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บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	(”ไทยเบฟ”)	มุง่มัน่ท่ีจะก้าวข้ึน
เปน็ผูน้ำาธรุกิจเครือ่งด่ืมครบวงจรในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งมัน่คงและ
ยัง่ยนื	และพรอ้มรบัมือกับวกิฤตการณ์การระบาดของโรคโควดิ-19	
ท่ีเกิดขึน้ท่ัวโลกด้วยการดำาเนินธรุกิจภายใต้แนวคิด	“ก้าว-แกรง่-
กวา่เดิม”	(Stronger	Than	Ever)	ซึง่ตลอดปท่ีีผ่านมา	ไทยเบฟ
สามารถสรา้งแรงผลักดันเพ่ือก้าวขา้มความท้าทายท่ีเกิดข้ึนอยา่ง
ไม่คาดคิดมาก่อนและเดินหน้าไปสู่ความสำาเรจ็ตามเปา้หมายการ
พัฒนาท่ียัง่ยนืได้อยา่งต่อเน่ือง

วสัิยทัศน์	2020	ด้วยห้ากลยทุธห์ลักท่ีเน้นการเติบโตอยา่งมี
ประสิทธภิาพ	ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์	ตราสินค้าท่ี
โดนใจ	การขายและกระจายสินค้า	และความเปน็มอือาชพี	เปน็กลไก
สำาคัญท่ีนำาพาไทยเบฟไปสู่การเปน็ผูน้ำาธรุกิจเครือ่งด่ืมครบวงจรใน
ภมูภิาคอาเซยีนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื	ผมมีความภาคภมูใิจท่ีจะกล่าว
วา่ไทยเบฟเติบโตจากบรษัิทไทยเปน็บรษัิทเครือ่งด่ืมชัน้นำาในภมูภิาค	
โดยมีรายได้จากชอ่งทางและผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย	รวมถึงการ
ต่อยอดธรุกิจท่ีขบัเคล่ือนธรุกิจในกลุม่ไทยเบฟอยา่งเขม้แข็ง	

ไทยเบฟกำาลังก้าวไปสู่การพัฒนาครัง้ต่อไปขององค์กรด้วย
วสัิยทัศน์	PASSION	2025	ซึง่จะขบัเคล่ือนองค์กรในชว่งครึง่แรก
ของทศวรรษหน้า	ภายใต้วสัิยทัศน์	PASSION	2025	ไทยเบฟมุง่มัน่
ท่ีจะสรรสรา้งความสามารถ	เสรมิแกรง่ความเปน็หน่ึง	สดุพลัง
ศักยภาพไทยเบฟ	และพัฒนาความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ืองเพ่ือบรรลุ
เปา้หมายในการ	“สรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจากการเติบโต”	
รว่มกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซค่ณุค่า

ไทยเบฟได้รบัแรงบนัดาลใจจากหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	
(Sufficiency	Economy	Philosophy	–	SEP)	ตามแนวพระราชดำารขิอง
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	และได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ	
พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว	ท่ีจะสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์
สขุของประชาชน	มาเปน็แนวทางการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื	
ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคมและเศรษฐกิจ	ตามกรอบการพัฒนาท่ียัง่ยนื	
17	ประการขององค์การสหประชาชาติ	ป	ี2573

วกิฤตการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	เปน็แรงผลักดันให้
ไทยเบฟสรา้งศักยภาพใหม่	โดยจดัต้ังศนูยป์ฏิบติัการพิเศษใน
สถานการณ์โควดิ-19	(ThaiBev	Situation	Room,	TSR)	เพ่ือดแูล

ความเปน็อยูข่องพนักงาน	ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	และการจดัการ
ห่วงโซอ่ปุทาน	สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ครัง้น้ีย้ำาให้
เห็นถึงความสำาคัญของการดำาเนินธรุกิจโดยนำาระบบและเทคโนโลยทีาง
ด้านดิจทัิลเข้ามาเพ่ิมประสิทธภิาพในการส่ือสารเชือ่มต่อกับพนักงาน	
ลกูค้า	และคูค้่า	โดยไทยเบฟมุง่หวงัท่ีจะพัฒนาศักยภาพน้ีอยา่งต่อเน่ือง	
นอกจากน้ี	วกิฤตครัง้น้ีทำาให้ไทยเบฟสำารวจประเด็นด้านทรพัยากรและ
ความสำาคัญของความคล่องตัวทางธรุกิจ	ไทยเบฟจดัต้ังศนูยต์รวจ
วเิคราะห์ทางการแพทยว์ภิาวดี	เพ่ือตรวจโรคโควดิ-19	สำาหรบัพนักงาน
และประชาชน	ความสามารถในการปรบัตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง	ๆ	
อยา่งรวดเรว็	จะทำาให้ไทยเบฟรกัษาความสำาเรจ็ทางธรุกิจและบรรลุ
พันธกิจขององค์กร

ไทยเบฟยงัคงมุง่เน้นนโยบายความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม	
ไมว่า่จะเปน็การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ียงัคงเปน็ประเด็นสำาคัญ
และเปน็ปญัหาท่ีท่ัวโลกกำาลังเผชญิอยู	่ไทยเบฟลงทนุในพลังงานทดแทน
และสนับสนนุการพัฒนาคณุภาพชวีติและรายได้ของคนในชมุชน	ทำาให้
ไทยเบฟบรรลเุปา้หมายท่ีมีส่วนรว่มในการสนับสนนุด้านการศึกษา	
สาธารณสขุ	กีฬา	ศิลปวฒันธรรม	และการพัฒนาชมุชน	ขณะเดียวกัน	
ไทยเบฟรว่มมอืกับเครอืขา่ยพันธมติรทางธรุกิจท่ีเปน็ผูน้ำาด้านความ
ยัง่ยนืในดัชนีความยัง่ยนืดาวโจนส์	(DJSI)	ทำาการผลิตและส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทำาความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลและชมุชน
ต่าง	ๆ	ท่ัวประเทศไทย	ความรว่มมอืจะมมีากขึ้นตามพันธกรณีในฐานะ
สมาชกิของ	สมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็ก	(UN	Global	Compact)	

นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัคำานึงถึงการสรา้งความรว่มมอืกับอตุสาหกรรม
อืน่	ๆ	เพ่ือสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืประการท่ี	17	ของ
องค์การสหประชาชาติ	(SDG	17)	“ความรว่มมอืเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื”	
เพ่ือขยายความชว่ยเหลือชมุชนในวงกวา้ง	ไทยเบฟได้รว่มก่อต้ัง
เครอืข่ายธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย	(Thailand	Supply	Chain	
Network:	TSCN)	เพ่ือรว่มกันชว่ยเหลือให้กับพันธมติรทางธรุกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม	ในป	ี2563	ไทยเบฟรเิริม่การจดังาน	Thailand	
Sustainability	Expo	(TSX)	2020	ซึง่สรา้งพลังความรว่มมอืของบรษัิท
ชัน้นำาในประเทศไทย	ในการสรา้งแรงบนัดาลใจในการพัฒนาความยัง่ยนื
ระดับประเทศและระดับโลก

ขอขอบคณุพนักงานทกุท่านท่ีทุ่มเทตลอดท้ังป	ีความกระตือรอืรน้	
ความอตุสาหะและความเพียรพยายาม	รว่มกันของพนักงานทกุท่าน	คูค้่า
และผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	ทำาให้ไทยเบฟเติบโตและก้าวแกรง่กวา่เดิม	
(Stronger	Than	Ever)

ฐาปัน ส่่รว่ฒันภักดีู 
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 





ขณะท่ีไทยเบฟมุง่ดำาเนินธรุกิจท่ามกลางความผันแปรและความท้าทายครัง้ใหญ่
ท่ีเกิดข้ึนท่ัวโลก	คณะกรรมการบรษัิทไทยเบฟ	(“คณะกรรมการฯ”)	มุง่มัน่ท่ีจะ
สนับสนนุและส่งเสรมิกิจกรรมด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนื	โดยมวีสัิยทัศน์	PASSION	
2025	ซึง่เปน็เปา้หมายใหมใ่นแผนการดำาเนินธรุกิจของไทยเบฟ	เปน็แรงขับเคล่ือน
นำาพาองค์กรสูก่ารสรรสรา้งความสามารถ	เสรมิแกรง่ความเปน็หน่ึง	สดุพลัง
ศักยภาพไทยเบฟ	เพ่ือสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหม่	ๆ	ท่ีจะนำามาซึ่งประโยชน์ต่อ
ผูถื้อหุน้และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	รวมถึงชมุชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานและประเทศ
ต่าง	ๆ	ท่ีไทยเบฟดำาเนินธรุกิจอยู่

สาร�า�คณะ�รร��าร

คณะกรรมการฯ	พิจารณาปจัจยัด้านความยัง่ยนืท่ีเก่ียวข้องกับส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	ได้แก่	การส่งเสรมิสขุภาพและความ
ปลอดภัยของผูบ้รโิภค	ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ	และการปรบัปรงุให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุในห่วงโซอ่ปุทาน	โดย
นำามาใชเ้ปน็เกณฑ์สำาคัญในการกำาหนดแผนกลยทุธโ์ดยรวมของกลุม่ไทยเบฟ	คณะกรรมการฯ	ได้รบัแรงบนัดาลใจจากหลักปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	Economy	Philosophy	–	SEP)	ตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิล
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	และน้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ	
พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว	ท่ีจะสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน	มาใชเ้ปน็แนวทางปฏิบติัเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท่ียัง่ยนื

ท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19	ท่ัวโลก	คณะกรรมการฯ	ให้การสนับสนนุคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งเต็มท่ี	
ในการกำาหนดแนวคิดรเิริม่และความพยายามในการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	ส่ิงสำาคัญคือการดำาเนินธรุกิจอยา่งมคีวามคล่องตัวและสามารถ
ปรบัตัวให้ทันต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ	อยา่งรวดเรว็	เพ่ือให้ห่วงโซอ่ปุทานของธรุกิจดำาเนินไปอยา่งต่อเน่ือง	นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัให้ความสำาคัญ
กับสขุภาพและสวสัดิการของพนักงาน	คูค้่า	พันธมิตรทางธรุกิจและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	ในฐานะบรษัิทเครือ่งด่ืมครบวงจรชัน้นำาในภมูภิาค	
คณะกรรมการฯ	ตระหนักดีถึงบทบาทการเปน็ผูน้ำาในการสรา้งผลกระทบเชงิบวกเพ่ือชว่ยบรรเทาผลกระทบจากภาวะวกิฤตท่ีเกิดข้ึนกับ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุฝา่ย	

คณะกรรมการฯ	ได้กำากับดแูลและกำาหนดแนวทางให้คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	ซึง่คณะกรรมการฯ	ได้รบัการ
รายงานความคืบหน้าและอปุสรรคในการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนืจากคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงและคณะผูบ้รหิาร	
ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ	ได้ประเมินการปฏิบติังานของคณะผูบ้รหิารด้วยความโปรง่ใส	โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินโครงการต่าง	ๆ	
ด้านความยัง่ยนืท่ีสำาเรจ็ด้วยความมุง่ม่ันต้ังใจ	และตามเปา้หมายท่ีได้ระบไุวใ้นรายงานฉบบัน้ี

คณะกรรมการฯ	มุง่ม่ันในการบรหิารธรุกิจอยา่งโปรง่ใส	มกีารส่ือสารเก่ียวกับธรุกิจของกลุม่ไทยเบฟต่อผูถื้อหุน้และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของ
องค์กรอยา่งเปดิเผยและชดัเจน	การเปดิเผยขอ้มลูในรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืและในรายงานประจำาปขีองไทยเบฟมคีวามสอดคล้องกับ
ความมุง่มัน่ดังกล่าว	รายงานฉบบัน้ียงัได้กล่าวถึงความพยายามอยา่งต่อเน่ืองของกลุม่ไทยเบฟ	ในการดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
เสรมิสรา้งความรว่มมือกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียให้มีความแข็งแกรง่	เพ่ือผลักดันให้เกิดประโยชน์	ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการฯ	มีความมุง่หวงัเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะแจง้ความคืบหน้าให้ท่านรบัทราบต่อไป

คณะกรรมการ
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)
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ไทยเบฟมุง่มัน่ก้าวไปยงัเปา้หมายสู่การเปน็ผู้นำาบรษัิทเครือ่งด่ืมครบวงจร
ในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งเต็มภาคภมู	ิด้วยการดำาเนินธรุกิจอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื	

ไทยเบฟให้ความสำาคัญในการพัฒนาธรุกิจด้วยการสรา้งสรรค์นวตักรรม	
เพ่ือส่ิงท่ีดีกวา่สำาหรบัผู้บรโิภคในทกุชว่งเวลาของชวีติ	ควบคูไ่ปกับการสรา้ง
ประโยชน์ต่อส่ิงแวดล้อม	ชมุชนและสังคมอยา่งต่อเน่ือง	ด้วยความเชือ่ม่ันวา่	
“การสรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจากการเติบโต”	คือรากฐานท่ีจะนำาไปสู่การ
เปน็ผูน้ำาท้ังในประเทศ	และภมูภิาคอาเซยีนอยา่งม่ันคงและยัง่ยนื

STABLE & SUSTAINABLE  
ASEAN LEADER



เ�่ี���ับรา�งา�ฉบับ�้ี
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	ยงัคงเดินหน้าพัฒนา
ความยัง่ยนืเพ่ือเปน็ผู้นำาธรุกิจเครือ่งด่ืมครบวงจรในภมูภิาค
อาเซยีนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื	ขับเคล่ือนองค์กรสู่วสัิยทัศน์	
PASSION	2025

ในป	ี2563	ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบบัน้ี
เป็นฉบบัท่ี	7	โดยได้จดัทำาเปน็ประจำาทกุปนัีบต้ังแต่ป	ี2555	
รายงานทกุฉบบัจดัทำาข้ึนตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก	(Core)	
ของกรอบการรายงานความยัง่ยนืสากล	Global	Reporting	
Initiative	(GRI)		ขณะเดียวกันได้ประยกุต์ใชแ้นวทางการ
รายงานของ	Integrated	Reporting	(IR)	ซึง่เปน็รายงาน
ความยัง่ยนืแบบบรูณาการท่ีแสดงถึงผลการดำาเนินงานและ
การสรา้งคณุค่าแก่ผูถื้อหุน้	และผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่าง	ๆ	
แบบองค์รวม	

ท้ังน้ี	ไทยเบฟมเีจตนารมณ์และวตัถปุระสงค์ในการจดัทำารายงานเพ่ือเปน็ชอ่งทางการส่ือสารสาระสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนืทางธรุกิจต่อผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	พรอ้มท้ังนำาเสนอกลยทุธแ์ละแนวทางการดำาเนินธรุกิจ
ด้วยหลักการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืขององค์กร	โดยไทยเบฟและบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟ	(“กลุม่ไทยเบฟ”)	ได้น้อมนำา
หลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถบพิตร	มาปฏิบติัใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนาความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง	โดยกำาหนดหัวขอ้และ
เน้ือหาบนพ้ืนฐานการดำาเนินธรุกิจท่ีครอบคลมุสาระสำาคัญ	4	ด้าน	คือ	ส่ิงแวดล้อม	สังคม	ศิลปวฒันธรรม	
และเศรษฐกิจ	สรา้งความสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ	(UN	SDGs)		

GRI 102-1
GRI 102-12
GRI 102-50
GRI 102-52
GRI 102-53
GRI 102-54
GRI 102-56
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ขอบเขตการรายั่งาน 

ขอ้มลูในรายงานฉบบัน้ีเปน็ขอ้มลูในปงีบประมาณ	2563	โดยขอบเขต
การรายงานครอบคลุม	กลุ่มบรษัิทไทยเบฟในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ	เพ่ือสะท้อนการเติบโตทางธุรกิจของไทยเบฟ	และ
นำาเสนอแผนการขบัเคล่ือนเปา้หมายการดำาเนินธรุกิจไปสู่วสัิยทัศน์	
PASSION	2025	รวมไปถึงรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงาน
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมครอบคลุมระยะเวลา	12	เดือนจาก
เดือนตลุาคม	2562	ถึงเดือนกันยายน	2563	โดยทำาการรวบรวม
ขอ้มลูจากโรงงานผลิต	40	แห่ง	ได้แก่	โรงงานสรุา	25	แห่ง	(19	แห่ง
ในประเทศไทย	5	แห่งในสหราชอาณาจกัร	และ	1	แห่งในประเทศ
เมียนมา)	โรงงานเบียร	์3	แห่งในประเทศไทย	โรงงานผลิต
เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์	11	แห่งในประเทศไทย	โรงงานผลิต
อาหาร	1	แห่งในประเทศไทย	และข้อมูลจากศูนย์กระจายสินค้า	
11	แห่งในประเทศไทย	

ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับน้ีท้ังภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ	รวมถึงเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของไทยเบฟ	www.
sustainability.thaibev.com	หากท่านมขีอ้เสนอแนะหรอืขอ้สงสัย
ประการใด	สามารถติดต่อได้ทาง	sustainability@thaibev.com	
หรอืแสดงความเห็นเพ่ิมเติม	โดยใชแ้บบฟอรม์ท่ีแนบท้ายรายงาน
ฉบบัน้ี	ไทยเบฟมคีวามยนิดีเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะพิจารณาขอ้เสนอแนะ
ดังกล่าวและนำาไปปรบัปรงุคณุภาพของรายงานต่อไป

รายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับน้ีจัดทำาข้ึนเพ่ือนำาเสนอ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึงการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟ
ท่ีเปน็ไปตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนื	รวมถึงได้รบัการ
ตรวจสอบผลการดำาเนินงานด้านการเงินปี	2563	ผ่านการ
สอบบญัชจีากผูส้อบบญัช	ี(บรษัิท	เคพีเอม็จ	ีภมูไิชยสอบบัญช	ี
จำากัด	หรอื	KPMG)	โดยรายงานของผู้สอบบญัชไีด้แสดงไว้
ในรายงานประจำาปี	2563	ของไทยเบฟ	ส่วนการตรวจสอบ
ผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	ด้านการอบรมพนักงาน	
ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัยของไทยเบฟ	ได้รบัการ
ตรวจสอบความถกูต้องและให้ความเชือ่มัน่จากบรษัิท	Lloyd’s	
Register	International	(Thailand)	Limited	ซึ่งเอกสาร
การรบัรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อ
การรบัรองจากหน่วยงานภายนอกในรายงานฉบบัน้ี	
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เ�่ี���ับไท�เบฟ
ไทยเบฟมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยูท่ี่กรงุเทพมหานคร	ประเทศไทย	
และเปน็ผูผ้ลิตเครือ่งด่ืมรายใหญ่ในอาเซยีน	ประกอบด้วย	
4	กลุม่ธรุกิจหลัก	ได้แก่	สรุา	เบยีร	์เครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์	
และอาหาร	ในป	ี2563	ไทยเบฟได้รบัคัดเลือกเปน็สมาชกิใน
ดัชนีความยัง่ยนืดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	
Indices	หรอื	DJSI)	ในกลุม่ตลาดเกิดใหม	่(DJSI	Emerging	
Markets)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	5	เปน็สมาชกิกลุม่ดัชนีโลก	(DJSI	
World)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	4	และเปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรม
เครือ่งด่ืมระดับโลกเปน็ปท่ีี	3	โดยไทยเบฟเปน็บรษัิทแรก
ในเอเชยีท่ีได้รบัการจดัอนัดับให้เปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรม
เครือ่งด่ืมอยา่งต่อเน่ือง	สะท้อนถึงความมุง่มัน่ในการพัฒนา
ความยัง่ยนืขององค์กรอยา่งต่อเน่ือง

GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6
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วสั่่ยั่ทัศน์องค์กร

ป	ี2563	ท่ีผ่านมาเปน็ปสีดุท้ายของแผนธรุกิจ	6	ป	ี(2558	-	2563)	
ของไทยเบฟท่ีวางไวใ้นแผนขบัเคล่ือนธรุกิจตามวสัิยทัศน์	Vision	
2020	โดยไทยเบฟเติบโตอยา่งต่อเน่ือง	ก้าวขึ้นเปน็ผู้นำาธรุกิจ
อาหารและเครือ่งด่ืมในอาเซยีนได้สำาเรจ็ตามเปา้หมายท่ีต้ังไว	้
นับจากวนัน้ีกลุ่มไทยเบฟพรอ้มท่ีจะต่อยอดความสำาเรจ็ไปสู่ก้าว
ท่ีแข็งแกรง่	มัน่คง	และยัง่ยนืกวา่เดิมด้วยวสัิยทัศน์	PASSION	2025	

P	 =	 Perseverance		 เพียรพยายาม
A 	 =		 Admirable	 เปน็ท่ีชืน่ชม
S 	 =		 Speed	 รวดเรว็
S 	 =		 Sustainability	 ยัง่ยนื
I 	 =		 Innovation	 สรา้งสรรค์
O		 =		 #One	 เปน็ท่ีหน่ึง
N		 =		 Networked	 เพ่ือนพันธมติร

วสัิยทัศน์	PASSION	2025	สะท้อนถึงความมุง่ม่ันและทุม่เทท่ีจะนำาพา
กลุม่ไทยเบฟขา้มผ่านวกิฤตด้วยก้าวท่ีแขง็แกรง่กวา่เดิม	เพ่ือบรรลุ
วสัิยทัศน์	PASSION	2025	ไทยเบฟมีแผนปฏิรปูการดำาเนินงาน
ภายใต้	3	แนวทางหลักคือ

1.  BUILD	(สรรสรา้งความสามารถ)	คือ	สรา้งขีดความสามารถและ
โอกาสทางธรุกิจใหม	่ๆ	ด้วยการต่อยอดจากพ้ืนฐานธรุกิจท่ีมอียู	่

2.  STRENGTHEN	(เสรมิแกรง่ความเปน็หน่ึง)	คือ	เสรมิสรา้ง
ความแข็งแกรง่ของธรุกิจหลัก	เพ่ือรกัษาและก้าวไปสู่ความเปน็
ผูน้ำาธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมครบวงจรในภมูภิาคอาเซยีน	

3.  UNLOCK	(สดุพลังศักยภาพไทยเบฟ)	คือ	นำาทรพัยากรต่าง	ๆ	
รวมถึงทรพัยากรบคุคล	ของไทยเบฟท่ีมอียูม่าพัฒนา
ศักยภาพ	และก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ

พัันธก่จ

พันธกิจของไทยเบฟคือ	“การสรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจาก
การเติบโต”	โดยการประสานสัมพันธภาพกับผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย	
ส่งมอบคณุค่าท่ีสำาคัญ	6	ประการ
•	 	มอบผลิตภัณฑ์ท่ีมคีณุภาพให้ผู้บรโิภค	
•	 	ตอบสนองความต้องการของลกูค้าโดยให้บรกิารอยา่งมอือาชพี
•	 	มอบผลตอบแทนจากการลงทนุให้แก่ผู้ถือหุ้น	ด้วยการเติบโต

ของรายได้และผลกำาไรท่ีมัน่คงและต่อเน่ือง
•	 	เปน็แบบอยา่งในด้านความเปน็มอือาชพี	ความโปรง่ใส	และ

การดำาเนินธรุกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
•	 	มอบความไวว้างใจ	อำานาจในการตัดสินใจ	และรางวลัแก่

พนักงาน	เพ่ือสรา้งความรว่มรบัผิดชอบ
•	 สรา้งประโยชน์ให้แก่สังคม

กลยั่ทุธ์

• การเต่บโตอยั่า่งมปีัระส่่ทธภ่าพั
	 	ไทยเบฟวางเปา้หมายท่ีจะก้าวขึ้นเปน็ผู้นำาในธรุกิจอาหารและ

เครือ่งด่ืมขนาดใหญ่ในอาเซยีน

• ความห้ลากห้ลายั่ของตลาดูและผู้ล่ตภัณฑ์์
	 	ไทยเบฟวางแผนท่ีจะกระจายรายได้เพ่ือการเติบโตอยา่งยัง่ยนื	

โดยเพ่ิมสัดส่วนรายได้จากการขายเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	
และรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศ

• ตราส่่นค้าที�โดูนใจ
	 	ธรุกิจของไทยเบฟแบง่เปน็	4	กลุ่มธรุกิจหลัก	คือ	สรุา	เบยีร	์

เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	และอาหาร	โดยแต่ละกลุ่มธรุกิจ
มกีารกำาหนดผลิตภัณฑ์หลัก	รวมถึงตลาดหลักและตลาดรอง
ท่ีมศัีกยภาพในการเติบโตสงู	

• การขายั่และกระจายั่ส่่นค้าที�แขง็แกรง่
	 	ไทยเบฟมุง่มัน่ในการพัฒนาเครอืขา่ยการกระจายสินค้าให้มคีวาม

แขง็แกรง่มากยิง่ขึ้น	ผ่านการจดัการห่วงโซอ่ปุทานและสรา้ง
พันธมติรเครอืขา่ย

• ความเปัน็มอือาชีพีั
	 	ไทยเบฟมุง่มัน่ในการสรา้งทีมงานท่ีมีความหลากหลายและ

มปีระสิทธภิาพ	สามารถสรา้งประโยชน์จากการทำางานรว่มกัน
ระหวา่งกลุม่ธรุกิจ	และเสรมิสรา้งศักยภาพของไทยเบฟในระยะยาว

ส่่นค้าและบรก่าร

ไทยเบฟจดัจำาหน่ายสินค้าครอบคลมุกวา่	90	ประเทศท่ัวโลก	ผลิตภัณฑ์
อาหารและเครือ่งด่ืมของไทยเบฟผลิตจากโรงงานสรุา	29	แห่ง	(19	แห่ง
ในประเทศไทย	5	แห่งในสหราชอาณาจกัร	2	แห่งในประเทศเวยีดนาม	
2	แห่งในประเทศเมยีนมา	และ	1	แห่งในประเทศจนี)	โรงงานเบยีร	์30	แห่ง	
(3	แห่งในประเทศไทย	26	แห่งในประเทศเวยีดนาม	และ	1	แห่งในประเทศ
เมียนมา)	โรงงานผลิตเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์	31	แห่ง	(21	แห่ง
ในประเทศไทย	8	แห่งในประเทศมาเลเซยี	1	แห่งในประเทศสิงคโปร	์และ	
1	แห่งในประเทศเวยีดนาม)	และโรงงานผลิตอาหาร	1	แห่งในประเทศไทย	

ท้ังน้ี	ณ	วนัท่ี	30	กันยายน	2563	บรษัิทในกลุ่มไทยเบฟ	มจีำานวน	
รวมท้ังส้ิน	219	บรษัิท*	ดังน้ี
•	 บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	1	บรษัิท
•	 	บรษัิทในประเทศไทย	107	บรษัิท	แบง่เปน็บรษัิทยอ่ย	106	บรษัิท	

และบรษัิทซึ่งเปน็บรษัิทรว่มของบรษัิทยอ่ย	1	บรษัิท	คือ	บรษัิท	
เพ็ทฟอรม์	(ไทยแลนด์)	จำากัด

•	 	บรษัิทในต่างประเทศ	111	บรษัิท	(แบง่เปน็บรษัิทยอ่ย	87	บรษัิท	
และบรษัิทซึ่งเปน็บรษัิทรว่มของบรษัิทยอ่ยทางออ้ม	19	บรษัิท	และ
บรษัิทรว่มค้าของบรษัิทยอ่ยทางออ้มในกลุ่ม	SABECO	5	บรษัิท)

ไทยเบฟมผีลิตภัณฑ์ท่ีมชีือ่เสียง	ดังน้ี
•	 	ผลิตภัณฑ์กลุ่มสรุา	ได้แก่	รวงข้าว	หงษ์ทอง	แสงโสม	เบลนด์	285	

แมโ่ขง	Grand	Royal,	Balblair,	Old	Pulteney
•	 	ผลิตภัณฑ์กลุ่มเบยีร	์คือ	เบยีรช์า้ง	ซึ่งเปน็ผลิตภัณฑ์หลักท่ี

ได้รบัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวางในกลุ่มนักด่ืมเบยีรท้ั์งชาวไทย
และต่างประเทศ	และผลิตภัณฑ์กลุ่มเบยีรป์ระเทศเวยีดนาม	
เบยีรไ์ซง่อ่น	และ	333

•	 	ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	ได้แก่	ชาเขยีวโออชิ	ิ
เครือ่งด่ืมอดัลมเอส	เครือ่งด่ืมอดัลมเพ่ือสขุภาพ	100	พลัส	
น้ำาด่ืมครสิตัล	โซดารอ็คเมาเท็น	และน้ำาแรช่า้ง

•	 	ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร	ประกอบไปด้วยรา้นอาหารท่ีอยูใ่นกลุ่ม	
OISHI,	Hyde	&	Seek,	Man	Fu	Yuan,	mx	cakes	&	bakery,	
Chilli	Thai,	SO	asean	Café	&	Restaurant,	Eat	Pot,	Food	
Street,	POT	Ministry,	Café	Chilli,	เสือใต้	และรา้น	KFC	
ในประเทศไทยจำานวนท้ังหมด	305	สาขา	ภายใต้การบรหิารงาน	
โดยบรษัิท	เดอะ	คิวเอสอาร	์ออฟ	เอเชยี	จำากัด

	 *รายละเอียีดปรากฏในรายงานประจำำาป	ี2563	ขอีงไทยเบฟ
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ค�า�ส�าเร�็ด�า�ค�า��ัง่��ื
นอกเหนือจากการขบัเคล่ือนธรุกิจให้เติบโตก้าวข้ึนไปสู่การเปน็ผู้นำาธรุกิจ
เครือ่งด่ืมครบวงจรในภมูภิาคอาเซยีนอยา่งต่อเน่ือง	ไทยเบฟยงัมุง่มัน่เดินหน้า
ไปสู่ความสำาเรจ็ตามเปา้หมายของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืท้ังด้านเศรษฐกิจ	สังคม
และส่ิงแวดล้อม	ภายใต้วสัิยทัศน์		2020	ท่ีมุง่เน้นนโยบายสรา้งความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมควบคูกั่นไป	ส่งผลให้ตลอด	6	ปท่ีีผ่านมา	ต้ังแต่ป	ี
2558	-	2563	ไทยเบฟได้รบัรางวลัแห่งความสำาเรจ็มากมาย	รวมถึงได้รบัคัดเลือก
เปน็สมาชกิในดัชนีความยัง่ยนืดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	
หรอื	DJSI)	ในกลุม่ตลาดเกิดใหม	่(DJSI	Emerging	Markets)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	5	
และกลุม่ดัชนีโลก	(DJSI	World)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	4	และเปน็บรษัิทแรกในเอเชยี
ท่ีได้รบัการจดัอนัดับด้วยคะแนนประเมนิด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนืสงูสดุและได้รบั
การคัดเลือกให้เปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมระดับโลกต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	3	
ซึ่งสะท้อนถึงความมุง่มัน่ในการพัฒนาความยัง่ยนืขององค์กรอยา่งต่อเน่ือง

14 ค�า�ส�าเร�็ด�า�ค�า��ั่ง�ื�



Member of 

DJSI Emerging 

Markets

5


consecutive years

Member of 

DJSI World


4

consecutive years

DJSI Beverage 
Industry Leader


3

consecutive years

Award lists

สมาชิกดัชนี
กลุ่มตลาดเกิดใหม่

ป� 
ติดต่อกัน

สมาชิก
กลุ่มดัชนีโลก

ป� 
ติดต่อกัน

ผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก

ป� 
ติดต่อกัน

•	 	Thailand	Top	Company	Awards:	
Top	Outstanding	Award

•	 	สมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย	
(TMA):	Thailand	Corporate	
Excellence	Award

•	 	Southeast	Asia	Institutional	Investor	
Corporate	Awards:	Most	Organized	
Investor	Relations	Award,	Most	
Consistent	Dividend	Policy	Award,	
Most	Transparent	Company	Award	

•	 	Alpha	Southeast	Asia:	Strongest	
Adherence	to	Corporate	
Governance	Award

รางวลัการพััฒนา 
ความยั่ั�งยั่นืดู้านส่่�งแวดูล้อม  

(ระห้วา่งปั ี2558 – 2563)

รางวลัการพััฒนา 
ความยั่ั�งยั่นืดู้านสั่งคม
(ระห้วา่งปั ี2558 – 2563)

รางวลัการพััฒนา
ความยั่ั�งยั่นืดู้านเศรษฐก่จ

(ระห้วา่งปั ี2558 – 2563)

•	 	กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม:	รางวลัการบรหิารจดัการ
ความรว่มมอืของกลุม่บรษัิท	จากงาน
สัมมนาวชิาการและเผยแพรผ่ลงาน	
สถาบนัน้ำาและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความยัง่ยนื

•	 	กรมทรพัยากรน้ำาบาดาล:	รางวลัโครงการ
สรา้งต้นแบบและขยายเครอืข่ายการ
บรหิารจดัการทรพัยากรน้ำาบาดาล
อยา่งมปีระสิทธภิาพ	ในภาคอตุสาหกรรม
ด้วยเครือ่งมือทางสังคม

•	 	กระทรวงอตุสาหกรรม:	รางวลัการ
อนรุกัษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำาดีเด่น	
“โรงงานต้นแบบน้ำา”	

•	 	กระทรวงพลังงาน:	Thailand	Energy	
Award

•	 	กระทรวงพลังงาน	โดยกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุกัษ์พลังงาน:	
รางวลัโครงการพัฒนาต่อยอดการ
ดำาเนินการจดัการพลังงาน	ตามกฎหมาย
ประเทศไทยไปสู่ระบบการจดัการ	
พลังงานในระดับสากล	ISO	50001	

•	 	สมาคมการบรรจภัุณฑ์ไทย:	รางวลั
บรรจภัุณฑ์ยอดเยีย่ม	THAI	PACK	
AWARDS	สำาหรบับรรจภัุณฑ์เครือ่งด่ืม	
โออชิ	ิซากรุะ	สตรอเบอรร์ี่

•	 	กระทรวงแรงงาน:	รางวลัประกาศ
เกียรติคณุผูท้ำาคณุประโยชน์
ด้านแรงงาน

•	 	สถาบนัส่งเสรมิความปลอดภัย	
อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อมในการ
ทำางาน	(องค์การมหาชน):	รางวลั	Zero	
Accident	Campaign	

•	 	Employer	Branding	Institute	 
and	World	HRD	Congress:	Best	
Employer	Brand,	Dream	Employer	
of	the	Year	และ	Award	for	Talent	
Management

•	 	HR	Asia	Awards:	HR	Asia	Best	
Companies	to	Work	for	in	Asia	2019	
(Thailand	Edition)

•	 	InfluentialBrand®:	Asia’s	Top	
Employer	Brand	Award

•	 	Enterprise	Asia:	International	
Innovation	Awards	in	Organization	
&	Culture

•	 	Southeast	Asia	Institutional	
Investor	Corporate	Awards:	
Best	Strategic	Corporate	
Social	Responsibility
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74%
สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

26%
สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ

71%
สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

29%
สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ

ตั�เลขชี�้ดัประสิทธภิาพ
���ารปฏิบติังา�

ปั ี2563
รายได้รวม	(ประจำาป)ี

GRI 201-1 (รายละเอียีดปรากฏในรายงานประจำำาป	ี2563	ขอีงไทยเบฟ)

ปั ี2562
รายได้รวม	(ประจำาป)ี

259,392 ล�า�บาท
ตลุาคม	2562	–	กันยายน	2563
ระยะเวลา	12	เดือน

274,110 ล�า�บาท
ตลุาคม	2561	–	กันยายน	2562
ระยะเวลา	12	เดือน

16 ตั�เลขชี�้ดัประสิทธภิาพ���ารปฏิบัติงา�
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30,000

15,000
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0
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0
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15,000
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21,880

0
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20,008

30,000

15,000

2562

5,229

0
2563

6,866

ห้มายั่เห้ตุ
1.	 	การสรา้งและปนัส่วนมูลูค่่าทางเศรษฐกิจำประกอีบด้วยรายได้	(อีา้งอีงิ	GRI	201-1:	Revenue)	ต้้นทนุขาย	(อีา้งอีงิ	GRI	201-1:	Operating	Costs)	ค่่าใช้จ้ำา่ยผลประโยช้น์

ขอีงพนักงาน	(อีา้งอีงิ	GRI	201-1:	Employee	Wages	and	Benefits)	ภาษีเงินได้นิติ้บคุ่ค่ล	(อีา้งอีงิ	GRI	201-1:	Payments	to	Government)	และเงินปนัผลประจำำาป	ี
(อีา้งอีงิ	GRI	201-1:	Payments	to	Providers	of	Capital)

2.	 	ค่่าใช้จ้ำา่ยผลประโยช้น์ขอีงพนักงานซึ่่�งเปน็ส่วนหน่�งขอีงต้้นทนุขาย	คื่อี	จำำานวน	5,511	ล้านบาท	ในช้ว่งเดือีนต้ลุาค่มู	2562	-	เดือีนกันยายน	2563	และจำำานวน	5,978	
ล้านบาท	ในช้ว่งเดือีนต้ลุาค่มู	2561	-	เดือีนกันยายน	2562	ภาษีสรรพสามูติ้จำา่ยให้รฐับาลเปน็ส่วนหน่�งขอีงต้้นทนุขายด้วย

3.	 	รายได้จำำาแนกต้ามูเขต้ภมููศิาสต้รข์อีงกลุ่มูบรษัิท	ไทยเบฟเวอีเรจำ	จำำากัด	(มูหาช้น)	ต้ามูงบการเงินขอีงบรษัิท	ไทยเบฟเวอีเรจำ	จำำากัด	(มูหาช้น)	และบรษัิทยอ่ีย	สำาหรบัปนีี�
สิ�นสดุวนัที�	30	กันยายน	2563

4.	 เงนิปนัผลประจำำาปสีำาหรบัผู้ถืือีหุ้นขอีงบรษัิท	ไทยเบฟเวอีเรจำ	จำำากัด	(มูหาช้น)

อตัราส่่วนห้น้ีส่่น
ต่อส่่วนของผูู้้ถือหุ้้น

อตัราผู้ลตอบแทน
ต่อส่่วนของผูู้้ถือหุ้้น

ปี 2562 1.71 เท�า

ปี 2562 17.06%

ปี 2563 1.42 เท�า

ปี 2563 15.81%

ยั่อดูขายั่ (ล้านบาท) กำาไร (ล้านบาท)

เง่นปันัผู้ลปัระจำาปั ี(ล้านบาท) ต้นทนุขายั่ (ล้านบาท)

ค่าใชีจ้า่ยั่ผู้ลปัระโยั่ชีน์พันักงาน (ล้านบาท) ภาษีเง่นไดู้น่ต่บคุคล (ล้านบาท)
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ส่่�งแวดูล้อม

อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เปรยีบเทียบกับปฐีาน	2557

ลดูลง 7.3% 

อตัราส่วน*	 
ของบรรจภัุณฑ์หลัก**
มาจากการใชซ้้ำา	การนำากลับ
มาใชใ้หม	่และการเก็บกลับคืน

82% 

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เปรยีบเทียบกับปฐีาน	2557
ลดูลง 12.9% 

อตัราส่วนการใชน้้ำา
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เปรยีบเทียบกับปฐีาน	2557

ลดูลง 11.3% 

ค�า�ส�าเร�็ด�า�ค�า��ัง่��ื
ท่ีส�าคัญ��ป ี2563

*คำานวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำาหนักบรรจภัุณฑ์

**บรรจภัุณฑ์หลัก	ได้แก่	ขวดแก้วท่ีใชบ้รรจผุลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมสรุา	เบียร	์น้ำาด่ืม	และเครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์	ท่ีสามารถนำากลับมาคืนเพ่ือใชซ้้ำา	
หรอืใชใ้หมไ่ด้	(returnable	glass	bottles)

18 ค�า�ส�าเร�็ด�า�ค�า��ั่ง�ื�ท่ีส�าคัญ��ป ี2563



สั่งคม

ชัว่โมงฝึกอบรมพนักงานรวม

803,757 ชีั�วโมง
งบประมาณในการฝกึอบรม

85 ล้านบาท

เศรษฐก่จ

การมส่ีวนรว่มของ
พนักงานจติอาสากลุ่มไทยเบฟ

1,387 คน  

ชัว่โมงจติอาสา

15,429 ชีั�วโมง

100% ของสถานประกอบการของกลุ่มไทยเบฟ
มกีารดำาเนินโครงการพัฒนาชมุชนท่ีตอบรบั
ความต้องการของชมุชนโดยรอบ*
*สถานประกอบการ	หมายถึง	สถานประกอบการท่ีมีการประเมินวา่	
การดำาเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชมุชน	ไมว่า่จะเปน็
ทางตรงหรอืทางออ้ม	และกลุ่มไทยเบฟจดัให้มโีครงการพัฒนาชมุชน
รอบสถานประกอบการ	(32	แห่ง)

อตัราส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง		“ทางเลือกส่ขุภาพั” 

คิดเปน็	59%		ของกลุ่มเครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์

เกินกวา่เปา้หมายป	ี2568	ท่ีต้ังไวท่ี้	50%
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ไทยเบฟมุ่่�งมุ่่�นก้้าวไปสู่่�ก้ารเปน็หน่�งในผู้่้นำาธุร่กิ้จเคร่�องด่ื่�มุ่ในภูมุ่่ภิูาคอาเซียีน
ที�มุ่คีวามุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อสู่่งคมุ่และสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ โดื่ยไทยเบฟได้ื่น้อมุ่นำา
หล่ก้ปรช่ญาของเศรษฐกิ้จพอเพียงของพระบาทสู่มุ่เด็ื่จพระบรมุ่ชนก้าธุเิบศร 
มุ่หาภูมุ่่ิพลอดื่ล่ยเดื่ชมุ่หาราช บรมุ่นาถบพิต่ร พรอ้มุ่ท่�งย่ดื่ถ่อเป้าหมุ่าย
ก้ารพ่ฒนาที�ย่�งยน่ขององค์ก้ารสู่หประชาชาติ่ 17 ประก้าร และเข้าร�วมุ่เปน็
สู่มุ่าชกิ้ขอ้ต่ก้ลงโลก้แห�งสู่หประชาชาติ่ (UN Global Compact)

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยนืของไทยเบฟ 

ห�วงโซี�คณ่ค�าของไทยเบฟ 22

แนวทางก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ของไทยเบฟ 25

ไทยเบฟก่้บโรคโควดิื่-19 34

ก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยง 42

ความุ่ปลอดื่ภู่ยด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ

และก้ารรก่้ษาความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านไซีเบอร ์ 46

GRI 102-9, GRI 102-16, GRI 102-18, GRI 102-19, GRI 102-30, GRI 102-32, GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44, 
GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 102-49, GRI 103-2, GRI 103-3
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ทนุทางการเงิน
•   มลูค่าหลักทรพัย์ 

351,690 ล้านบาท 
•   หน้ีสิน 254,115 

ล้านบาท
•   ส่วนของผู้ถือหุ้น 

179,405 ล้านบาท
(ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563) 

ทนุทางการผลิต
•   สินทรพัย์รวม  

433,520 ล้านบาท 
•   ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์ 
61,347 ล้านบาท 

ทนุด้านบคุลากร
•   จำานวนพนักงาน  

47,649 คน
•   ชัว่โมงการฝึกอบรม

ของผู้บรหิารและ
พนักงาน  
803,757 ชัว่โมง

ทนุทางปญัญา
•   ระบบการจดัการ 

ความรู้
•   เงินลงทนุด้านการ

วจิยัและพัฒนา 
612.13 ล้านบาท

ทนุทางสังคม
•   ความสัมพันธร์ะหวา่ง

ไทยเบฟและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•   ความรว่มมือกับคู่ค้า
•   มลูค่าการลงทนุ 

เพ่ือสังคมมากกวา่ 
600 ล้านบาท

ทนุทางส่ิงแวดล้อม
•   จำานวนการใช้

ทรพัยากรน้ำา 24,867 
ล้านลกูบาศก์เมตร

•   จำานวนการใชพ้ลังงาน 
8,233,894,388 GJ

กลุ่มผ
ลิตภัณฑ์ / หน่วยธุรกิจ             1. ธุรกิจสรุา      2. ธรุกิจเบียร์      3. ธุรกิจเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล์      4. ธุรกิจอาหาร       5. หน่วยงานการจัดการ

ห่วงโ
ซ่อุป

ทาน
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บุค
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กร

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย                   1. ผู้บริโภค            2. ลูกค้า            3. พ

นักงาน           4. ชมุชน             5. คู่ค้า              6. นักล
งทุน

      
     

7. ห
น่ว
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าน
ภา

ครั
ฐ 

    
    

  8
. อ

งค์
กร

พัฒ
นา
เอก

ชน

การผลิต

การจัดซื�อจัดหา การตลาดและ
การขาย

การกระจาย
สินค้า

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ

• รายได้รวม  

 259,392 
 ล้านบาท

• กำาไรสุทธ ิ 

 26,065 
 ล้านบาท 

• กำาไรก่อนภาษี 
 และค่าเส่ือม  

 46,544 ล้านบาท 

• อตัราการบาดเจบ็ 
 จากการสูญเสียเวลา  
 (LTIFR) 

 1.72 / หน่ึงล้าน
	 ชัว่โมงการทำางาน

• อตัราการ
 หมนุเวยีนพนักงาน

 8.4% 

• สรา้งรายได้ให้กับ
 ครวัเรอืนท้องถ่ิน

 1,246	ล้านบาท 
 ภายใน 4 ปี

• ไม่มี การรอ้งเรยีนเรือ่งสิทธมินษุยชน

ห่วงโซค่ณุค่าของไทยเบฟ
ปจัจยั

สรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่า

กลยทุธ์์
ก้ารเติ่บโต่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ

ความุ่หลาก้หลายของต่ลาดื่และ
ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์

ต่ราสิู่นค้าที�โดื่นใจ

ก้ารขายและก้ารก้ระจายสิู่นค้าที�
แขง็แก้ร�ง

ความุ่เปน็มุ่อ่อาชพี

GRI 102-9
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การจดัซื้้�อจดัหา

ในฐานะผู้่้นำาในก้ารผู้ลิต่เคร่�องด่ื่�มุ่รายใหญ�ของอาเซียีน ไทยเบฟ
ให้ความุ่สู่ำาค่ญก่้บก้ระบวนก้ารจด่ื่ซี่�อจด่ื่หาที�มุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ มีุ่ความุ่
โปร�งใสู่ และมุ่่�งเน้นให้เกิ้ดื่ผู้ลสู่่มุ่ฤทธุิ�เพ่�อรก่้ษาคณ่ภูาพของสิู่นค้า
และบรกิ้าร ด้ื่วย
•  ก้ารพ่ฒนาศ่ก้ยภูาพของค่�ค้าเพ่�อให้บรรลเ่ปา้หมุ่ายและเติ่บโต่

ไปพรอ้มุ่ก่้บไทยเบฟอย�างย่�งยน่ โดื่ยก้ำาหนดื่แนวทางปฏิิบติ่่
สู่ำาหรบ่ค่�ค้า ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่เสีู่�ยงด้ื่านสิู่นค้าและบรกิ้าร 
ควบค่�ไปก่้บต่รวจสู่อบผู้ลงานให้เป็นไปต่ามุ่มุ่าต่รฐานและ
ก้ระบวนก้ารจด่ื่ก้ารที�เหมุ่าะสู่มุ่

•  ก้ระบวนก้ารจด่ื่ซี่�อจด่ื่หาที�มุ่ีมุ่าต่รฐาน ซี่�งคำาน่งถ่งปัจจย่
ทางด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่และสู่่งคมุ่ เช�น ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารนำา 
อาชวีอนามุ่ย่ และความุ่ปลอดื่ภู่ย รวมุ่ถ่งก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ลกิ้จก้าร
เพ่�อให้มุ่่�นใจว�าสิู่นค้าและบรกิ้ารสู่�งถ่งมุ่่อผู้่้บรโิภูคอย�าง
มุ่คีณ่ภูาพและปลอดื่ภู่ย

•  ก้ารคำาน่งถ่งผู้ลก้ระทบหล่งก้ารบรโิภูค

การผลิต

ไทยเบฟให้ความุ่สู่ำาค่ญและใสู่�ใจในก้ระบวนก้ารผู้ลิต่ทก่้ข่�นต่อน ด้ื่วย
•  ก้ารควบคมุ่่คณ่ภูาพของสิู่นค้าให้ถก่้ต้่องต่ามุ่ขอ้ก้ำาหนดื่ทาง

ก้ฎหมุ่ายและมุ่าต่รฐานก้ารจด่ื่ก้ารต่�าง ๆ ต่ามุ่หล่ก้สู่าก้ล 
ซี่�งครอบคลมุ่่ด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ ความุ่ปลอดื่ภู่ย และผู้่บ้รโิภูค 
เช�น มุ่าต่รฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP 
HACCP เคร่�องหมุ่ายรบ่รองคณ่ภูาพของนำาด่ื่�มุ่ (National 
Sanitation Foundation: NSF)

•  ความุ่ปลอดื่ภู่ยในก้ารผู้ลิต่ที�มุ่กี้ารจด่ื่ก้ารด้ื่านสู่ข่ล่ก้ษณะที�ดีื่ 
โดื่ยเล่อก้ใชว้ต่่ถดิ่ื่บที�มุ่คีณ่ภูาพและปลอดื่ภู่ย

•  ก้ารใชท้รพ่ยาก้รต่�าง ๆ เช�น ทรพ่ยาก้รนำาและพล่งงาน ให้ค่มุ้่ค�า
และเกิ้ดื่ประโยชน์สู่ง่สู่ด่ื่โดื่ยไมุ่�ก้�อให้เกิ้ดื่มุ่ลพิษต่�อสิู่�งแวดื่ล้อมุ่
และสู่่งคมุ่ ก้ารใชพ้ล่งงานทดื่แทน ก้ารติ่ดื่ต่่�งระบบบำาบด่ื่
นำาเสีู่ยแบบไรอ้าก้าศ ก้ารติ่ดื่ต่่�งหมุ่อ้ไอนำาแบบไหลทางเดีื่ยว 
รวมุ่ถ่งมุ่กี้ารพ่ฒนานวต่่ก้รรมุ่และเทคโนโลยใีนด้ื่านต่�าง ๆ 
อย�างต่�อเน่�อง

การกระจายสินค้า

ไทยเบฟสู่รา้งระบบก้ารก้ระจายสิู่นค้าที�มุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ ครอบคลมุ่่
ทก่้พ่�นที�ท่�วประเทศไทย ด้ื่วย
•  ก้ารรก่้ษาและสู่�งมุ่อบผู้ลิต่ภู่ณฑ์์คณ่ภูาพสู่ง่สู่ด่ื่ให้ลก่้ค้า 

ควบค่�ไปก่้บก้ารบรกิ้ารอย�างมุ่อ่อาชพี
•  ก้ารใชเ้ทคโนโลยทีี�ท่นสู่มุ่ย่ในก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารระบบก้ารขนสู่�ง

และก้ระจายสิู่นค้า เช�น ก้ารควบคมุ่่วน่ิยในก้ารขบ่ขี�อย�าง
ปลอดื่ภู่ยให้แก้�พน่ก้งานขบ่รถ ก้ารบรหิารก้ารใชพ้ล่งงาน
เช่�อเพลิงอย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ

•  ก้ารรองรบ่ก้ารให้บรกิ้ารลก่้ค้าในก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จรา้นอาหารใน
ประเทศไทย ด้ื่วยระบบก้ารก้ระจายสิู่นค้าแบบควบคมุ่่อณ่หภูมุ่่ิ
ต่่�งแต่�โรงงานไปจนถ่งมุ่อ่ผู้่้บรโิภูค

การตลาดและการขาย

ไทยเบฟสู่�งมุ่อบผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ให้ก่้บผู้่้บรโิภูคผู้�านช�องก้ารจด่ื่จำาหน�าย
ที�มุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ ด้ื่วยก้าร
•  สู่รา้งสู่่มุ่พ่นธุภูาพที�ดีื่ก่้บลก่้ค้าผู้�านโครงก้ารที�หลาก้หลาย เช�น 

โครงก้าร ทรปิเปลิ เอ และกิ้จก้รรมุ่สู่�งเสู่รมิุ่ก้ารต่ลาดื่ในช�องทาง 
ก้ารขาย ซี่�งเปน็หน่�งในก้ลยท่ธุด้์ื่านก้ารเติ่บโต่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ
ต่ามุ่วส่ิู่ยท่ศน์ Vision 2020 และ PASSION 2025

•  สู่่�อสู่ารและประชาสู่่มุ่พ่นธุถ่์งความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อผู้่้บรโิภูคและ
สู่่งคมุ่ เช�น โครงก้าร Serve Responsibly ก้ารให้บรกิ้ารอย�าง
มุ่คีวามุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบของผู้ลิต่ภู่ณฑ์์เคร่�องด่ื่�มุ่แอลก้อฮอล์ และ
กิ้จก้รรมุ่สู่�งเสู่รมิุ่ก้ารขายเพ่�อสู่รา้งความุ่สู่่มุ่พ่นธุก่์้บผู้่้บรโิภูค 
พรอ้มุ่รบ่ฟงัความุ่คิดื่เห็นจาก้ผู้่้บรโิภูคผู้�านช�องทางติ่ดื่ต่�อสู่่�อสู่าร
เพ่�อนำามุ่าพ่ฒนาและต่อบสู่นองความุ่ต้่องก้ารของลก่้ค้า
ให้มุ่าก้ที�สู่ด่ื่

การบรหิารจดัการบรรจภัุัณฑ์์หลังการบรโิภัค

ไทยเบฟดื่ำาเนินธุร่กิ้จอย�างมุ่คีวามุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อสิู่�งแวดื่ล้อมุ่และสู่่งคมุ่ 
ด้ื่วยก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารบรรจภู่่ณฑ์์หล่งก้ารบรโิภูคอย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ 
ด้ื่วยก้าร
•  นำาวสู่่ดื่ห่รอ่บรรจภู่่ณฑ์์ประเภูทต่�าง ๆ เช�น ก้ล�องก้ระดื่าษ ไสู้่ก้ล�อง 

ขวดื่แก้้ว ก้ระปอ๋ง และล่งพลาสู่ติ่ก้ ที�ยง่ใชป้ระโยชน์ได้ื่ก้ล่บมุ่าใชใ้น
ก้ระบวนก้ารผู้ลิต่อกี้คร่�ง

•  พ่ฒนาบรรจภู่่ณฑ์์ที�ทำาจาก้วสู่่ดื่ที่�สู่ามุ่ารถใชซ้ีำาหรอ่นำาก้ล่บมุ่าใชใ้หมุ่�

ก้ารพ่ฒนาห�วงโซี�คณ่ค�าเปน็ยท่ธุศาสู่ต่รส์ู่ำาค่ญที�จะสู่�งผู้ลสู่ำาเรจ็ทางธุร่กิ้จของไทยเบฟ ด่ื่งน่�นไทยเบฟใสู่�ใจในทก่้ข่�นต่อนและทก่้ก้ระบวนก้าร
ของห�วงโซี�คณ่ค�า เพ่�อเสู่รมิุ่สู่รา้งความุ่เช่�อมุ่่�นในผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ที�มุ่คีณ่ภูาพและก้ารเติ่บโต่ร�วมุ่ก่้นอย�างย่�งยน่
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ไทยเบฟน้อมุ่นำาหล่ก้ปรช่ญาของเศรษฐกิ้จพอเพียงของพระบาทสู่มุ่เด็ื่จพระบรมุ่ชนก้าธุเิบศร 
มุ่หาภูมุ่่พิลอดื่ล่ยเดื่ชมุ่หาราช บรมุ่นาถบพิต่ร มุ่าใชเ้ปน็แนวทางปฏิิบติ่่เพ่�อพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ 
พรอ้มุ่ท่�งยด่ื่ถ่อเปา้หมุ่ายก้ารพ่ฒนาที�ย่�งยน่ขององค์ก้ารสู่หประชาชาติ่ 17 ประก้าร มุ่าประก้อบก้าร
ก้ำาหนดื่ยท่ธุศาสู่ต่รใ์นก้ารพ่ฒนาและดื่ำาเนินงานอย�างมุ่คีวามุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย 
ต่�อสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ และต่�อสู่่งคมุ่โดื่ยรวมุ่ โดื่ยในป ี2562 ไทยเบฟเข้าร�วมุ่เปน็สู่มุ่าชกิ้ขอ้ต่ก้ลงโลก้แห�ง
สู่หประชาชาติ่ (UN Global Compact) เพ่�อร�วมุ่มุ่อ่ในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จด้ื่วยความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบใน 4 ด้ื่าน 
ค่อ สิู่ทธุมิุ่นษ่ยชน มุ่าต่รฐานแรงงาน รก่้ษาสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ และก้ารต่�อต้่านทจ่รติ่

แนวทางการพัฒนาความยั่งยนื
ของไทยเบฟ

ไทยเบฟน้อมุ่นำาปรช่ญาของเศรษฐกิ้จพอเพียงในก้ารพ่ฒนา
ความุ่ย่�งย่น ซี่�งประก้อบไปด้ื่วยค่ณล่ก้ษณะ 3 ประก้าร ค่อ 
ความุ่พอประมุ่าณ ความุ่มุ่เีหต่ผู่้ล และก้ารสู่รา้งระบบภูมุ่่คิ่มุ้่ก่้นที�ดีื่ 
ควบค่�ไปก่้บก้ารสู่รา้งความุ่ร่แ้ละคณ่ธุรรมุ่ เพ่�อนำาพาองค์ก้รไปสู่่�
ความุ่ก้้าวหน้าอย�างสู่มุ่ดื่่ลใน 4 มิุ่ติ่ ค่อ สิู่�งแวดื่ล้อมุ่ สู่่งคมุ่ 
ศิลปวฒ่นธุรรมุ่ และเศรษฐกิ้จ ขณะเดีื่ยวก่้นภูายใต้่ก้ลย่ทธุ์
ก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร ไทยเบฟเช่�อมุ่่�นว�าจะสู่ามุ่ารถ
เติ่บโต่ได้ื่อย�างย่�งย่น และสู่รา้งโอก้าสู่ที�ไรข้ีดื่จำาก่้ดื่ให้แก้�ธุ่รกิ้จ
และสู่่งคมุ่โดื่ยรวมุ่ได้ื่ต่�อไป

ไทยเบฟมุ่่�งเน้นก้ารใชค้วามุ่ร่ ้ประสู่บก้ารณ์ และความุ่คิดื่สู่รา้งสู่รรค์ 
ในก้ารสู่รา้งสู่รรค์และแบ�งปันความุ่เจรญิก้้าวหน้าที�มุ่่�นคงให้ก่้บธุ่รกิ้จ 
สู่�งเสู่รมิุ่ก้ารลดื่ผู้ลก้ระทบด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่และก้ารพ่ฒนาศ่ก้ยภูาพ
ของทรพ่ยาก้รบ่คคล สู่อดื่คล้องก่้บวส่ิู่ยท่ศน์ PASSION 2025 ของ
ไทยเบฟที�มุ่ีจด่ื่มุ่่�งหมุ่ายเพ่�อก้้าวสู่่�ก้ารเปน็ผู้่น้ำาธุร่กิ้จเคร่�องด่ื่�มุ่ใน
ภูมุ่่ภิูาคอาเซียีนอย�างมุ่่�นคงและย่�งย่น และมุ่่�งเน้นไปที�ก้ารมุ่ีสู่�วนร�วมุ่
และก้ารสู่รา้งความุ่สู่่มุ่พ่นธุอ์น่ดีื่ก่้บผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยให้ย่�งยน่ไป
พรอ้มุ่ก่้บก้ารเติ่บโต่ขององค์ก้ร

การมีภัมูิคุ้มกันท่ีดี
• การบรหิารจดัการ
 ความเส่ียง
• เตรยีมพรอ้มเพ่ือ
 รบัผลกระทบหรอื
 ความเปล่ียนแปลง
 ในอนาคต

ความมีเหตผุล
• ประเมินเหตแุละผลของ
 ทกุการกระทำาท่ีมีต่อ
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 ทกุฝา่ย
• สรา้งคณุค่าท่ีแท้จรงิ

ความพอประมาณ
• อยู่ในวถีิและศักยภาพ
• หลีกเล่ียงความสุดโต่ง
• มีวนัิยทางการเงิน

ความรู้
• ข้อมลูเชงิลึก
• ความเข้าใจท่ีถกูต้อง
• การให้ความสำาคัญ
 กับความรูแ้ละประสบการณ์

คณุธ์รรม
• ความซือ่สัตย์
• ความบรสิุทธิใ์จ
• ความอตุสาหะ
• ความมีสติ
• ความออ่นน้อมถ่อมตน

ส่ิงแวดล้อม
การจดัการดแูล
ผลกระทบจากธรุกิจ

ศิลปะและ
วฒันธ์รรม
การอนรุกัษ์
ศิลปวฒันธรรม

สังคม
การดแูลและแบ่งปนั

เศรษฐกิจ
การสรา้งคณุค่า
ทางธรุกิจ
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โครงสรา้งการพัฒนาความยัง่ยน้ของไทยเบฟ

คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิาร 
ความุ่ย่�งยน่ และความุ่เสีู่�ยง

คณะก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนา
ความุ่ย่�งยน่ ทางธุร่กิ้จ

คณะทำางานพ่ฒนา 
ความุ่ย่�งยน่ ทางธุร่กิ้จ

คณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิท

คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิาร

ก้รรมุ่ก้ารผู้่้อำานวยก้ารใหญ�

สู่ำาน่ก้พ่ฒนาความุ่เปน็เลิศ

(ต่่วแทน)
ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จสู่ร่า

(ต่่วแทน)
ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จเบียร์

(ต่่วแทน)
ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จ
เคร่�องด่ื่�มุ่

ไมุ่�มุ่ีแอลก้อฮอล์ 
(ประเทศไทย)

(ต่่วแทน)
คอรเ์ปอเรต่

ฟงัก์้ชน่

• ก้ล่�มุ่บรหิารลงทน่ต่ราสิู่นค้า
• ก้ล่�มุ่บรหิารช�องทางก้ารจำาหน�าย
• ก้ล่�มุ่ก้ารเงินและบ่ญชี

(ต่่วแทน)
สู่ายธุร่กิ้จอาหาร

ประเทศไทย

(ต่่วแทน)
ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จ
ต่�อเน่�อง

(ต่่วแทน)
ก้ล่�มุ่ทรพ่ยาก้ร

บค่คล

• ก้ล่�มุ่เทคโนโลยแีละวศิวก้รรมุ่
• สู่ายบรหิารท่�วไป
• สู่ายสู่น่บสู่นน่

• สู่ายพ่ฒนาธุร่กิ้จ
 เพ่�อความุ่ย่�งยน่

การบรหิารจดัการด้านความยัง่ยน้

คณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิทมุ่หีน้าที�รบ่ผิู้ดื่ชอบในก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ลธุร่กิ้จ 
ก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุก์้ารดื่ำาเนินงานและพ่ฒนาองค์ก้รให้เติ่บโต่อย�าง
มุ่่�นคงและย่�งยน่ โดื่ยให้ผู้่มีุ้่สู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยทก่้ฝ่า่ยได้ื่รบ่ประโยชน์
อย�างสู่มุ่ดื่ล่ก่้น ภูายใต้่ก้ลยท่ธุก์้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร 
ไทยเบฟเช่�อมุ่่�นว�า จะเติ่บโต่และสู่รา้งโอก้าสู่ที�ไรข้ดีื่จำาก่้ดื่ให้แก้�ธุร่กิ้จ
และสู่่งคมุ่โดื่ยรวมุ่ได้ื่ต่�อไป 

คณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิทแต่�งต่่�งคณะก้รรมุ่ก้ารบรหิารความุ่ย่�งยน่และ
ความุ่เสีู่�ยง (Sustainability and Risk Management Committee: 
SRMC) เพ่�อทำาหน้าที�ก้ำาหนดื่นโยบายความุ่ย่�งยน่และความุ่เสีู่�ยง 
เพ่�อทำาหน้าที�ก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุด้์ื่านก้ารพ่ฒนาองค์ก้รของก้ล่�มุ่ไทยเบฟ
อย�างย่�งยน่ รวมุ่ถ่งก้ำาก่้บดื่แ่ลกิ้จก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนาที�ย่�งยน่และก้าร
บรหิารความุ่เสีู่�ยงให้สู่อดื่คล้องก่้บนโยบายและก้ลยท่ธุที์�คณะ
ก้รรมุ่ก้ารได้ื่ก้ำาหนดื่ไว ้

เพ่�อข่บเคล่�อนก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ให้เกิ้ดื่เปน็รป่ธุรรมุ่ ก้รรมุ่ก้าร
ผู้่อ้ำานวยก้ารใหญ�ได้ื่แต่�งต่่�งคณะก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ทางธุร่กิ้จ 
(Corporate Sustainable Development Committee: CSDC) เพ่�อ
รบ่ผิู้ดื่ชอบในก้ารพิจารณา วางแผู้น และดื่ำาเนินก้ารด้ื่านก้ารพ่ฒนา
ความุ่ย่�งยน่ของไทยเบฟให้สู่อดื่คล้องก่้บทิศทางก้ารดื่ำาเนินงาน
และก้ลยท่ธุข์ององค์ก้รที�ก้ำาหนดื่โดื่ยคณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิทหรอ่
คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิาร นอก้จาก้นี� ยง่มุ่คีณะทำางานพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่
ทางธุร่กิ้จ (Sustainable Development Working Team: SDWT) 
ประก้อบด้ื่วยต่่วแทนจาก้สู่ายงานต่�าง ๆ ซี่�งมุ่หีน้าที�รบ่ผิู้ดื่ชอบในก้าร
จด่ื่ทำาแผู้นงานและโครงก้ารสู่น่บสู่นน่แนวทางก้ารพ่ฒนาอย�างย่�งยน่ 
รวมุ่ท่�งมุ่สีู่�วนร�วมุ่ในก้ระบวนก้ารประเมุ่นิสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่
ขององค์ก้ร ด้ื่วยก้ารทวนสู่อบความุ่ครบถ้วนของแผู้นงาน พรอ้มุ่ท่�ง
ติ่ดื่ต่ามุ่ก้ารดื่ำาเนินงานด้ื่านก้ารพ่ฒนาอย�างย่�งยน่และรายงานผู้ลต่�อ
คณะก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ทางธุร่กิ้จและคณะก้รรมุ่ก้ารบรหิาร
ความุ่ย่�งยน่และความุ่เสีู่�ยง
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มร.ดาโต๊ะ	ปาดกูา	ลิม	จอ๊ก	ฮอย	
เลขาธกิารอาเซยีน 

ไทยเบฟเขา้ร�วมุ่ก้ารประเมุ่นิความุ่ย่�งยน่ Dow Jones Sustainability 
Indices (DJSI) หรอ่ด่ื่ชนีความุ่ย่�งยน่ดื่าวโจนส์ู่ต่�อเน่�องเปน็ปทีี� 6 และ
ในป ี2563 ไทยเบฟได้ื่รบ่ค่ดื่เล่อก้เปน็สู่มุ่าชกิ้ในด่ื่ชนีความุ่ย่�งยน่ 
DJSI ในก้ล่�มุ่ต่ลาดื่เกิ้ดื่ใหมุ่� (DJSI Emerging Markets) ต่�อเน่�องเปน็
ปทีี� 5 เปน็สู่มุ่าชกิ้ในก้ล่�มุ่ด่ื่ชนีโลก้ (DJSI World) ต่�อเน่�องเปน็ปทีี� 4 
และเปน็ผู้่น้ำาในก้ล่�มุ่อต่่สู่าหก้รรมุ่เคร่�องด่ื่�มุ่ระด่ื่บโลก้ โดื่ยไทยเบฟ
เปน็บรษ่ิทแรก้ในเอเชยีที�ได้ื่รบ่ก้ารจด่ื่อน่ด่ื่บให้เปน็ผู้่น้ำาในก้ล่�มุ่
อต่่สู่าหก้รรมุ่เคร่�องด่ื่�มุ่ต่�อเน่�องเปน็ปทีี� 3 ความุ่สู่ำาเรจ็นี�สู่ะท้อนถ่ง
ความุ่มุ่่�งมุ่่�นของไทยเบฟที�จะดื่ำาเนินธุร่กิ้จบนแนวทางก้ารพ่ฒนา
อย�างย่�งยน่

ไทยเบฟให้ความุ่สู่ำาค่ญก่้บประเด็ื่นสิู่�งแวดื่ล้อมุ่เปน็อน่ด่ื่บแรก้ 
เน่�องจาก้สิู่�งแวดื่ล้อมุ่สู่�งผู้ลก้ระทบสู่่�สู่่งคมุ่และคณ่ภูาพชวีติ่ 
ซี่�งท่�งประเด็ื่นด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่และสู่่งคมุ่ต่�างสู่�งผู้ลต่�อก้ารดื่ำาเนิน
ธุร่กิ้จของบรษ่ิท หาก้สิู่�งแวดื่ล้อมุ่ได้ื่รบ่ก้ารดื่แ่ลอย�างดีื่ ชมุ่่ชนก็้จะ
อย่�ได้ื่ สู่�งผู้ลที�ดีื่ต่�อสู่่งคมุ่ในภูาพรวมุ่ ทำาให้ธุร่กิ้จสู่ามุ่ารถดื่ำาเนิน
ก้ารต่�อไปได้ื่ ด่ื่งน่�น สิู่�งแวดื่ล้อมุ่ ชมุ่่ชน สู่่งคมุ่ จง่เปน็สิู่�งสู่ำาค่ญ
ที�ต้่องมุ่คีวามุ่เก่้�อก้ล่ก่้นและดื่ำารงอย่�อย�างสู่อดื่คล้องสู่น่บสู่นน่
ซี่�งก่้นและก่้น

ในระด่ื่บประเทศ ไทยเบฟผู้น่ก้ก้ำาล่งร�วมุ่ก่้บองค์ก้รต้่นแบบด้ื่านความุ่
ย่�งยน่ของประเทศไทย จด่ื่งาน Thailand Sustainability Expo (TSX) 
2020 ข่�นเปน็คร่�งแรก้ภูายใต้่แนวคิดื่ “พอเพียง ย่�งยน่ เพ่�อโลก้” 
(Sufficiency for Sustainability) ขณะเดีื่ยวก่้นยง่เปน็ผู้่น้ำาในก้ารรวมุ่
เครอ่ข�ายธุร่กิ้จห�วงโซี�อป่ทานแห�งประเทศไทย หรอ่  TSCN (Thailand 
Supply Chain Network) เพ่�อระดื่มุ่พล่งและสู่รา้งความุ่แขง็แก้ร�งให้ก่้บ
ห�วงโซี�อป่ทานของประเทศไทย โดื่ยมีุ่วต่่ถป่ระสู่งค์เพ่�อร�วมุ่ก่้น (1) ปก้ปอ้ง
มุ่ล่ค�าของก้ารลงทน่ (Protecting the Value) เช�น ก้ารบรหิารความุ่
ต่�อเน่�องทางธุร่กิ้จ ก้ารเงนิ ความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อสู่่งคมุ่ขององค์ก้ร 
(Corporate Social Responsibility) และ (2) สู่รา้งเสู่รมิุ่คณ่ค�าของก้าร
ลงทน่ เช�น ก้ารสู่รา้งความุ่ร�วมุ่มุ่อ่เพ่�อสู่�งเสู่รมิุ่ประสิู่ทธุภิูาพก้ารดื่ำาเนินงาน
ที�มุ่อีย่�เดิื่มุ่ อาทิ Cross-Selling, Cross-Training, ก้ารลงทน่ร�วมุ่ 
หรอ่ก้ารใชท้รพ่ยาก้รร�วมุ่ก่้น เปน็ต้่น รวมุ่ไปถ่ง (3) สู่รา้งนวต่่ก้รรมุ่และ
ต่�อยอดื่ก้ารลงทน่ โดื่ยมีุ่โครงก้ารความุ่ร�วมุ่มุ่อ่ เช�น ก้องทน่รวมุ่เพ่�อ
ก้ารลงทน่ในวสิู่าหกิ้จเริ�มุ่ต้่น (Startup) Cross-Sharing ท่ก้ษะพน่ก้งาน 
หรอ่ก้ารพ่ฒนาโครงก้ารต่�าง ๆ เพ่�อร�วมุ่มุ่อ่ก่้นข่บเคล่�อนเศรษฐกิ้จของ
ประเทศให้มุ่่�นคงและย่�งยน่

มมุมองด้านความยัง่ยน้จากผู้ทรงคณุวฒุิ

“ไมุ่�ทิ�งใครไวข้้างหล่ง” เปน็หล่ก้ก้ารสู่ำาค่ญของแนวทางก้ารพ่ฒนาอย�างย่�งยน่ของ
อาเซียีนและเปน็ขอ้ปฏิิบ่ติ่ข่�นพ่�นฐานในภูาระหน้าที�ของเราที�จะสู่รา้งชมุ่่ชนอาเซียีนที�
มุ่่�งเน้นในก้ารดื่แ่ลประชาชนและยด่ื่ประชาชนเปน็ศน่ยก์้ลาง ในฐานะของภูมุ่่ภิูาคที�ก้ำาล่ง
พ่ฒนา อาเซียีนเผู้ชญิก่้บความุ่ท้าทาย ต่่�งแต่�ก้ารขยายต่่วของความุ่เปน็เมุ่อ่งที�เกิ้ดื่ข่�น
อย�างรวดื่เรว็ ก้ารเพิ�มุ่ข่�นของประชาก้ร ไปจนถ่งก้ารสู่ญ่เสีู่ยทรพ่ยาก้รธุรรมุ่ชาติ่ 
เราเปน็หน่�งในภูมุ่่ภิูาคที�เปราะบางที�สู่ด่ื่จาก้ผู้ลก้ระทบของก้ารเปลี�ยนแปลงสู่ภูาพ
ภูมุ่่อิาก้าศและภู่ยพิบติ่่ทางธุรรมุ่ชาติ่ เพ่�อรบ่มุ่่อก่้บปญัหาความุ่ท้าทายด่ื่งก้ล�าว อาเซียีน
มุ่่�งเน้นก้ารสู่รา้งวธิุคิีดื่ในก้ารปก้ปอ้งค่มุ้่ครองโดื่ยบ�มุ่เพาะ “วฒ่นธุรรมุ่ก้ารปอ้งก่้น” 
เพ่�อสู่�งเสู่รมิุ่วฒ่นธุรรมุ่แห�งความุ่สู่งบสู่ข่พรอ้มุ่ก่้บวฒ่นธุรรมุ่ก้ารปรบ่ต่่วต่�อก้าร
เปลี�ยนแปลงและความุ่ใสู่�ใจในสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ ท่�งนี� เพ่�อเปน็วธิุกี้ารปอ้งก่้นความุ่เสีู่�ยงต่�อ
ภู่ยพิบติ่่ทางธุรรมุ่ชาติ่ ภู่ยพิบติ่่ที�เกิ้ดื่จาก้มุ่นษ่ยแ์ละก้ารทำาลายสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ ให้ประชาชน
เต่รยีมุ่ความุ่พรอ้มุ่รบ่มุ่อ่ก่้บสู่ภูาวะฉก่้เฉิน 

ในปนีี�ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 สู่รา้งผู้ลก้ระทบทางสู่่งคมุ่และเศรษฐกิ้จในภูมุ่่ภิูาค
อย�างที�ไมุ่�เคยเกิ้ดื่ข่�นมุ่าก้�อน และก้ลายเป็นความุ่จำาเป็นบ่งค่บที�ก้ระต่่้นให้มุ่น่ษย์
ได้ื่คิดื่ทบทวนถ่งความุ่เช่�อมุ่โยงระหว�างต่นเองก่้บสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ ในปจัจบ่น่เกิ้ดื่มุ่มุ่่มุ่อง
ของก้ารรบ่ร่ที้�ก้วา้งข่�นโดื่ยเข้าใจว�าความุ่ย่�งยน่เปน็ประเด็ื่นคาบเกี้�ยวระหว�างเสู่าหล่ก้ 
(Cross Pillars) ซี่�งเปน็หล่ก้สู่ำาค่ญที�เช่�อมุ่โยงทก่้มุ่ติิ่เขา้ด้ื่วยก่้น 

ภูาคธุร่กิ้จมุ่ีบทบาทสู่ำาค่ญในก้ารค่้มุ่ครองก้ารจา้งงานและก้ารนำาผู้ลิต่ภู่ณฑ์์และ
ก้ารบรกิ้ารออก้สู่่�ต่ลาดื่ อย�างไรก็้ต่ามุ่ ด้ื่วยสู่ภูาพภูมุ่่ปิระเทศท่�วโลก้ที�เปลี�ยนแปลงไป
อย�างสิู่�นเชงิจาก้ปญัหาก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 จง่แทบจะเปน็ไปไมุ่�ได้ื่เลย
ที�ภูาคก้ารค้าและภูาคอต่่สู่าหก้รรมุ่จะ “ดื่ำาเนินธุร่กิ้จต่ามุ่ปก้ติ่” ในยค่หล่งก้ารระบาดื่
ของโรค เทคโนโลยีดิื่จท่ิลจง่มุ่ีบทบาทเป็นสู่�วนหน่�งของชีวติ่ “ความุ่ปก้ติ่ใน
รป่แบบใหมุ่�” ในก้ารทำาธุร่กิ้จในอาเซียีน และในระยะยาว ภูาคธุร่กิ้จควรก้ำาหนดื่แผู้นก้าร
สู่�งเสู่รมิุ่ความุ่ย่�งยน่และความุ่เท�าเทียมุ่ก่้นไวใ้นระบบก้ารบรหิารงานและแนวทาง
ปฏิิบ่ติ่งานด้ื่วย  

27
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วกิ้ฤต่ก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ได้ื่สู่�งผู้ลก้ระทบในวงก้วา้ง และรน่แรงก้ว�าก้ารระบาดื่ของโรค MERS 
และ SARS ที�ผู้�านมุ่า ความุ่น�าก้ล่วของโควดิื่-19 ค่อ เมุ่่�อคนติ่ดื่เช่�อแล้วอย่�ในระยะฟกั้ต่่ว อาก้ารจะไมุ่�แสู่ดื่งออก้
อย�างช่ดื่เจน ทำาให้อต่่ราก้ารแพร�ก้ระจายของโรคเติ่บโต่อย�างรวดื่เรว็ไปในคนหมุ่่�มุ่าก้ ทำาให้ภูาครฐ่ประก้าศ
สู่ถานก้ารณ์ฉก่้เฉินมีุ่คำาสู่่�งให้ประชาชนก่้ก้ต่่วที�บา้น ก้ารบรโิภูคและก้ารลงทน่ลดื่ลง ทำาให้หลายบรษ่ิทต้่องปดิื่ต่่วลง 
และเศรษฐกิ้จหดื่ต่่ว 

ประเทศไทยถ่อว�ามุ่ีก้ารควบค่มุ่ก้ารระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ได้ื่ดีื่ จาก้ก้ารที�ท่ก้ภูาคสู่�วน ไมุ่�ว�าจะเป็นภูาครฐ่บาล 
ภูาคประชาชน และภูาคเอก้ชน ให้ความุ่ร�วมุ่มุ่่อในก้ารต่�อสู่่้ก่้บวกิ้ฤต่ก้ารณ์ในคร่�งนี� อย�างไรก็้ดีื่ หลายประเทศ
ยง่คงพบก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ระลอก้สู่อง ประเทศไทยจง่จำาเปน็ที�จะต้่องเฝ่า้ระวง่และรก่้ษามุ่าต่รก้ารควบคมุ่่ 
ปอ้งก่้นก้ารแพร�ระบาดื่อย�างเข้มุ่งวดื่ 

เปน็ที�น�าช่�นชมุ่ว�า ระหว�างวกิ้ฤต่ก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ไทยเบฟได้ื่ดื่ำาเนินก้ารในหลายด้ื่านพรอ้มุ่ ๆ ก่้น
เพ่�อช�วยสู่่งคมุ่และเศรษฐกิ้จของประเทศ ท่�งก้ารผู้ลิต่และแจก้จ�ายแอลก้อฮอล์ฆ�าเช่�อและหน้าก้าก้อนามุ่่ย 
ให้ก่้บพน่ก้งาน ค่�ค้า โรงพยาบาล และองค์ก้รต่�าง ๆ ท่�วประเทศ รวมุ่ถ่งนโยบายไมุ่�ลดื่หรอ่เลิก้ว�าจา้งพน่ก้งาน 
ซี่�งถ่อเปน็ก้ารช�วยให้สู่่งคมุ่และเศรษฐกิ้จยง่คงเดิื่นหน้าต่�อไปได้ื่อย�างต่�อเน่�อง

สู่ำาหรบ่ภูาคเอก้ชน ก้ารต่อบสู่นองต่�อวกิ้ฤต่ก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 นอก้จาก้ก้ารดื่ำาเนินงานพ่�นฐาน
ในด้ื่านก้ารดื่แ่ลปอ้งก่้นสู่ข่ภูาพของพน่ก้งานแล้ว ยง่สู่ามุ่ารถให้ความุ่ช�วยเหล่อแก้�สู่่งคมุ่ โดื่ยหาแนวทางและ
สู่รา้งสู่รรค์นวต่่ก้รรมุ่เพ่�อแก้้ปญัหา และสู่�งเสู่รมิุ่ให้เกิ้ดื่ความุ่เข้มุ่แข็งทางด้ื่านสู่าธุารณสู่่ขของประเทศ เช�น 
เทคโนโลยีก้ารผู้ลิต่ว่คซีีน เมุ่่�อประชาชนในประเทศมุ่ีสู่ข่ภูาพดีื่ จะสู่�งเสู่รมิุ่ก้ารพ่ฒนาด้ื่านอ่�น ๆ ให้เกิ้ดื่ข่�นได้ื่ 
ไมุ่�ว�าจะเปน็ความุ่ผู้าสู่ก่้ของสู่่งคมุ่ และความุ่เจรญิทางวฒ่นธุรรมุ่ และความุ่มุ่่�งค่�งทางเศรษฐกิ้จ 

นายแพทยท์วศิีลป	์วษิณโุยธ์นิ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศนูยบ์รหิารสถานการณ์โควดิ-19

มมุมองด้านความยัง่ยน้จากผู้ทรงคณุวฒุิ
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คู่ค้า

ลกูค้า

ผู้บรโิภค

นักลงทนุ

ชมุชน

หน่วยงานกำากับดแูล

องค์กรพัฒนา
เอกชน

พนักงาน

ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ

การมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

และข้อเสู่นอแนะต่�าง ๆ โดื่ยความุ่ถี�ของก้ารสู่่�อสู่ารก่้บผู้่มีุ้่สู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย
แต่�ละก้ล่�มุ่แต่ก้ต่�างก่้นไปต่ามุ่แผู้นก้ารดื่ำาเนินงานของบรษ่ิท ขอ้มุ่ล่
เหล�านี�เปน็ประโยชน์ต่�อก้ารก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุ ์ทิศทาง แผู้นก้ารดื่ำาเนินงาน 
และแนวทางในก้ารพ่ฒนาธุร่กิ้จ ให้เกิ้ดื่ความุ่ย่�งยน่ รวมุ่ถ่งปอ้งก่้น
ความุ่เสีู่�ยงหรอ่ผู้ลก้ระทบจาก้ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ

ไทยเบฟก้ำาหนดื่แนวทางก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่ของผู้่มุ้่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย 
โดื่ยมุ่่�งเน้นสู่�งเสู่รมิุ่ก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่อย�างสู่รา้งสู่รรค์ของผู้่มุ้่สีู่�วนได้ื่
สู่�วนเสีู่ย โดื่ยใชห้ล่ก้ความุ่โปร�งใสู่ ความุ่ครอบคลมุ่่ ความุ่สู่มุ่ำาเสู่มุ่อ 
และความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบ ผู้�านกิ้จก้รรมุ่และช�องทางก้ารสู่่�อสู่ารต่�าง ๆ 
อย�างต่�อเน่�อง เพ่�อรบ่ฟงัความุ่ต้่องก้าร ความุ่คิดื่เห็น ขอ้ก่้งวล 

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

พน่ก้งาน

•  ขอ้ความุ่ทาง SMS
•  แอปพลิเคชน่ไลน์ (LINE Application):  

LINE@ “We are ThaiBev Group”
•  เฟซีบ่�ก้แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
•  อนิทราเน็ต่ (Intranet)
•  ก้ารประชมุ่่ประจำาป ีเช�น ก้ารประชมุ่่ผู้่บ้รหิารประจำาป ี

ก้ารประชมุ่่คณะก้รรมุ่ก้ารลก่้จา้ง ก้ารประชมุ่่คณะ
ก้รรมุ่ก้ารสู่วสู่่ดิื่ก้าร ก้ารประชมุ่่คณะก้รรมุ่ก้าร
ความุ่ปลอดื่ภู่ย ก้ารประชมุ่่สู่หภูาพแรงงานและ
ก้ารประชมุ่่ของหน�วยงาน

•  ก้ล�องรบ่ความุ่คิดื่เห็น
•  ก้ารเดิื่นสู่ายพบปะพน่ก้งาน เช�น Core Values 

Global Values Roadshow และประชมุ่่เชงิ
ปฏิิบติ่่ก้ารที�เกี้�ยวก่้บก้ารพ่ฒนาที�ย่�งยน่

•  ก้ารสู่ำารวจความุ่พ่งพอใจและก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่
ของพน่ก้งานผู้�านทางแอปพลิเคชน่ 
Beverest Connect

•  ก้ารสู่่�อสู่ารเร่�อง ก้ารสู่ำารวจความุ่ผู้ก่้พ่นของ
พน่ก้งาน ผู้�านทางสู่ำาน่ก้ทรพ่ยาก้รบค่คล 
และผู้่้บง่ค่บบญ่ชา

•  Jam Application และ ThaiBev E-News 
ซี่�งเปน็ช�องทางก้ารสู่่�อสู่ารระหว�างพน่ก้งาน
ในก้ล่�มุ่ไทยเบฟโดื่ยเฉพาะ

•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  ความุ่ปลอดื่ภู่ยในก้ารทำางาน
•  ก้ารอำานวยความุ่สู่ะดื่วก้เร่�องสู่ถานที�ทำางาน
•  สู่วสู่่ดิื่ก้ารพน่ก้งาน
•  ก้ารจด่ื่ทำาโครงก้ารที�เปน็ประโยชน์ให้แก้�สู่่งคมุ่
•  ก้ารออก้ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ใหมุ่�ที�ต่รงต่ามุ่ความุ่

ต้่องก้ารของผู้่้บรโิภูคอย�างสู่มุ่ำาเสู่มุ่อ
•  ก้ารพ่ฒนาท่ก้ษะให้แก้�พน่ก้งาน
•  ข�าวสู่ารเกี้�ยวก่้บองค์ก้ร
•  กิ้จก้รรมุ่ที�องค์ก้รและผู้่้บรหิารได้ื่มุ่ีสู่�วนร�วมุ่
•  ความุ่สู่ำาเรจ็/รางวล่ที�องค์ก้รได้ื่รบ่ 
•  กิ้จก้รรมุ่ภูายในองค์ก้ร
•  รบ่สู่มุ่่ครอาสู่าสู่มุ่่ครในงานและโครงก้ารต่�าง ๆ

•  โอก้าสู่ไรข้ดีื่จำาก่้ดื่
•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและความุ่

ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค
•  ความุ่ใสู่�ใจต่�อความุ่ปลอดื่ภู่ย 

อาชวีอนามุ่่ย สู่ภูาพแวดื่ล้อมุ่ในก้าร
ทำางานและความุ่สู่ข่ของพน่ก้งาน

•  ก้ารพ่ฒนาชมุ่่ชนและสู่่งคมุ่ 
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กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

ค่�ค้า

•  ก้ารประเมุ่นิความุ่เสีู่�ยงด้ื่านความุ่ต่�อเน่�องในก้าร
ดื่ำาเนินธุร่กิ้จ

•  ก้ารจด่ื่ประชมุ่่ร�วมุ่ก่้บค่�ค้า
•  ก้ารรเิริ�มุ่โครงก้ารด้ื่านก้ารพ่ฒนาอย�างย่�งยน่

ในมุ่ติิ่ต่�าง ๆ ร�วมุ่ก่้บค่�ค้า
•  กิ้จก้รรมุ่สู่่มุ่มุ่นาพ่นธุมุ่ติ่รทางธุร่กิ้จประจำาป ี

(ThaiBev Business Partner Conference)
•  ก้ารมุ่อบรางวล่ประก้าศเกี้ยรติ่คณ่ค่�ค้า 

(Business Partner Award Program)
•  ก้ารจด่ื่อบรมุ่ให้ก่้บค่�ค้า
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี
•  Thailand Supply Chain Network

•  ความุ่ย่ดื่หย่�นและความุ่ต่�อเน่�องในก้ารดื่ำาเนิน
ธุร่กิ้จ

•  วส่ิู่ยท่ศน์ของผู้่บ้รหิารและแนวทางก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ
•  แนวทางปฏิิบ่ติ่สู่ำาหรบ่ค่�ค้า (Supplier Code 

of Practice)
•  ก้ารรก่้ษามุ่าต่รฐานด้ื่านคณ่ภูาพ ก้ารสู่�งมุ่อบ

ก้ารบรกิ้ารและความุ่ย่�งยน่ในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ
ของค่�ค้า

•  ก้ารร�วมุ่มุ่่อก่้นระหว�างบรษ่ิท ค่�ค้า และค่�ค้า
ของค่�ค้าในก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่เสีู่�ยง
ต่ลอดื่ท่�งห�วงโซี�อป่ทาน

•  ก้ารพ่ฒนาศ่ก้ยภูาพของค่�ค้า
•  ก้ารสู่รา้งก้ารมุ่ีสู่�วนร�วมุ่ระหว�างค่�ค้าและ

ผู้่้มุ่ีสู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยอ่�น ๆ ในก้ารบรหิาร
จด่ื่ก้ารบรรจภู่่ณฑ์์ เพ่�อลดื่ผู้ลก้ระทบ 
ด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่

•  ก้ารเปลี�ยนแปลงก้ารจด่ื่หาโดื่ยใชเ้ทคโนโลยี
เข้ามุ่ามุ่ีสู่�วนร�วมุ่ (Digital Transformation)

•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่ต่ามุ่
ก้ฎระเบียบ

•  ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารห�วงโซี�อป่ทานอย�าง
ย่�งยน่

•  บรรจภู่่ณฑ์์รก่้ษ์โลก้
•  ก้ารเปลี�ยนแปลงสู่ภูาพภูมิุ่่อาก้าศ
•  ก้ารจด่ื่ก้ารด้ื่านพล่งงาน

ลก่้ค้า

•  งานนิทรรศก้ารและสู่่มุ่มุ่นาประจำาป ี2563
•  งานประชมุ่่ลก่้ค้าประจำาปี
•  ก้ารจด่ื่อบรมุ่และให้ความุ่ร่ล้ก่้ค้า
•  กิ้จก้รรมุ่พ่ฒนาธุร่กิ้จผู้�านก้ารแบ�งปนัความุ่ร่แ้ละ

ความุ่คิดื่เห็นระหว�างไทยเบฟและลก่้ค้า
•  กิ้จก้รรมุ่ Business Review ประจำาป/ีไต่รมุ่าสู่/

เด่ื่อน
•  กิ้จก้รรมุ่ก้ารเยี�ยมุ่ชมุ่โรงงานประจำาปี
•  โครงก้าร Agent Development Program with 

ThaiBev: ADEPT
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่ของลก่้ค้า

ในฐานะผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย

•  ความุ่ปลอดื่ภู่ยในก้ารบรโิภูคผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ของ
ผู้่้บรโิภูค

•  ความุ่ชด่ื่เจนของนโยบายในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ
•  ความุ่โปร�งใสู่ในก้ารประก้อบธุร่กิ้จ
•  ก้ารรบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อก้ารบรโิภูคของผู้่้บรโิภูค
•  ก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่ในก้ารวางแผู้นก้ารดื่ำาเนินงาน
•  ก้ารอบรมุ่เพ่�อเพิ�มุ่ความุ่ร่แ้ละท่ก้ษะในก้าร

ทำางานของบค่ลาก้ร
•  ก้ารสู่รา้งความุ่ร�วมุ่มุ่่อ และเครอ่ข�ายเพ่�อสู่รา้ง

คณ่ค�าสู่่�สู่่งคมุ่
•  ก้ารประก้อบก้ารค้าที�ยด่ื่หย่�นและต่รงต่ามุ่

ความุ่ต้่องก้ารของสู่ภูาวะต่ลาดื่

•  ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่สู่่มุ่พ่นธุล์ก่้ค้า
•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและความุ่

ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค
•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่ต่ามุ่

ก้ฎระเบียบ
•  แนวทางก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่

ของไทยเบฟ
•  โอก้าสู่ไรข้ดีื่จำาก่้ดื่

ผู้่้บรโิภูค

•  กิ้จก้รรมุ่นอก้สู่ถานที�และกิ้จก้รรมุ่สู่�งเสู่รมิุ่ก้าร
ต่ลาดื่ในช�องทางก้ารขาย

•  ช�องทางสู่่�อสู่่งคมุ่ออนไลน์ เช�น Facebook 
Fanpage, Website, LINE Application

•  แอปพลิเคชน่ BevFood 
•  ก้ารสู่ำารวจพฤติ่ก้รรมุ่และความุ่คิดื่เห็นต่�อ

ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ของผู้่้บรโิภูค
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  คณ่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ยของสิู่นค้า
•  ราคาสิู่นค้าที�เปน็ธุรรมุ่และเหมุ่าะสู่มุ่
•  ก้ารให้บรกิ้ารและนำาเสู่นอสิู่นค้าอย�างมุ่คีวามุ่

รบ่ผิู้ดื่ชอบ
•  ความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อก้ารจด่ื่ก้ารสิู่�งแวดื่ล้อมุ่
•  ความุ่โปร�งใสู่ในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ
•  ก้ารจด่ื่ทำาโครงก้ารที�เปน็ประโยชน์ให้แก้�สู่่งคมุ่

•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและความุ่
ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค

•  ก้ารพิท่ก้ษ์และฟ้� นฟ่แหล�งนำา
•  ก้ารจด่ื่ก้ารของเสีู่ย
•  ก้ารเปลี�ยนแปลงสู่ภูาพภูมิุ่่อาก้าศ
•  ก้ารจด่ื่ก้ารพล่งงาน
•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่

ต่ามุ่ก้ฎระเบียบ

น่ก้ลงทน่

•  ก้ารประชมุ่่ผู้่้ถ่อห่้นประจำาปี
•  ก้ารประชมุ่่ก่้บผู้่้ถ่อห่้นในสิู่งคโปรเ์พ่�อรายงาน

ก้ารดื่ำาเนินงานประจำาป ี(Annual Information 
Meeting)

•  ก้ารเขา้เยี�ยมุ่ชมุ่โรงงาน
•  ก้ารแถลงผู้ลประก้อบก้ารประจำาไต่รมุ่าสู่
•  ก้ารเดิื่นสู่ายพบปะน่ก้ลงทน่/ก้ารประชมุ่่ทาง

โทรศ่พท์ก่้บน่ก้ลงทน่ (Investor Roadshows/
Teleconference)

•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  ผู้ลประก้อบก้ารของบรษ่ิท
•  ขอ้มุ่ล่ด้ื่านธุร่กิ้จของไทยเบฟ
•  เปา้หมุ่ายและวส่ิู่ยท่ศน์ของบรษ่ิท

•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่
ต่ามุ่ก้ฎระเบียบ

ชมุ่่ชน

•  กิ้จก้รรมุ่ร�วมุ่ก่้บชมุ่่ชนรอบพ่�นที�ปฏิิบติ่่งาน
•  ก้ารสู่่มุ่ภูาษณ์ต่่วแทนจาก้ชมุ่่ชน
•  ก้ารลงพ่�นที�และประชมุ่่ร�วมุ่ก่้บชมุ่่ชน เพ่�อติ่ดื่ต่ามุ่

ความุ่ค่บหน้าโครงก้ารที�ร�วมุ่มุ่อ่ก่้นดื่ำาเนินก้าร
•  ก้ารประชมุ่่ร�วมุ่ก่้บต่่วแทนชมุ่่ชนรายเด่ื่อน

และรายไต่รมุ่าสู่
•  ก้ารสู่ำารวจความุ่คิดื่เห็นโดื่ยใชแ้บบสู่อบถามุ่
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  ก้ารสู่รา้งงานหรอ่สู่�งเสู่รมิุ่อาชพีให้แก้�ชมุ่่ชน
•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่ด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่และสู่ข่ภูาพ

ให้ก่้บชมุ่่ชน
•  ก้ารพ่ฒนาเศรษฐกิ้จชมุ่่ชน
•  ก้ารพ่ฒนาท่ก้ษะด้ื่านกี้ฬา ดื่นต่ร ีและศิลปะ
•  ก้ารฟ้� นฟ่ทรพ่ยาก้รธุรรมุ่ชาติ่และสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ 

ก้ารจด่ื่ก้ารและฟ้� นฟ่แหล�งนำา
•  ก้ารประเมุ่นิผู้ลก้ระทบที�มุ่ตี่�อชมุ่่ชน
•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่ด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ และดื่แ่ล

เร่�องสู่ภูาพแวดื่ล้อมุ่ในชมุ่่ชน
•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่ก้ารศ่ก้ษาให้ก่้บชมุ่่ชน
•  ก้ารลดื่ความุ่เหล่�อมุ่ลำาในสู่่งคมุ่
•  ความุ่ปลอดื่ภู่ยในวด่ื่ โรงเรยีน และชมุ่่ชน
•  สิู่ทธุมิุ่นษ่ยชนครอบคลมุ่่ไปถ่งสิู่ทธุแิรงงาน

และสิู่ทธุผิู้่้บรโิภูค

•  ก้ารดื่แ่ลและแบ�งปนั ก้ารสู่รา้งคณ่ค�า
ให้แก้�สู่่งคมุ่

•  ก้ารพ่ฒนาด้ื่านก้ารศ่ก้ษา
•  ก้ารพ่ฒนาด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่
•  ก้ารพ่ฒนาด้ื่านกี้ฬา
•  ก้ารอนร่ก่้ษ์และสู่รา้งสู่รรค์วฒ่นธุรรมุ่

ความุ่เปน็ชาติ่
•  ก้ารพ่ฒนาชมุ่่ชนและสู่่งคมุ่
•  โครงก้ารประชารฐ่รก่้สู่ามุ่ค่คี
•  ก้ารพิท่ก้ษ์และฟ้� นฟ่แหล�งนำา
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30 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ



กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

หน�วยงานก้ำาก่้บดื่แ่ล

•  ก้ารเขา้ร�วมุ่รบ่ฟงัความุ่คิดื่เห็นและก้ารนำาเสู่นอ
ความุ่คิดื่เห็นต่�อก้ารบง่ค่บใชก้้ฎหมุ่ายที�จด่ื่โดื่ย
หน�วยงานภูาครฐ่

•  ก้ารเขา้รบ่ก้ารอบรมุ่ในหล่ก้สู่ต่่รด้ื่านต่�าง ๆ ที�จด่ื่
โดื่ยหน�วยงานภูาครฐ่หรอ่หน�วยงานอ่�นที�รฐ่
ให้ก้ารรบ่รอง

•  ก้ารปฏิิบติ่่ต่ามุ่ระเบยีบ ขอ้บง่ค่บ ก้ฎหมุ่าย และ
นโยบายของหน�วยงานก้ำาก่้บดื่แ่ล

•  ก้ารสู่รา้งความุ่สู่่มุ่พ่นธุผ์ู้�านก้ารปฏิิบติ่่งานร�วมุ่ก่้น
•  ก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่ในกิ้จก้รรมุ่และโครงก้ารของ

หน�วยงานภูาครฐ่อย�างต่�อเน่�อง
•  ก้ารรายงานผู้ลก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จและผู้ลก้ารปฏิิบ่ติ่

งานต่�อหน�วยงานภูาครฐ่ที�เกี้�ยวขอ้งต่ามุ่ความุ่ถี�ที�
หน�วยงานก้ำาหนดื่

•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  ก้ารมุ่สีู่�วนร�วมุ่ในก้ารแสู่ดื่งความุ่คิดื่เห็นต่�อ
ร�างก้ฎหมุ่ายฉบ่บต่�าง ๆ อย�างต่�อเน่�อง

•  ก้ารบรหิารและจด่ื่ก้ารด้ื่านภูาษีอย�างโปร�งใสู่
•  ก้ารดื่แ่ลสู่วสู่่ดิื่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ยด้ื่าน

แรงงาน
•  ก้ารดื่แ่ลด้ื่านสิู่ทธุมิุ่นษ่ยชนและก้ารใชแ้รงงาน

อย�างถก่้ก้ฎหมุ่าย
•  ก้ารดื่แ่ลให้ก้ารโฆษณาและก้ารขายสิู่นค้า

เปน็ไปอย�างถก่้ต้่องต่ามุ่ก้ฎหมุ่าย
•  ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารด้ื่านสู่่งคมุ่และสิู่�งแวดื่ล้อมุ่

อย�างเหมุ่าะสู่มุ่
•  เขา้ร�วมุ่ก้ารประชมุ่่ หรอ่ชี�แจงก้ารดื่ำาเนินงาน

ต่�าง ๆ ต่�อหน�วยงานก้ำาก่้บดื่แ่ลอย�างต่�อเน่�อง

•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่
ต่ามุ่ก้ฎระเบียบ

•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและความุ่
ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค

•  ความุ่ปลอดื่ภู่ย อาชวีอนามุ่่ย และ
สู่ภูาพแวดื่ล้อมุ่ในก้ารทำางาน

•  โอก้าสู่ไรข้ดีื่จำาก่้ดื่
•  ก้ารบรหิารความุ่สู่่มุ่พ่นธุล์ก่้ค้า
•  ก้ารพิท่ก้ษ์และฟ้� นฟ่แหล�งนำา

องค์ก้รพ่ฒนาเอก้ชน

•  ก้ารสู่รา้งความุ่สู่่มุ่พ่นธุก่์้บองค์ก้รต่�าง ๆ
•  ก้ารสู่ำารวจประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ประจำาปี

•  สู่ข่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค
•  ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จต่ามุ่ก้ฎหมุ่าย
•  ความุ่รบ่ผิู้ดื่ชอบต่�อสู่่งคมุ่และสิู่�งแวดื่ล้อมุ่
•  ก้ารเปดิื่เผู้ยขอ้มุ่ล่ผู้ลก้ารดื่ำาเนินงาน

ให้ได้ื่รบ่ทราบ

•  ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและความุ่
ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค

•  ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบ่ติ่
ต่ามุ่ก้ฎระเบียบ

กระบวนการประเมินสาระสำาคัญด้านความยัง่ยน้

ในป ี2563 ไทยเบฟทวนสู่อบสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ โดื่ยพิจารณาจาก้ขอ้มุ่ล่ทิศทางก้ารเปลี�ยนแปลงด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของโลก้ บรบิท
ขององค์ก้ร สู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของบรษ่ิทในก้ล่�มุ่อต่่สู่าหก้รรมุ่เดีื่ยวก่้น (อาหารและเคร่�องด่ื่�มุ่) สู่าระสู่ำาค่ญต่ามุ่มุ่าต่รฐานด้ื่านความุ่
ย่�งยน่ระด่ื่บสู่าก้ล และก้ารวเิคราะห์ผู้ลก้ระทบที�เกิ้ดื่ข่�นจาก้ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 โดื่ยไทยเบฟจด่ื่ทำาก้ารประเมุ่นิสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่าน
ความุ่ย่�งยน่ใหมุ่�ทก่้ 3 ป ีและจะมีุ่ก้ารทบทวนสู่าระสู่ำาค่ญทก่้ป ีต่ามุ่ก้ระบวนก้ารด่ื่งนี�

1.	 การกำาหนดประเด็น
  ไทยเบฟจด่ื่สู่่มุ่มุ่นาเชงิปฏิิบติ่่ก้ารโดื่ยผู้่บ้รหิารและผู้่เ้ชี�ยวชาญ

จาก้สู่ายงานธุร่กิ้จทก่้สู่ายงานในก้ารค่ดื่เล่อก้ประเด็ื่นด้ื่าน
ความุ่ย่�งยน่ที�มุ่คีวามุ่สู่อดื่คล้องก่้บก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ โดื่ย
ศ่ก้ษาแนวโน้มุ่และทิศทางก้ารเปลี�ยนแปลงของโลก้ ประเด็ื่น
ด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของบรษ่ิทในอต่่สู่าหก้รรมุ่เดีื่ยวก่้น อกี้ท่�งมุ่ี
ก้ารก้ำาหนดื่ผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยที�เกี้�ยวขอ้งก่้บองค์ก้รและ
ประเด็ื่นด้ื่านความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร

2.	 การจดัลำาดับความสำาคัญขององค์กร
  ไทยเบฟนำาสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่จาก้ข่�นต่อนก้าร

ก้ำาหนดื่ประเด็ื่นมุ่าจด่ื่ลำาด่ื่บความุ่สู่ำาค่ญผู้�าน 2 กิ้จก้รรมุ่หล่ก้
ประก้อบด้ื่วย

  1)  สู่่มุ่มุ่นาเชงิปฏิิบติ่่ก้ารสู่ำาหรบ่ผู้่้บรหิารระด่ื่บสู่ง่สู่ด่ื่ของ
ไทยเบฟเพ่�อพิจารณาและประเมุ่นิผู้ลก้ระทบของประเด็ื่น
ความุ่ย่�งยน่ที�มุ่ตี่�อองค์ก้ร โดื่ยคำาน่งถ่งผู้ลก้ระทบ 3 ด้ื่าน: 
ด้ื่านก้ารเงนิ ด้ื่านก้ารปฏิิบติ่่งาน และด้ื่านช่�อเสีู่ยง

  2)  ก้ารสู่่มุ่ภูาษณ์ผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่เสีู่ยขององค์ก้รท่�ง 8 ก้ล่�มุ่ ท่�งใน
และต่�างประเทศ เพ่�อทำาความุ่เขา้ใจในด้ื่านความุ่สู่ำาค่ญ
และผู้ลก้ระทบที�อาจจะเกิ้ดื่ข่�น
โดื่ยผู้ลล่พธุที์�ได้ื่จาก้ 2 กิ้จก้รรมุ่เหล�านี�ถก่้นำามุ่าใช้
ก้ล่�นก้รองเปน็ประเด็ื่นที�มุ่น่ียสู่ำาค่ญต่�อความุ่ย่�งยน่ของ
องค์ก้ร ซี่�งประเด็ื่นที�ถก่้จด่ื่ลำาด่ื่บว�าสู่ำาค่ญมุ่าก้ท่�งใน
มุ่มุ่่มุ่องของไทยเบฟและผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยจะถก่้ก้ำาหนดื่
ให้เปน็ประเด็ื่นความุ่เสีู่�ยงที�สู่ำาค่ญที�สู่ด่ื่

3.	 การทวนสอบ
  คณะทำางานเพ่�อความุ่ย่�งยน่ทางธุร่กิ้จ ดื่ำาเนินก้ารทวนสู่อบความุ่

ครบถ้วนของสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร เพ่�อนำาเสู่นอ
ต่�อคณะก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งย่นทางธุ่รกิ้จเพ่�อพิจารณา
เห็นชอบและนำาเสู่นอต่�อคณะก้รรมุ่ก้ารบรหิารเพ่�อพิจารณายน่ยน่
และอนมุ่่ติ่่สู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่

4.	 การกำาหนดขอบเขตการรายงาน
  ไทยเบฟก้ำาหนดื่ขอบเขต่ก้ารรายงานสู่าระสู่ำาค่ญท่�งหมุ่ดื่ 17 ประเด็ื่น 

โดื่ยรวบรวมุ่ข้อมุ่ล่จาก้หน�วยงานต่�าง ๆ และก้ล่�มุ่ผู้่มีุ้่สู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย
ที�มุ่คีวามุ่เกี้�ยวขอ้งก่้บสู่าระสู่ำาค่ญด่ื่งก้ล�าว เพ่�อให้ได้ื่ขอ้มุ่ล่ที�ครอบคลมุ่่ 
ครบถ้วน แมุ่�นยำา ต่อบโจทยท์ก่้ประเด็ื่นที�เปน็ความุ่สู่นใจของ
ผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยของไทยเบฟ

5.	 การพัฒนาอยา่งต่อเน่้อง
  ไทยเบฟมุ่่�งเน้นที�จะดื่ำาเนินธุร่กิ้จต่ามุ่แนวทางพ่ฒนาที�ย่�งยน่อย�าง

ต่�อเน่�อง ผู้�านก้ารทบทวนสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร
ทก่้ป ีโดื่ยนำามุ่มุ่่มุ่องและขอ้เสู่นอแนะที�มุ่ตี่�อสู่าระสู่ำาค่ญของผู้่้มีุ่
สู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย จาก้ก้ารสู่่มุ่ภูาษณ์ในเชงิล่ก้ในแต่�ละปมีุ่าใชเ้ปน็
แนวทางปฏิิบติ่่ให้สู่อดื่คล้องก่้บก้ารดื่ำาเนินงานความุ่ย่�งยน่ของ
องค์ก้รให้เหมุ่าะสู่มุ่ก่้บธุร่กิ้จและผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยต่�อไป

31
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 
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สาระสำาคัญองค์กรประจำาป	ี2563

ในป ี2563 ไทยเบฟได้ื่ทวนสู่อบสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร โดื่ยเพิ�มุ่จำานวนประเด็ื่นข่�นจาก้ 16 ประเด็ื่น ในป ี2562 เปน็ 17 ประเด็ื่น 
ในป ี2563 เพ่�อต่อบรบ่ก่้บก้ระแสู่ก้ารเปลี�ยนแปลงของโลก้และความุ่สู่นใจของผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย

สรปุประเด็นสาระสำาคัญด้านความยัง่ยน้ในการรายงาน

สู่ถานก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 และมุ่าต่รก้ารภูาครฐ่
ในก้ารควบคมุ่่ก้ารแพร�ระบาดื่ เช�นก้ารก่้ก้ก่้นต่่วเองอย่�บ้าน
และจำาก่้ดื่ก้ารมุ่ีปฏิิสู่่มุ่พ่นธุก่์้บผู้่้อ่�น (Physical Distance) ทำาให้
ก้ารดื่ำารงชวีติ่และพฤติ่ก้รรมุ่ก้ารบรโิภูคเปลี�ยนไป เกิ้ดื่ฐานวถีิชวีติ่
ใหมุ่� ผู้่้บรโิภูคสู่่�งอาหารและเคร่�องด่ื่�มุ่ผู้�านช�องทางออนไลน์เพ่�อ
บรโิภูคที�บา้นมุ่าก้ข่�น ให้ความุ่ใสู่�ใจก่้บสู่ข่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ย
ของขอ้มุ่ล่สู่�วนต่่วมุ่าก้ข่�น 

ก้ารประเมุ่นิสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่พบว�าผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย
ให้ความุ่ใสู่�ใจก่้บประเด็ื่นความุ่ปลอดื่ภู่ยในผู้ลิต่ภู่ณฑ์์และบรกิ้าร 
ต่ลอดื่จนความุ่ปลอดื่ภู่ยในก้ารทำางานของพน่ก้งาน โอก้าสู่ที�จะ
ทำาให้เกิ้ดื่ก้ารหยด่ื่ชะงก่้ของห�วงโซี�อป่ทาน ทำาให้ผู้ลล่พธุข์องก้าร
ทวนสู่อบสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของไทยเบฟมุ่กี้าร
เปลี�ยนแปลงไปจาก้ปทีี�ผู้�านมุ่าอย�างมุ่น่ียสู่ำาค่ญ โดื่ยประเด็ื่นที�มุ่ี
ความุ่สู่ำาค่ญสู่ง่ประก้อบด้ื่วย
• สู่ข่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค
• ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารห�วงโซี�อป่ทานอย�างย่�งยน่
• ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ที�ดีื่ต่�อสู่ข่ภูาพและคณ่ค�าทางโภูชนาก้าร

1. สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
2. การพัฒนาความสามารถของพันธมิตรทางธรุกิจ
3. ความปลอดภัยของข้อมลู และความเปน็ส่วนตัว
4. ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสุขภาพ และคณุค่าทางโภชนาการ
5. การกำากับดแูลองค์กร และจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ
6. นวตักรรม
7. การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานท่ียั่งยืน
8. การบรหิารจดัการพลังงาน
9. กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
10. การบรหิารจดัการของเสีย บรรจภัุณฑ์ และเศรษฐกิจหมนุเวยีน
11. การบรหิารจดัการน้ำาและอนรุกัษ์แหล่งน้ำา
12. การรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภคขององค์กร
13. การพัฒนาชมุชน และความรว่มมือ
14. การพัฒนาบคุลากร
15. การสรา้งแรงจงูใจและการรกัษาพนักงานท่ีมีความสามารถ
16. ความผาสุกของพนักงาน
17. สิทธมินษุยชน

ไทยเบฟใชสู้่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของไทยเบฟท่�งสู่ามุ่มิุ่ติ่ ค่อ ด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ สู่่งคมุ่ และเศรษฐกิ้จ เปน็พ่�นฐานสู่�วนหน่�งในก้ารระบแ่ละ
ประเมุ่นิความุ่เสีู่�ยงที�เกี้�ยวขอ้งท่�งด้ื่านผู้ลก้ระทบและโอก้าสู่ที�จะเกิ้ดื่ข่�นต่ามุ่เก้ณฑ์์ก้ารประเมุ่นิความุ่เสีู่�ยงของไทยเบฟ  ต่ลอดื่จนก้ารพิจารณา
ร�วมุ่ก่้บเปา้หมุ่ายและก้ลยท่ธุใ์นก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ ความุ่คาดื่หวง่ของผู้่มุ้่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ย ปจัจย่ท่�งภูายในและภูายนอก้ และแนวโน้มุ่ที�สู่ำาค่ญ
ในด้ื่านสิู่�งแวดื่ล้อมุ่ สู่่งคมุ่ และเศรษฐกิ้จในอนาคต่ โดื่ยระด่ื่บความุ่เสีู่�ยงในแต่�ละระด่ื่บที�ประเมุ่ินได้ื่ จะมุ่ีมุ่าต่รก้ารต่อบสู่นองหรอ่แก้้ไข
พรอ้มุ่ผู้่ร้บ่ผิู้ดื่ชอบต่ามุ่ที�ก้ำาหนดื่ไว้
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32 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ



ขอบเขตของผลกระทบ
ภัายในบรษัิท ภัายนอกบรษัิท

บท
ประเด็ื่นสู่ำาค่ญ

ด้ื่านความุ่ย่�งยน่
บรษ่ิทไทยเบฟและ

บรษ่ิทในเครอ่ พน่ก้งาน ค่�ค้า ลก่้ค้า ผู้่้บรโิภูค น่ก้ลงทน่ ชมุ่่ชน หน�วยงาน
ก้ำาก่้บดื่แ่ล

องค์ก้ร
พ่ฒนา
เอก้ชน

ความุ่ปลอดื่ภู่ยด้ื่านเทคโนโลยี
สู่ารสู่นเทศ และก้ารรก่้ษาความุ่มุ่่�นคง
ปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านไซีเบอร์

ความุ่ปลอดื่ภู่ยของขอ้มุ่ล่  
และความุ่เปน็สู่�วนต่่ว

ก้ารเปลี�ยนแปลงของสู่ภูาพภูมุ่่อิาก้าศ ก้ลยท่ธุก์้ารเปลี�ยนแปลง 
สู่ภูาพภูมุ่่อิาก้าศ 

ก้ารจด่ื่ก้ารพล่งงาน ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารพล่งงาน 

ก้ารพิท่ก้ษ์และฟ้� นฟ่แหล�งนำา ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารนำาและ 
อนร่ก่้ษ์แหล�งนำา

ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารของเสีู่ย 
บรรจภู่่ณฑ์์ และเศรษฐกิ้จหมุ่น่เวยีน

ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารของเสีู่ย  
บรรจภู่่ณฑ์์ และเศรษฐกิ้จ 
หมุ่น่เวยีน

ก้ารดื่แ่ลและแบ�งปนั  
ก้ารสู่รา้งคณ่ค�าให้แก้�สู่่งคมุ่

ก้ารพ่ฒนาชมุ่่ชน 
และความุ่ร�วมุ่มุ่อ่

ก้ารพ่ฒนาด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่

ก้ารพ่ฒนาด้ื่านก้ารศ่ก้ษา

ก้ารพ่ฒนาด้ื่านกี้ฬา

ก้ารอนร่ก่้ษ์ศิลปะและวฒ่นธุรรมุ่ของชาติ่

ก้ารพ่ฒนาชมุ่่ชนและสู่่งคมุ่

โครงก้ารประชารฐ่รก่้สู่ามุ่ค่คี

ศน่ย ์ซี ีอาเซียีน (C asean)

โอก้าสู่ไรข้ดีื่จำาก่้ดื่
ก้ารสู่รา้งแรงจง่ใจและก้าร 
รก่้ษาพน่ก้งานที�มุ่คีวามุ่สู่ามุ่ารถ

ก้ารพ่ฒนาบค่ลาก้ร

ความุ่ปลอดื่ภู่ย อาชวีอนามุ่ย่ 
สู่ภูาพแวดื่ล้อมุ่ในก้ารทำางาน 
และความุ่ผู้าสู่ก่้ของพน่ก้งาน

ความุ่ผู้าสู่ก่้ของพน่ก้งาน

สิู่ทธุมิุ่นษ่ยชน สิู่ทธุมิุ่นษ่ยชน

ก้ารสู่�งเสู่รมิุ่สู่ข่ภูาพและ
ความุ่ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูค

ก้ารรบ่ผิู้ดื่ชอบ 
ต่�อผู้่้บรโิภูคขององค์ก้ร

สู่ข่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ย 
ของผู้่้บรโิภูค

ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ที�ดีื่ต่�อสู่ข่ภูาพ  
และคณ่ค�าทางโภูชนาก้าร

ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่สู่่มุ่พ่นธุล์ก่้ค้า ก้ารพ่ฒนาความุ่สู่ามุ่ารถ 
ของพ่นธุมุ่ติ่รทางธุร่กิ้จ

ก้ารจด่ื่หาอย�างย่�งยน่ ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารห�วงโซี� 
อป่ทานอย�างย่�งยน่

ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล และก้ารปฏิิบติ่่ต่ามุ่
ก้ฎระเบยีบ

ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ลองค์ก้ร และ 
จรรยาบรรณในก้ารดื่ำาเนิน
ธุร่กิ้จ

นวต่่ก้รรมุ่

โอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตกุารณ์

ระดับ 
ผลกระทบ

1
น้อยมาก

2
น้อย

3
ปานกลาง

4
ค่อนข้าง
มาก

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

มาตรการตอบสนองความเส่ียง

ระดับความเส่ียง มาตรการ

สูงมาก (E) การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงน้ันทันที

สูง (H) ผู้บรหิารระดับสูงต้องให้ความสนใจ
หรอืความสำาคัญ

ปานกลาง (M)
ต้องมีการระบหุน้าท่ีความรบัผิดชอบ
ให้แก่ฝา่ยจดัการ (ระดับผู้ชว่ยกรรมการ
ผู้อำานวยการใหญ่ ผู้อำานวยการสำานัก)

ต่ำา (L) บรหิารจดัการโดยวธิกีารปฏิบัติงานประจำา

33
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



“ผู้มุ่ขอสู่�งความุ่ห�วงใยและก้ำาล่งใจ 
มุ่ายง่เพ่�อนพน่ก้งานก้ล่�มุ่ไทยเบฟ
ทก่้คน ให้ต่่�นร่ ้มุ่สีู่ติ่และดื่แ่ลสู่ข่ภูาพ
ของต่่วเองและครอบครว่ ผู้มุ่พรอ้มุ่
ที�จะอย่�เคียงขา้งทก่้คน” 

ไทยเบฟกับ
โรคโควดิ-19

คณ่ฐาปน สิู่รวิฒ่นภู่ก้ดีื่ ก้รรมุ่ก้ารผู้่อ้ำานวยใหญ� บรษ่ิท ไทยเบฟเวอเรจ จำาก่้ดื่ 
(มุ่หาชน) แสู่ดื่งความุ่ห�วงใยและให้ก้ำาล่งใจแก้�บค่ลาก้รก้ล่�มุ่ไทยเบฟทก่้คน 
รวมุ่ถ่งแสู่ดื่งวส่ิู่ยท่ศน์ในก้ารปฏิิบติ่่หน้าที�ให้แก้�พน่ก้งานทก่้คนในก้ารทำาภูารกิ้จ 
สู่�งมุ่อบนำาด่ื่�มุ่สู่ะอาดื่ให้แก้�ประชาชนชาวไทยในสู่ถานก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของ
โรคโควดิื่-19 ซี่�งก้ารนำาสู่�งนำาด่ื่�มุ่สู่ะอาดื่ให้แก้�ประชาชนและผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ทำาความุ่
สู่ะอาดื่จาก้แอลก้อฮอล์ให้แก้�หน�วยงานต่�าง ๆ เปน็พ่นธุกิ้จที�สู่ำาค่ญของไทยเบฟ 
ไมุ่�เพียงเปน็ก้ารปฏิิบติ่่หน้าที� แต่�ยง่ถ่อเปน็ก้ารทำางานในฐานะพลเมุ่่องที�สู่ำาค่ญ
ของสู่่งคมุ่เพ่�อคนไทยด้ื่วยก่้นอกี้ด้ื่วย

GRI 102-15, GRI 103-2, GRI 103-3 



ไทยเบฟกับการเตรยีมความพรอ้ม	รบัมอ้โรคระบาด

ต่ลอดื่เวลาที�ผู้�านมุ่า ไทยเบฟได้ื่ยด่ื่มุ่่�นในก้ารปฏิิบติ่่ต่ามุ่นโยบายด้ื่านสู่ข่ภูาพและโภูชนาก้าร รวมุ่ถ่งอาชวีอนามุ่ย่และความุ่ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งาน 
พ่นธุมิุ่ต่รทางธุร่กิ้จ รวมุ่ถ่งผู้่้บรโิภูค เมุ่่�อเกิ้ดื่ภูาวะวกิ้ฤต่ทางด้ื่านสู่ข่ภูาพอนามุ่ย่ ไทยเบฟยิ�งต่ระหน่ก้และให้ความุ่สู่ำาค่ญในเร่�องด่ื่งก้ล�าว
มุ่าก้เปน็ทวคีณ่ เพราะบรษ่ิทเช่�อมุ่่�นว�าไมุ่�มุ่ทีรพ่ยสิ์ู่นใดื่จะสู่ำาค่ญไปก้ว�าบค่ลาก้รที�มุ่สีู่�วนร�วมุ่และอทิ่ศต่นเพ่�อผู้ลสู่ำาเรจ็ทางธุ่รกิ้จ ไมุ่�ว�าจะเป็น
ในสู่�วนของก้รรมุ่ก้าร ผู้่้บรหิาร พน่ก้งาน ต่ลอดื่จนพ่นธุมุ่ติ่ร ค่�ค้า และผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยของทก่้บรษ่ิทในก้ล่�มุ่ไทยเบฟ

ไทยเบฟกับภัารกิจรบัมอ้โรคโควดิ-19

ไทยเบฟต่ระหน่ก้ดีื่ว�าทก่้ประเทศยง่คงเผู้ชญิปญัหาด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่
ที�เกิ้ดื่ข่�นอย�างต่�อเน่�องจาก้โรคระบาดื่และมุ่ลภูาวะต่�าง ๆ ซี่�งสู่�งผู้ลก้ระทบ
อย�างรน่แรงต่�อสู่ข่ภูาพ วถีิชวีติ่ และก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ จาก้วกิ้ฤต่ก้ารณ์
ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ที�เกิ้ดื่ข่�นท่�วโลก้ ไทยเบฟต่ระหน่ก้ดีื่ว�า
สู่าธุารณสู่ข่เปน็หน่�งในความุ่เสีู่�ยงที�มุ่น่ียสู่ำาค่ญซี่�งสู่�งผู้ลก้ระทบ
อย�างรน่แรงต่�อสู่ข่ภูาพ วถีิชวีติ่ และก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จหลายประเภูท
ต้่องหยด่ื่ชะงก่้ 

เพ่�อสู่รา้งความุ่มุ่่�นใจในก้ารดื่ำาเนินธุ่รกิ้จอย�างต่�อเน่�องให้แก้�
ผู้่มุ้่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยขององค์ก้ร ไทยเบฟนำาแผู้นความุ่ต่�อเน่�องทางธุร่กิ้จ
ที�เต่รยีมุ่ไวมุ้่าปรบ่ใชแ้ละดื่ำาเนินก้ารอย�างท่นท�วงที ทำาให้ธุร่กิ้จยง่คง
เดิื่นหน้าต่�อไปได้ื่ด้ื่วยผู้ลก้ระทบที�น้อยที�สู่ด่ื่ต่�อพน่ก้งานและ
ผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยอ่�น ๆ 

นอก้จาก้นี� ไทยเบฟมีุ่มุ่าต่รก้ารปอ้งก่้นและดื่แ่ลความุ่ปลอดื่ภู่ย 
ต่ลอดื่จนความุ่เปน็อย่�ของพน่ก้งาน ค่�ค้าและภูาคีเครอ่ข�าย รวมุ่ถ่ง
มุ่าต่รก้ารให้ความุ่ช�วยเหล่อต่�าง ๆ ที�เปน็ประโยชน์ในก้ารควบคมุ่่และ
ปอ้งก่้นก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ผู้�านโครงก้ารต่�าง ๆ ที�ไทยเบฟ
เปน็ผู้่้รเิริ�มุ่หรอ่ร�วมุ่มุ่อ่ก่้บหน�วยงานและเครอ่ข�ายพ่นธุมุ่ติ่รทางธุร่กิ้จ

35
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



มาตรการปอ้งกันและดแูลพนักงาน

เพ่�อเปน็ก้ารลดื่ความุ่เสีู่�ยงในก้ารติ่ดื่เช่�อแบบก้ล่�มุ่ ก้ารปฏิิบติ่่งาน
ในช�วงก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ได้ื่แบ�งพน่ก้งานออก้เปน็ 
3 ก้ล่�มุ่ ได้ื่แก้� 

1.  กลุ่มท่ี	1 พน่ก้งานที�จำาเปน็ต้่องปฏิิบติ่่งานในสู่ถานที�เดิื่มุ่ 
2.  กลุ่มท่ี	2 พน่ก้งานที�จำาเปน็ต้่องทำางานด้ื่วยก่้น เพ่�อทำาภูารกิ้จ

ให้สู่ำาเรจ็ในเวลาที�ก้ำาหนดื่ แต่�สู่ามุ่ารถทำางานในสู่ถานที�ปฏิิบติ่่
ก้ารสู่ำารองได้ื่

3.  กลุ่มท่ี	3 พน่ก้งานที�สู่ามุ่ารถปฏิิบติ่่งานจาก้ที�บา้นได้ื่ และ
สู่ามุ่ารถสู่�งมุ่อบผู้ลล่พธุข์องงานได้ื่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพอย�าง
ต่�อเน่�อง 

นอก้จาก้น่�น เพ่�อรบ่มุ่อ่และบรรเทาผู้ลก้ระทบของก้ารแพร�ระบาดื่
ของโรคโควดิื่-19 ไทยเบฟได้ื่ใชมุ้่าต่รก้ารปอ้งก่้นและดื่แ่ลความุ่
ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งานด่ื่งต่�อไปนี�

การจดัตั�ง	“ศนูยบ์รกิารพนักงานชว่งวกิฤตโรคโควดิ-19	(COVID-19	
Relief	Center:	CRC)”	เปน็ศน่ยก์้ลางในก้ารรวบรวมุ่ขอ้มุ่ล่ ประสู่านงาน
ให้ความุ่ช�วยเหล่อให้ก่้บพน่ก้งาน ครอบคลมุ่่ก้ารดื่แ่ลพน่ก้งาน 
ได้ื่แก้� ก้ารจด่ื่ก้ารด้ื่านสู่ข่อนามุ่ย่และความุ่ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งาน 
ก้ารสู่่�อสู่ารขอ้มุ่ล่ท่�งภูายในและภูายนอก้องค์ก้รที�จำาเปน็ให้แก้�พน่ก้งาน

มาตรการความปลอดภััยเบ้�องต้น เช�น ก้ารจด่ื่วางเจลแอลก้อฮอล์
ต่ามุ่จด่ื่ต่�าง ๆ ก้ารวด่ื่อณ่หภูมุ่่ริ�างก้ายก้�อนเขา้อาคารสู่ำาน่ก้งาน 
ก้ารทำาความุ่สู่ะอาดื่จด่ื่สู่่มุ่ผู่้สู่ทก่้ ๆ 2 ช่�วโมุ่ง ก้ารให้บรกิ้ารอบโอโซีน
เคร่�องปรบ่อาก้าศในทก่้อาคาร ก้ารมุ่อบอป่ก้รณ์ปอ้งก่้นก้ารสู่่มุ่ผู่้สู่ 
เช�น หน้าก้าก้อนามุ่ย่ ถง่มุ่อ่ยาง ให้แก้�พน่ก้งานก้ล่�มุ่ที�ยง่จำาเปน็
ต้่องปฏิิบติ่่หน้าที�ในสู่ถานที�ทำางานเดิื่มุ่ (Work on Site) และมุ่อบ
เอทิลแอลก้อฮอล์ 72% ให้แก้�พน่ก้งานเพ่�อดื่แ่ลความุ่สู่ะอาดื่สู่ำาหรบ่
ต่นเองและคนในครอบครว่
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มาตรการคุม้ครองสวสัดิภัาพพนักงาน	

•  จด่ื่ให้มุ่ปีระก่้นภู่ยค่้มุ่ครองอบ่ติ่่เหต่แ่ละโรคโควดิื่-19 สู่ำาหรบ่
พน่ก้งานทก่้คนรวมุ่จำานวนก้ว�า 50,000 คน 

•  จำาหน�ายนำาด่ื่�มุ่ราคาพิเศษให้แก้�พน่ก้งานท่�วประเทศและ
สู่น่บสู่นน่ “ถง่นำาใจไทยเบฟ” เพ่�อแบ�งเบาภูาระค�าใชจ้�ายใน
ครว่เรอ่นสู่ำาหรบ่พน่ก้งานที�ขาดื่รายได้ื่

•  หาอาชพีเสู่รมิุ่ให้แก้�พน่ก้งานสู่น่บสู่นน่ก้ารขายและพน่ก้งาน
เครอ่โออชิทีิ�ให้บรกิ้ารในรา้นอาหาร ซี่�งถก่้สู่่�งปดิื่ดื่ำาเนินก้าร
ช่�วคราว ผู้�านก้ารขายสิู่นค้าทางช�องทางออนไลน์ ให้มุ่รีายได้ื่
ผู้�านก้ารขายสิู่นค้า

•  ลดื่ก้ารสู่�งเงนิสู่มุ่ทบเขา้ก้องทน่ประก่้นสู่่งคมุ่ สู่ำาหรบ่นายจา้ง
และผู้่้ประก่้นต่น (พน่ก้งาน) เปน็ระยะเวลา 3 เด่ื่อน โดื่ยไมุ่�สู่�ง
ผู้ลก้ระทบต่�อสิู่ทธุปิระโยชน์ที�พน่ก้งานพ่งได้ื่รบ่ในปจัจบ่น่ 
อน่เปน็ไปต่ามุ่มุ่ติ่คณะรฐ่มุ่นต่ร ี

มาตรการรบัม้อด้านการดำาเนินธ์รุกิจ
และชว่ยเหล้อสังคม	
•  ศนูยป์ฏิิบติัการพิเศษในสถานการณ์โควดิ-19	หรอ้	

COVID-19	Situation	Room
  ในช�วงเริ�มุ่ต้่นก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ไทยเบฟจด่ื่ต่่�ง

ศน่ยป์ฏิิบติ่่ก้ารพิเศษในสู่ถานก้ารณ์โควดิื่-19 เพ่�อเปน็
ศน่ยก์้ลางในก้ารติ่ดื่ต่ามุ่ข�าวสู่าร ประสู่านงาน ก้ำาหนดื่ก้รอบ
นโยบาย ข่�นต่อนก้ารปฏิิบติ่่และแนวทางก้ารดื่ำาเนินก้าร
ร�วมุ่ก่้บคณะทำางานด้ื่านก้ารจด่ื่ซี่�อ ก้ารผู้ลิต่ ก้ารจด่ื่สู่�งและ
ก้ระจายสิู่นค้า ช�องทางก้ารจด่ื่จำาหน�าย เทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ 
บค่ลาก้รองค์ก้ร และก้ารสู่่�อสู่ารองค์ก้ร ศน่ยป์ฏิิบติ่่ก้ารพิเศษฯ 
นำาเทคโนโลยด้ีื่านดิื่จท่ิลมุ่าทำาก้ารประมุ่วลและวเิคราะห์ขอ้มุ่ล่ 

ข�าวสู่ารต่�าง ๆ ที�เกี้�ยวขอ้งก่้บก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 
จาก้ทก่้แหล�งข�าวท่�งจาก้ภูาครฐ่ ภูาคเอก้ชน และสู่่งคมุ่ ครอบคลมุ่่
ท่�งภูายในและต่�างประเทศ ที�อาจสู่�งผู้ลก้ระทบต่�อองค์ก้ร เพ่�อเต่รยีมุ่
มุ่าต่รก้ารในก้ารรองรบ่สู่ถานก้ารณ์ พรอ้มุ่ท่�งติ่ดื่ต่�อประสู่านงานใน
พ่�นที�ต่�าง ๆ เพ่�อความุ่รวดื่เรว็ในก้ารปฏิิบติ่่งานท่�วประเทศ

นอก้จาก้นี� ศน่ยป์ฏิิบติ่่ก้ารพิเศษฯ มุ่สีู่�วนผู้ล่ก้ด่ื่นให้พน่ก้งานใช้
เทคโนโลยด้ีื่านดิื่จท่ิลผู้�านโทรศ่พท์ เกิ้ดื่ก้ารเรยีนร่แ้ละใชง้าน
อย�างแพร�หลายมุ่าก้ถ่งรอ้ยละ 96 ของจำานวนพน่ก้งานท่�งหมุ่ดื่ 
ทำาให้ไทยเบฟสู่ามุ่ารถดื่แ่ลความุ่ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งานได้ื่
ครอบคลมุ่่ท่�วประเทศ ผู้�านระบบแจง้เต่่อนพ่�นที�เสีู่�ยง 

มุ่าต่รก้ารต่�าง ๆ นี�สู่�งผู้ลให้ไทยเบฟสู่ามุ่ารถดื่ำาเนินธุร่กิ้จอย�าง
ราบร่�น ไมุ่�หยด่ื่ชะงก่้ จด่ื่สู่�งสิู่นค้าถ่งมุ่อ่ผู้่้บรโิภูคได้ื่อย�างต่�อเน่�อง 
โดื่ยในช�วงก้ารประก้าศภูาวะสู่ถานก้ารณ์ฉก่้เฉินของภูาครฐ่ 
ศน่ยป์ฏิิบติ่่ก้ารพิเศษฯ ช�วยให้ไทยเบฟมุ่คีวามุ่พรอ้มุ่ในก้ารบรหิาร
จด่ื่ก้ารความุ่เสีู่�ยง และปรบ่ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จในช�วงภูาวะวกิ้ฤต่
ได้ื่ท่นท�วงที 

•	 	การประเมนิความเส่ียงในคู่ค้า	
  ไทยเบฟขยายก้ารประเมิุ่นความุ่เสีู่�ยงทางธุร่กิ้จของค่�ค้าหล่ก้ระด่ื่บ 

Tier 1 และ Tier 2 รวมุ่ท่�งสิู่�น 658 ราย ด้ื่วยก้ารสู่ำารวจถ่งความุ่
ต้่องก้ารก้ารสู่น่บสู่นน่ต่�าง ๆ ครอบคลมุ่่มุ่ล่ค�าก้ารสู่่�งซี่�อมุ่ล่ค�า 
27,500 ล้านบาทต่�อป ีมุ่าก้ก้ว�ารอ้ยละ 80 ของก้ารสู่่�งซี่�อท่�งหมุ่ดื่

•	 	การรบัรองมาตรฐานคณุภัาพและความปลอดภััยของสินค้า	
  จด่ื่ทำาค่�มุ่อ่สู่ำาหรบ่พน่ก้งานในก้ารดื่แ่ลสู่ข่ภูาพและปอ้งก่้นก้าร

ติ่ดื่โรคโควดิื่-19 เพ่�อสู่ข่อนามุ่ย่ที�ดีื่ ปลอดื่ภู่ยจาก้ก้ารปนเป้� อน 
ต่่�งแต่�ระด่ื่บพน่ก้งานในโรงงาน สู่ำาน่ก้งาน จด่ื่จำาหน�ายสิู่นค้า 
รา้นอาหารทก่้สู่าขาท่�วประเทศ โดื่ยถ่อเปน็ข้อปฏิิบติ่่สู่ำาหรบ่
พน่ก้งานทก่้คนที�ต้่องปฏิิบติ่่ต่ามุ่ค่�มุ่อ่อย�างเคร�งครด่ื่ 

•	 	การเชญิชวนพนักงานทำากิจกรรม	Snap	&	Share	:	
ภัารกิจ	..	พิชติความสตรอง 

  โดื่ยสู่น่บสู่นน่ให้พน่ก้งานถ�ายภูาพผู้�านแอปพลิเคชน่ Beverest 
Life เมุ่่�อพบเห็นสิู่นค้าในก้ล่�มุ่ไทยเบฟหมุ่ดื่หรอ่ไมุ่�มุ่กี้ารจำาหน�าย 
พรอ้มุ่ท่�งแจง้รายละเอยีดื่ วน่ เวลา สู่ถานที� ประเภูทสิู่นค้า เพ่�อให้
บรษ่ิทสู่ามุ่ารถเติ่มุ่เต็่มุ่และต่อบโจทยค์วามุ่ต้่องก้ารของผู้่้บรโิภูค
ได้ื่อย�างต่�อเน่�อง

•	 	การขยายขอบเขตการให้บรกิารในธ์รุกิจต่าง	ๆ	
  จด่ื่ทำารายก้ารสู่�งเสู่รมิุ่ก้ารขายสู่่้ภู่ยโรคโควดิื่-19 ในเครอ่โออชิ ิ

ปรบ่บรกิ้ารเปน็ก้ารสู่่�งอาหารผู้�านช�องทางออนไลน์ และบรกิ้าร
สู่�งมุ่อบอาหารปลอดื่ภู่ยถ่งมุ่อ่ผู้่้บรโิภูค

•	 	มอบอปุกรณ์ด้านการแพทย	์
  สู่�งมุ่อบผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ทำาความุ่สู่ะอาดื่จาก้แอลก้อฮอล์เพ่�อสู่น่บสู่นน่

ก้ารปฏิิบติ่่หน้าที�ของแพทยแ์ละพยาบาลในโรงพยาบาลต่�าง ๆ 
หน�วยงานด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่ ชด่ื่ปฏิิบติ่่ก้ารจง่หวด่ื่ ท�าอาก้าศยาน 
พรอ้มุ่ท่�งมุ่อบประก่้นโควดิื่-19 ให้แก้�แพทยแ์ละพยาบาลก้ว�า 
1,000 คน เพ่�อเปน็ก้ำาล่งใจในก้ารปฏิิบติ่่หน้าที�รก่้ษาผู้่้ปว่ย

•	 	มอบนำาด่้มครสิตัลนำาด่้มคณุภัาพ 
  ให้ก่้บหน�วยงานต่ำารวจและเจา้หน้าที�ต่ำารวจที�ต้่องปฏิิบติ่่งานประจำา

ดื่�านต่รวจโรคโควดิื่-19 
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การรว่มมอ้กับพันธ์มติร
เพ่้อขยายความชว่ยเหล้อสังคม
•	 	รว่มกับบรษัิท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน) 
  สู่�งมุ่อบเจลแอลก้อฮอล์ขนาดื่ 50 ซีซีี ีภูายใต้่ต่ราสิู่นค้า 

“Gelco” จำานวน 1,000,000 ขวดื่ ให้ก้ระทรวงสู่าธุารณสู่ข่และ
อาสู่าสู่มุ่ค่รสู่าธุารณสู่ข่ท่�วประเทศ 

•	 	บรษัิท	โออชิ	ิกรุป๊	จำากัด	(มหาชน)	รว่มกับหอการค้าไทยและ
สภัาหอการค้าแห่งประเทศไทย	

  มุ่อบเงนิ ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์อาหารและเคร่�องด่ื่�มุ่โออชิ ิรวมุ่มุ่ล่ค�า 
24 ล้านบาท ผู้�านสู่ภูาก้าชาดื่ไทยเพ่�อนำาไปสู่�งมุ่อบให้แก้� 
7 โรงพยาบาล ประก้อบด้ื่วย โรงพยาบาลจฬ่าลงก้รณ์ 
โรงพยาบาลพระมุ่งก้ฎ่เก้ล้า โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาล
รามุ่าธุบิดีื่ โรงพยาบาลธุรรมุ่ศาสู่ต่รเ์ฉลิมุ่พระเกี้ยรติ่ 
โรงพยาบาลราชวถีิ และสู่ถาบน่บำาราศนราดื่ร่ 

•	 	เคร้อ่งด่้มตราชา้ง	รว่มกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 
  จด่ื่โครงก้าร #ช้างศ่ก้ทำาด้ื่วยใจสู่�งให้โรงพยาบาล 

CHANGSUEK COOK FROM HOME เพ่�อสู่�งมุ่อบอาหาร
เมุ่นพิ่เศษของน่ก้เต่ะทีมุ่ชาติ่ไทยให้แก้�บค่ลาก้รทางก้ารแพทย ์
โรงพยาบาลธุรรมุ่ศาสู่ต่รเ์ฉลิมุ่พระเกี้ยรติ่ โรงพยาบาล
นพรต่่นราชธุานี โรงพยาบาลรามุ่าธุบิดีื่ และสู่ถาบน่
โรคทรวงอก้ 

•	 	สนับสนนุมลูนิธ์ชิยัพัฒนา	
  โดื่ยสู่มุ่ทบทน่เขา้ก้องทน่รบ่มุ่อ่โรคโควดิื่-19 จำานวน 

101 ล้านบาท

•	 	รว่มกับกระทรวงทรพัยากรธ์รรมชาติและส่ิงแวดล้อม
  รเิริ�มุ่โครงก้าร “สู่�งพลาสู่ติ่ก้ก้ล่บบา้น” โดื่ยต่่�งเปา้เพิ�มุ่อต่่รา

รไีซีเคิลและพ่ฒนาระบบเก็้บค่นขยะ เน่�องจาก้ในช�วงสู่ถานก้ารณ์
โควดิื่-19 มีุ่ขยะพลาสู่ติ่ก้จาก้ก้ารเปลี�ยนแปลงพฤติ่ก้รรมุ่ผู้่้บรโิภูค
ที�สู่่�งอาหารมุ่าทานแทนก้ารทานอาหารที�รา้นอาหารมุ่าก้ข่�นรอ้ยละ 15 
และขยะติ่ดื่เช่�อจาก้ก้ารใชห้น้าก้าก้อนามุ่ย่เพิ�มุ่มุ่าก้เช�นก่้น 

•	 	รว่มมอ้กับสมาคมสหพันธ์ช์า้งไทย	
  สู่น่บสู่นน่ผู้ลไมุ้่ที�ล้นต่ลาดื่จาก้เก้ษต่รก้รท่�วประเทศก้ว�า 153 ราย 

เพ่�อเลี�ยงชา้ง 775 เชอ่ก้ เน่�องจาก้ปางชา้งขาดื่รายได้ื่ระหว�าง
สู่ถานก้ารณ์โควดิื่-19 

•	 	สนับสนนุมลูนิธ์บิางกอก	อารต์	เบียนนาเล่	
  รวมุ่พล่งศิลปนิ หนน่เก้ษต่รก้รฝ่า่วกิ้ฤต่โควดิื่-19 จด่ื่แคมุ่เปญ 

“แมุ่งโก้้โควดิื่” โดื่ยก้ารนำามุ่ะมุ่�วงมุ่าสู่รา้งสู่รรค์ผู้ลงานศิลปะและ
เมุ่นอ่าหารต่�าง ๆ ระดื่มุ่ทน่ผู้�านก้ารขายงานศิลปะจาก้ศิลปนิ 
เพ่�อช�วยเหล่อนิสิู่ต่น่ก้ศ่ก้ษาศิลปะที�ก้ำาล่งจะจบก้ารศ่ก้ษา
แต่�ขาดื่แคลนทน่ทรพ่ย ์หรอ่ได้ื่รบ่ผู้ลก้ระทบจาก้สู่ถานก้ารณ์
ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ให้สู่ามุ่ารถเรยีนต่�อและ
เริ�มุ่ต้่นอาชพีได้ื่ 

•	 	สนับสนนุชา่งภัาพท่ีได้รบัผลกระทบ	
  โดื่ยจด่ื่ก้ารประก้วดื่ภูาพถ�ายห่วขอ้ “จนก้ว�าจะพบก่้นใหมุ่�” ร�วมุ่ก่้น

ถ�ายภูาพบรรยาก้าศ ก้ารเปลี�ยนแปลงวถีิชวีติ่ เหต่ก่้ารณ์ของ
เมุ่อ่งไทยในช�วงวกิ้ฤต่โควดิื่-19 และนำาสู่�งภูาพบน่ท่ก้ในจดื่หมุ่ายเหต่่
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วกิฤตนำามาซื้ึง่ธ์รุกิจใหม	่

•	 	ศนูยก์ารตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย	์(ศนูยต์รวจโรคโควดิ-19)	
  เพ่�อเป็นศ่นย์ต่รวจวเิคราะห์ทางก้ารแพทย์ เพ่�อลดื่ค�าใช้จ�าย

ในก้ารต่รวจหาโรคโควดิื่-19 สู่ำาหรบ่พน่ก้งานและประชาชนท่�วไป
ที�ขอเขา้รบ่บรกิ้าร 

•	 	สรา้งโรงงานผลิตหน้ากากอนามยั	และผ้าเชด็มอ้แอลกอฮอล์	
  เพ่�อแจก้จ�ายให้แก้�พน่ก้งาน โรงพยาบาล โรงเรยีนและชมุ่่ชน

ที�ได้ื่รบ่ผู้ลก้ระทบ

•	 	สรา้งอาชพีให้แก่ชมุชน	
  มุ่อบเคร่�องผู้ลิต่ไอศก้รมีุ่แก้�ชมุ่่ชนจำานวน 500 เคร่�อง เพ่�อ

ให้ชมุ่่ชนสู่ามุ่ารถนำาผู้ลไมุ้่ที�ล้นต่ลาดื่มุ่าแปรรป่ขายได้ื่ จด่ื่ต่่�ง
วสิู่าหกิ้จเพ่�อสู่่งคมุ่ สู่ารพ่ดื่สู่รรพศิลป ์(SOS) เพ่�อช�วยชมุ่่ชน
ขายสิู่นค้าออนไลน์ สู่รา้งอาชพีปลก่้ผู่้ก้ให้แก้�ชมุ่่ชนและวาง
มุ่าต่รฐานอาหารปลอดื่ภู่ย GMP เปน็ต้่น 

•	 	บรกิารพ่นฆ่า่เช้�อทำาความสะอาด	
  อน่เปน็ก้ารดื่แ่ลสู่ข่ภูาพและความุ่ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งานในเครอ่

ไทยเบฟท่�งหมุ่ดื่ ด้ื่วยก้ารพ�นนำายาฆ�าเช่�อในบรเิวณสู่ถานที�
ปฏิิบติ่่งาน อาคารสู่ำาน่ก้งานต่�าง ๆ โดื่ยทีมุ่งานบรษ่ิท เบฟเทค 
จำาก่้ดื่

ไทยเบฟกับแผนรองรบัวกิฤตในอนาคต

“ก้าว-แกรง่-กวา่เดิม”	(#StrongerThanEver)	
•  มุ่่�งมุ่่�นในเปา้หมุ่ายและเน้นผู้ลล่พธุ ์(Head Up) 
•  ท่�มุ่เทและเปดิื่ใจพรอ้มุ่รบ่เร่�องราวใหมุ่� ๆ (Heart Up) 
•  ลงมุ่อ่ปรบ่เปลี�ยนพ่ฒนาต่่วเองสู่่�ความุ่ท้าทายในอนาคต่ 

(Hands Up) 
•  ให้ความุ่สู่ำาค่ญต่�อก้ารเอาใจใสู่�สู่ข่ภูาพก้ายใจ (Health Up) 
•  เติ่มุ่เต็่มุ่ความุ่ร่แ้ละเพิ�มุ่ท่ก้ษะในก้ารงาน (ReSkill & UpSkill) 
•  สู่่�อสู่ารเพ่�อให้เกิ้ดื่ความุ่เขา้ใจและความุ่ร�วมุ่มุ่อ่ต่�อก่้น 

(Communication & Collaboration)

โครงการ	ThaiBev	
Transformation	Program	
ไทยเบฟมุ่่�งมุ่่�นในก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้ร โดื่ยโครงก้าร 
ThaiBev Transformation Program นำาแนวทางก้ารปรบ่องค์ก้ร 
มุ่าประยก่้ต์่ใชใ้นก้ารทำางานเพ่�อต่อบรบ่สู่ถานก้ารณ์ที�อาจ
เปลี�ยนแปลงอย�างรวดื่เรว็ได้ื่สู่มุ่ำาเสู่มุ่อ พรอ้มุ่มุ่่�งสู่่�วส่ิู่ยท่ศน์ 2025 
อย�างมุ่่�นคงและย่�งยน่

1.	 	สรรสรา้งความสามารถ	(Build) สู่รา้งความุ่สู่ามุ่ารถและโอก้าสู่
ทางธุร่กิ้จใหมุ่� ๆ ด้ื่วยก้ารต่�อยอดื่จาก้พ่�นฐานธุร่กิ้จที�มุ่อีย่�

2.	 	เสรมิแกรง่ความเปน็หน่ึง	(Strengthen) เสู่รมิุ่สู่รา้งความุ่
แขง็แก้ร�งของธุร่กิ้จหล่ก้ เพ่�อรก่้ษาและก้้าวไปสู่่�ความุ่เปน็ผู้่้นำา
ธุร่กิ้จอาหารและเคร่�องด่ื่�มุ่ครบวงจรในภูมุ่่ภิูาคอาเซียีน 

3.	 	สดุพลังศักยภัาพไทยเบฟ	(Unlock)	นำาศ่ก้ยภูาพของ
ไทยเบฟที�มุ่อีย่�มุ่าก้�อให้เกิ้ดื่พล่งสู่ง่สู่ด่ื่

กลยทุธ์แ์คช	ฮันต์	(Cash-Hunt)

ไทยเบฟดื่ำาเนินธุร่กิ้จด้ื่วยก้ลยท่ธุแ์คชฮน่ต์่ ด้ื่วยก้ารบรหิารจด่ื่ก้าร
ทรพ่ยาก้รอย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพสู่ง่สู่ด่ื่ ก้ารระดื่มุ่ความุ่คิดื่และก้าร
ดื่ำาเนินงานที�สู่อดื่ประสู่านก่้นของหน�วยงานต่�าง ๆ นำาเทคโนโลยด้ีื่าน
ดิื่จท่ิลมุ่าประยก่้ต์่ใชใ้นก้ารควบคมุ่่และลดื่ต้่นทน่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ
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ไทยเบฟมุ่่�งเน้นความุ่ปลอดื่ภู่ยของผู้่้บรโิภูคสู่ง่สู่ด่ื่ โดื่ยก้าร
สู่�งมุ่อบอาหารที�ปลอดื่ภู่ย มุ่คีณ่ภูาพแก้�ลก่้ค้าของรา้นอาหาร
ในเครอ่ก้ว�า 269 สู่าขา ยด่ื่มุ่าต่รฐานต่ามุ่แนวทางก้ารปฏิิบติ่่ของ
ก้ระทรวงสู่าธุารณสู่ข่อย�างเคร�งครด่ื่ ด้ื่วยมุ่าต่รก้ารต่�าง ๆ อาทิ 

•	 	ปรบัใชแ้อปพลิเคชนัต่าง	ๆ	ท่ีเพ่ิมความสะดวกให้กับลกูค้า
และผู้บรโิภัคมากยิง่ขึ�น	

  เช�น แอปพลิเคชน่ BevFood ของรา้นอาหารในเครอ่โออชิทีิ�ใช้
เปน็ท่�งบต่่รสู่ะสู่มุ่แต้่มุ่ จองโต่�ะที�รา้น แจก้คป่องสู่�วนลดื่ และ
แสู่ดื่งโปรโมุ่ช่�นต่�าง ๆ แอปพลิเคชน่ HoReCa Connect ที�ให้
ผู้่บ้รโิภูคสู่่�งซี่�อผู้ลิต่ภู่ณฑ์์เคร่�องด่ื่�มุ่ไมุ่�มุ่แีอลก้อฮอล์และสิู่นค้า
อ่�น ๆ ในเครอ่ เพ่�อจด่ื่สู่�งถ่งบา้นของผู้่บ้รโิภูคได้ื่โดื่ยต่รง 

•	 	บรกิารส่งอาหาร 
  พน่ก้งานสู่�งอาหารต้่องใสู่�หน้าก้าก้ต่ลอดื่เวลาขณะปฏิิบติ่่งาน 

รก่้ษาระยะห�างก่้บลก่้ค้าไมุ่�น้อยก้ว�า 1 เมุ่ต่ร ล้างมุ่อ่ก้�อนออก้ไป
สู่�งสิู่นค้า และทำาความุ่สู่ะอาดื่มุ่อ่ด้ื่วยแอลก้อฮอล์ 70% ระหว�าง
ปฏิิบติ่่งานอย่�เสู่มุ่อ พรอ้มุ่ท่�งใชอ้ป่ก้รณ์ฆ�าเช่�อฉีดื่ทำาความุ่สู่ะอาดื่
ก้ล�องที�ใช้สู่�งอาหาร แฮนด์ื่รถจ่ก้รยานยนต์่ หมุ่วก้ก่้นน็อค 
และก้ญ่แจรถทก่้คร่�งหล่งจาก้ก้ารใช้งานเสู่รจ็ในแต่�ละรอบ
ก้ารจด่ื่สู่�ง

•	 	ปรบัรปูแบบสินค้าและบรกิารให้สอดคล้องกับวถีิใหม่	
  อาทิ ก้ารบรกิ้ารสู่�งอาหารแบบเซีต่ของชาบช่ ิก้ารผู้ลิต่นำาจิ�มุ่ชาบ่

แบบบรรจข่วดื่ และอ่�น ๆ 

•	 	ปรบัรปูแบบให้บรกิาร 
  โดื่ยในก้ล่�มุ่รา้นที�เปน็บฟ่เฟต์่ เปลี�ยนเปน็ก้ารปรง่อาหารต่ามุ่ที�

ลก่้ค้าสู่่�งและให้พน่ก้งานเสิู่รฟ์

•	 	คัดกรองสขุภัาพพนักงานอยา่งต่อเน่้อง	
  โดื่ยสู่�งพน่ก้งานที�อย่�หน้ารา้นเขา้รบ่ก้ารต่รวจเช่�อโควดิื่-19 ที�ศน่ย์

ต่รวจวเิคราะห์ทางก้ารแพทย์ นอก้จาก้น่�นย่งมุ่ีก้ารต่รวจวด่ื่
อณ่หภูมุ่่พิน่ก้งานก้�อนเขา้ปฏิิบติ่่งานในรา้น และทำาก้ารล้างมุ่อ่
ฆ�าเช่�อทก่้คร่�ง สู่วมุ่ถง่มุ่่อ สู่วมุ่หน้าก้าก้ และ Face Shield 
พรอ้มุ่ทำาความุ่สู่ะอาดื่มุ่อ่ด้ื่วยแอลก้อฮอล์ 70% ก้�อนและหล่ง
ให้บรกิ้ารทก่้คร่�ง

•	 	ปรบัลดจำานวนลกูค้าท่ีเขา้มาใชบ้รกิารในรา้นอาหาร	
  เพ่�อต่อบรบ่มุ่าต่รก้ารผู้�อนปรนกิ้จก้ารของรฐ่บาลในก้ารระวง่

ปอ้งก่้นก้ารแพร�ระบาดื่ของโรค ซี่�งเปน็ก้ารลดื่พ่�นที�ก้ารให้บรกิ้าร
ลงไปถ่งรอ้ยละ 50 - 60

•	 	ลดการสัมผัสในการส่ังอาหาร	
  โดื่ยพ่ฒนา “ระบบสู่่�งอาหารไรสู่้่มุ่ผู่้สู่” (QR Order) เปน็ระบบ

ก้ารสู่่�งอาหารผู้�านก้ารสู่แก้น QR Code โดื่ยใชโ้ทรศ่พท์ลก่้ค้า
เพ่�อแสู่ดื่งสู่มุ่ารท์เมุ่น ่

•	 	รกัษาความสะอาดภัายในรา้น 
  เขมุ้่งวดื่ด้ื่านความุ่สู่ะอาดื่ของภูาชนะและอป่ก้รณ์รบ่ประทานอาหาร 

ไมุ่�วางไวสู้่�วนก้ลาง แต่�สู่�งหรอ่เสิู่รฟ์ให้ลก่้ค้าโดื่ยต่รง หมุ่่�นทำาความุ่
สู่ะอาดื่โต่�ะ เก้้าอี� เคาน์เต่อร ์พ่�น และจด่ื่สู่่มุ่ผู่้สู่ต่�าง ๆ ด้ื่วยสู่ารฆ�าเช่�อ
อย่�เสู่มุ่อ และก้�อนปดิื่รา้นมุ่กี้ารทำาความุ่สู่ะอาดื่ใหญ�ในทก่้จด่ื่
อย�างละเอยีดื่ท่�วถ่ง พรอ้มุ่มุ่กี้ารก้ำาจด่ื่ขยะอย�างถก่้วธิุี

นวตักรรม/ดิจทัิล/เทคโนโลย	ี
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ประเมินความเส่ียง	
โรคโควดิ-19
• กรอกข้อมลู
 ในแบบประเมินฯ 
 1 ครัง้/สัปดาห์ 
 (วนัอาทิตย์-พุธ)
• ให้ข้อมลูตามความ
 เปน็จรงิ หากพบ
 ข้อมลูเท็จ จะมี
 ความผิดทางวนัิย

รถบรกิารพนักงาน
• ติดต้ังเครือ่งฆ่าเชือ้โรคภายในรถ
• ควรสวมหน้ากากอนามัย
• ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

เหล่้อมเวลาพักกลางวนั
• กำาหนดเวลาพักรบัประทานอาหารกลางวนั
 เพ่ือลดความแออดั

สวมหน้ากาก	
และวดัอณุหภัมูิ
• สวมหน้ากากอนามัย
 ทกุครัง้เมือ่ออกจากบา้น
• วดัอณุหภมูิทกุเชา้
 ต้องไม่เกิน 37.3 องศา
• หากมีไข้ ควรแจง้
 หัวหน้างาน

ห้ามบคุคลภัายนอกเข้าสำานักงาน
• กำาหนดพ้ืนท่ีน่ังรอสำาหรบับคุคลภายนอก
• กำาหนดจดุรบั-ส่ง พัสด ุไปรษณีย์ และ
 สแกนฆ่าเชือ้ด้วยเครือ่ง UV ท่ีจดุคัดกรอง

ผ่านจดุคัดกรอง
ก่อนเข้าสำานักงาน
• แสดงผลการประเมินฯ 
 (สีเขียว) ทกุวนั 
 แก่เจา้หน้าท่ี
• กรณีไม่มีแอป 
 Beverest Life 
 ให้ติดต่อ HCBP

บันทึกอณุหภัมูิ	
ติดสติกเกอร์
• กรอกข้อมลู
 อณุหภมูิประจำาวนั
• ติดสติกเกอร์
 ประจำาวนั
• ล้างมือฆ่าเชือ้
 ด้วยแอลกอฮอล์

Digital	
Check-in
• ลงทะเบียนดิจทัิล 
 วนัละ 3 ครัง้ และ
  Check-In / เชา้-บ่าย
  Check-Out / เย็น

ลิฟต์โดยสารและพ้�นท่ีในอาคาร
• จดัระยะห่างไม่น้อยกวา่ 1 เมตร
• จดัจดุวางเจลแอลกอฮอล์หน้าลิฟต์ทกุชัน้ 
 หรอืจดุคัดกรอง

สแกน	QR	Code	ทกุสถานท่ี
• Check-In / Out ทกุครัง้ 
 เมื่อเข้า-ออกสำานักงาน
• สแกน QR Code ท่ีติดต้ังในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
 เมื่อไปปฏิบัติงานระหวา่งวนั

เวน้ระยะห่างโต๊ะทำางาน
• จดัหาสถานท่ีน่ังปฏิบัติงานของพนักงาน 
 โดยเวน้ระยะห่างไม่น้อยกวา่ 1 เมตร

ห้องอาหาร
• จดัให้มีจดุคัดกรอง
• เวน้ระยะห่างการยืนซือ้สินค้า
• ติดต้ังแผงก้ันบนโต๊ะอาหาร
• สแกน QR Code ชำาระค่าอาหาร
• จดัให้มีจดุรบั-ส่ง อาหาร 
 สำาหรบับคุคลภายนอก

วถีิใหม่	ในสำานักงาน

มาตรการลดเส่ียงโรคโควดิ	19
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ไทยเบฟบรหิารความุ่เสีู่�ยงท่�งในระบบบรหิารและก้ารปฏิิบ่ติ่งาน ต่ามุ่ก้ลย่ทธุ์
ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จบนพ่�นฐานของความุ่ย่�งยน่ โดื่ยก้ารติ่ดื่ต่ามุ่ ประเมุ่นิ และบรหิาร
จด่ื่ก้ารความุ่ไมุ่�แน�นอนที�อาจเปน็ความุ่เสีู่�ยงทางธุร่กิ้จที�สู่ำาค่ญหรอ่โอก้าสู่ใหมุ่� ๆ 
สู่ำาหรบ่ก้ารเติ่บโต่อย�างต่�อเน่�องและย่�งยน่ สู่ามุ่ารถปอ้งก่้นความุ่เสีู่�ยง บรรเทา
ผู้ลก้ระทบและปรบ่ต่่วเพ่�อต่อบสู่นองต่�อความุ่ท้าทายรวมุ่ถ่งใชป้ระโยชน์จาก้
เหต่ก่้ารณ์ที�เกิ้ดื่ข่�นเพ่�อบรรลเ่ปา้หมุ่ายก้ารเปน็ผู้่้นำาธุร่กิ้จเคร่�องด่ื่�มุ่ในภูมุ่่ภิูาค
อาเซียีนอย�างมุ่่�นคงและย่�งยน่

การบรหิารความเส่ียง

GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3



กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กรของไทยเบฟ

02
ความเข้าใจในบรบิทและกลยทุธ์
การดำาเนินธรุกิจท่ีเน้นแนวทาง

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

03
กระบวนการบรหิารความเส่ียง

แบบบรูณาการ

04
การส่ือสาร รายงาน 

และประเมินผล

05
วฒันธรรม

ด้านความยั่งยืน และ
การบรหิารความเส่ียง

01
โครงสรา้ง

การกำากับดแูล

กลยทุธ์ก์ารบรหิารความเส่ียงในภัาวะวกิฤตของไทยเบฟ

ผู้ลของก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงภูายใต้่สู่ถานก้ารณ์ที�ไมุ่�แน�นอนหรอ่
ในช�วงภูาวะวกิ้ฤต่ได้ื่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพและประสิู่ทธุผิู้ล ต้่องมุ่กี้รอบ
ก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงองค์ก้รที�ชด่ื่เจนและเปน็ระบบ เปน็ปจัจย่และ
ราก้ฐานสู่ำาค่ญ โดื่ยก้รอบก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงองค์ก้รของไทยเบฟ
เปน็ไปต่ามุ่แนวทาง COSO Enterprise Risk Management 2017 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission) มุ่อีงค์ประก้อบสู่ำาค่ญ ด่ื่งนี�

1.	 โครงสรา้งการกำากับดแูล	
  ต่่�งแต่�ระด่ื่บคณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิท คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิารความุ่

ย่�งยน่และความุ่เสีู่�ยง คณะก้รรมุ่ก้ารต่รวจสู่อบ คณะก้รรมุ่ก้าร
บรหิาร คณะก้รรมุ่ก้ารพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่ทางธุร่กิ้จ คณะก้รรมุ่ก้าร
เฉพาะกิ้จที�คณะจด่ื่ก้ารแต่�งต่่�งข่�น คณะทำางานพ่ฒนาความุ่ย่�งยน่
ทางธุร่กิ้จ คณะทำางานบรหิารความุ่เสีู่�ยงองค์ก้ร และผู้่ป้ระสู่านงาน
ความุ่เสีู่�ยงของก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จ

2.  ความเขา้ใจในบรบิทและกลยทุธ์ใ์นการดำาเนินธ์รุกิจท่ีเน้นแนวทาง
การพัฒนาอยา่งยัง่ยน้	

  ทก่้หน�วยงานมุ่คีวามุ่เขา้ใจในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จอาหารและเคร่�องด่ื่�มุ่
ที�มุ่่�งเน้นก้ารพ่ฒนาอย�างย่�งยน่ โดื่ยวเิคราะห์ติ่ดื่ต่ามุ่ปจัจย่เสีู่�ยง
และแนวโน้มุ่สู่ำาค่ญในอนาคต่ที�อาจสู่�งผู้ลก้ระทบต่�อก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ
หรอ่ก้ลยท่ธุอ์งค์ก้รอย�างต่�อเน่�อง

3.	 กระบวนการบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการ	
  ต่่�งแต่�ระด่ื่บองค์ก้ร ระด่ื่บก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จหรอ่ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จจนถ่งระด่ื่บ

ปฏิิบติ่่ก้าร ในก้ารรวบรวมุ่ขอ้มุ่ล่ ก้ารระบแ่ละประเมุ่นิความุ่เสีู่�ยง
ที�สู่ำาค่ญ พรอ้มุ่ก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุแ์ละแนวทางก้ารจด่ื่ก้ารความุ่เสีู่�ยง
อย�างเปน็ระบบ รวมุ่ถ่งก้ารสู่รา้งโอก้าสู่ใหมุ่� ๆ ทางธุร่กิ้จ ที�สู่อดื่คล้อง
ก่้บก้ลยท่ธุแ์ละสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านความุ่ย่�งยน่ของไทยเบฟ

4.	 การส่้อสาร	รายงานและประเมนิผล	
  ทก่้หน�วยงานต่่�งแต่�ระด่ื่บสู่ายงานและบรษ่ิทย�อย ระด่ื่บสู่ายธุร่กิ้จ

หรอ่ก้ล่�มุ่ธุร่กิ้จ และระด่ื่บองค์ก้ร มีุ่ก้ารสู่่�อสู่ารและรายงานขอ้มุ่ล่
ก้ารบรหิารความุ่ย่�งยน่และความุ่เสีู่�ยงอย�างชด่ื่เจนและต่�อเน่�อง 
อาทิ ความุ่ค่บหน้าโครงก้ารพ่ฒนาเพ่�อความุ่ย่�งยน่หรอ่กิ้จก้รรมุ่
บรหิารความุ่เสีู่�ยง ความุ่เสีู่�ยงใหมุ่�ที�อาจมุ่ผีู้ลก้ระทบต่�อไทยเบฟ 
ด่ื่ชนีชี�วด่ื่ความุ่เสีู่�ยง (Risk Indicators) เปน็ต้่น

5.	 วฒันธ์รรมด้านความยัง่ยน้และการบรหิารความเส่ียง	
  ก้ารปลก่้ฝ่งัและสู่�งเสู่รมิุ่วฒ่นธุรรมุ่ด้ื่านความุ่ย่�งยน่และก้ารจด่ื่ก้าร

ความุ่เสีู่�ยงท่�วท่�งองค์ก้ร ผู้�านก้ารฝ่กึ้อบรมุ่ วธิุกี้ารและกิ้จก้รรมุ่
ต่�าง ๆ แก้�ผู้่้บรหิารและพน่ก้งานทก่้ระด่ื่บเพ่�อให้ต่ระหน่ก้ถ่ง
ความุ่สู่ำาค่ญ รวมุ่ท่�งสู่รา้งแรงจง่ใจให้มุ่สีู่�วนร�วมุ่ในก้ารพ่ฒนา
ความุ่ย่�งยน่และบรหิารความุ่เสีู่�ยงขององค์ก้ร

สู่ถานก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ที�เกิ้ดื่ข่�นต่่�งแต่�
ปลายป ี2562 ซี่�งได้ื่แพร�ก้ระจายและทวคีวามุ่รน่แรงไปหลายประเทศ
ท่�วโลก้รวมุ่ท่�งประเทศไทย ปจัจบ่น่วกิ้ฤต่ก้ารณ์แพร�ระบาดื่ของ
โรคโควดิื่-19 ยง่คงดื่ำาเนินต่�อไปโดื่ยไมุ่�มุ่แีนวโน้มุ่จะยติ่่ลงในเรว็ ๆ นี� 
สู่�งผู้ลก้ระทบต่�อก้ารดื่ำาเนินชวีติ่ของผู้่้คน ก้ารทำางานขององค์ก้ร
และหน�วยงานต่�าง ๆ รวมุ่ถ่งสู่รา้งความุ่เสีู่ยหายอย�างหน่ก้ต่�อ
เศรษฐกิ้จโลก้ เน่�องจาก้กิ้จก้รรมุ่ทางเศรษฐกิ้จหลายภูาคสู่�วน
ต้่องเผู้ชญิก่้บภูาวะหยด่ื่ชะงก่้ สู่�งผู้ลก้ระทบต่�อห�วงโซี�อป่ทาน 
ก้ารหยด่ื่กิ้จก้าร ก้ารเลิก้จา้งงาน และก้ำาล่งซี่�อที�หดื่หาย ไทยเบฟ
ต่ระหน่ก้ว�าโรคระบาดื่เปน็วกิ้ฤต่ก้ารณ์ด้ื่านสู่าธุารณสู่ข่ที�สู่�งผู้ลก้ระทบ
อย�างรน่แรงต่�อสู่ข่ภูาพและก้ารดื่ำารงชวีติ่ในสู่่งคมุ่ของผู้่้คน เช�น 
หาก้พน่ก้งานได้ื่รบ่เช่�อหรอ่อย่�ในภูาวะเปน็บค่คลที�มุ่คีวามุ่เสีู่�ยง 
จะสู่�งผู้ลก้ระทบต่�อก้ารปฏิิบติ่่งาน ต่ลอดื่จนความุ่ต่�อเน่�องใน
ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จและความุ่เช่�อมุ่่�นทางธุร่กิ้จ ด่ื่งน่�น ก้ารบรหิาร
ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านต่�าง ๆ ที�เกิ้ดื่จาก้วกิ้ฤต่โควดิื่-19 จง่มุ่คีวามุ่สู่ำาค่ญ
ต่�อความุ่อย่�รอดื่ของธุร่กิ้จ บรษ่ิทได้ื่เต่รยีมุ่ความุ่พรอ้มุ่ใน
ก้ารรบ่มุ่อ่ก่้บวกิ้ฤต่โควดิื่-19 รวมุ่ท่�งดื่ำาเนินก้ารหลายด้ื่าน
อย�างเต็่มุ่ที� เพ่�อให้มุ่่�นใจว�าวกิ้ฤต่โควดิื่-19 จะไมุ่�สู่�งผู้ลก้ระทบต่�อ
พน่ก้งานต่ลอดื่จนผู้่ที้�เกี้�ยวขอ้งและต่�อก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จของบรษ่ิท 
รวมุ่ถ่งความุ่มุ่่�งมุ่่�นในก้ารร�วมุ่ดื่แ่ลและสู่รา้งสู่รรค์ประโยชน์แก้�
สู่่งคมุ่ โดื่ยแนวคิดื่และมุ่าต่รก้ารของก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงของ
ก้ล่�มุ่ไทยเบฟในช�วงวกิ้ฤต่โควดิื่-19 มีุ่ด่ื่งนี�

1.  มุ่าต่รก้ารรบ่มุ่่อด้ื่านก้ารดื่ำาเนินธุ่รกิ้จที�ต้่องดื่ำาเนินก้ารให้
สู่อดื่คล้องก่้บนโยบายและมุ่าต่รก้ารต่�าง ๆ ของรฐ่อย�าง
เคร�งครด่ื่ โดื่ยเน้นก้ารผู้ลิต่และขนสู่�งสิู่นค้า รวมุ่ถ่งก้าร
บรกิ้ารที�จำาเปน็ต่�อสู่่งคมุ่

2.  มุ่าต่รก้ารปอ้งก่้นและดื่แ่ลความุ่ปลอดื่ภู่ยและความุ่เปน็อย่�
ของพน่ก้งาน รวมุ่ถ่งค่�ค้าและภูาคีเครอ่ข�าย

3.  มุ่าต่รก้ารให้ความุ่ช�วยเหล่อต่�าง ๆ ที�เปน็ประโยชน์ในก้าร
ควบคมุ่่และปอ้งก่้นก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 
ผู้�านโครงก้ารที�บรษ่ิทเปน็ผู้่้รเิริ�มุ่ หรอ่ร�วมุ่มุ่อ่ก่้บหน�วยงาน
และเครอ่ข�ายพ่นธุมุ่ติ่รทางธุร่กิ้จ

4.  มุ่าต่รก้ารเต่รยีมุ่ความุ่พรอ้มุ่ในก้ารช�วยฟ้� นฟ่เศรษฐกิ้จและ
สู่่งคมุ่โดื่ยเฉพาะก้ารฟ้� นฟ่เศรษฐกิ้จในระด่ื่บฐานราก้และชมุ่่ชน

จาก้ก้ารปฏิิบติ่่ต่ามุ่มุ่าต่รก้ารต่�าง ๆ ที�ก้ำาหนดื่ขา้งต้่น ทำาให้บรษ่ิท
สู่ามุ่ารถบรหิารจด่ื่ก้ารและลดื่ผู้ลก้ระทบที�อาจเกิ้ดื่ข่�นต่�อธุร่กิ้จ
และผู้่้มุ่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยได้ื่อย�างรวดื่เรว็ต่ามุ่สู่ถานก้ารณ์ที�
เปลี�ยนแปลง รวมุ่ถ่งดื่ำาเนินธุร่กิ้จในช�วงภูาวะวกิ้ฤต่ได้ื่อย�าง
ต่�อเน่�องโดื่ยไมุ่�หยด่ื่ชะงก่้ 
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วกิฤตโควดิ-19	กับการบรหิารความเส่ียงของไทยเบฟ

ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 เปน็ปจัจย่เสีู่�ยงที�สู่ำาค่ญก้�อให้เกิ้ดื่ความุ่เสีู่�ยงในด้ื่านต่�าง ๆ ที�มุ่ี
ผู้ลก้ระทบต่�อก้ารดื่ำาเนินงานของไทยเบฟ เช�น ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านสู่ข่ภูาพอนามุ่ย่ของพน่ก้งาน 
ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารจด่ื่ก้ารห�วงโซี�อป่ทาน ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารเงิน โดื่ยเฉพาะความุ่เสีู่�ยง
ด้ื่านสู่ภูาพคล�อง ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านช่�อเสีู่ยงและภูาพล่ก้ษณ์ขององค์ก้ร เช�น หาก้มุ่ขี�าวว�าพน่ก้งาน
ในก้ล่�มุ่ไทยเบฟติ่ดื่โรคโควดิื่-19  มีุ่ผู้่้มุ่าติ่ดื่ต่�องานหรอ่ลก่้ค้าที�ติ่ดื่เช่�อเขา้มุ่ายง่พ่�นที�โรงงาน 
อาคารสู่ำาน่ก้งาน รวมุ่ถ่งพ่�นที�ขายสิู่นค้าและให้บรกิ้ารของไทยเบฟ หรอ่บค่คลเหล�าน่�นติ่ดื่เช่�อ
ภูายหล่งมุ่าใช้บรกิ้าร ทำาให้ต้่องปิดื่สู่ำาน่ก้งาน โรงงานผู้ลิต่ พ่�นที�ขายสิู่นค้าและให้บรกิ้าร 
รวมุ่ถ่งอาจสู่�งผู้ลต่�อธุร่กิ้จในระยะยาว สู่่บเน่�องจาก้ความุ่ล�าชา้หรอ่ก้ารไมุ่�สู่ามุ่ารถปฏิิบติ่่ต่ามุ่
แผู้นธุร่กิ้จสู่ำาค่ญที�ก้ำาหนดื่ไวใ้นแต่�ละช�วงเวลา เปน็ต้่น นอก้จาก้นี� สู่ถานก้ารณ์โควดิื่-19 ยง่เปน็
วกิ้ฤต่ก้ารณ์ที�มุ่คีวามุ่ต่�อเน่�องโดื่ยไมุ่�สู่ามุ่ารถคาดื่ก้ารณ์ระยะเวลาที�จะสิู่�นสู่ด่ื่ได้ื่ชด่ื่เจน ทำาให้
ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จไมุ่�สู่ามุ่ารถใชก้้ลยท่ธุห์รอ่วธิุกี้ารปฏิิบติ่่แบบเดิื่มุ่ได้ื่ ไทยเบฟต้่องนำาแผู้นฉก่้เฉิน 
(Contingency Plan) มุ่าใช้เพ่�อรบ่มุ่่อก่้บสู่ถานก้ารณ์ที�มุ่ีก้ารเปลี�ยนแปลงอย�างรวดื่เรว็
เพ่�อปอ้งก่้นและบรรเทาผู้ลก้ระทบในด้ื่านต่�าง ๆ ให้ได้ื่มุ่าก้ที�สู่ด่ื่

ในเด่ื่อนมุ่นีาคมุ่ 2563 ฝ่า่ยบรหิารของไทยเบฟได้ื่จด่ื่ต่่�ง

•	 	“ศนูยป์ฏิิบติัการพิเศษในสถานการณ์โรคโควดิ-19	
(COVID-19	ThaiBev	Situation	Room)”	

  เพ่�อปฏิิบติ่่หน้าที�ติ่ดื่ต่ามุ่ด้ื่านความุ่ต่�อเน่�องของธุร่กิ้จต่่�งแต่�ก้ารจด่ื่หาวต่่ถดิ่ื่บ ก้ารผู้ลิต่ 
ก้ารขนสู่�ง และก้ารก้ระจายสิู่นค้า โดื่ยได้ื่มุ่ีก้ารสู่รา้งฐานข้อมุ่่ลท่�งข้อมุ่่ลทางธุ่รกิ้จและ
ขอ้มุ่ล่พน่ก้งาน ก้ารรวบรวมุ่ วเิคราะห์ขอ้มุ่ล่และข�าวสู่ารที�เกี้�ยวขอ้งท่�งภูายในและภูายนอก้ 
เพ่�อนำามุ่าประเมุ่นิ ต่่ดื่สิู่นใจและวางแผู้นต่อบสู่นองสู่ถานก้ารณ์ในระยะสู่่�นและระยะยาว

•	 “ศนูยบ์รกิารพนักงานชว่งวกิฤตโรคโควดิ-19	(COVID-19	Relief	Center	หรอ้	CRC)”
  เพ่�อเปน็ศน่ยก์้ลางในก้ารรวบรวมุ่ขอ้มุ่ล่ สู่่�อสู่ารขอ้มุ่ล่ที�จำาเปน็และให้ความุ่ช�วยเหล่อด้ื่านสู่ข่อนามุ่ย่และความุ่ปลอดื่ภู่ยแก้�พน่ก้งาน 

โดื่ยเฉพาะบค่ลาก้รในประเทศไทยจำานวนท่�งสิู่�นก้ว�า 49,000* คน อาทิ มุ่าต่รก้ารเต่รยีมุ่ความุ่พรอ้มุ่ในก้ารปฏิิบติ่่งานในสู่ถานก้ารณ์
โรคโควดิื่-19 ก้ารมุ่อบอป่ก้รณ์ป้องก่้นและลดื่ความุ่เสีู่�ยงจาก้ก้ารติ่ดื่โรคโควดิื่-19 ให้แก้�พน่ก้งานและครอบครว่ของพน่ก้งาน 
ก้ารซี่�อประก่้นภู่ยค่มุ้่ครองอบ่ติ่่เหต่แ่ละโรคโควดิื่-19 รวมุ่ท่�งก้ารจด่ื่ให้มุ่สีู่วสู่่ดิื่ก้ารต่รวจโรคโควดิื่-19 ให้แก้�พน่ก้งาน เปน็จำานวนเงนิ
ท่�งสิู่�นประมุ่าณ 39.2 ล้านบาท

*ขอ้มลู ณ เดือนมนีาคม 2563

ความมุง่มัน่และความสำาเรจ็

ด้ื่วยวกิ้ฤต่โควดิื่-19 สู่�งผู้ลก้ระทบต่�อท่�งธุร่กิ้จและผู้่มีุ้่สู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยในระด่ื่บสู่ง่ เพ่�อก้ำาหนดื่วธิุกี้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงให้เหมุ่าะสู่มุ่และสู่อดื่คล้อง
ก่้บสู่ถานก้ารณ์  ไทยเบฟจง่ได้ื่ทบทวนสู่าระสู่ำาค่ญด้ื่านก้ารพ่ฒนาที�ย่�งยน่ของไทยเบฟท่�งสู่ามุ่ด้ื่าน ค่อ สิู่�งแวดื่ล้อมุ่ สู่่งคมุ่ และเศรษฐกิ้จ 
รวมุ่ถ่งความุ่เสีู่�ยงด้ื่านความุ่ย่�งยน่ขององค์ก้รที�ก้ำาหนดื่ไวแ้ล้วท่�งหมุ่ดื่ใหมุ่� โดื่ยแบ�งความุ่เสีู่�ยงที�ทบทวนใหมุ่�นี�ออก้เปน็ 3 ก้ล่�มุ่ ค่อ

1.	 ความเส่ียงเดิมท่ีไมม่กีารเปล่ียนแปลง	อาทิ
 • ความุ่เสีู่�ยงที�เกี้�ยวขอ้งก่้บนำา 
 •  ความุ่เสีู่�ยงจาก้ก้ารเปลี�ยนแปลงสู่ภูาพภูมุ่่อิาก้าศ 

ถ่งแมุ่ค้วามุ่เสีู่�ยงด่ื่งก้ล�าวจะไมุ่�เกี้�ยวขอ้งโดื่ยต่รงก่้บวกิ้ฤต่ก้ารณ์ 
บรษ่ิทยง่คงต้่องคอยติ่ดื่ต่ามุ่และวเิคราะห์ก้ารเปลี�ยนแปลงของ
ความุ่เสีู่�ยงเปน็ระยะ ต่ลอดื่จนยง่คงดื่ำาเนินก้ารต่ามุ่มุ่าต่รก้าร
บรหิารความุ่เสีู่�ยงที�ก้ำาหนดื่ไวก้้�อนวกิ้ฤต่โควดิื่-19

2.	 ความเส่ียงเดิมท่ีมรีะดับความเส่ียงเพ่ิมขึ�น	อาทิ
 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารจด่ื่ก้ารห�วงโซี�อป่ทาน เน่�องจาก้วกิ้ฤต่

โควดิื่-19 ทำาให้ผู้่้ผู้ลิต่ต่�าง ๆ หยด่ื่ดื่ำาเนินก้าร อาจทำาให้
ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านต้่นทน่วต่่ถดิ่ื่บเพิ�มุ่ข่�นหรอ่วต่่ถดิ่ื่บอาจ
ขาดื่แคลน หรอ่มุ่กี้ารจด่ื่สู่�งล�าชา้จาก้ก้ารหยด่ื่ชะงก่้ของ
ห�วงโซี�อป่ทานหรอ่ระบบขนสู่�งและก้ระจายสิู่นค้า  รวมุ่ถ่ง
ปญัหาและอป่สู่รรคในช�วงล็อก้ดื่าวน์

 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านอาชวีอนามุ่ย่และความุ่ปลอดื่ภู่ยของพน่ก้งาน
จาก้ก้ารติ่ดื่โรคโควดิื่-19  

 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านคณ่ภูาพและมุ่าต่รฐานความุ่ปลอดื่ภู่ยของ
สิู่นค้าและบรกิ้ารที�อาจมุ่กี้ารปนเป้� อนของโรคโควดิื่-19 

 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารปฏิิบติ่่ต่ามุ่ก้ฎหมุ่าย ก้ฎระเบยีบจาก้
มุ่าต่รก้ารของภูาครฐ่ที�บง่ค่บใชเ้ปน็ก้ารเฉพาะเพ่�อควบคมุ่่
ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรค 

 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารเงนิ โดื่ยเฉพาะความุ่เสีู่�ยงด้ื่านสู่ภูาพคล�อง
และความุ่เสีู่�ยงด้ื่านก้ารเปลี�ยนแปลงของอต่่ราดื่อก้เบี�ย 

ความุ่เสีู่�ยงท่�งหมุ่ดื่ที�มุ่รีะด่ื่บความุ่เสีู่�ยงเพิ�มุ่ข่�นนี�อาจสู่�งผู้ลก้ระทบต่�อ
ก้ารผู้ลิต่ ก้ารสู่�งมุ่อบสิู่นค้า และก้ารบรกิ้ารแก้�ลก่้ค้า และอาจสู่�งผู้ลก้ระทบ
ต่�อรายได้ื่หรอ่ยอดื่ขาย รวมุ่ถ่งก้ำาไรและผู้ลประก้อบก้าร ทำาให้บรษ่ิท
ต้่องติ่ดื่ต่ามุ่ก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงด่ื่งก้ล�าวอย�างใก้ล้ชดิื่เพ่�อปอ้งก่้น
และบรรเทาผู้ลก้ระทบด้ื่านต่�าง ๆ ที�อาจทำาให้ธุ่รกิ้จต้่องหย่ดื่ชะง่ก้
รวมุ่ถ่งผู้ลก้ระทบต่�อช่�อเสีู่ยงและภูาพล่ก้ษณ์ขององค์ก้ร 
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3.	 ความเส่ียงใหม	่	อาทิ
 •  ความุ่เสีู่�ยงของธุร่กิ้จรา้นอาหารที�ต่่�งอย่�ในห้างสู่รรพสิู่นค้า 
 •  ความุ่เสีู่�ยงของธุร่กิ้จรา้นอาหารแบบน่�งรบ่ประทานที�รา้น

โดื่ยเฉพาะรา้นอาหารในรป่แบบที�เน้นท่�งบรรยาก้าศ
หรห่ราและบรกิ้ารช่�นเยี�ยมุ่ (Fine Dining)  

 •  ความุ่เสีู่�ยงของก้ารจำาหน�ายเคร่�องด่ื่�มุ่แอลก้อฮอล์ผู้�าน
ช�องทางรา้นอาหาร 

 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านภู่ยคก่้คามุ่ทางไซีเบอร ์
 •  ความุ่เสีู่�ยงด้ื่านความุ่ปลอดื่ภู่ยของขอ้มุ่ล่สู่ารสู่นเทศ 

ความุ่เสีู่�ยงด่ื่งก้ล�าวเกิ้ดื่ข่�นจาก้ก้ารเปลี�ยนแปลงของรป่แบบหรอ่
วถีิก้ารดื่ำาเนินชวีติ่อย�างใหมุ่� (New Normal) ที�แต่ก้ต่�างจาก้อดีื่ต่ 
และบรบิททางธุร่กิ้จที�เกี้�ยวขอ้งก่้บวกิ้ฤต่โควดิื่-19 โดื่ยต่รง 
เช�น มุ่าต่รก้ารล็อก้ดื่าวน์ด้ื่วยก้ารปดิื่รา้นอาหารแบบน่�งรบ่ประทาน
เพ่�อลดื่ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 ก้ารเวน้ระยะห�างทาง
สู่่งคมุ่ (Physical Distancing) ก้ารหลีก้เลี�ยงสู่ถานที�แออด่ื่หรอ่มุ่ี
ผู้่้คนรวมุ่ต่่วอย่�ก่้นจำานวนมุ่าก้ ก้ารเกิ้ดื่ข่�นของโรคโควดิื่-19 ยง่
เปน็ต่่วเร�ง (Catalyst) ให้ผู้่้คนใชเ้ทคโนโลยดิีื่จท่ิลเพ่�อทำางานและ
ใชช้วีติ่มุ่าก้ข่�น เช�น สู่่�งอาหารและซี่�อสิู่นค้าออนไลน์ และชำาระผู้�าน
โทรศ่พท์มุ่อ่ถ่อหรอ่ระบบอเิล็ก้ทรอนิก้ส์ู่มุ่าก้ข่�นเพ่�อลดื่ก้ารสู่่มุ่ผู่้สู่
เช่�อที�อาจติ่ดื่มุ่าก่้บธุนบต่่รหรอ่เหรยีญ โดื่ยท่�งหมุ่ดื่มุ่ผีู้ลก้ระทบ
อย�างชด่ื่เจนต่�อความุ่ต้่องก้ารใชสิู้่นค้าหรอ่บรกิ้าร ก้ารเปลี�ยนแปลง
พฤติ่ก้รรมุ่ของผู้่้บรโิภูค ต่ลอดื่จนก้ารเปลี�ยนแปลงรป่แบบ
ก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ (Business Model) อย�างมุ่น่ียสู่ำาค่ญ

โอกาสในวกิฤตโควดิ-19	

แมุ่้วกิ้ฤต่โควดิื่-19 ทำาให้ธุ่รกิ้จสู่�วนใหญ�ต้่องสู่่ญเสีู่ยรายได้ื่หรอ่
หยด่ื่ชะงก่้ แต่�ในอกี้มุ่มุ่่หน่�งก็้เปน็โอก้าสู่ที�เร�งให้องค์ก้ร รวมุ่ถ่ง
ไทยเบฟต้่องปรบ่ก้ลยท่ธุแ์ละก้ารลงทน่โดื่ยใชเ้ทคโนโลยดิีื่จท่ิล
และนวต่่ก้รรมุ่ใหมุ่�ในทก่้กิ้จก้รรมุ่ภูายใต้่ห�วงโซี�คณ่ค�าไทยเบฟ 
ต่่�งแต่�ก้ารจด่ื่ซี่�อจด่ื่หา ก้ารผู้ลิต่ ก้ารก้ระจายสิู่นค้า ก้ารต่ลาดื่และ
ก้ารขาย ต่ลอดื่จนก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารบรรจภู่่ณฑ์์หล่งก้ารบรโิภูค 
เพ่�อเปลี�ยนรป่แบบเปน็ธุร่กิ้จดิื่จท่ิล (Digital Business) อย�าง
เต็่มุ่รป่แบบเรว็ยิ�งข่�น เพ่�อสู่รา้งโอก้าสู่ทางธุร่กิ้จด้ื่านความุ่สู่ามุ่ารถ
ในก้ารแข�งขน่ใหมุ่�เพ่�อรองรบ่ก้ารเปลี�ยนแปลงในอนาคต่และ
ทำาให้ลก่้ค้าเกิ้ดื่ประสู่บก้ารณ์ใหมุ่�ที�ดีื่ก้ว�าก้ารบรโิภูคสิู่นค้าหรอ่
ก้ารรบ่บรกิ้ารแบบเดิื่มุ่ ซี่�งในช�วงโควดิื่-19 เปน็โอก้าสู่ให้ก่้บธุร่กิ้จ
และสิู่นค้าบางประเภูทมุ่อีต่่ราก้ารเติ่บโต่สู่ง่ข่�น ท่�งนี�ก้ารเติ่บโต่ของ
ธุร่กิ้จหรอ่สิู่นค้ามุ่คีวามุ่แต่ก้ต่�างก่้นต่ามุ่ระยะเวลาหรอ่วงจร (Cycle) 
ของก้ารแพร�ระบาดื่ เช�น 

•  ในระยะเริ�มุ่ต้่นและระยะที�ก้ารแพร�ระบาดื่ขยายวงก้วา้ง สิู่นค้า
ที�เกี้�ยวก่้บก้ารดื่แ่ลสู่ข่อนามุ่ย่และก้ารรก่้ษาสู่ข่ภูาพ ความุ่
ต้่องก้ารสิู่นค้าอป่โภูคบรโิภูคและอาหารเพิ�มุ่ข่�นมุ่าก้ก้ว�าปก้ติ่
ผู้�านช�องทางก้ารบรกิ้ารจด่ื่สู่�งถ่งที� (Delivery) และซี่�อขายสิู่นค้า
ผู้�านเวบ็ไซีต์่ (E-Commerce) 

•  ในระยะที�ก้ารระบาดื่ลดื่ลงและควบคมุ่่ได้ื่ ประชาชนเริ�มุ่ก้ล่บมุ่า
ใชช้วีติ่ใก้ล้เคียงก่้บภูาวะปก้ติ่ ก้ารเดิื่นทางท่�งเพ่�อท�องเที�ยว
และธุร่กิ้จเริ�มุ่ฟ้� นต่่ว ความุ่ต้่องก้ารสิู่นค้า/บรกิ้ารที�จะก้ล่บมุ่า
ฟ้� นต่่วก้�อนจะทยอยปรบ่เขา้สู่่�ก้ารจด่ื่จำาหน�ายสิู่นค้าและบรกิ้าร
ในภูาวะปก้ติ่ต่�อไป

ธุร่กิ้จไทยเบฟได้ื่ปรบ่เปลี�ยนโมุ่เดื่ลธุร่กิ้จและก้ารให้บรกิ้ารที�
สู่อดื่คล้องก่้บสู่ถานก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 
ในแต่�ละช�วง เช�น ในช�วงเริ�มุ่ต้่นและก้ารขยายต่่วของก้ารแพร�ระบาดื่ 

ธุร่กิ้จเคร่�องด่ื่�มุ่เน้นก้ารผู้ลิต่นำาด่ื่�มุ่ให้เพียงพอต่�อความุ่ต้่องก้ารของ
ผู้่บ้รโิภูคในประเทศ เน้นก้ารจด่ื่กิ้จก้รรมุ่สู่�งเสู่รมิุ่ก้ารต่ลาดื่และก้ารโฆษณา
ผู้�านสู่่�อสู่่งคมุ่ออนไลน์ ธุร่กิ้จอาหารใชร้ะบบบรกิ้ารสู่่�งอาหารออนไลน์
ผู้�านแอปพลิเคชน่ “BevFood” โดื่ยร�วมุ่มุ่อ่ก่้บพ่นธุมุ่ติ่รหลายรายที�เปน็
ธุร่กิ้จสู่่�งอาหารผู้�านแอปพลิเคชน่หรอ่ฟ่ด้ื่แอก้ก้รเิก้เต่อร ์(Food 
Aggregator) เพ่�อขยายก้ารให้บรกิ้ารสู่่�งและสู่�งอาหารให้ถ่ง
มุ่อ่ลก่้ค้ามุ่าก้ข่�น ต่อบสู่นองความุ่ต้่องก้ารของผู้่้บรโิภูคที�ต้่องก้าร
ความุ่สู่ะดื่วก้จาก้ก้ารสู่่�งอาหารออนไลน์และก้ารบรกิ้ารจด่ื่สู่�งถ่งที� 
ซี่�งเพิ�มุ่ข่�นอย�างมุ่าก้ในช�วงของก้ารแพร�ระบาดื่ของโรค และคาดื่ว�า
พฤติ่ก้รรมุ่ของผู้่้บรโิภูคในล่ก้ษณะนี�จะเติ่บโต่และพ่ฒนาต่�อไป
ในระยะยาว  เมุ่่�อสู่ถานก้ารณ์ก้ารแพร�ระบาดื่ของโรคโควดิื่-19 อย่�ใน
ภูาวะที�ควบคมุ่่ได้ื่หรอ่สิู่�นสู่ด่ื่ลง ไทยเบฟยง่คงมุ่่�งมุ่่�นและให้ความุ่สู่ำาค่ญก่้บ
ก้ารพ่ฒนาและออก้ผู้ลิต่ภู่ณฑ์์ใหมุ่� โดื่ยเฉพาะเคร่�องด่ื่�มุ่และอาหารเพ่�อ
สู่ข่ภูาพอย�างต่�อเน่�อง ก้ารประยก่้ต์่และใชป้ระโยชน์จาก้เทคโนโลยดิีื่จท่ิล
ในก้ารดื่ำาเนินธุร่กิ้จ รวมุ่ท่�งก้ารสู่รา้งนวต่่ก้รรมุ่ทางธุร่กิ้จ เพ่�อสู่รา้ง
โอก้าสู่และก้ารเติ่บโต่ทางธุร่กิ้จในอนาคต่อย�างมุ่่�นคงและย่�งยน่

ความเส่ียงเดิมท่ีไม่มีการเปล่ียนแปลง
• ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับน้ำา
•  ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

ความเส่ียงใหม่
•  ความเส่ียงด้านกลยทุธจ์ากรปูแบบการดำาเนินธรุกิจแบบเดิม 

เชน่ ธรุกิจรา้นอาหารท่ีต้ังอยู่ในห้างสรรพสินค้า รา้นอาหาร
แบบน่ังรบัประทานท่ีรา้น การจำาหน่ายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์
ผ่านชอ่งทางรา้นอาหาร

•  ความเส่ียงด้านภัยคกุคามทางไซเบอร์
•  ความเส่ียงด้านความปลอดภัยของข้อมลูสารสนเทศ

ความเส่ียงเดิมท่ีมีระดับความเส่ียงเพ่ิมขึ�น
•  ความเส่ียงด้านการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน
•  ความเส่ียงด้านอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
•  ความเส่ียงด้านคณุภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ

สินค้าและบรกิาร
•  ความเส่ียงด้านการเงิน  

(ความเส่ียงด้านสภาพคล่องและด้านการเปล่ียนแปลง 
ของอตัราดอกเบี้ย)

•  ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ผลกระทบต่อไทยเบฟ
•  สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
• รายได้/ยอดขาย/ผลประกอบการท่ีลดลง
•  ความต่อเน่ืองในการดำาเนินธรุกิจ
•  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บรโิภค
•  ความปลอดภัยของข้อมลู
•  ชือ่เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
•  รปูแบบการดำาเนินธรุกิจท่ีล้าสมัย ขาดประสิทธภิาพ

โอกาสในวกิฤตโควดิ-19
•  ปรบัเปล่ียนโมเดลธรุกิจและการให้บรกิารท่ีสอดคล้องกับ

สถานการณ์
•  การลงทนุและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดิีจทัิลและระบบอตัโนมติั 

เพ่ือลดต้นทนุและค่าใชจ้า่ยในการดำาเนินงาน เพ่ือความรวดเรว็
และประสิทธภิาพในการดำาเนินงานและให้บรกิารลกูค้า

•  การลงทนุในนวตักรรมใหม่เพ่ือโอกาสเปน็ผู้นำาทางธรุกิจ 
และการตลาด

•  สรา้งรปูแบบโมเดลทางธรุกิจหรอืโมเดลการหารายได้ใหม่ ๆ 

45
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ความุ่ก้้าวหน้าทางเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศที�เติ่บโต่อย�างรวดื่เรว็ สู่ามุ่ารถเขา้ถ่ง
ได้ื่ง�าย สู่ะดื่วก้ รวดื่เรว็ และครอบคลมุ่่ทก่้อป่ก้รณ์สู่่�อสู่ารมุ่คีวามุ่สู่ำาค่ญต่�อธุร่กิ้จ
เปน็อย�างมุ่าก้ แต่�ขณะเดีื่ยวก่้นก้ารจารก้รรมุ่ขอ้มุ่ล่ทางอเิล็ก้ทรอนิก้ส์ู่ทวคีวามุ่
รน่แรงมุ่าก้ข่�น จนก้ลายเปน็ภู่ยคก่้คามุ่ทางไซีเบอร ์ไทยเบฟคำาน่งถ่งความุ่ปลอดื่ภู่ย
ของขอ้มุ่ล่ของผู้่มุ้่สีู่�วนได้ื่สู่�วนเสีู่ยท่�งหมุ่ดื่ รวมุ่ถ่งขอ้มุ่ล่ของผู้่บ้รโิภูค ลก่้ค้า 
พน่ก้งาน ผู้่ผู้้ลิต่วต่่ถดิ่ื่บ และภูาคสู่�วนอ่�น ๆ ที�เกี้�ยวขอ้งก่้บบรษ่ิทท่�งทางต่รงและ
ทางออ้มุ่ จง่จำาเปน็ต้่องมีุ่ก้ลไก้สู่ำาหรบ่ก้ารบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่เสีู่�ยงทางด้ื่าน
ไซีเบอร ์เพ่�อปอ้งก่้นก้ารเข้าถ่งขอ้มุ่ล่ซี่�งอาจก้�อให้เกิ้ดื่ความุ่เสีู่ยหายทางธุร่กิ้จ ก้าร
ทำางานหรอ่ก้ารบรกิ้ารต่�อลก่้ค้าและผู้่บ้รโิภูคที�หยด่ื่ชะงก่้ หรอ่เกิ้ดื่ก้ารร่�วไหลของ
ขอ้มุ่ล่สู่�วนบค่คล สู่�งผู้ลให้มุ่คีวามุ่เสีู่�ยงในด้ื่านช่�อเสีู่ยงขององค์ก้ร ก้ารต้่องจ�าย
ค�าปรบ่ รวมุ่ถ่งก้ารสู่ญ่เสีู่ยรายได้ื่เน่�องจาก้ก้ารสู่ญ่เสีู่ยลก่้ค้า ด่ื่งน่�น ก้ารยก้ระด่ื่บ
ความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยในขอ้มุ่ล่เทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศขององค์ก้ร รวมุ่ถ่งก้าร
วางแผู้นรบ่มุ่อ่สู่ำาหรบ่เหต่ก่้ารณ์ต่�าง ๆ ที�อาจเกิ้ดื่ข่�น เปน็สิู่�งที�จำาเปน็เปน็อย�างยิ�ง
ต่�อไทยเบฟ

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 418-1



5	ขั�นตอนจดัการและบรหิารความเส่ียงด้านไซื้เบอร์

ไทยเบฟได้ื่รบ่ก้ารรบ่รองมุ่าต่รฐานระบบบรหิารจด่ื่ก้ารความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ย
สู่ำาหรบ่เทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ ISO/IEC 27001:2013 ลงวน่ที� 28 ก่้นยายน 2563 
และมุ่ีแผู้นจะขยายขอบเขต่ให้ครอบคลมุ่่ท่�งระบบต่�อไป

แนวทางการบรหิารจดัการความเส่ียงด้านไซื้เบอร์

ไทยเบฟมีุ่แนวทางก้ารจด่ื่ก้ารและก้ารบรหิารความุ่เสีู่�ยงในเร่�อง
ความุ่ปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านขอ้มุ่ล่ทางไซีเบอรแ์ละด้ื่านอ่�น ๆ ต่ามุ่
มุ่าต่รฐานของ ISO27001 และ NIST Cybersecurity Framework 
ซี่�งเปน็ก้รอบก้ารทำางานด้ื่านความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยไซีเบอรเ์พ่�อช�วยให้
องค์ก้รสู่ามุ่ารถวางแผู้นปอ้งก่้น ต่รวจจบ่ และต่อบสู่นองต่�อ
ภู่ยคก่้คามุ่ได้ื่อย�างรวดื่เรว็และเปน็ระบบต่ามุ่มุ่าต่รฐานสู่าก้ล 
โดื่ยแบ�งออก้เปน็ 5 ข่�นต่อนสู่ำาค่ญ ค่อ

นอก้จาก้นี�ยง่มีุ่คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิารความุ่ย่�งยน่และความุ่เสีู่�ยง
ทำาหน้าที�เปน็ผู้่้ก้ำาก่้บดื่แ่ลเพ่�อเต่รยีมุ่ความุ่พรอ้มุ่ที�จะรบ่มุ่อ่ก่้บ
ความุ่เสีู่�ยงที�เกิ้ดื่ข่�นในด้ื่านความุ่ปลอดื่ภู่ยของสู่ารสู่นเทศและไซีเบอร ์
ซี่�งเปน็หน่�งในความุ่เสีู่�ยงที�อาจเกิ้ดื่ข่�นของไทยเบฟ พรอ้มุ่ก่้บจด่ื่ต่่�ง
คณะก้รรมุ่ก้ารด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ เพ่�อรบ่รองและให้มุ่่�นใจได้ื่ว�า
เทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศของบรษ่ิทจะสู่ามุ่ารถจด่ื่ก้ารก่้บความุ่เสีู่�ยง
ได้ื่อย�างมุ่ปีระสิู่ทธุภิูาพ และลดื่ผู้ลก้ระทบที�อาจเกิ้ดื่ข่�นก่้บองค์ก้ร
และโอก้าสู่ทางธุร่กิ้จ 

นโยบายความปลอดภััยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไทยเบฟมุ่นีโยบายด้ื่านความุ่ปลอดื่ภู่ยด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ
ที�มุ่่�งเน้นก้ารรก่้ษาความุ่ปลอดื่ภู่ยของข้อมุ่ล่ที�ไมุ่�ได้ื่หมุ่ายรวมุ่เฉพาะ
ความุ่ปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านไซีเบอรเ์ท�าน่�น แต่�ยง่หมุ่ายรวมุ่ไปถ่งความุ่
ปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศอ่�น ๆ ที�ไมุ่�ได้ื่เกี้�ยวขอ้งก่้บ
ความุ่ปลอดื่ภู่ยทางด้ื่านไซีเบอรอ์กี้ด้ื่วย โดื่ยมุ่กี้ฎ ระเบียบและแนวทาง
ปฏิิบติ่่ในก้ารปก้ปอ้งทรพ่ยสิ์ู่นด้ื่านระบบสู่ารสู่นเทศและเทคโนโลยี
สู่ารสู่นเทศ รวมุ่ถ่งทรพ่ยาก้รต่�าง ๆ ของไทยเบฟ จาก้ก้ารเขา้ถ่งโดื่ย
ไมุ่�ได้ื่รบ่อนญ่าต่ พรอ้มุ่ท่�งก้ำาหนดื่ทิศทางของนโยบายฯ ขององค์ก้ร
ที�ชด่ื่เจน รวมุ่ถ่งก้ารจด่ื่วางโครงสู่รา้งองค์ก้ร และก้ารก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุ์
ขององค์ก้รให้สู่อดื่คล้องก่้บนโยบายความุ่ปลอดื่ภู่ยด้ื่านเทคโนโลยี
สู่ารสู่นเทศอย�างครอบคลมุ่่และมีุ่ประสิู่ทธุภิูาพ

หลักปฏิิบติัในการรกัษาความปลอดภััย
ของขอ้มลูส่วนบคุคล
ไทยเบฟปฏิิบติ่่ต่ามุ่หล่ก้ก้ฎหมุ่ายในก้ารรก่้ษาความุ่ปลอดื่ภู่ยของ
ขอ้มุ่ล่สู่�วนบค่คลโดื่ยมุ่มีุ่าต่รก้ารรก่้ษาความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยของ
ข้อมุ่่ลสู่�วนบ่คคลต่ามุ่ พ.ร.บ.ค่้มุ่ครองข้อมุ่่ลสู่�วนบ่คคลฯ รวมุ่ถ่ง
ก้ารรก่้ษาความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยไซีเบอรต์่ามุ่ พระราชบญ่ญ่ติ่ก้ารรก่้ษา
ความุ่มุ่่�นคงปลอดื่ภู่ยไซีเบอร ์พ.ศ. 2562 โดื่ยบรษ่ิทได้ื่ออก้เอก้สู่าร
หล่ก้ปฏิิบติ่่ในก้ารรก่้ษาความุ่ปลอดื่ภู่ยของข้อมุ่ล่สู่�วนบค่คลในไทยเบฟ 
เพ่�อเปน็แนวทางให้ผู้่้บรหิารและพน่ก้งานทราบถ่งสิู่�งที�พ่งปฏิิบ่ติ่
อย�างเคร�งครด่ื่

คณะก้รรมุ่ก้ารและผู้่้บรหิารของไทยเบฟได้ื่ก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุค์วามุ่
ปลอดื่ภู่ยของขอ้มุ่ล่สู่ารสู่นเทศ รวมุ่ถ่งความุ่ปลอดื่ภู่ยทาง
ไซีเบอรแ์ละก้ระบวนก้ารท่�งหมุ่ดื่ให้สู่อดื่คล้องก่้บแนวปฏิิบติ่่ด้ื่าน
ก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ลกิ้จก้ารที�ดีื่ที�บรษ่ิทจดื่ทะเบยีนพ่งปฏิิบติ่่ เพ่�อให้
แน�ใจว�าก้ลยท่ธุแ์ละแผู้นทางธุร่กิ้จจะต้่องครอบคลมุ่่ถ่งเร่�องความุ่
ปลอดื่ภู่ยของขอ้มุ่ล่ขององค์ก้ร โดื่ยมุ่โีครงสู่รา้งก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ล
กิ้จก้ารที�เปน็ไปต่ามุ่มุ่าต่รฐาน

1.	 การประเมิน	(Identify)
  ระบคุวามเส่ียงเพ่ือกำาหนดขอบเขตและวธิกีารในการประเมิน

ความเส่ียงด้านไซเบอร ์

2.	 การปอ้งกัน	(Protect)
  วางมาตรฐานควบคมุและปอ้งกันความเส่ียงด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและระบบงาน

3.	 การตรวจ	(Detect)
  ตรวจจบั วเิคราะห์ ติดตาม และแจง้เตือนสถานการณ์

ผิดปกติทางไซเบอร์

4.	 การตอบสนอง	(Respond)
  กำาหนดแนวทางในการบรหิารจดัการเพ่ือตอบสนองและ

รบัมือกับความเส่ียงได้อย่างทันการณ์ 

5.	 การฟื� นฟู	(Recovery)	
  กำาหนดมาตรการในการฟ้ืนฟูความเสียหายเพ่ือให้ธรุกิจ

ดำาเนินได้อย่างต่อเน่ือง

47
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



แก้ไขปญัหาตามมาตรฐาน
การให้บรกิาร

คอลเซน็เตอร ์
ประสาน Helpdesk 

(Remote Support)/ 
IT Support (Onsite) 
เพ่ือรบัมอบหมายงาน

แก้ไขปญัหา
พรอ้มบันทึกลงระบบ

Helpdesk
(Remote Support)/
IT Support (Onsite) 

รบังานในระบบและวเิคราะห์
แก้ไขปญัหาเบื้องต้น

N

N

Y

Y

ผู้ใชร้ะบบแจง้ปญัหา

เริม่

คอลเซน็เตอรร์บัเรือ่ง
สอบถามรายละเอยีดปญัหา

และบันทึกลงระบบ

ปญัหาต้องได้รบั
การส่งต่อหรอืแก้ไข

โดย IT Business 
Partner (ITBP)/ 

Technical Support/
Vendor

A

N

Helpdesk (Remote 
Support)/IT Support  

(Onsite) ประสานงาน ITBP/ 
Technical Support/Vendor 

เพ่ือแก้ไขปญัหา
พรอ้มบนัทึกลงระบบ

ITBP/Technical 
Support/Vendor 

วเิคราะห์ แก้ไขปญัหา

A

คอลเซน็เตอร์

1.  Helpdesk 
 (Remote Support) 
2. IT Support
 (ประจำาพ้ืนท่ี /
 Remote / Onsite)

1. IT Business 
 Partner (ITBP)
 ตามสายธรุกิจ
2. Technical Support 
3. Vendor

กลุ่ม 2 และ 3

1

2

3

4

รบัฟงัความคิดเห็น 

ติดตามการประเมิน 
ความพึงพอใจ

ปิดงาน และประเมิน
ความพึงพอใจ

ผู้ใชร้ะบบพึงพอใจ
ในการรบับรกิาร

N

Y

ปิดงาน

Y

สามารถแก้ปญัหา
ได้หรอืไม่

ปญัหาได้รบัการแก้ไข
เรยีบรอ้ยแล้วหรอืไม่

ระบบรบัขอ้รอ้งเรยีนด้านความปลอดภััยของเทคโนโลยสีารสนเทศของไทยเบฟ

ไทยเบฟมีุ่ระบบจด่ื่ก้ารในก้ารสู่่�อสู่ารและรบ่ขอ้รอ้งเรยีนด้ื่านความุ่ปลอดื่ภู่ยของเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศ โดื่ยพน่ก้งานสู่ามุ่ารถใชช้�องทางก้าร
โทรศ่พท์หรอ่อเีมุ่ลไปยง่ผู้่้รบ่เร่�องได้ื่ต่ลอดื่ 24 ชมุ่. โดื่ยใชอ้เีมุ่ล ITSecurity@thaibev.com

ขั�นตอนการแก้ปญัหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
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48 ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการรกัษาความมัน่คงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์



สามารถป�องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์
เพิ�มมากขึ�นกว่า

70%

แบ่งปนัคณุค่า ไทยเบฟให้ความุ่สู่ำาค่ญในเร่�องก้ารก้ำาก่้บดื่แ่ลความุ่ปลอดื่ภู่ยขอ้มุ่ล่สู่ารสู่นเทศขององค์ก้ร 
โดื่ยถ่อว�าเร่�องนี�เปน็เร่�องที�สู่ำาค่ญขององค์ก้ร และถก่้จด่ื่เปน็หน่�งในวาระก้ารประชมุ่่ของผู้่บ้รหิาร 
เช�น ก้ารประชมุ่่คณะก้รรมุ่ก้ารบรษ่ิท และก้ารประชมุ่่คณะก้รรมุ่ก้ารบรหิารความุ่ย่�งยน่และ
ความุ่เสีู่�ยง โดื่ยบรษ่ิทมุ่คีณะก้รรมุ่ก้ารด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศทำาหน้าที�ก้ำาหนดื่ก้ลยท่ธุ ์
เปา้หมุ่ายและก้ารดื่ำาเนินงานด้ื่านเทคโนโลยสีู่ารสู่นเทศให้สู่อดื่คล้องก่้บก้ลยท่ธุข์ององค์ก้ร 
นอก้จาก้นี�ยง่มุ่คีณะทำางานที�ถก่้จด่ื่ต่่�งข่�นเพ่�อรบ่ผิู้ดื่ชอบงานในด้ื่านก้ารรก่้ษาความุ่ปลอดื่ภู่ย
ของขอ้มุ่ล่สู่�วนบค่คล อน่ประก้อบด้ื่วยทีมุ่งานจาก้สู่ำาน่ก้ต่�าง ๆ ในองค์ก้ร เช�น สู่ำาน่ก้ก้ฎหมุ่าย 
สู่ำาน่ก้ทรพ่ยาก้รบค่คล เปน็ต้่น เพ่�อศ่ก้ษารายละเอยีดื่พรอ้มุ่ท่�งวางแนวทางก้ารดื่ำาเนินงาน 
และหล่ก้ปฏิิบติ่่ในด้ื่านความุ่ปลอดื่ภู่ยของข้อมุ่ล่สู่�วนบค่คลให้ครอบคลมุ่่และปลอดื่ภู่ย รวมุ่ถ่ง
จด่ื่อบรมุ่ให้ความุ่ร่ ้ความุ่เขา้ใจแก้�พน่ก้งานและผู้่้ที�เกี้�ยวขอ้ง

นันทิกา	นิลวรสกลุ
ผู้ชว่ยกรรมการผู้อำานวยการใหญ่  บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

เด้อน-ปี

ตารางแสดงความสามารถในการปอ้งกันไวรสัคอมพิวเตอรใ์นระบบขององค์กร
ปงีบประมาณ	พ.ศ.	2563

จำานวนคร่�ง
ของก้ารโจมุ่ตี่

จาก้ไวรสู่่
คอมุ่พิวเต่อร์

ความุ่สู่ามุ่ารถใน
ก้ารปอ้งก่้นไวรสู่่

คอมุ่พิวเต่อร์
จาก้ระบบ

จำานวนคร่�งของ
ก้ารติ่ดื่ไวรสู่่
คอมุ่พิวเต่อร ์

ในระบบ

จำานวนคร่�ง
ที�สู่ามุ่ารถ
ก้ำาจด่ื่ไวรสู่่

คอมุ่พิวเต่อร์
จาก้ระบบ

ความุ่เสีู่ยหายจาก้
ไวรสู่่คอมุ่พิวเต่อร ์

(บาท)

ต่ล่าคมุ่ 2562 1,541 1,541 0 0 0

พฤศจกิ้ายน 2562 24,245 24,245 0 0 0

ธุน่วาคมุ่ 2562 4,443 4,443 0 0 0

มุ่ก้ราคมุ่ 2563 1,998 1,998 0 0 0

ก้มุ่่ภูาพ่นธุ ์2563 1,168 1,168 0 0 0

มุ่นีาคมุ่ 2563* 587 587 0 0 0

เมุ่ษายน 2563 234 233 1 1 0

พฤษภูาคมุ่ 2563 125 121 4 4 0

มุ่ถิน่ายน 2563 291 291 0 0 0

ก้รก้ฎาคมุ่ 2563 495 495 0 0 0

สิู่งหาคมุ่ 2563 510 510 0 0 0

ก่้นยายน 2563 435 435 0 0 0

ผลการดำาเนินงานด้านความปลอดภััยของเทคโนโลยสีารสนเทศ

* เน่ืองจากไทยเบฟเล็งเห็นความสำาคัญของการปอ้งกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีผลกับการดำาเนิน
ธรุกิจในปจัจบุนัเปน็อยา่งมาก ไทยเบฟจงึปรบัปรงุและกำาหนดแนวทางในการปอ้งกันภัยในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยการติดต้ังระบบการปอ้งกันไวรสัคอมพิวเตอรท่ี์มปีระสิทธภิาพสงู จดัระบบการตรวจสอบและการเฝา้ระวงัเปน็
ประจำาอยา่งสม่ำาเสมอ และมกีารติดตามแก้ไขปญัหากับอปุกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งอย่างใกล้ชดิ รวมถึง
การปรบัปรงุเวอรช์ัน่ของระบบปอ้งกันไวรสัคอมพิวเตอรใ์ห้เป็นปัจจุบันและการกำาหนดมาตรฐานข้อปฏิบัติด้านการ
รกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรท่ีรดักุมเพ่ือให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องปฏิบติัตามอยา่งเครง่ครดั 
ส่งผลให้ค่าเฉล่ียของจำานวนการถกูโจมตีจากไวรสัคอมพิวเตอรข์องระบบขององค์กรลดลงอยา่งมนัียสำาคัญ คือ ลดลง
กวา่รอ้ยละ 70 ต้ังแต่เดือนมนีาคม พ.ศ. 2563 เปน็ต้นมา

เปา้หมายป	ี2564

• ปอ้งกันการละเมิดข้อมลูได้ 

 100% 
• ปอ้งกันข้อมลูลกูค้าจากการใชใ้นทางท่ีผิดได้ 

 100% 
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ใส่ใจดแูลส่ิงแวดล้อม

ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่การปกปอ้งคุ้้�มคุ้รองทรพัยากรธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อม
เปน็ัหัว่ใจสิ่ำาคัุ้ญของการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืั ไทยเบฟจงึม้ง่มั�นัดีำาเนิันัธร้กิจ
ตามหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัและสิ่ร�างสิ่รรค์ุ้นัว่ตักรรมอยา่งต่อเนืั�องเพื�อ
ประยก้ต์ใช�ในัการจดัีการพลังงานั นัำา ตลอดีจนัว่สัิ่ดี้บรรจ้ภััณฑ์์และของเสีิ่ย 
เพื�อลดีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อม

ไทยเบฟม้ง่มั�นัในัการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืัอยา่งต่อเนืั�องตลอดีทั�งห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า 
โดียนัำาเทคุ้โนัโลยใีหมม่าประยก้ต์ใช�ในัการปรบัปรง้ประสิิ่ทธภิัาพ สิ่ร�างคุ้ว่าม
เปน็ัเลิศทางการปฏิิบติังานั บรหิารคุ้ว่ามเสีิ่�ยงในัการดีำาเนิันัธร้กิจ พร�อมทั�ง
รว่่มมอืกับพันัธมติรทางธร้กิจในัการส่ิ่งเสิ่รมิคุ้ณ้คุ่้าดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมและสัิ่งคุ้ม

การจดัีการดีแูลผลกระทบดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อม 52

การจดัีการดี�านัสิ่ภัาพภัมูอิากาศ 54

การจดัีการดี�านัพลังงานั 60

การพิทักษ์และฟ้� นัฟูแหล่งนัำา 66

การบรหิารจดัีการของเสีิ่ย บรรจภั้ัณฑ์์ และเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั 74

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-2, GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5, 
GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-2, GRI 308-1, GRI 414-4
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การจดัการดแูล
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ไทยเบฟกำาหนัดีเปา้หมายดี�านัการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืัที�คุ้รอบคุ้ลม้ประเด็ีนั
สิ่ำาคัุ้ญ เพื�อลดีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อมตลอดีห่ว่งโซ่่
คุ้ณ้คุ่้า โดียไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกจาก
การดีำาเนิันัธ้รกิจ การลดีปรมิาณการใช�นัำาในักระบว่นัการผลิต การลดีการใช�
ทรพัยากรใหมผ่่านัการนัำากลับมาใช�ซ่ำาหรอืกลับมาใช�ใหม่



พลังงานสะอาด

การคืนน�ำสู่แหล่งน�ำ

การนำน�ำ
จากแหล่งน�ำ

มาใช้

ชุมชนยั�งยืน

วัตถุดิบหลัก

อ้อย มอลต์ ข้าว ใบชา

ความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม

ไทยเบฟกำาหนัดีนัโยบายการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำา นัโยบายดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อม และนัโยบายดี�านัการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืั เพื�อลดีผลกระทบ
ที�อาจจะเกิดีขึ�นักับสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อผลประโยชน์ัของคุ้นัร้น่ัปจัจบ้นััและอนัาคุ้ต นัโยบายเหล่านีั�เปน็ัแนัว่ทางปฏิิบติัสิ่ำาหรบัพนัักงานัในัการจดัีการ
ดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมภัายใต�กฎหมาย กฎระเบยีบ ข�อบงัคัุ้บ และมาตรฐานัทั�งภัายในัและระหว่า่งประเทศ เชน่ั ISO 14001 และ ISO 50001

นัอกจากนีั� ไทยเบฟสิ่นัับสิ่นั้นัคุ้ว่ามตกลงปารสีิ่ ภัายใต�กรอบอนั้สัิ่ญญาสิ่หประชาชาติว่่าดี�ว่ยการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัูมิอากาศที�ทาง
รฐับาลไทยไดี�เข�ารว่่ม และตั�งเปา้หมายที�จะเปน็ัผู�นัำาอต้สิ่าหกรรมอาหารและเคุ้รื�องดืี�มในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก เพื�อเปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�ง
ในัการตอบสิ่นัองต่อการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศของโลก
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การจดัการด้านสภาพภมูอิากาศ
การลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�เกิดีจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูิอากาศและคุ้ว่บคุ้ม้
ให�อณ้หภัมูิเฉลี�ยของโลกเพิ�มขึ�นัไม่เกินั 1.5 องศาเซ่ลเซ่ยีสิ่ ในัแต่ละว่นัั
เปน็ัไปไดี�ยากขึ�นั ไทยเบฟรบัรู�และเข�าใจถึงปญัหาและผลกระทบต่าง ๆ 
ที�เกิดีจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศมาโดียตลอดี นัอกจากนีั�
ยงัเปน็ัประเด็ีนัสิ่ำาคัุ้ญที�ผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยให�คุ้ว่ามสิ่นัใจ ไทยเบฟจงึกำาหนัดี
แผนัการจดัีการดี�านัสิ่ภัาพภัมูิอากาศอยา่งต่อเนืั�อง โดียมีจด้ีม้่งหมายเพื�อ
ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก ปรบัตัว่เพื�อตอบสิ่นัองต่อการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูิอากาศ และชว่่ยพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืัให�กับการดีำาเนิันัธร้กิจของ
องค์ุ้กรและคุ้ว่ามเปน็ัอยูข่องชม้ชนัรอบโรงงานั

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-2, GRI 305-1 , GRI 305-2 , GRI 305-4



กิิจกิรรมต่่าง ๆ เพ่ื่�อรบัม่อกัิบกิารเปล่ี่�ยนแปลี่งสภาพื่ภมูอิากิาศ

 • เพื�อมส่ีิ่ว่นัรว่่มในัการคุ้ว่บคุ้ม้ให�อณ้หภัมูเิฉลี�ยของโลกเพิ�มขึ�นัไมเ่กินั 1.5 องศาเซ่ลเซ่ยีสิ่ ไทยเบฟไดี�ตั�งเปา้หมายในัการลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตรอ์ยา่งนั�อยร�อยละ 2.5 ต่อป ีซ่ึ�งเปน็ัเปา้หมายที�ม้ง่มั�นัมากกว่า่ที�ประเทศไทยกำาหนัดีในัการลดีก๊าซ่
เรอืนักระจกตามคุ้ว่ามตกลงปารสีิ่ ไทยเบฟไดี�ทำาการว่เิคุ้ราะห์สิ่ถานัการณ์ที�อาจเกิดีขึ�นัจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศเทียบกับ
ข�อเสิ่นัอการมีส่ิ่ว่นัรว่่มที�ประเทศไทยกำาหนัดีในัการลดีก๊าซ่เรอืนักระจก (Nationally Determined Contributions: NDCs) และเปา้หมาย
การลดีอณ้หภัมูโิลกลงไมน่ั�อยกว่า่ 2 องศา (2DS) เพื�อลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงจากการเปลี�ยนัแปลง (Transition Risks) และระบโ้อกาสิ่ที�อาจ
เกิดีขึ�นัจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ การว่เิคุ้ราะห์สิ่ถานัการณ์ที�อาจเกิดีขึ�นั ทำาให�ไทยเบฟสิ่ามารถจำาลองคุ้ว่ามเสีิ่�ยงจากการ
เปลี�ยนัแปลง (Transition Risks) และคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทางกายภัาพ (Physical Risks) อนััเนืั�องจากการเปลี�ยนัแปลงทางสิ่ภัาพภัมูอิากาศ 
แล�ว่นัำามาพัฒนัาเปน็ัแผนับรหิารคุ้ว่ามเสีิ่�ยงและมาตรการลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�เหมาะสิ่ม
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เสาหลักที� 1

เสาหลักที� 2เสาหลักที� 3

การปรับตัว
‘ยกระดับความสามารถ

ของไทยเบฟในการรับมือกับความเสี�ยง
ด้านกายภาพที�เกี�ยวกับสภาพภูมิอากาศ’

ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

------------------------------
การจัดการประสิทธิภาพน�ำ และแหล่งน�ำ

------------------------------
การรับมือความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ในห่วงโซ่อุปทาน

ความเสี�ยงและแนวทางการลด
ก๊าซเรือนกระจก

‘ยกระดับความสามารถในการรับมือ
กับความเสี�ยงด้านสภาพภูมิอากาศ

และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก’
กำหนดเป�าหมาย

การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
------------------------------

การดูแลผลิตภัณฑ์ และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
------------------------------

แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
------------------------------
การเสริมสร้างความสามารถ

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เสริมสร้างชุมชน
‘ผลักดันโครงการ หรือการ
ขับเคลื�อนด้านสภาพภูมิอากาศ 
และการพัฒนาความเป�นอยู่ของ
ชุมชนรอบพื�นที�ปฏิบัติการ
ของไทยเบฟ’

ริเริ�มโครงการในชุมชนที�ขับเคลื�อน
การลดก๊าซเรือนกระจก 
------------------------------
พัฒนาวิถีชีวิตของชุมชน และส่งเสริมความยั�งยืน
ด้วยโครงการด้านสภาพภูมิอากาศ

กลยุทธ์สามเสาหลักด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเบฟ

ขับเคลื�อน
การสร้างคุณค่า

ของไทยเบฟผ่านการ
จัดการที�เกี�ยวข้องกับ
สภาพภูมิอากาศและ
การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก

 • ไทยเบฟจดัีให�มกีารสัิ่มมนัาเกี�ยว่กับการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกและกลยท้ธใ์นัการจดัีการดี�านัการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ
โดียมีผู�บรหิารจากทก้หน่ัว่ยธร้กิจเข�ารว่่มการสัิ่มมนัาเพื�อระดีมคุ้ว่ามคิุ้ดีชว่่ยกันักำาหนัดีกลยท้ธส์ิ่ามเสิ่าหลักดี�านัการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูอิากาศของไทยเบฟ ประกอบดี�ว่ย การลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก การปรบัตัว่ตามการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ และ
การบรหิารจดัีการชม้ชนั นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัจดัีให�มกีารอบรมดี�านัการเปดิีเผยข�อมลูทางการเงนิัที�เกี�ยว่ข�องกับสิ่ภัาพภัมูอิากาศ 
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) ให�กับผู�บรหิารและหน่ัว่ยปฏิิบัติงานัดี�านัคุ้ว่ามยั�งยืนัเพื�อ
สิ่ร�างคุ้ว่ามเข�าใจถึงข�อกำาหนัดีและกระบว่นัการเปดิีเผยข�อมลูทางการเงนิัที�เกี�ยว่ข�องกับสิ่ภัาพภัมูอิากาศ (TCFD) เพื�อให�นัำาข�อมลู
ไปพัฒนัาเป็นัแผนังานัสิ่ำาหรบัธ้รกิจต่าง ๆ ให�ปฏิิบัติตาม เพื�อเตรยีมพร�อมรบัมือกับการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัูมิอากาศและ
ทำาการเปิดีเผยข�อมลูต่อนัักลงทน้ัและผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ฝ่า่ย

 • ในัการจดัีการดี�านัพลังงานั ไทยเบฟไดี�พัฒนัาโคุ้รงการทว่นัสิ่อบการใช�พลังงานัขององค์ุ้กร (Energy Audit) เพื�อประเมนิัการใช�พลังงานั
ของแต่ละกิจกรรมที�เกิดีขึ�นัในัองค์ุ้กรและเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานั นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัใช�พลังงานัทดีแทนัอยา่งต่อเนืั�อง
ดี�ว่ยการสิ่นัับสิ่นัน้ัโคุ้รงการผลิตไฟฟา้จากแผงพลังงานัเซ่ลล์แสิ่งอาทิตย ์(Solar Rooftop Project) เพื�อผลิตกระแสิ่ไฟฟา้ให�กับโรงงานั
ในัประเทศรว่ม 22 แห่ง และโรงงานัประเทศเมยีนัมา 1 แห่ง โดียการติดีตั�งจะแล�ว่เสิ่รจ็ในัป ี2564 รว่มกำาลังการผลิตทั�งสิิ่�นั 20 เมกะว่ตัต์ 
(MWp) สิ่ามารถลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี� 12,800 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า (tCO2e) ต่อป ีขณะเดีียว่กันัไทยเบฟไดี�ลงทน้ั
ก่อสิ่ร�างโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภัาพ (Biogas) เพิ�มเติมอกี 2 แห่งที�โรงงานัสิ่ร้าจงัหว่ดัีนัคุ้รสิ่ว่รรค์ุ้และจงัหว่ดัีหนัองคุ้าย จากเดิีมที�มี
อยูแ่ล�ว่ 5 แห่ง โดียคุ้าดีว่า่จะเสิ่รจ็สิิ่�นัในัป ี2564 ทั�งนีั� เชื�อเพลิงชวี่ภัาพเปน็ัผลิตภััณฑ์์ผลพลอยไดี�จากกระบว่นัการกลั�นัสิ่ร้า ซ่ึ�งสิ่ามารถ
ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 76,000 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อป ีนัอกจากนีั�ยงัมอีกี 3 โคุ้รงการ ซ่ึ�งอยูใ่นัระหว่า่งการ
ศึกษาคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�และคุ้าดีว่า่จะเริ�มดีำาเนิันัการในัป ี2564

ใส่
ใจ
ดูแู

ลส่
�งแ

วดู
ล้อ

ม

56 การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ



 • ไทยเบฟไดี�จดัีกิจกรรมดี�านัการบรหิารจดัีการคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทางกายภัาพที�อาจเกิดีขึ�นัจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศให�กับโรงงานั
ต่าง ๆ เชน่ั การประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำาและการประเมนิัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงจากภััยพิบติัธรรมชาติ ไทยเบฟรเิริ�มโคุ้รงการประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืั
ของนัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนัของสิ่ถานัที�ตั�งโรงงานั เพื�อประเมนิัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านันัำาในัเชงิลึกทั�งในัปจัจบ้นััและที�อาจเกิดีขึ�นัในัอนัาคุ้ต 
โดียคุ้รอบคุ้ลม้ดี�านัต่าง ๆ เชน่ั คุ้ว่ามพอเพียงของนัำา คุ้ณ้ภัาพนัำา การเปลี�ยนัแปลงข�อบังคัุ้บ และทัศนัคุ้ติของผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ย 
ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�เริ�มต�นัที�โรงงานัสิ่องแห่งในัป ี2561 และอกี 5 แห่งในัป ี2562 - 2563 และจะขยายผลไปยงัโรงงานัอื�นัจนัคุ้รบ 34 แห่ง
ในัประเทศไทยภัายในัป ี2566 และในัต่างประเทศในัป ี2567

 • เพื�อขยายขอบเขตการจดัีการดีแูลผลกระทบทางธร้กิจที�เกิดีจาก
การเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศไปสิู่ภ่ัายนัอกองค์ุ้กร ไทยเบฟ
จงึไดี�เริ�มมส่ีิ่ว่นัรว่่มกับคุู้คุ่้�าและพันัธมติรทางธร้กิจเพื�อปรบัปรง้
ประสิิ่ทธภิัาพการใช�ทรพัยากรจากสิิ่�งแว่ดีล�อมและลดีขอบเขต
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกของไทยเบฟในัประเภัทที� 3 (การ
ปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อมอื�นั ๆ) บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ 
เอน็ัเนัอรย์ี� จำากัดี ซ่ึ�งเปน็ับรษัิทในักล้่มไทยเบฟที�มภีัารกิจหลัก
คืุ้อผลิตพลังงานัทดีแทนั รว่่มกับบรษัิท เอฟแอนัด์ีเอน็ั แดีรี�ส์ิ่ 
(ประเทศไทย) จำากัดี ติดีตั�งแผงพลังงานัแสิ่งอาทิตยบ์นัหลังคุ้า
โรงงานัที�โรจนัะ จงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอียธ้ยา ซ่ึ�งสิ่ามารถลดีการ
ปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกของเอฟแอนัด์ีเอน็ั แดีรี�ส์ิ่ (ประเทศไทย) 
ในัประเภัทที� 2 (การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อมจากการ
ใช�พลังงานั) และลดีให�กับไทยเบฟในัประเภัทที� 3 (การปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อมอื�นั ๆ) โดียโคุ้รงการนีั�เสิ่รจ็สิ่มบรูณ์
ในัเดืีอนัเมษายนั 2563 และจะลดีก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึง 789 ตันั
คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า (tCO2e) ต่อปี

 • ไทยเบฟมมีาตรการในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกประเภัท
ที� 3 คืุ้อ การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อมอื�นั ๆ ไดี�แก่การ
เชญิคุู้่คุ้�าเข�ารว่่มโคุ้รงการรางว่ลัคุ้ว่ามรว่่มมอืดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืั
ในัการลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกประเภัทผลิตภััณฑ์์
หรอืบรกิารที�องค์ุ้กรจดัีหา การซ่ื�อบรรจภั้ัณฑ์์ใช�แล�ว่และการนัำา
มาใช�ใหม่ร่ว่มกับคุู้่คุ้�าเพื�อลดีการปล่อยก๊าซ่เรือนักระจก
ช่ว่งหลังใช�งานั และการเดิีนัทางเพื�อการทำางานัของพนัักงานั
ดี�ว่ยรถบรกิาร ทั�งนีั� ไทยเบฟว่างแผนัสิ่ำาหรบัอนัาคุ้ตเพื�อต่อยอดี
คุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการทำางานัรว่่มกันักับคุู้่คุ้�า เพื�อลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกจากกิจกรรมต่าง ๆ เพิ�มเติม

57
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



17 บริษัท
ได้รับเครื�องหมาย

คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

105 ผลิตภัณฑ์
ได้รับเครื�องหมาย

คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

19 ผลิตภัณฑ์
ได้รับฉลาก

ลดคาร์บอนฟุตพรินต์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (Scope 1) ทางอ้อม (Scope 2) และทั�งหมด 

ตั�งแต่ ป� 2560 ถึง 2563 (ธุรกิจเครื�องดื�ม)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)  

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (Scope 1) ทางอ้อม (Scope 2) และทั�งหมด 

ตั�งแต่ ป� 2560 ถึง 2563 (ธุรกิจอาหาร)
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หมายเหตุ : - แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของธุรกิจอาหารและเครื�องดื�มในประเทศไทย
 - ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั�งหมดของธุรกิจเครื�องดื�ม (รวมต่างประเทศ) ในป� 2563 คือ 33.48 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เฮกโตลิตร
 - เป�าหมายป� 2563 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 10% เมื�อเทียบกับป�ฐาน 2557

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เฮกโตลิตร กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัมเป�าหมายป� 2563
34.23

ความม่ง่มั�นแลี่ะความสำาเรจ็

 • จากการรว่มบรษัิทในักล้่มต่างประเทศไว่�ในัรายงานัการพัฒนัา
ที�ยั�งยนืัของไทยเบฟเปน็ัคุ้รั�งแรก ไทยเบฟไดี�ทำาการประเมนิั
เปา้หมายในัการลดีก๊าซ่เรอืนักระจกอกีคุ้รั�งเพื�อให�สิ่อดีคุ้ล�องกับ
เปา้หมายตามคุ้ว่ามตกลงปารสีิ่โดียม้ง่มั�นัที�จะรกัษาอณ้หภัมูเิฉลี�ย
โลกให�ตำากว่า่ 1.5 องศาเซ่ลเซ่ยีสิ่ ขณะนีั�ไทยเบฟไดี�ตั�งเปา้หมาย
ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตร์
อยา่งนั�อยร�อยละ 2.5 ต่อปี

 • ไทยเบฟรว่่มมอืกับคุู้่คุ้�าเพื�อพัฒนัาผลิตภััณฑ์์ที�มคีุ้ารบ์อนัตำา
ดี�ว่ยนัว่ตักรรมและเทคุ้โนัโลยเีพื�อลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่
เรอืนักระจกทางตรงจากผลิตภััณฑ์์ดัีงกล่าว่ นัอกจากนีั� ไทยเบฟ
ยังไดี�รบัการรบัรองขึ�นัทะเบียนัการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ของผลิตภััณฑ์์จากองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก 
(องค์ุ้การมหาชนั) โดียเข�ารว่่มโคุ้รงการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์
ของผลิตภััณฑ์์ (CFR) ซ่ึ�งมกีารลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ไมน่ั�อยกว่า่ร�อยละ 2 เมื�อเทียบกับปฐีานั ตามที�กำาหนัดีโดีย
องค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก โคุ้รงการลดีคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ (CFR) ชว่่ยให�ผู�บรโิภัคุ้มส่ีิ่ว่นัรว่่มในั
การหลีกเลี�ยงการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกโดียซ่ื�อผลิตภััณฑ์์
คุ้ารบ์อนัตำา

 • ไทยเบฟยดึีมั�นัในัหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัในัการบรหิารจดัีการ
บรรจภั้ัณฑ์์เพื�อลดีผลกระทบที�เกิดีจากปรมิาณขยะที�เพิ�มขึ�นั
ทั�งบนัพื�นัดิีนัและในัมหาสิ่มท้ร ทั�งนีั� ไทยเบฟมีคุ้ว่ามตั�งใจที�จะ
ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกโดียลดีการใช�บรรจภั้ัณฑ์์ การใช�
ขว่ดีซ่ำา และการจดัีเก็บบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ ทั�งนีั� เพื�อ
ดีำาเนิันัตามหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั ไทยเบฟไดี�รเิริ�มโคุ้รงการ
ลดีการใช�บรรจภั้ัณฑ์์ โดียการนัำาขว่ดีแก�ว่กลับมาใช�ใหม่และ
การซ่ื�อกลับเศษแก�ว่ ขว่ดี PET กระดีาษ ลังกระดีาษ และกระปอ๋ง
อะลมูเินีัยม ซ่ึ�งในัป ี2563 ไทยเบฟลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ไดี�ถึง 39,436 ตันัก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า โดียในัปนีีั�
มีเป้าหมายร�อยละ 80 ของขว่ดีแก�ว่ซ่ี�งเป็นับรรจ้ภััณฑ์์หลัก
ที�ใช�ในัการบรรจเ้คุ้รื�องดืี�มสิ่ามารถนัำากลับมาใช�ซ่ำา นัำากลับมาใช�
ใหม ่และ/หรอืเก็บกลับคืุ้นัไดี�
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PFCs

HFCs

SF6

N2O
CH4

CO2

ไทยเบฟได้ตั�งเป�าหมายการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอที�ประเทศไทยกำหนดตามความตกลงปารีส 
เพื�อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ในทุกธุรกิจลง 

15% ภายในป� 2568 เปรียบเทียบกับฐานป� 2562

แบง่ปนัคณ่ค่า

บรษัิทอต้สิ่าหกรรมทำาเคุ้รื�องแก�ว่ไทย ใช�เศษแก�ว่ในักระบว่นัการผลิตตั�งแต่ป ี2494 บรษัิทจบัมอื
รว่่มกับไทยเบฟเมื�อป ี2559 โดียทำางานัรว่่มกันัในัฐานัะคุู้่คุ้�าและลกูคุ้�า ดี�ว่ยธร้กิจของไทยเบฟที�มี
อยูทั่�ว่ประเทศไทย ทำาให�ทั�งสิ่องบรษัิทผนึักกำาลังรว่่มกันัในัการจดัีหาว่ตัถดิ้ีบจากเศษแก�ว่ซ่ึ�งเปน็ั
ผลดีีกับทั�งสิ่ององค์ุ้กร การรว่่มมอืกันัคุ้รั�งนีั�ทำาให�มเีศษแก�ว่มากกว่า่ 334,000 ตันั นัำากลับมาใช�
ใหม่หรอืเทียบเท่ากับร�อยละ 18 ของเศษแก�ว่ที�นัำากลับมาใช�ใหม่ในัแต่ละปีของบรษัิท
อ้ตสิ่าหกรรมทำาเคุ้รื�องแก�ว่ไทย โดียบรษัิทของเราสิ่ามารถใช�เศษแก�ว่ถึงร�อยละ 50 ในัขั�นัตอนั
การหลอม ซ่ึ�งเทียบกับร�อยละ 25 ของจำานัว่นัที�ใช�ทั�ว่ไปในัโรงงานัในัยโ้รป การใช�เศษแก�ว่ชว่่ยลดี
การใช�พลังงานัในัขั�นัตอนัการหลอมละลายและลดีปรมิาณของเสีิ่ยที�ต�องนัำาไปฝ่งักลบ แก�ว่ที�ผลิต
จากเศษแก�ว่ไมไ่ดี�ลดีคุ้ว่ามแขง็แกรง่หรอืคุ้ณ้สิ่มบติัอื�นั ๆ นัับว่า่เปน็ัขั�นัตอนัการหมน้ัเว่ยีนัอยา่ง
แท�จรงิ ในักระบว่นัการผลิตสิ่ามารถลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกที�ใช�ในักระบว่นัการ
ผลิตไดี�ถึง 0.24 ตันัก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อขว่ดีต่อเศษแก�ว่หนึั�งกิโลกรมั ในัดี�านัคุ้ว่าม
ยั�งยนืับรษัิทอต้สิ่าหกรรมทำาเคุ้รื�องแก�ว่ไทยไดี�ตระหนัักถึงประโยชน์ัทางเศรษฐกิจ เช่นั ราคุ้า
ของว่ัตถ้ดิีบที�ลดีลงและการจดัีหาว่ตัถดิ้ีบในัห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัมปีระสิิ่ทธภิัาพมากขึ�นั ในัทางสัิ่งคุ้ม 
เราเห็นัโอกาสิ่ในัการสิ่ร�างรายไดี�เสิ่รมิให�กับชม้ชนั โดียเก็บและขายเศษแก�ว่ให�กับไทยเบฟหรอื 
บรษัิทอต้สิ่าหกรรมทำาเคุ้รื�องแก�ว่ไทย เรายงัจดัีการรณรงค์ุ้และให�ข�อมลูคุ้ว่ามรู�เพื�อสิ่ร�างคุ้ว่ามเข�าใจ
ถึงโอกาสิ่และประโยชน์ัให�กับสัิ่งคุ้มโดียการนัำาแก�ว่กลับมาใช�ใหม ่ในัฐานัะคุู้่คุ้�าของไทยเบฟ เรายงั
รว่่มมือกันัในัการรเิริ�มโคุ้รงการต่าง ๆ เชน่ั การออกแบบผลิตภััณฑ์์ขว่ดีแก�ว่นัำาหนัักเบา การลดี
นัำาหนัักขว่ดีเปน็ัการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ในัผลิตภััณฑ์์ของไทยเบฟ เนืั�องจากขว่ดีนัำาหนัักเบา
ช่ว่ยลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�งในักระบว่นัการผลิตและการขนัส่ิ่ง

วเิชย่ร ร่ง่วฒันะกิิจ  
ผู้จดัการใหญ่ ธรุกิจสินค้า
บรรจภัุณฑ์และวศิวกรรม  
บรษัิท เบอรล่ี์ ยคุเกอร ์จำากัด 
(มหาชน)

ทิิศทิางกิารดำำาเนินงาน

 • ในัป ี2563 ไทยเบฟสิ่ามารถลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกในัประเทศและต่างประเทศทั�งทางตรง (ประเภัทที� 1) และทางอ�อมจากการใช�พลังงานั 
(ประเภัทที� 2) ไดี� ร�อยละ 4.6 เมื�อเทียบกับปทีี�ผ่านัมา เกินัจากเปา้หมายการลดีก๊าซ่เรอืนักระจกตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตรที์�ตั�งไว่� ร�อยละ 2.5 ต่อปี

 • ปจัจบ้นััไทยเบฟไดี�ตั�งเปา้หมายในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�งทางตรงและทางอ�อมตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตรอ์ยา่งนั�อยร�อยละ 2.5 ต่อป ี
ซ่ึ�งรว่มถึงกล้่มบรษัิทในัต่างประเทศดี�ว่ย

 • ไทยเบฟทำาการประเมินัปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อมอื�นั ๆ (ประเภัทที� 3) ให�เปน็ัไปตามเปา้หมายในัการลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตรใ์นัอนัาคุ้ต

 • ไทยเบฟจดัีทำาโคุ้รงการหลายอยา่งเพื�อลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกโดียรว่มของบรษัิท โดียมีแผนัเปดิีตัว่โคุ้รงการก๊าซ่ชวี่ภัาพ
ใหมแ่ละโคุ้รงการหลังคุ้าพลังงานัแสิ่งอาทิตย ์ระยะ 1 ถึง 4 เพื�อชว่่ยเพิ�มสัิ่ดีส่ิ่ว่นัการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัของไทยเบฟ ซ่ึ�งเปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�ง
ของการเปลี�ยนัแปลงที�นัำาไปสิู่่เศรษฐกิจคุ้ารบ์อนัตำา
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5

การจดัการด้านพลังงาน
ไทยเบฟตระหนัักถึงปญัหาสิ่ภัาว่ะโลกร�อนัที�เกิดีจากก๊าซ่เรอืนักระจกที�เพิ�มขึ�นั
และทรพัยากรธรรมชาติที�มอียูอ่ยา่งจำากัดี ไทยเบฟจงึนัำาเทคุ้โนัโลยเีข�ามา
พัฒนัากระบว่นัการผลิตและปรบัปรง้ประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานัอยา่ง
ต่อเนืั�อง โดียเพิ�มการใช�พลังงานัทางเลือกที�เปน็ัมิตรกับสิิ่�งแว่ดีล�อม และ
พัฒนัาผลิตภััณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำาที�ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก ทั�งนีั�
เพื�อให�การบรหิารจดัีการดี�านัพลังงานัเกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี



กิารใชพ้ื่ลัี่งงานภายในองค์กิรอยา่งม่ประสิทิธิภิาพื่ (Energy Efficiency)

โครงกิารประเมนิกิารใชพ้ื่ลัี่งงาน

ไทยเบฟจดัีทำาโคุ้รงการประเมินัการใช�พลังงานักับทก้กล้่มธร้กิจ เพื�อหาคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ที�จะลดีการใช�พลังงานัผ่านัการใช�เทคุ้โนัโลยีหรอื
นัว่ตักรรมที�เหมาะสิ่มหรอืใช�พลังงานัทดีแทนัอื�นั ๆ โดียแต่งตั�งคุ้ณะทำางานัที�มคีุ้ว่ามเชี�ยว่ชาญดี�านัการจดัีการพลังงานัในัแต่ละกล้่มธร้กิจ 
เพื�อประเมนิัการใช�พลังงานัให�เปน็ัไปอยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพและก่อให�เกิดีก๊าซ่เรอืนักระจกนั�อยที�สิ่ด้ี

โครงกิารติ่ดำตั่�งหมอ้ไอนำาแบบไหลี่ทิางเด่ำยว 
(Once Through Boiler)

กล้ม่ธร้กิจสิ่ร้าและเบยีรติ์ดีตั�งหม�อไอนัำาแบบไหลทางเดีียว่ (Once 
Through Boiler) หรอืเคุ้รื�องกำาเนิัดีไอนัำาแบบท่อนัำาที�สิ่ามารถผลิต
ไอนัำาและตอบสิ่นัองคุ้ว่ามต�องการใช�ไอนัำาเพื�อกระบว่นัการผลิต
ไดี�เรว็่และอยา่งต่อเนืั�อง เพื�อเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานัและ
ลดีการใช�เชื�อเพลิงที�ใช�แล�ว่หมดีไป โดียกล้่มธร้กิจสิ่ร้าสิ่ามารถลดี
การใช�นัำามันัเตาไดี� 346,500 ลิตรต่อป ีส่ิ่งผลให�ปรมิาณการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกลดีลง 1,052 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า
ต่อปี และกล้่มธ้รกิจเบียรส์ิ่ามารถลดีการใช�ถ่านัหินัไดี� 6,306 ตันั
ต่อปี ส่ิ่งผลให�ปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกลดีลง 10,300 
ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี

ในัปทีี�ผ่านัมา กล้่มธร้กิจเคุ้รื�องดืี�มไมม่แีอลกอฮอล์ เชน่ั บรษัิท 
เสิ่รมิสิ่ข้ จำากัดี (มหาชนั) ทำาการติดีตั�งหม�อไอนัำาแบบไหลทางเดีียว่ 
(Once Through Boiler) ที�ใช�ก๊าซ่ LPG เป็นัเชื�อเพลิง ทดีแทนั
หม�อไอนัำาแบบเก่า ที�ใช�เชื�อเพลิงจากนัำามนััเตา จำานัว่นั 4 เคุ้รื�อง 
เพื�อเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานัและลดีการปล่อยก๊าซ่
เรอืนักระจก ทำาให�ปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกลดีลง 
1,159 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี มูลคุ่้าการลงทน้ั
ประมาณ 6 ล�านับาท
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โครงกิารใชม้อเต่อรป์ระสิทิธิภิาพื่สงู

กล้ม่ธร้กิจสิ่ร้าและเบยีรไ์ดี�จดัีทำาโคุ้รงการใช�มอเตอรป์ระสิิ่ทธภิัาพสิ่งูในักระบว่นัการผลิตอยา่งต่อเนืั�อง จด้ีประสิ่งค์ุ้เพื�อลดีการใช�พลังงานัไฟฟา้ 
ทำาให�กล้่มธ้รกิจเบียรล์ดีการใช�พลังงานัไฟฟ้าไดี� 564,940 กิโลว่ตัต์ชั�ว่โมงต่อปี (kWh) และลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี� 303 ตันั
คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อป ีและกล้่มธร้กิจสิ่ร้าลดีการใช�พลังงานัไฟฟา้ไดี� 142,886 กิโลว่ตัต์ชั�ว่โมงต่อป ี(kWh) และลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกไดี� 81 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี

กิารใชพ้ื่ลัี่งงานหมน่เวย่น (Renewable Energy)

โครงกิารผลิี่ต่ไฟฟา้จากิแผงพื่ลัี่งงานเซลี่ล์ี่แสงอาทิิต่ย ์(Solar Rooftop Project)

โคุ้รงการติดีตั�งแผงพลังงานัจากเซ่ลล์แสิ่งอาทิตยบ์รเิว่ณหลังคุ้า
อาคุ้ารเพื�อผลิตกระแสิ่ไฟฟา้ให�กับโรงงานัในัประเทศรว่ม 27 แห่ง 
และโรงงานัประเทศเมียนัมา 1 แห่ง โดียการติดีตั�งจะแล�ว่เสิ่รจ็
ในัป ี2568 ซ่ึ�งในัปทีี�ผ่านัมาโคุ้รงการเฟสิ่ 1 อยูร่ะหว่า่งการดีำาเนิันัการ
ติดีตั�ง 5 แห่ง คืุ้อ โรงงานัเบยีรจ์งัหว่ดัีกำาแพงเพชร โรงงานัเบยีร์
อำาเภัอบางบาลและอำาเภัอว่ังนั�อย จังหว่ัดีพระนัคุ้รศรอีย้ธยา 
โรงงานัเคุ้รื�องดืี�มไมม่แีอลกอฮอล์จงัหว่ดัีสิ่ระบร้ ีและโรงงานัอาหาร
จงัหว่ดัีชลบ้ร ีรว่มกำาลังการผลิตทั�งสิิ่�นั 5 เมกะว่ตัต์ (MWp) 
ลดีการซ่ื�อพลังงานัไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่ิ่ว่นัภัมูภิัาคุ้ 7,083 เมกะว่ตัต์
ชั�ว่โมง (MWh) ต่อป ีคิุ้ดีเปน็ัจำานัว่นัเงนิั 24 ล�านับาท และลดีปรมิาณ
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 4,012 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า
ต่อป ีมลูคุ่้าการลงทน้ัทั�งหมดีประมาณ 110 ล�านับาท

สิ่ำาหรบัเปา้หมายของโคุ้รงการเฟสิ่ 2 คืุ้อ โรงงานัสิ่ร้า โรงงานัเคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ และโรงเก็บสิิ่นัคุ้�าของบรษัิทในัเคุ้รอื HAVI Logistic 
รว่ม 4 แห่ง โดียตั�งเปา้กำาลังผลิตติดีตั�งที� 15 เมกะว่ตัต์ (MWp) ประมาณการปรมิาณไฟฟา้ที�ผลิตไดี�รว่ม 19,500 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง (MWh) ต่อปี

โครงกิารโรงงานผลิี่ต่เช่�อเพื่ลิี่งชว่ภาพื่ (Biogas) ในประเทิศ

โคุ้รงการก่อสิ่ร�างโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภัาพ (Biogas) เพิ�มเติมอกี 2 แห่ง คืุ้อ โรงงานัสิ่ร้าจงัหว่ดัีหนัองคุ้าย และจงัหว่ดัีนัคุ้รสิ่ว่รรค์ุ้ จากเดิีม
ที�มีอยู่แล�ว่ 5 แห่ง คืุ้อ โรงงานัสิ่้ราจงัหว่ดัีปราจนีับ้ร ีจงัหว่ดัีขอนัแก่นั จงัหว่ดัีอ้บลราชธานีั จงัหว่ดัีบ้รรีมัย์ และจงัหว่ดัีสิ่้ราษฎรธ์านีั 
เพื�อนัำาผลิตภััณฑ์์ผลพลอยไดี�จากกระบว่นัการผลิตมาใช�เป็นัพลังงานัทดีแทนั เช่นั นัำากากส่ิ่าซ่ึ�งเป็นัผลิตภััณฑ์์ผลพลอยไดี�จาก
กระบว่นัการกลั�นัสิ่ร้านัำามาผลิตก๊าซ่ชวี่ภัาพใช�เปน็ัเชื�อเพลิงทดีแทนันัำามนััเตาในัการผลิตไอนัำาสิ่ำาหรบัโรงงานัสิ่ร้า ผลที�ไดี�คืุ้อ สิ่ามารถลดี
การใช�นัำามันัเตาเฉลี�ย 2 ล�านัลิตรต่อโรงงานัต่อปี ลดีการซ่ื�อนัำามันัเตาประมาณ 34 ล�านับาทต่อโรงงานัต่อปี และลดีปรมิาณการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจก 38,000 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อโรงงานัต่อป ีโดียใช�งบการลงทน้ัเฉลี�ย 200 ล�านับาทต่อโรงงานั นัอกจากนีั�
ยังนัำาก๊าซ่ชีว่ภัาพส่ิ่ว่นัที�เกินัจากคุ้ว่ามต�องการของโรงงานัมาผลิตไฟฟ้าจำานัว่นั 9,573 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง (MWh) ต่อปี จำาหน่ัายให�กับ
การไฟฟา้ส่ิ่ว่นัภัมูภิัาคุ้อกีดี�ว่ย
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โครงกิารโรงงานผลิี่ต่เช่�อเพื่ลิี่งชว่ภาพื่ (Biogas) 
ต่่างประเทิศ

โคุ้รงการผลิตเชื�อเพลิงชีว่ภัาพตั�งอยู่ที�โรงกลั�นั Balmenach ที�
เปน็ัหนึั�งในัโรงกลั�นัว่สิิ่กี�ของ Inver House อยูท่างตอนัเหนืัอของ
สิ่กอตแลนัด์ี เป็นัโรงกลั�นัที�ใส่ิ่ใจดีูแลรกัษาสิิ่�งแว่ดีล�อม หรอื 
Scotland’s Greenest Distilleries ที�ให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญในัเรื�องการ
ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์หรอืคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ (Carbon Footprint)

โรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชีว่ภัาพนีั� เกิดีขึ�นัจากการนัำาผลิตภััณฑ์์
ผลพลอยไดี�ที�ไดี�จากกระบว่นัการกลั�นัว่สิิ่กี�มาผลิตก๊าซ่ชวี่ภัาพ 
(Biogas) เพื�อนัำามาผลิตพลังงานัไฟฟา้จา่ยให�กับโรงงานั และนัำา
ก๊าซ่ชวี่ภัาพส่ิ่ว่นัที�เกินัจากคุ้ว่ามต�องการของโรงงานัมาผลิตพลังงานั
ไฟฟา้จำาหน่ัายให�กับการไฟฟา้ท�องถิ�นั ทั�งนีั�เปน็ัการก่อสิ่ร�างเพิ�มเติม
จากโรงงานัผลิตก๊าซ่ชวี่มว่ล ที�ใช�เชื�อเพลิงอดัีแท่ง (Wood Pellets) 
เปน็ัแหล่งพลังงานัคุ้ว่ามร�อนัหลักในัการผลิตมอลต์ว่สิิ่กี� ที�สิ่ามารถ
ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึง 10,000 ตันัในั 2 ปทีี�ผ่านัมา

โคุ้รงการโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภัาพนีั� อยูใ่นัระหว่า่งการทดีสิ่อบ
การเดิีนัระบบ ซ่ึ�งคุ้าดีว่า่จะสิ่ามารถลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนั
กระจกไดี� 5,150 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อป ีและลดีการ
ซ่ื�อไฟฟา้จากการไฟฟา้ท�องถิ�นั 49.9 ล�านับาท โดียมลูคุ่้าการลงทน้ั 
120 ล�านับาท ทำาให�โรงกลั�นั Balmenach เปน็ัโรงงานัที�ใช�พลังงานั
หมน้ัเว่ยีนัทั�งหมดีในัการผลิตมอลต์ว่สิิ่กี�

ผลิี่ต่ภัณฑ์์คารบ์อนต่ำา (Low Carbon Products)

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับภัาว่ะโลกร�อนั จงึส่ิ่งเสิ่รมิให�มีการพัฒนัา
ผลิตภััณฑ์์ที�ชว่่ยลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกเพื�อแสิ่ดีงคุ้ว่าม
รบัผิดีชอบต่อผู�บรโิภัคุ้และลดีผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม โดียรว่่มมอื
กับคุู้คุ่้�าในัการพัฒนัาผลิตภััณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำาดี�ว่ยการใช�นัว่ตักรรม
และเทคุ้โนัโลย ีเชน่ั ลดีนัำาหนัักของบรรจภั้ัณฑ์์ขว่ดีพลาสิ่ติก PET 
กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และขว่ดีแก�ว่ เปน็ัต�นั 

ในัปีที�ผ่านัมาไทยเบฟยังไดี�ดีำาเนิันัการขึ�นัทะเบียนัรบัรองปรมิาณ
ก๊าซ่เรอืนักระจกที�ปล่อยจากการดีำาเนิันังานัขององค์ุ้กร (Carbon 
Footprint for Organization: CFO) และปรมิาณการปล่อยก๊าซ่
เรอืนักระจกของผลิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product: CFP) 
จากองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก (องค์ุ้การมหาชนั) 
โดียมีบรษัิทในัเคุ้รอืไดี�รบัการขึ�นัทะเบียนัเคุ้รื�องหมายคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ขององค์ุ้กร 17 บรษัิท และไดี�รบัเคุ้รื�องหมายคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ 105 ผลิตภััณฑ์์ 

นัอกจากนีั�ผลิตภััณฑ์์ เชน่ั เคุ้รื�องดืี�มแอลกอฮอล์ (เบยีร)์ เคุ้รื�องดืี�ม
ไมม่แีอลกอฮอล์ (นัำาดืี�มและชาเขียว่) ไดี�ผ่านัการขึ�นัทะเบยีนัเคุ้รื�องหมาย
ลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) 
หรอืฉลากลดีโลกร�อนั จากองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก 
(องค์ุ้การมหาชนั) ซ่ึ�งเป็นัฉลากที�แสิ่ดีงว่า่ผลิตภััณฑ์์ไดี�ผ่านัการ
ประเมินัคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ และสิ่ามารถลดีการ
ปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกของผลิตภััณฑ์์ไดี�ตามเกณฑ์์ที�กำาหนัดีโดีย
เปรยีบเทียบคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ในัปปีจัจบั้นักับปฐีานั
คืุ้อไมน่ั�อยกว่า่ร�อยละ 2 เมื�อเทียบกับปฐีานั ซ่ึ�งในัป ี2563 มีผลิตภััณฑ์์
ไดี�รบัการขึ�นัทะเบยีนัฉลากลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ 19 ผลิตภััณฑ์์
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ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

7.3%
เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ�นเปลือง และพลังงานทั�งหมด 
ตั�งแต่ป� 2560 - 2563 (ธุรกิจเครื�องดื�มในประเทศ) 
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เพิ�มการใช้พลังงานหมุนเวียน 40% ภายในป� 2568

ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง5% ภายในป� 2563 เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

แบง่ปนัคณ่ค่า

ปจัจบ้นััภัาว่ะโลกร�อนัมคีุ้ว่ามรน้ัแรงมากขึ�นั เราในัฐานัะที�เปน็ัผู�ผลิตเคุ้รื�องดืี�ม เล็งเห็นัว่า่ฉลากคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ผลิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product; CFP) และฉลากลดีโลกร�อนั (Carbon Footprint 
Reduction; CFR) เปน็ัทางเลือก เพื�อแสิ่ดีงเจตนัารมณ์ที�รบัผิดีชอบต่อสัิ่งคุ้ม และสิิ่�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งเปน็ัการ
ประเมนิัการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกตลอดีว่ฏัิจกัรของผลิตภััณฑ์์ ตั�งแต่การไดี�มาซ่ึ�งว่ตัถดิ้ีบ การขนัส่ิ่ง 
กระบว่นัการผลิต การใช�งานั และการจดัีการซ่ากผลิตภััณฑ์์หลังใช� และเปน็ัการรบัผิดีชอบต่อโลก

ในัการพัฒนัาผลิตภััณฑ์์เราให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการใช�ทรพัยากร และไดี�นัำาเทคุ้โนัโลยมีาใช�ในัการพัฒนัา
ในักระบว่นัการผลิต ทั�งการนัำาพลังงานัทดีแทนัมาใช� เชน่ั การผลิตพลังงานัชวี่ภัาพทดีแทนัการใช�เชื�อเพลิง
จากฟอสิ่ซ่ลิ การผลิตไฟฟา้จากแผงพลังงานัเซ่ลล์แสิ่งอาทิตย ์และการพัฒนัาทางดี�านับรรจภั้ัณฑ์์ที�
ออกแบบให�ลดีการใช�ทรพัยากรจากธรรมชาติ หรอืมีการใช�ให�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ีโดียสิ่ามารถนัำามาใช�ซ่ำา 
และนัำากลับมาใช�ใหม่ไดี�อกี เชน่ั ขว่ดีแก�ว่ กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และขว่ดีพีอทีี เปน็ัต�นั และยงัทำาให�ผู�บรโิภัคุ้
ไดี�รว่่มตระหนัักในัการดีแูลสิิ่�งแว่ดีล�อมดี�ว่ย

กล้ม่เบยีร ์และกล้ม่เคุ้รื�องดืี�มที�ไม่มีแอลกอฮอล์มเีปา้หมายอยา่งต่อเนืั�องในัการขอการรบัรองฉลากคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ผลิตภััณฑ์์ และฉลากลดีโลกร�อนั จากองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก (องค์ุ้การมหาชนั) 
ซ่ึ�งหน่ัว่ยงานัดัีงกล่าว่เป็นัศูนัย์กลางข�อมูลเกี�ยว่กับสิ่ถานัการณ์ดีำาเนิันังานัดี�านัก๊าซ่เรอืนักระจกของ
ประเทศไทย โดียปจัจบ้นัักล้่มเบยีร ์และกล้่มเคุ้รื�องดืี�มที�ไมม่แีอลกอฮอล์ไดี�รบัการรบัรองฉลากคุ้ารบ์อนั
ฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพริ�นัต์ (Carbon 
Footprint Reduction Lebel) ทั�งหมดี 22 ผลิตภััณฑ์์ คิุ้ดีเป็นัร�อยละ 64 ของรายไดี� และในัส่ิ่ว่นัของ
การประเมนิัการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกขององค์ุ้กร กล้ม่เบยีรป์ระเทศไทย และกล้ม่เคุ้รื�องดืี�มที�ไมม่ี
แอลกอฮอล์ ไดี�รบัการรบัรองคุ้รอบคุ้ลม้ทั�งหมดีคิุ้ดีเปน็ัร�อยละ 100 ของรายไดี� นัอกเหนืัอจากนีั� เรายัง
มแีผนัอบรมเพื�อเพิ�มองค์ุ้คุ้ว่ามรู�เกี�ยว่กับการดีำาเนิันัโคุ้รงการให�กับบคุ้้ลากรของกล้ม่ธร้กิจในัเคุ้รอืไทยเบฟ 
เพื�อสิ่นัับสิ่นัน้ัข�อมลูดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืัให�กับไทยเบฟในัอนัาคุ้ต

จารณ่่ กัิงวาลี่วงศ์สกิล่ี่ 
กรรมการผู้จดัการ 
บรษัิท คอสมอส บรวิเวอรี ่
(ประเทศไทย) จำากัด

ทิิศทิางกิารดำำาเนินงาน
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5

การพิทักษ์และฟื้ นฟูแหล่งน้ำา
นัำา ถือเปน็ัทรพัยากรสิ่ำาคัุ้ญสิ่ำาหรบัการดีำารงชวี่ติ ซ่ึ�งในัปจัจบั้นัการเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และการขยายตัว่ของชม้ชนัเมอืงเพิ�มขึ�นั ส่ิ่งผลให�มคีุ้ว่ามต�องการ
ใช�นัำาเพิ�มสิู่งขึ�นัอย่างต่อเนืั�อง เพื�อตอบสิ่นัองคุ้ว่ามต�องการใช�นัำาที�สิ่งูขึ�นั 
ไทยเบฟ ในัฐานัะที�เปน็ัผู�ผลิตเคุ้รื�องดืี�มและอาหารรายใหญ่ ม้ง่มั�นัที�จะดีำาเนิันัธร้กิจ
อยา่งยั�งยนืัในัการใช�ทรพัยากรอยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพ และเพื�อเปน็ัการเตรยีมพร�อม
ต่อคุ้ว่ามเสีิ่�ยงและการเปลี�ยนัแปลงของรปูแบบการใช�นัำาซ่ึ�งอาจส่ิ่งผลให�เกิดีการ
ขาดีแคุ้ลนันัำาในัอนัาคุ้ต ไทยเบฟไดี�ดีำาเนิันัการบรหิารจดัีการนัำาอยา่งคุ้รบว่งจร
ตั�งแต่ต�นันัำาจนัถึงปลายนัำาของห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า พร�อมทั�งพัฒนัานัว่ตักรรม
เพื�อปรบัปรง้การใช�นัำาให�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี คุ้ว่บคุ้ม้คุ้ณ้ภัาพนัำาที�ปล่อยลง
สิู่่แหล่งนัำาให�มีคุ้้ณภัาพตามมาตรฐานัที�กำาหนัดี รว่มถึงทำาการประเมนิั
คุ้ว่ามยั�งยนืัของการใช�นัำา เพื�อลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงและผลกระทบการใช�นัำาทั�งในั
ระยะสัิ่�นัและระยะยาว่ นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัไดี�ประสิ่านัคุ้ว่ามรว่่มมอืกับชม้ชนั
ในัการดีแูลรกัษาพื�นัที�ต�นันัำาเพื�อเปน็ัการอนัร้กัษ์แหล่งนัำาในัเขตชม้ชนั 
และดีแูลชม้ชนัให�สิ่ามารถเข�าถึงแหล่งนัำาสิ่ะอาดีในัการอป้โภัคุ้และบรโิภัคุ้
เพื�อให�มีคุ้ว่ามเปน็ัอยูที่�ดีีขึ�นัและลดีผลกระทบที�อาจเกิดีขึ�นัต่อระบบนิัเว่ศ



ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีนัโยบายดี�านัการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำา โดียให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการสิ่ร�างระบบการบรหิารจดัีการนัำาที�คุ้รบว่งจร
ตลอดีทั�งห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า ตั�งแต่การประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัของการใช�นัำาในัส่ิ่ว่นัของโรงงานัที�มกีารผลิต เพื�อประเมนิัระดัีบคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของนัำา
ในัแต่ละพื�นัที�และกำาหนัดีเป็นัแนัว่ทางในัการบรหิารจดัีการนัำา รว่มทั�งมีการประเมินัการใช�นัำาตลอดีว่ฏัิจกัรของผลิตภััณฑ์์ เพื�อปรบัปรง้
ประสิิ่ทธภิัาพการใช�ทรพัยากรนัำาอยา่งสิ่งูสิ่ด้ี นัอกจากนีั� ไทยเบฟไดี�รว่่มมอืกับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยในัการดีแูลและอนัร้กัษ์แหล่งนัำา รว่มไปถึง
การดีูแลช้มชนัให�สิ่ามารถเข�าถึงแหล่งนัำาสิ่ะอาดีในัการอ้ปโภัคุ้และบรโิภัคุ้ เพื�อให�มีคุ้ว่ามเป็นัอยู่ที�ดีีขึ�นั และลดีผลกระทบที�จะเกิดีขึ�นั
ต่อระบบนิัเว่ศ ผ่านัโคุ้รงการต่าง ๆ ดัีงนีั�

โอภาส องัวรกลุ ภัาพรางว่ลัชนัะเลิศจากโคุ้รงการประกว่ดีถ่ายภัาพ Sustainalble Action Hero โดีย C asean รว่่มกับสิ่มาคุ้มถ่ายภัาพแห่งประเทศไทย ในัพระบรมราชปูถัมภ์ั
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โครงกิารประเมนิความยั�งยน่ของนำาผิวดิำนแลี่ะนำาใต้่ดิำน

เพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจและประเมินัปญัหาที�เกี�ยว่กับนัำาในัปจัจบ้นััและสิิ่�งที�อาจเกิดีขึ�นัในัอนัาคุ้ตหรอืคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�เกี�ยว่โยงกับหน่ัว่ยธร้กิจ และ
นัำาเสิ่นัอกลยท้ธก์ารบรหิารจดัีการนัำาแบบต่าง ๆ ไทยเบฟจงึไดี�จดัีทำาโคุ้รงการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนัอยา่งต่อเนืั�อง 
โดียทำาการประเมนิัปญัหาและคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทางดี�านันัำาในัเชงิลึกคุ้รอบคุ้ลม้ 4 มติิ ประกอบดี�ว่ยการประเมนิัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของแหล่งนัำาอยา่งละเอยีดี 
เชน่ั คุ้ว่ามพร�อมของแหล่งนัำา โคุ้รงสิ่ร�างภัายในัของแหล่งนัำา คุ้ว่ามออ่นัไหว่ของพื�นัที�ล้ม่นัำา ปจัจยัทางดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมและสัิ่งคุ้ม ปรากฏิการณ์
ตามธรรมชาติเกี�ยว่กับนัำา (ฝ่นั แล�ง นัำาท่ว่ม ฯลฯ) และคุ้ณ้ภัาพของแหล่งนัำา ซ่ึ�งเปน็ัการประเมนิัไปถึง 5 ปขี�างหนั�า เพื�อรบัรองว่า่จะมปีรมิาณนัำา
ที�พอเพียงในัการปฏิิบติัการของโรงงานัผลิต โดียมขีั�นัตอนัการศึกษาดัีงนีั�

มติิ่ท่ิ� 1 ความพื่อเพ่ื่ยงของนำา

 • ว่เิคุ้ราะห์และสิ่ร�างแผนัผังของล้ม่นัำาขนัาดีเล็ก โดียการจดัีเตรยีม
แผนัที�ดี�ว่ยการใช�ภัาพถ่ายดีาว่เทียม USGS ASTER GDEM 
Google Earth การลงพื�นัที� และแผนัที�อื�นั ๆ ที�มีอยู่ก่อนัแล�ว่
ของล้่มนัำาในับรเิว่ณที�โรงงานัตั�งอยู่ (พื�นัที�ประมาณ 50 - 70 
ตารางกิโลเมตร) โดียรว่บรว่มข�อมลูพื�นัที�ระบายนัำา ชั�นัหินัอ้�มนัำา
และจด้ีเก็บกักนัำา พื�นัที�รบันัำา สิ่ภัาพทางภัมูศิาสิ่ตร ์การใช�พื�นัที�
และสิ่ภัาพบนัพื�นัดิีนั ประเภัทการเพาะปลูก และรูปแบบการ
ชลประทานั ไปจนัถึงแหล่งที�อาจทำาให�เกิดีมลภัาว่ะทางนัำา ข�อมลู
ที�ไดี�จะนัำาเสิ่นัอในัรูปของแผนัที� เช่นั แผนัที�ของพื�นัที�ล้่มนัำา
โดียรอบ สิ่ถานัที�ตั�งของโรงงานั ขอบเขตของพื�นัที�ล้่มนัำา 
การใช�งานัผิว่ดิีนั เชน่ั บรเิว่ณนัำาผิว่ดิีนั การใช�พื�นัที�/สิิ่�งก่อสิ่ร�าง
บนัผิว่ดิีนั คุ้ณ้สิ่มบติัทางธรณีสัิ่ณฐานั และรปูแบบการระบายนัำา 
แผนัที�ของที�ลาดีเอยีง พื�นัที�รองรบันัำาใต�ดิีนัที�เป็นัไปไดี� และ
ภัมูปิระเทศผิว่ดิีนั

 • ประเมินัแหล่งนัำาผิว่ดิีนั โดียรว่บรว่มข�อมลูจากหน่ัว่ยงานัราชการที�บรหิารจดัีการแหล่งนัำา เพื�อระบถึ้งลักษณะของแหล่งนัำาผิว่ดิีนั ซ่ึ�งรว่มถึง
การตรว่จสิ่อบข�อมลูต่าง ๆ (เท่าที�หาไดี�จากหน่ัว่ยงานัราชการที�บรหิารจดัีการแหล่งนัำา/บรษัิทสิ่าธารณปูโภัคุ้สิ่ำาหรบัการใช�งานัสิ่าธารณะ) 
เชน่ั ข�อมลูปรมิาณนัำาฝ่นั และข�อมลูระดัีบนัำาในัแมน่ัำา จากกรมชลประทานั ข�อมลูคุ้ณ้ภัาพนัำาในัแมน่ัำา จากกรมคุ้ว่บคุ้ม้มลพิษ เปน็ัต�นั

 • รว่บรว่มข�อมลูปรมิาณฝ่นัจากสิ่ถานีัว่ดัีนัำาฝ่นัที�ใกล�ที�สิ่ด้ีกับโรงงานั โดียดีทัู�งข�อมลูปรมิาณฝ่นัในัชว่่ง 10 - 20 ปทีี�ผ่านัมา รว่มถึงปรมิาณ
ฝ่นัโดียเฉลี�ย ปรมิาณฝ่นั (มากสิ่้ดีและนั�อยสิ่้ดี) จำานัว่นัว่นััที�มีฝ่นัตกต่อปี ข�อมูลการระเหยของนัำาฝ่นั เหตก้ารณ์ทางประว่ติัศาสิ่ตร์
ที�เกี�ยว่กับนัำาฝ่นัในัชว่่ง 10 - 20 ปทีี�ผ่านัมา เชน่ั นัำาแล�งและ/หรอืนัำาท่ว่ม ข�อจำากัดีในัการใช�แหล่งนัำาอนััเนืั�องจากเหตข้�างต�นั การหยด้ีชะงกั
ของการผลิตเนืั�องจากเหตข้�างต�นั (อ�างองิจากข�อมลูการผลิต) และระยะเว่ลาในัการฟ้� นัตัว่จากชว่่งขาดีแคุ้ลนันัำา

 • สิ่ำารว่จสิ่ถานัที�ตั�งและรายละเอยีดีการใช�นัำาของโรงงานัในัการผลิต รว่มถึงสิ่ถานัที�เก็บกักนัำา เชน่ั บอ่สิ่ำารองนัำาดิีบ ระบบบำาบดัีนัำาเสีิ่ย 
เปน็ัต�นั

มติิ่ท่ิ� 2 คณ่ภาพื่นำา

 • ลงสิ่ำารว่จพื�นัที�และบรเิว่ณรอบโรงงานั ซ่ึ�งผลการสิ่ำารว่จจะถกู
บนััทึกลงในัรายงานัภัาคุ้สิ่นัามและภัาพถ่าย โดียใช�ว่ธิตีรว่จสิ่อบ
ดัีงนีั�
 - ตรว่จสิ่อบดี�ว่ยสิ่ายตาให�เห็นัถึงรปูแบบการใช�ผืนัดิีนั 

ข�อกังว่ลดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมจากการใช�ผืนัดิีนั และลักษณะ
ทางกายภัาพต่าง ๆ

 - ตรว่จสิ่อบการปนัเป้� อนัที�อาจเกิดีขึ�นัไดี� ที�เกี�ยว่เนืั�องกับ
แหล่งมลภัาว่ะ

 - ตรว่จสิ่อบปจัจยับรรเทาคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�แหล่งมลภัาว่ะหลัก
 - ตรว่จสิ่อบคุ้ณ้ภัาพนัำาในัปจัจบ้นััที�มพีร�อมในัสิ่าธารณะ 

และแนัว่โนั�มอื�นั ๆ ที�เกี�ยว่ข�องภัายในัพื�นัที�ล้่มนัำาและ
อา่งเก็บนัำาใต�ดิีนั

 - ตรว่จสิ่อบคุ้ณ้ภัาพนัำาทิ�งจากแต่ละกิจกรรมของโรงงานั
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มติิ่ท่ิ� 3 กิฎระเบย่บแลี่ะขอ้บงัคับท่ิ�เก่ิ�ยวกัิบกิารใชง้านแหล่ี่งนำา

 • การตรว่จสิ่อบขอบเขตของกฎระเบียบและข�อบังคัุ้บต่าง ๆ 
เกี�ยว่กับการใช�งานัแหล่งนัำาผิว่ดิีนั ไปจนัถึงนัโยบายทางดี�านันัำา
ทั�งในัระดัีบภัมูภิัาคุ้และระดัีบประเทศ และนัโยบายส่ิ่ว่นัภัมูภิัาคุ้
เกี�ยว่กับแหล่งนัำาผิว่ดิีนัสิ่ำาหรบัอต้สิ่าหกรรมต่าง ๆ และแหล่งนัำา
สิ่าธารณะ รว่มไปถึงการประเมินัโคุ้รงสิ่ร�างภัายในัสิ่ำาหรบัแหล่ง
นัำาสิ่ำารองที�ยั�งยืนั เพื�อให�มีนัำาสิ่ำาหรบัผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ย
ท้กฝ่่ายในัช่ว่งที�มีคุ้ว่ามต�องการสิู่ง (ทั�งอ้ตสิ่าหกรรม 
ชลประทานั คุ้รวั่เรอืนั)

 • ตรว่จสิ่อบการคุ้�นัหาฐานัข�อมลูตามกฎระเบยีบที�มพีร�อมในั
สิ่าธารณะทางดี�านักฎหมายและข�อบงัคัุ้บที�เกี�ยว่ข�องเพื�อระบ้
ถึงปญัหา/ข�อกังว่ลดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมที�ไดี�รบัคุ้ว่ามสิ่นัใจจาก
หน่ัว่ยงานัราชการที�เกี�ยว่ข�องเกี�ยว่กับล้่มนัำาขนัาดีเล็ก

มติิ่ท่ิ� 4 ทัิศนคติ่ของผูม้ส่่วนได้ำส่วนเส่ย

 • สิ่ำารว่จมม้มองของชม้ชนัที�อาศัยอยูใ่นัละแว่กรอบ ๆ โคุ้รงการ
เพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับ
 - ม้มมองของผู�คุ้นัต่อคุ้ว่ามเพียงพอของนัำาในัพื�นัที� 
 - ม้มมองของชม้ชนัต่อผลกระทบในัการใช�นัำาของ

อต้สิ่าหกรรมและว่ธิบีรรเทาผลกระทบดัีงกล่าว่

 • สิ่ำารว่จว่เิคุ้ราะห์เพิ�มเติมเพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับ
 - ลักษณะทางเศรษฐกิจและสัิ่งคุ้มของพื�นัที�
 - ประว่ติัการรว่มตัว่กันัทำากิจกรรม/เรยีกร�องของชม้ชนั
 - ม้มมองต่อการเข�ามาของโรงงานัอ้ตสิ่าหกรรมและ

คุ้ว่ามคุ้าดีหว่งัจากการเข�ามานัั�นั
 - คุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ที�จะเกิดีการต่อต�านัจากชม้ชนั

ทั�งนีั� ไทยเบฟไดี�ใช�เทคุ้โนัโลยภีัาพถ่ายทางดีาว่เทียมมาเปน็ัเคุ้รื�องมอืในัการศึกษาภัมูปิระเทศ (Topography) ทิศทางการไหลของนัำา (Flow 
Direction) พื�นัที�รบันัำา (Watershed) การระบายนัำา (Drainage) คุ้ว่ามลาดีเอยีงของพื�นัที� (Slope Pattern) ของคุ้ลองชลประทานั แม่นัำา 
ลำาคุ้ลอง อา่งเก็บนัำา เขื�อนั และพื�นัที�ใกล�เคีุ้ยงของโรงงานั รว่มไปถึงแนัว่โนั�มการเปลี�ยนัแปลงการใช�พื�นัที�ในัรอบ 10 ปยี�อนัหลัง ทำาให�ไทยเบฟ
สิ่ามารถว่างกลยท้ธก์ารลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงไดี�อยา่งคุ้รอบคุ้ลม้และเหมาะสิ่มกับสิ่ภัาพท�องถิ�นัและคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทั�งในัระยะสัิ่�นัและระยะยาว่ต่อไป

ในัปีนีั�ไทยเบฟไดี�ทำาการขยายผลในัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยืนัของการใช�นัำาผิว่ดิีนัและใต�ดิีนัไปในัอกี 5 โรงงานัให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้กล้่มธ้รกิจ 
และในัอนัาคุ้ตไทยเบฟจะขยายผลในัการประเมินัให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานัเพื�อการบรหิารจดัีการนัำาอยา่งยั�งยนืั

โครงกิารบรหิารจดัำกิารนำาอยา่งม่ประสิทิธิภิาพื่ (Water Efficiency Program)

ว่อเตอรฟ้์ตพรนิัต์เปน็ัเคุ้รื�องมือที�ชว่่ยในัการประเมนิัผลกระทบสิิ่�งแว่ดีล�อมที�เกิดีจากปรมิาณการใช�นัำาและปอ้งกันัการเกิดีนัำาเสืิ่�อมคุ้ณ้ภัาพ
ทั�งทางตรงและทางอ�อม และยังสิ่ามารถนัำามาใช�ว่เิคุ้ราะห์และประเมินัปรมิาณการใช�นัำา ปรมิาณการเกิดีนัำาเสืิ่�อมคุ้ณ้ภัาพ และผลกระทบ
สิิ่�งแว่ดีล�อม เพื�อนัำามาหาแนัว่ทางในัการบรหิารจดัีการนัำาอยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพ

ไทยเบฟไดี�นัำาหลักการประเมินัว่อเตอรฟ้์ตพรนิัต์มาประย้กต์ใช� เพื�อว่ดัีปรมิาณการใช�นัำา
โดียยดึีหลักการตามแนัว่ทางของมาตรฐานั ISO 14046 ซ่ึ�งใช�หลักพื�นัฐานัของหลักการประเมนิั
ว่ฏัิจกัรชีว่ติของผลิตภััณฑ์์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตั�งแต่การไดี�มาซ่ึ�งว่ตัถดิ้ีบ 
กระบว่นัการผลิต การขนัส่ิ่ง การใช�งานั และการกำาจดัีเศษซ่ากผลิตภััณฑ์์หลังการใช�งานั 
เพื�อนัำามาเป็นัแนัว่ทางในัการปรบัปรง้การผลิตให�มีการใช�ทรพัยากรนัำาอย่างมีคุ้ณ้คุ่้าและ
เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี

นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัปรบัปรง้กระบว่นัการใช�นัำาตลอดีว่ฏัิจกัรชวี่ติ
ของผลิตภััณฑ์์อย่างมีคุ้้ณภัาพและต่อเนืั�องดี�ว่ยหลักการ 3Rs 
คืุ้อ การลดีการใช�นัำา การนัำานัำากลับมาใช�ซ่ำา และนัำากลับมาใช�ใหม ่
เพื�อชว่่ยสิ่นัับสิ่นัน้ัการบรหิารจดัีการนัำาขององค์ุ้กรให�มปีระสิิ่ทธภิัาพ
อยา่งยั�งยนืั
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โครงกิารอต่่สาหกิรรมเติ่มนำาใต้่ดิำนระดัำบต่่�น

“นัำาบาดีาล” ถือเปน็ัทรพัยากรที�มคีุ้ณ้คุ่้าและถกูสิ่บูขึ�นัมาใช�ประโยชน์ัในัปรมิาณมากในักิจกรรมต่าง ๆ ทั�งการอป้โภัคุ้บรโิภัคุ้ อต้สิ่าหกรรม 
เกษตรกรรม และการท่องเที�ยว่ ดัีงนัั�นั เพื�อให�ภัาคุ้อต้สิ่าหกรรมมส่ีิ่ว่นัรว่่มแสิ่ดีงคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อสัิ่งคุ้มในัการพัฒนัาและอนัร้กัษ์นัำาบาดีาล 
คุ้ว่บคุู้่กับการจดัีหาแหล่งนัำาสิ่ำารอง โดียเฉพาะหาว่ธิเีรง่ด่ีว่นัการเก็บกักนัำาฝ่นัดี�ว่ยตนัเองในัพื�นัที�ต่าง ๆ โดียเฉพาะพื�นัที�ประสิ่บว่กิฤต
ภััยแล�ง สิ่ถาบนัันัำาและสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้ว่ามยั�งยนืัรว่่มกับกรมทรพัยากรนัำาบาดีาล ไดี�จดัีทำาโคุ้รงการอต้สิ่าหกรรมเติมนัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั 
เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิให�มีการใช�พื�นัที�ว่า่งภัายในัโรงงานัสิ่ำาหรบัพัฒนัาเปน็ัแหล่งรองรบันัำาฝ่นัและเติมลงสิู่่ชั�นันัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั (คุ้ว่ามลึกไม่เกินั 
15 เมตร) ซ่ึ�งเปน็ัการเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการกักเก็บนัำาและเพิ�มคุ้ว่ามช้ม่ชื�นัในัดิีนัโดียรอบ

ไทยเบฟไดี�รว่่มมือกับสิ่ภัาอต้สิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย สิ่ถาบนัันัำาและสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้ว่ามยั�งยนืั เข�ารว่่มโคุ้รงการอต้สิ่าหกรรมเติมนัำาใต�ดิีนั
ระดัีบตื�นั จำานัว่นั 4 โรงงานั เพื�อเปน็ัต�นัแบบของระบบเติมนัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นัที�เหมาะสิ่มกับภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม และตระหนัักถึงคุ้ว่ามรบัผิดีชอบ
ต่อสัิ่งคุ้ม (Corporate Social Responsibility: CSR) และชม้ชนัโดียรอบอกีดี�ว่ย โดียรปูแบบและว่ธิกีารเติมนัำาใต�ดิีนัคืุ้อ การเก็บเกี�ยว่นัำาฝ่นั
เติมลงสิู่่ชั�นันัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั (ไมเ่กินั 15 เมตร) เพื�อรกัษาสิ่มดีล้ของนัำาตามธรรมชาติ โดียไม่ก่อให�เกิดีผลกระทบต่อระบบนิัเว่ศและสิิ่�งแว่ดีล�อม 
คุ้าดีว่า่โคุ้รงการจะดีำาเนิันัการแล�ว่เสิ่รจ็ภัายในัป ี2564 และประโยชน์ัที�คุ้าดีว่า่จะไดี�รบั คืุ้อ
 • มตี�นัแบบระบบเติมนัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นัที�เหมาะสิ่มกับภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม
 • สิ่ามารถเก็บเกี�ยว่นัำาฝ่นัไว่�ใช� มแีหล่งนัำาต�นัทน้ัสิ่ำาหรบัในัภัาว่ะขาดีแคุ้ลนันัำา
 • เพื�อบรรเทาปญัหานัำาท่ว่มขงัในับรเิว่ณโรงงานั และพื�นัที�รอบข�าง
 • เพิ�มคุ้ว่ามช้ม่ชื�นัให�กับดิีนั ในัพื�นัที�สีิ่เขยีว่
 • เพิ�มระดัีบนัำาบาดีาลให�สิ่งูขึ�นัในัระยะยาว่
 • เพื�อเปน็ัการส่ิ่งเสิ่รมิ CSR ภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม

กิารอนร่กัิษ์์ปา่ต้่นนำา แลี่ะดำแูลี่แหล่ี่งนำารว่มกัิบชม่ชน

เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิการอนั้รกัษ์ป่าต�นันัำาและคืุ้นันัำาสิ่ะอาดีกลับสิู่่ธรรมชาติ รว่มถึงการฟ้� นัฟูแหล่งนัำาและระบบนิัเว่ศให�อ้ดีมสิ่มบูรณ์ ไทยเบฟ
ไดี�ให�การสิ่นัับสิ่นัน้ัจดัีกิจกรรมและโคุ้รงการต่าง ๆ รว่่มกับชม้ชนั มาอยา่งต่อเนืั�อง

 • การบำาบดัน้ำาเสียแบบบงึประดิษฐ์์ (Constructed 
Wetland)
The Knockdhu Distillery Co., Ltd. บรษัิทย่อยในัประเทศ
สิ่กอตแลนัด์ี ไดี�พัฒนัาพื�นัที�เพื�อบำาบดัีนัำาเสีิ่ยแบบบงึประดิีษฐ์ 
โดียทำาการขด้ีบอ่ ขนัาดีเนืั�อที�กว่า่ 2,000 ตารางเมตร และปลกู
พืช 17 ชนิัดี จำานัว่นัมากกว่า่ 21,000 ต�นั ภัายในับ่อ เพื�อปรบัปรง้
คุ้ณ้ภัาพนัำาทิ�งจากกระบว่นัการผลิตสิ่ร้าที�ไดี�ผ่านัระบบการบำาบดัี
เบื�องต�นัมาแล�ว่ ในัการบำาบดัีนัำาเสีิ่ยแบบบงึประดิีษฐ์ ยงัดึีงดีดูี
คุ้�างคุ้าว่ นัก และแมลงต่าง ๆ ให�เข�ามาทำารงัและใช�ชวี่ติ ซ่ึ�งชว่่ย
เพิ�มคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพให�กับพื�นัที� และยงัชว่่ยลดี
การปล่อยคุ้ารบ์อนัประมาณ 45 ตันัต่อป ีจากการที�ไมต่�องขนัส่ิ่ง
นัำาเสีิ่ยไปบำาบดัีนัอกพื�นัที�โรงงานั นัอกจากนีั� โรงงานัยงัเปดิีให�
บคุ้้คุ้ลภัายนัอกสิ่ามารถเข�ามาเรยีนัรู�ไดี�ผ่านัการนััดีหมายล่ว่งหนั�า 
โดียเฉลี�ยราว่ 1,000 คุ้นัต่อป ีซ่ึ�งจด้ีเด่ีนัของการเยี�ยมชมโรงงานั
คืุ้อการเปน็ัโรงงานัสีิ่เขยีว่ที�ดีแูลสิิ่�งแว่ดีล�อมในัทก้ดี�านั

 • โครงการน้ำาสะอาด (Clean Water Project) ในประเทศเมียนมา
บรษัิท แกรนัด์ี รอยลั กร้ป๊ อนิัเตอรเ์นัชั�นัแนัล เดิีนัหนั�าสิ่านัต่อโคุ้รงการนัำาสิ่ะอาดี หรอื Clean Water Project อยา่งต่อเนืั�องมาตั�งแต่ป ี2559 
โดียจะเข�าไปดีำาเนิันัการในัหลายพื�นัที�ที�มปีญัหาการเข�าถึงนัำาดืี�มสิ่ะอาดี ซ่ึ�งในัปนีีั�แกรนัด์ี รอยลั กร้ป๊ไดี�ทำาการสิ่ำารว่จพื�นัที�แถบมะกเว่ 
ที�กำาลังประสิ่บปญัหาดี�านัทรพัยากรนัำาอยา่งหนััก และสิ่นัับสิ่นัน้ังบประมาณ 957,000 บาท เพื�อสิ่ร�างอาคุ้ารกรองนัำา 3 หลัง พร�อมระบบ
กรองนัำาและบอ่นัำา โดียเปดิีทดีลองใช�ในัเดืีอนัพฤศจกิายนั 2562 และไดี�ส่ิ่งมอบอยา่งเปน็ัทางการในัเดืีอนัธนััว่าคุ้ม 2562 ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�
ไดี�ชว่่ยให�ประชาชนักว่า่ 7,500 คุ้รอบคุ้รวั่ หรอืกว่า่ 50,000 คุ้นั สิ่ามารถเข�าถึงนัำาดืี�มที�สิ่ะอาดีและปลอดีภััยไดี�
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การลดการใช้น�ำ 9.65%
• โครงการเพิ�มประสิทธิภาพของขั�นตอนทิ�งน�ำในกระบวนการ

กรองน�ำแบบรีเวอร์สออสโมซิส  โดยติดตั�งเครื�องวัดคุณภาพน�ำ
ที�ปล่อยทิ�งแบบทันที (real time) ทำให้ลดการสูญเสียน�ำใน
กระบวนการผลิตได้

การนำน�ำกลับมาใช้ใหม ่5.62%
• โครงการนำน�ำที�ผ่านกระบวนการบำบัดน�ำเสีย มาใช้ในการล้าง

พื�นถนน และรดน�ำต้นไม้

การนำน�ำมาใช้ซ�ำ  4.38%
• โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�ำในกระบวนการล้าง 

(Cleaning In Place; CIP)  โดยปรับกระบวนการล้างให้สามารถ
ใช้น�ำล้างสุดท้าย (Final Rinse) ให้สามารถนำมาใช้เป�นน�ำแรก 
(Pre flush) ได้ด้วย

• โครงการนำน�ำจากกระบวนการล้างแบบวิธีการล้างย้อน (Backwash)  
ไปใช้เป�นน�ำตั�งต้นในกระบวนการผลิตน�ำประปา เพื�อลดปริมาณ
การใช้น�ำผิวดิน

 • โครงการน้ำาด่่มสะอาด เพ่่อน้อง
ไทยเบฟให�การสิ่นัับสิ่นั้นัและดีแูลคุ้ว่ามเป็นัอยู่ในัการเข�าถึง
นัำาสิ่ะอาดีของโรงเรยีนับรเิว่ณโดียรอบโรงงานัอยา่งต่อเนืั�อง 
โดียในัปี 2563 ไดี�รว่่มมือกับโรงเรยีนัว่ัดีพะยอม จังหว่ัดี
พระนัคุ้รศรอียธ้ยา และโรงเรยีนับ�านัหนัองชาก จงัหว่ดัีชลบร้ ี
ปรบัปรง้ระบบนัำาดืี�มเพื�อให�นัักเรยีนัและบคุ้้ลากรทางการศึกษา 
จำานัว่นั 1,050 คุ้นั มนีัำาดืี�มที�สิ่ะอาดี ถกูสิ่ข้ลักษณะ และมีคุ้ณ้ภัาพ
ตามมาตรฐานันัำาดืี�ม พร�อมให�การดีแูล บำารง้รกัษา ตรว่จว่ดัี
คุ้ณ้ภัาพนัำาอย่างสิ่มำาเสิ่มอทก้ ๆ เดืีอนั และทำาการฝ่ึกอบรม
ว่ิธีการใช�งานัและการบำาร้งรกัษาระบบกรองนัำาแก่บ้คุ้ลากร
ที�รบัผิดีชอบ ซ่ึ�งไทยเบฟไดี�ว่างแผนัจะขยายโคุ้รงการนีั�ไปยัง
ทก้โรงเรยีนัโดียรอบโรงงานัทั�งหมดีในัเคุ้รอืดี�ว่ย

 • โครงการคลีนคลอง (Clean Canal):
เปน็ัโคุ้รงการที�ปลกูจติสิ่ำานึักคุ้นัในัชม้ชนัรมินัำาให�รู �ถึงคุ้ณ้คุ่้า
ทรพัยากรของแมน่ัำาลำาคุ้ลอง ซ่ึ�งปนีีั�เปน็ัปทีี� 5 แล�ว่ ที�ไทยเบฟ
รว่่มกับชาว่บ�านัในัชม้ชนัและจติอาสิ่าทำากิจกรรมชว่่ยกันัทำาคุ้ว่าม
สิ่ะอาดีคุ้ลอง เก็บขยะที�อยูใ่นัคุ้ลอง โดียไดี�รบัคุ้ว่ามรว่่มมอืจาก
ชาว่บ�านัในัช้มชนัเป็นัอย่างดีี เพื�อให�คุ้ลองในัช้มชนัสิ่ะอาดี 
น่ัามอง โดียในัปนีีั�ไดี�จดัีกิจกรรมขึ�นัที�ชม้ชนัว่ดัีอรณ้ราชว่ราราม
ราชว่รมหาว่หิาร ไดี�รบัคุ้ว่ามรว่่มมอืจากชาว่บ�านัในัชม้ชนัรมินัำา 
กำาลังพลจากกองทัพเรอื กล้่มพนัักงานัจติอาสิ่าของไทยเบฟ 
และเยาว่ชนัโคุ้รงการ Beta Young Entrepreneur รว่่มกันั
เก็บขยะ ทำาคุ้ว่ามสิ่ะอาดี และบำาบัดีนัำาเสีิ่ยในัคุ้ลองในัช้มชนั
โดียใช�นัำายาเชื�อจลิ้นัทรยีจ์ากเทคุ้โนัโลยชีวี่ภัาพ (EM ball หรอื 
จลิ้นัทรยีบ์อล) ที�สิ่นัับสิ่นัน้ัโดียบรษัิท เฟ้� องฟูอนัันัต์ จงัหว่ดัี
ปราจนีับร้ี

 • โครงการส่งเสรมิการอนรุกัษ์ระบบนิเวศ
ไทยเบฟรว่่มกับเทศบาลตำาบลว่งัยาง และชม้ชนัว่ถีิโบราณ
รอบบ�านัว่งันัำา อำาเภัอคุ้ลองขลง้ จงัหว่ดัีกำาแพงเพชร ภัายใต�
แนัว่คิุ้ดีเชงิอนัร้กัษ์ระบบนิัเว่ศ ชว่่ยกันัพัฒนัาปรบัปรง้พื�นัที�
สีิ่เขยีว่รอบแหล่งนัำาของชม้ชนั โดียรว่่มกันัปลกูต�นัเหลือง
ปรดีีียาธรจำานัว่นั 50 ต�นั และหญ�าแฝ่กจำานัว่นั 10,000 ต�นั

 • โครงการฟื้ นฟูอนรุกัษ์ปา่ชายเลน
ไทยเบฟไดี�รว่่มกับกองสิ่าธารณสิ่ข้และสิิ่�งแว่ดีล�อม เทศบาล
หนัองไม�แดีง รว่่มทำากิจกรรมปลกูปา่ชายเลนัประจำาป ี2563 
จำานัว่นั 300 ต�นั บนัพื�นัที� 10 ไร ่ณ พื�นัที�ปา่ชายเลนับรเิว่ณ
คุ้ลองเกลือ ตำาบลหนัองไม�แดีง อำาเภัอเมืองชลบร้ ีเพื�อเปน็ัการ
รว่่มกันัอนัร้กัษ์ปา่ชายเลนัในัพื�นัที�จงัหว่ดัีชลบร้ขีองชม้ชนั 
สิ่ถานัประกอบการ และสิ่ถานัศึกษาที�อยูใ่นับรเิว่ณใกล�เคีุ้ยง 
เพื�อให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการใช�ประโยชน์ัทรพัยากรปา่ชายเลนั 
เพิ�มคุ้ว่ามอด้ีมสิ่มบรูณ์ให�แก่ปา่ชายเลนั รกัษาคุ้ว่ามสิ่มดีล้
ของธรรมชาติ และให�มีคุ้ว่ามสิ่มบรูณ์กลับคืุ้นัธรรมชาติ
อยา่งยั�งยนืั ในัรปูแบบของกิจกรรมการปลกูปา่ การอบรม
ให�คุ้ว่ามรู� ตลอดีจนัการปล่อยพันัธ้สั์ิ่ตว่น์ัำา ซ่ึ�งในังานันีั�พนัักงานั
บรษัิท เสิ่รมิสิ่ข้ จำากัดี (มหาชนั) โรงงานัจงัหว่ดัีชลบร้ไีดี�รว่่ม
เปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�งในัการทำากิจกรรมเพื�อสัิ่งคุ้ม ซ่ึ�งสิ่อดีคุ้ล�อง
ตามแนัว่คิุ้ดีองค์ุ้กร “เสิ่รมิสิ่ข้ เติมสิ่ข้สิู่่สัิ่งคุ้ม”

ความม่ง่มั�นแลี่ะความสำาเรจ็

การบรหิารจดัีการนัำาอยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพในัป ี2563 ส่ิ่งผลให�เกิดี
อัตราส่ิ่ว่นัการลดีการใช�นัำา การนัำานัำามาใช�ซ่ำา และการนัำานัำา
กลับมาใช�ใหม ่เมื�อเทียบกับปรมิาณทรพัยากรนัำาที�ดึีงมาใช�ทั�งหมดี
ของไทยเบฟ
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กิารบรหิารจดัำกิารนำาในพ่ื่�นท่ิ�ท่ิ�ความตึ่งเครย่ดำด้ำานนำาสงู

นัำาจดัีเป็นัทรพัยากรธรรมชาติที�สิ่ำาคัุ้ญยิ�งในักระบว่นัการผลิต โดียคุ้ว่ามต�องการ
ทรพัยากรนัำามีแนัว่โนั�มเพิ�มขึ�นั แต่มีขีดีจำากัดีดี�านัปรมิาณที�ลดีลงเนืั�องจากแหล่งนัำา
ทรด้ีโทรม มลพิษทางนัำา รว่มทั�งผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูิอากาศ 
กล้่มธ้รกิจเบียรไ์ดี�ให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อการอนั้รกัษ์ทรพัยากรนัำาเพื�อให�มีคุ้ณ้ภัาพที�ดีี
และปรมิาณที�เพียงพอต่อการผลิต รว่มทั�งไม่ส่ิ่งผลกระทบต่อชม้ชนั จงึกำาหนัดีให� 
“การบรหิารจดัีการนัำา” เป็นัหนึั�งในัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของกล้่มธ้รกิจ และไดี�กำาหนัดีให�มีระบบ
ติดีตามการเปลี�ยนัแปลงทั�งคุ้้ณภัาพและปรมิาณอย่างใกล�ชิดีเพื�อลดีผลกระทบ
ดัีงกล่าว่ โดียเราไดี�มีการประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านันัำาดี�ว่ยเคุ้รื�องมือ Aqueduct Water 
Risk โดีย World Resources Institute (WRI) พบว่า่มีหลายโรงงานัอยู่ในัพื�นัที�ที�คุ้ว่าม
ตึงเคุ้รยีดีทางดี�านันัำาสิู่ง ทำาให�เราไดี�เพิ�มคุ้ว่ามรว่่มมือกับทางภัาคุ้เอกชนั และรฐับาล 
เพื�อรว่่มกันัดีแูลและว่างมาตรการที�จำาเป็นัที�เกี�ยว่ข�องกับการใช�นัำาและการอนั้รกัษ์นัำา
อย่างเหมาะสิ่ม

ในัปนีีั�เองทางบรษัิท เบยีรไ์ทย (1991) จำากัดี (มหาชนั) ไดี�เข�ารว่่มการประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืั
ของการใช�นัำา ซ่ึ�งเป็นัการประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านันัำาเชิงลึก และมีการใช�เทคุ้โนัโลยี
ทางดี�านัดีาว่เทียมเข�ามาเป็นัเคุ้รื�องมือในัการประเมินัเพื�อศึกษาสิ่ภัาพภัูมิศาสิ่ตรที์�
เปลี�ยนัแปลง ทำาให�สิ่ามารถว่างแผนัการพัฒนัาทางดี�านัพื�นัที�ทั�งภัายในัและภัายนัอก
โรงงานัที�เกี�ยว่ข�องกับชม้ชนัไดี�ถกูต�อง และในัขณะเดีียว่กันัเรายังให�คุ้ว่ามรว่่มมือกับ
หน่ัว่ยงานัภัาคุ้รฐัในัการเข�ารว่่มโคุ้รงการอต้สิ่าหกรรมเติมนัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั กับสิ่ภัา
อต้สิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย สิ่ถาบันันัำาและสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้ว่ามยั�งยืนั เพื�อกักเก็บ
นัำาฝ่นัและเพิ�มนัำาใต�ดิีนัระยะยาว่ รว่มไปถึงเปน็ัการสิ่ร�างคุ้ว่ามสัิ่มพันัธอ์นััดีีกับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�
ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยรอบดี�านั

กล้่มเบียรไ์ดี�สิ่ร�างว่ฒันัธรรมดี�านันัว่ตักรรมผ่านัระบบการบำารง้รกัษาทว่ผีลที�ทก้คุ้นั
มีส่ิ่ว่นัรว่่ม (Total Productive Maintenance; TPM) เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิให�พนัักงานัรว่่มกันั
นัำาเสิ่นัอแนัว่คิุ้ดีการประหยัดีนัำาผ่านัหลัก 3Rs นัั�นัก็คืุ้อ การลดี (Reduce) การใช�ซ่ำา 
(Reuse) และการนัำากลับมาใช�ใหม่ (Recycle) เช่นั โคุ้รงการนัำานัำาจากกระบว่นัการล�าง
แบบว่ธิกีารล�างย�อนั (Backwash) ไปใช�เป็นันัำาตั�งต�นัในักระบว่นัการผลิตนัำาประปา และ
โคุ้รงการปรบัปรง้ประสิิ่ทธภิัาพการใช�นัำาในักระบว่นัการล�าง (Cleaning In Place; CIP) 
โดียปรบักระบว่นัการล�างให�สิ่ามารถใช�นัำาล�างสิ่้ดีท�าย (Final Rinse) ให�สิ่ามารถนัำามาใช�
เป็นันัำาแรก (Pre flush) ไดี�ดี�ว่ย รว่มไปถึงมีการนัำาเทคุ้โนัโลยีที�ทันัสิ่มัยมาพิจารณาใช�
ในักระบว่นัการเพื�อให�เกิดีการใช�นัำาอย่างมีประสิิ่ทธภิัาพสิู่งสิ่้ดี ในัการพิจารณาการสิ่ร�าง
โรงงานัผลิต คุ้ว่ามยั�งยืนัของทรพัยากรนัำาทั�งดี�านัคุ้ณ้ภัาพ ปรมิาณ และการบรหิาร
จัดีการไม่ให�มีผลกระทบต่อช้มชนัเป็นัปัจจัยหลักในัการพิจารณาการตั�งโรงงานั 
เชน่ัเดีียว่กับการคัุ้ดีเลือกเคุ้รื�องจกัร เทคุ้โนัโลยีที�คุ้ำานึังถึงประสิิ่ทธภิัาพในัการใช�นัำา
และพลังงานั

สิ่ำาหรบัการสิ่ร�างคุ้ว่ามสัิ่มพันัธที์�ดีีเพื�อลดีผลกระทบกับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยรอบโรงงานั 
โดียไดี�รว่่มพัฒนัาระบบนัำาดืี�มเพื�อให�เด็ีกนัักเรยีนัและบ้คุ้ลากรไดี�มีโอกาสิ่เข�าถึงนัำาดืี�ม
ที�สิ่ะอาดีถกูหลักอนัามัย มีสิ่้ขภัาพที�ดีี จงึไดี�จดัีทำาโคุ้รงการ “นัำาดืี�มสิ่ะอาดี เพื�อนั�อง” 
และไดี�ติดีตามคุ้ณ้ภัาพอย่างต่อเนืั�อง เช่นั การตรว่จว่ดัีคุ้ณ้ภัาพนัำาทก้เดืีอนั เพื�อให�
มั�นัใจว่า่นัำาดืี�มนัั�นัมคีุ้ณ้ภัาพที�ผ่านัเกณฑ์์ทก้คุ่้าตามมาตรฐานันัำาดืี�ม และยงัมโีคุ้รงการอื�นั ๆ 
ที�ไดี�ทำารว่่มกับชม้ชนั เช่นั รว่่มพัฒนัาระบบทางนัำาสิ่าธารณะ โดียการข้ดีลอก และขยาย
เสิ่�นัทางนัำา เพื�อไม่ให�กระทบชม้ชนัในักรณีนัำาหลาก และป้องกันัไม่ให�เกิดีการกักขังของ
นัำาเน่ัาเสีิ่ย ซ่ึ�งจะส่ิ่งผลกระทบต่อระบบสิ่ข้อนัามยัและสิ่ข้าภิับาลของชม้ชนับรเิว่ณโดียรอบ
ของโรงงานัอกีดี�ว่ย

วร่ะชยั ไชยมงค์  
ผู้อำานวยการฝา่ยผลิต  
บรษัิท เบียรไ์ทย (1991) จำากัด 
(มหาชน)ใส่

ใจ
ดูแู

ลส่
�งแ

วดู
ล้อ

ม

72 การพิทักษ์และฟื้ นฟูแหล่งน้ำ า



0

1

2

3

4

5

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์5% ภายในป� 2563

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์5% ภายในป� 2568

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2562

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์3% ภายในป� 2563

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2562

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์11.3% ภายในป� 2563

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

เป�าหมาย

ป� 2563

ป� 2568

ความสำเร็จ

เป�าหมาย ความสำเร็จ

อัตราส่วนของการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธุรกิจเครื�องดื�มตั�งแต่ป� 2560 ถึง 2563

อัตราส่วนของการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธุรกิจอาหารตั�งแต่ป� 2560 ถึง 2563

หมายเหตุ: *แสดงอัตราการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเครื�องดื�มในประเทศไทย
 **อัตราการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟรวมต่างประเทศป� 2563 คือ 3.96 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
 ***เป�าหมายป� 2563 ลดอัตราการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 5% เมื�อเทียบกับป�ฐาน 2557
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ของหน่วยผลิตภัณฑ์

หน่วยเฮกโตลิตรต่อกิโลกรัม
ของหน่วยผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจเครื�องดื�ม

กลุ่มธุรกิจอาหาร

อัตราส่วนของการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์3.96 เฮกโตลิตร

ต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนของการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์0.23 เฮกโตลิตร

ต่อกิโลกรัม

เป�าหมายป� 2563

ทิิศทิางกิารดำำาเนินงาน

ไทยเบฟไดี�ตระหนัักถึงการเปลี�ยนัแปลงของสิ่ภัาพภัมูอิากาศ และคุ้ว่ามต�องการใช�นัำาที�มมีากขึ�นัอยา่งต่อเนืั�อง โดียไดี�มีการติดีตามปรมิาณ
การใช�ต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์ และตั�งเปา้หมายทั�งในัระยะสัิ่�นั และระยะยาว่ เพื�อให�เกิดีการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาที�มปีระสิิ่ทธภิัาพ
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การบรหิารจดัการของเสีย บรรจภัุณฑ์ 
และเศรษฐ์กิจหมนุเวยีน

บทบาทของบรรจภั้ัณฑ์์ในัปัจจบ้ันัเปลี�ยนัแปลงไป นัอกจากคุ้ว่ามสิ่ว่ยงาม
ภัายนัอก ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการลดีปรมิาณการใช�ทรพัยากร 
การออกแบบและเลือกใช�ว่สัิ่ดีที้�เปน็ัมติรกับสิิ่�งแว่ดีล�อม และยงัคุ้ำานึังถึง
การนัำาว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้กลับคืุ้นัสิู่่กระบว่นัการผลิตเพื�อลดี
ปรมิาณของเสีิ่ย โดียเฉพาะอย่างยิ�ง บรรจ้ภััณฑ์์หลัก เช่นั แก�ว่ กระดีาษ 
กระป๋องอะลมูิเนีัยม และขว่ดีพลาสิ่ติก PET โดียมีบรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ 
รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี (Thai Beverage Recycle: TBR) รบัผิดีชอบในัการเก็บกลับคืุ้นั
บรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ เพื�อนัำากลับมาใช�ซ่ำา (Reuse) หรอืนัำากลับมาใช�ใหม่ 
(Recycle) และไทยเบฟยงัรว่่มมอืกับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า 
รว่มถึงคุู้่คุ้�าทางตรงและทางอ�อม ผู�ประกอบการรายยอ่ย และผู�บรโิภัคุ้ เพื�อ
บรหิารจดัีการและสิ่ร�างคุ้ณ้คุ่้าให�กับบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ ผ่านัระบบ
เศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั (Circular Economy)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 306-2



25%

Recycled
Content

Reduce
Plastic

กิารใชบ้รรจภั่ณฑ์์กิระดำาษ์แทินพื่ลี่าสติ่กิ
ในกิล่ี่องบรรจอ่าหารเดำลิี่เวอร่�
บรษัิทฯ ไดี�ทำาการเปลี�ยนักล่องบรรจอ้าหารเดีลิเว่อรี�ภัายใต�แบรนัด์ี 
โออชิ ิจากพลาสิ่ติกที�สิ่ามารถใช�ไดี�คุ้รั�งเดีียว่เปน็ับรรจภั้ัณฑ์์กระดีาษ
ที�เปน็ัมิตรต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมมากขึ�นั คิุ้ดีเปน็ัปรมิาณพลาสิ่ติกที�ลดีไป
ไดี�กว่า่ 8 ตันั

กิารพัื่ฒนาฟล์ิี่มห่ม้แพ็ื่คชนิดำฟล์ิี่มหดำจากิ
พื่ลี่าสติ่กิรไ่ซเคิลี่
บรษัิทฯ รว่่มมอืกับคุู้่คุ้�าเพื�อพัฒนัาฟิล์มจากว่สัิ่ดีร้ไีซ่เคิุ้ล ซ่ึ�งฟิล์ม
ห้�มแพ็คุ้ชนิัดีฟิล์มหดีใช�ในัการห้�มผลิตภััณฑ์์นัำาดืี�มตรา คุ้รสิิ่ตัล 
ทก้ขนัาดี คืุ้อ 350 มล., 600 มล., 1,000 มล. และ 1,500 มล. ผลิตจาก
พลาสิ่ติกประเภัทโพลีเอทิลีนั (PE หรอื Polyethylene) และ
มส่ีิ่ว่นัประกอบของว่สัิ่ดีร้ไีซ่เคิุ้ลมากถึงร�อยละ 25 ซ่ึ�งไดี�เริ�มใช�
มาตั�งแต่เดืีอนัพฤษภัาคุ้ม 2563 โดียนัว่ตักรรมดัีงกล่าว่สิ่ามารถ
ชว่่ยลดีปรมิาณขยะพลาสิ่ติกไดี�มากถึง 45 ตันัต่อป ีและลดีปรมิาณ
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�มากถึง 53 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี
เทียบเท่าต่อปี
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โครงกิาร เก็ิบกิลัี่บ-รไ่ซเคิลี่

บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี (TBR) มีเปา้หมายและพันัธกิจในัการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ จงึมแีนัว่คิุ้ดีที�จะรณรงค์ุ้ส่ิ่งเสิ่รมิ
ในัรปูแบบต่าง ๆ ผ่านักิจกรรมกระต้�นัการรบัรู� และการมส่ีิ่ว่นัรว่่มคัุ้ดีแยกขยะบรรจภั้ัณฑ์์ที�รไีซ่เคิุ้ลไดี�ตั�งแต่ต�นัทาง โดียรเิริ�มการดีำาเนิันัการ
ภัายในับรษัิทฯ เปน็ัลำาดัีบแรก ภัายใต�โคุ้รงการ เก็บกลับ-รไีซ่เคิุ้ล เพื�อให�พนัักงานันัำาบรรจภั้ัณฑ์์ใช�แล�ว่ที�คัุ้ดีแยกอยา่งถกูว่ธิมีาบรจิาคุ้ เชน่ั 
ขว่ดีแก�ว่ กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และขว่ดีพลาสิ่ติก PET โดียจะนัำาไปเปลี�ยนัเปน็ัเงนิัสิ่มทบเข�ากองทน้ัไทยเบฟ เพื�อนัชว่่ยเพื�อนั ซ่ึ�งผู�บรจิาคุ้
สิ่ามารถติดีตามข่าว่สิ่ารและกิจกรรมไดี�ผ่านัแอปพลิเคุ้ชนัั ‘OK Recycle’ ซ่ึ�งรว่่มพัฒนัาโดีย สิ่ำานัักสิ่ารสิ่นัเทศและ Digital Experience 
สิ่ำานัักพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืั เพื�อบนััทึกข�อมลูกิจกรรมอยา่งเปน็ัระบบ และสิ่นัับสิ่นัน้ัให�สิ่ถาบนััการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์และรไีซ่เคิุ้ลเพื�อสิิ่�งแว่ดีล�อม 
(TIPMSE) นัำาแอปพลิเคุ้ชนััไปใช�ในัการจดัีกิจกรรมของสิ่ถาบนัักับหน่ัว่ยงานัภัาคุ้รฐัอกีดี�ว่ย

นัอกจากนีั� TBR ไดี�มีการรณรงค์ุ้ไปยงัผู�บรโิภัคุ้ให�มีส่ิ่ว่นัรว่่มในัการคัุ้ดีแยกขยะบรรจภั้ัณฑ์์ที�รไีซ่เคิุ้ลไดี�ตั�งแต่ต�นัทาง เพื�อให�บรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้กลับคืุ้นัสิู่่กระบว่นัการผลิตหรอืนัำากลับไปใช�ใหมไ่ดี�อยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพ ดี�ว่ยการผนึักกำาลังรว่่มกับหน่ัว่ยงานัภัายนัอก
ที�จดัีกิจกรรมรปูแบบต่าง ๆ เชน่ั

 • ในังานัพิธมีสิิ่ซ่า ณ สิ่นัามกีฬาแห่งชาติ TBR รว่่มกับเคุ้รอืขา่ย 
Less Plastic Thailand (ลดีพลาสิ่ติกประเทศไทย) สิ่นัับสิ่นัน้ั
การติดีตั�ง “แหดัีกขว่ดี” พลาสิ่ติก กว่า่ 40 จด้ีทั�ว่งานั สิ่ำาหรบั
คัุ้ดีแยกขยะเพื�อการรไีซ่เคิุ้ล โดียเชญิชว่นัคุ้รสิิ่ต์ศาสิ่นิักชนั
โรมนััคุ้าทอลิกในัประเทศไทยกว่า่ 5 หมื�นัคุ้นั ที�มารว่่มงานั 
ให�รว่่มกันัคัุ้ดีแยกขยะก่อนัทิ�ง โดียเฉพาะขยะบรรจภั้ัณฑ์์
ขว่ดีพลาสิ่ติก PET ที�รไีซ่เคิุ้ลไดี� โดียมีทีมจติอาสิ่า “Green 
Angels” จาก TBR รว่่มกิจกรรมติดีตั�งแหดัีกขว่ดีและ
ให�คุ้ำาแนัะนัำาในัการคัุ้ดีแยกขยะก่อนัทิ�ง

 • ในังานัประชม้สัิ่มมนัาประจำาปี MTM Field Merchandise 
Seminar 2020 บรษัิท โมเดิีรน์ัเทรดี แมนัเนัจเม�นัท์ จำากัดี 
รว่่มกับ TBR สิ่นัับสิ่นั้นัการ “เก็บ-กลับ” กระป๋องเบียรช์�าง 
คุ้ลูอฟ และเคุ้รื�องดืี�มเอสิ่ เพื�อสิ่ร�างจติสิ่ำานึักให�กับพนัักงานั
ในัการคัุ้ดีแยกขยะตั�งแต่ต�นัทางและสิ่ร�างว่ฒันัธรรมที�ดีี
ให�กับองค์ุ้กร โดีย TBR ไดี�ติดีตั�งถังแยกกระปอ๋งอะลมูเินีัยม
และขว่ดี PET พร�อมทั�งให�คุ้ำาแนัะนัำาการจดัีการก่อนัแยกทิ�ง
ให�ถกูต�องดี�ว่ยการ “เทนัำาที�เหลือทิ�ง-บีบลดีขนัาดี-แยก
ให�ถกูถัง” ให�กับพนัักงานัที�เข�ารว่่มงานักว่า่ 1,300 คุ้นั และ
มีเปา้หมายจะเก็บกลับให�ไดี�มากที�สิ่ด้ีเทียบเท่ากับจำานัว่นั
ที�นัำามาในังานักว่า่ 5,000 ใบ เพื�อนัำากลับเข�าสิู่่กระบว่นัการ
รไีซ่เคิุ้ล สิ่รป้มียอดีเก็บกลับรว่มทั�งสิิ่�นั 75 กิโลกรมั แบ่งเป็นั 
กระป๋องอะลมูิเนีัยม จำานัว่นั 60 กิโลกรมั และขว่ดี PET 
จำานัว่นั 15 กิโลกรมั

ใส่
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โรงงานผู้ผลิต

ศูนย์รับซื�อบรรจุภัณฑ์

ร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร ผู้ขายรายย่อย

รถขนส่งเที�ยวกลับ

ตัวแทนจำหน่าย

 • ในังานั “บ้รรีมัย์ มาราธอนั 2020” ซ่ึ�งจดัีขึ�นั ณ สิ่นัาม Chang International 
Circuit และสิ่นัาม Chang Arena จงัหว่ดัีบร้รีมัย ์มผีู�เข�ารว่่มงานักว่า่ 30,000 คุ้นั 
และภัายในังานัจดัีให�มกีารคัุ้ดีแยกขยะประเภัทขว่ดีพลาสิ่ติก โดีย TBR ไดี�ติดีตั�ง
ถังแยกขว่ดีพลาสิ่ติก PET จำานัว่นั 17 ชด้ี ทั�ว่ทั�งงานั พร�อมมเีจ�าหนั�าที�ให�คุ้ำาแนัะนัำา
การจดัีการก่อนัแยกทิ�งให�ถกูต�อง ดี�ว่ยการ “เทนัำาที�เหลือทิ�ง-บีบลดีขนัาดี-
แยกให�ถกูถัง” ซ่ึ�งสิ่นัับสิ่นัน้ัการเก็บกลับขว่ดีพลาสิ่ติก PET เข�าสิู่่กระบว่นัการ
รไีซ่เคิุ้ลไดี�ทั�งสิิ่�นั 61 กิโลกรมั หรอืเท่ากับขว่ดีจำานัว่นั 4,066 ใบ

โครงกิาร Bring Back Home

เปน็ัการรว่่มมือระหว่า่งไทยเบฟและตัว่แทนัจำาหน่ัาย (เอเยน่ัต์) เบยีรแ์ละสิ่ร้า เพื�อเก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ ไดี�แก่ ขว่ดีแก�ว่ โดียมี
ตัว่แทนัจำาหน่ัายเปน็ัศนูัยก์ลางในัการรว่บรว่มบรรจภั้ัณฑ์์ต่าง ๆ จากผู�ขายรายยอ่ย รว่มถึงร�านัคุ้�าปลีก/ร�านัอาหาร และไทยเบฟดีำาเนิันัการ
เก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์ผ่านัการขนัส่ิ่งเที�ยว่กลับหรอื Backhaul โดียไดี�เริ�มดีำาเนิันัการโคุ้รงการดัีงกล่าว่รว่่มกับตัว่แทนัจำาหน่ัายในัจงัหว่ดัี
นัคุ้รราชสีิ่มา และมแีผนัที�จะขยายผลไปยงัเคุ้รอืขา่ยตัว่แทนัจำาหน่ัายของไทยเบฟทั�ว่ประเทศไทย
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กิารผลิี่ต่สินค้าจากิเส้นใย rPET

เปน็ัการสิ่ร�างคุ้ณ้คุ่้าให�กับบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้โดียนัำาขว่ดีพลาสิ่ติก PET หลังการบรโิภัคุ้เข�าสิู่่กระบว่นัการรไีซ่เคิุ้ลเพื�อนัำากลับมาใช�
เปน็ัว่ตัถดิ้ีบในัการผลิตเสิ่�นัใย rPET (recycled PET) หรอืเสิ่�นัใยจากพลาสิ่ติก PET ที�ผ่านัการรไีซ่เคิุ้ล โดียในัปทีี�ผ่านัมา TBR เก็บขว่ดีพลาสิ่ติก 
PET กว่า่ 7.2 ล�านัขว่ดีเพื�อนัำาส่ิ่งต่อให�กับบรษัิทผู�ผลิตเมด็ีพลาสิ่ติกเพื�อนัำาไปผลิตเปน็ัเสิ่�นัใยเพื�อทอผ�าห่มสิ่ำาหรบัโคุ้รงการไทยเบฟ...รว่มใจ
ต�านัภััยหนัาว่ เป็นัจำานัว่นัทั�งสิิ่�นั 200,000 ผืนันีั� ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�ดีำาเนิันัการต่อเนืั�องมาเป็นัปีที� 21 และเป็นัปีแรกที�ไทยเบฟนัำาเสิ่�นัใย rPET 
มาใช�ในัการผลิตผ�าห่ม การผลิตเสิ่�นัใย rPET เมื�อเทียบกับกระบว่นัการผลิตเสิ่�นัใยโพลีเอสิ่เตอรป์กตินัั�นั ใช�นัำาลดีลงถึงร�อยละ 94 และใช�
พลังงานันั�อยกว่า่ถึงร�อยละ 60 ส่ิ่งผลให�สิ่ามารถลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกลงร�อยละ 32 หรอืเกือบ 7 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า
ในัการผลิตผ�าห่ม 200,000 ผืนั เปน็ัการต่อยอดีจากการสิ่ร�างประโยชน์ัและคุ้ณ้คุ่้าให�แก่ชม้ชนั โดียชว่่ยลดีผลกระทบเชงิลบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม
ไปในัคุ้ราว่เดีียว่กันั

ความม่ง่มั�นแลี่ะความสำาเรจ็

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับนัว่ตักรรมและการออกแบบผลิตภััณฑ์์ รว่มถึงการนัำาว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้กลับคืุ้นัสิู่่กระบว่นัการ 
โดียมีการตั�งเปา้หมายในัการลดีปรมิาณ การใช�ซ่ำา และการนัำากลับมาใช�ใหม่

1. กิารลี่ดำนำาหนักิแลี่ะปรมิาณบรรจภั่ณฑ์์

ไทยเบฟรว่่มมือกับคุู้่คุ้�าพัฒนัาบรรจภั้ัณฑ์์ ลดีการใช�ทรพัยากรธรรมชาติในับรรจภั้ัณฑ์์หลัก และมีการตั�งเป้าหมายที�ชัดีเจนั โดียมี
ตัว่อยา่งที�เปน็ัรปูธรรม เชน่ั การลดีนัำาหนัักกระปอ๋งอะลมูเินีัยม การลดีนัำาหนัักขว่ดีพลาสิ่ติก PET ที�ใช�ในัการบรรจน้ัำาดืี�ม นัอกจากนีั� 
ไทยเบฟไดี�ใช�นัว่ตักรรมการผลิตขว่ดีแก�ว่ปากแคุ้บนัำาหนัักเบา (Narrow Neck Press and Blow หรอื NNPB) ในัการผลิตสิ่้รา
หงส์ิ่ทอง บรรจข้ว่ดีแก�ว่ ขนัาดี 700 มิลลิลิตร ซ่ึ�งจะว่างจำาหน่ัายในัชว่่งปลายป ี2563 ไทยเบฟ ไดี�รว่่มมอืกับคุู้คุ่้�าผู�ผลิตขว่ดีแก�ว่เพื�อศึกษา
และพัฒนัาเทคุ้โนัโลยดัีีงกล่าว่ต่อเนืั�องมาตั�งแต่ป ี2562 เพื�อลดีการใช�พลังงานัและทรพัยากรธรรมชาติในักระบว่นัการผลิตขว่ดีแก�ว่

2. กิารเก็ิบกิลัี่บแลี่ะกิารคัดำแยกิบรรจภั่ณฑ์์หลัี่งกิารบรโิภค

เปน็ัการจำาแนักประเภัทของบรรจภั้ัณฑ์์และลดีปรมิาณขยะที�ถกูนัำาไปกำาจดัีโดียการฝ่งักลบ ซ่ึ�ง TBR ทำาหนั�าที�เก็บกลับและคัุ้ดีแยกบรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ โดียรบัซ่ื�อบรรจภั้ัณฑ์์หลักของไทยเบฟทก้ประเภัท เชน่ั ขว่ดีแก�ว่ กระปอ๋ง ขว่ดีพลาสิ่ติก PET กล่องกระดีาษ เปน็ัต�นั

3. กิารใชซ้ำาแลี่ะกิารนำากิลัี่บมาใชใ้หม่

เปน็ัการนัำาว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้มาใช�ซ่ำาหรอืนัำากลับมาใช�ใหมเ่ปน็ัว่ตัถดิ้ีบในักระบว่นัการผลิตหรอืมาผลิตเปน็ัสิิ่นัคุ้�าชนิัดีอื�นั ๆ 
โดีย TBR เปน็ัผู�เก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์ส่ิ่งให�กับผู�ผลิตโดียตรง หรอืผู�ที�ทำาธร้กิจรไีซ่เคิุ้ลว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์ นัอกจากการเก็บกลับและคัุ้ดีแยก
บรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ TBR ยงัมกีารบรหิารจดัีการว่สัิ่ดีแ้ละอป้กรณ์ส่ิ่งเสิ่รมิการขาย และอป้กรณ์เคุ้รื�องคุ้รวั่จากร�านัอาหารในั
เคุ้รอื ที�เสืิ่�อมสิ่ภัาพหรอืไม่สิ่ามารถใช�งานัไดี�แล�ว่ เช่นั โต๊ะอาหาร ตู�เย็นั กลับมาซ่่อมแซ่ม และตกแต่ง (Refurbish) เพื�อเพิ�มมูลคุ่้า 
และเพื�อให�สิ่ามารถนัำากลับมาใช�งานัใหมไ่ดี�อกีคุ้รั�ง
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เก็บขวดแก้วกลับมาใช้ซ�ำ
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น 

1,280 ล้านใบ 

เก็บเศษแก้วเพื�อนำกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตขวดทั�งสิ�น 

120,657 ตัน 

เก็บกล่องกระดาษลูกฟูกกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น 

49,821 ตัน 

เก็บกระป�องอะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

1,256 ตัน 

เก็บขวดพลาสติก PET กลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

2,167 ตัน 

คิดเป�น

ร้อยละ* 82 ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย**

หรือ

ร้อยละ* 103 ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

หรือ

ร้อยละ* 21 ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

หรือ

ร้อยละ* 6 ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

คิดเป�นปริมาณทั�งหมด 

124 ล้านใบ 

คิดเป�นปริมาณทั�งหมด 

89 ล้านใบ 

คิดเป�นปริมาณทั�งหมด 

144 ล้านใบ 

*คำนวณจากยอดขายโดยเทียบจากน�ำหนักบรรจุภัณฑ์
**ได้แก่ ขวดแก้วที�ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มสุรา เบียร์ น�ำดื�ม และเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล์ ที�สามารถนำกลับมาคืนเพื�อใช้ซ�ำ หรือใช้ใหม่ได้ (returnable glass bottles)

ความสำาเรจ็ในป ี2563

4. นวตั่กิรรมแลี่ะกิารออกิแบบบรรจภั่ณฑ์์ท่ิ�ยั�งยน่

รว่่มมือกับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยเพื�อพัฒนัาบรรจภั้ัณฑ์์อยา่งต่อเนืั�อง เชน่ั การพัฒนัาว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์ที�มส่ีิ่ว่นัประกอบของว่สัิ่ดีร้ไีซ่เคิุ้ล 
และมบีรษัิท เบฟเทคุ้ จำากัดี (BevTech) รบัผิดีชอบหลักในัการคุ้�นัคุ้ว่�าและว่จิยัดี�านับรรจภั้ัณฑ์์ โดียเข�ารว่่มว่จิยัและพัฒนัาเทคุ้โนัโลยี
ขั�นัสิ่งูในัการผลิตอป้กรณ์เคุ้รื�องจกัรและห้่นัยนัต์ เพื�อนัำาระบบ “อตัโนัมติั” และห้่นัยนัต์มาใช�ในัโรงงานัของกล้่มธร้กิจต่าง ๆ มากขึ�นั 
ดี�ว่ยเปา้หมายคืุ้อ เพิ�มศักยภัาพในัการแขง่ขนััให�กับกล้่มธร้กิจ เพิ�มประสิิ่ทธภิัาพและคุ้ณ้ภัาพในัการผลิต รว่มถึงเพิ�มคุ้ว่ามปลอดีภััย
ในัการทำางานัของพนัักงานั ลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงในัการขาดีแคุ้ลนัแรงงานั และที�สิ่ำาคัุ้ญคืุ้อลดีการเกิดีของเสีิ่ยและการใช�พลังงานัที�อาจ
ส่ิ่งผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งปจัจบ้นััมผีลงานัที�โดีดีเด่ีนัมากมาย เชน่ั ระบบสิ่ายพานัคัุ้ดีขว่ดีอตัโนัมัติโดียใช�เคุ้รื�องจกัรและห้น่ัยนัต์
เพื�อท้น่ัแรงคุ้นั (รายละเอยีดีเพิ�มเติมในัรายงานัการพัฒนัาอยา่งยั�งยนืัประจำาป ี2561) และการพัฒนัาต่อยอดีโดียรว่่มมอืกับมหาว่ทิยาลัย
ซ่เีอม็เคุ้แอล (CMKL) นัำาปญัญาประดิีษฐ์ (Artificial Intelligence หรอื AI) มาติดีตั�งในัระบบสิ่ายพานัคัุ้ดีขว่ดีเพื�อชว่่ยในัการว่เิคุ้ราะห์
คุ้ณ้ภัาพขว่ดีที�มคีุ้ณ้ภัาพกลับเข�าสิู่่กระบว่นัการผลิตอกีคุ้รั�ง (รายละเอยีดีเพิ�มเติมในัรายงานัการพัฒนัาอยา่งยั�งยนืัประจำาป ี2562)
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ปริมาณของเสียจำแนกตามวิธีการกำจัด
ของกลุ่มธุรกิจเครื�องดื�ม (รวมต่างประเทศ)

5.44%

49.70%28.69%

6.62%

8.93%

0.52%

การใช้ซ�ำ การฝ�งกลบ

5.36%

48.72%

6.43%

0.54%

27.87%

10.99%

ปริมาณของเสียจำแนกตามวิธีการกำจัด
ของกลุ่มธุรกิจอาหาร

การนำกลับมาใช้ใหม่ การหมักทำปุ�ย การนำไปผลิตเป�นพลังงาน การเผาทิ�ง

มัทิน่ วศิิษ์ฐ์ชยัยากิล่ี่ 
ตัวแทนจำาหน่ายผู้เข้ารว่ม
โครงการ Bring Back Home 
บรษัิท เค.เอน็.บิซเินส จำากัด

แบง่ปนัคณ่ค่า

โคุ้รงการ Bring Back Home มปีระโยชน์ัมากทั�งในัมม้ของธร้กิจ และสิิ่�งแว่ดีล�อม แน่ันัอนัว่า่
เราทำาธร้กิจยอ่มหว่งัให�เกิดีรายไดี�และกำาไร ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�ก็ตอบโจทย ์รปูแบบของโคุ้รงการคืุ้อ
การให�เอเย่นัต์ หรอืตัว่แทนัจำาหน่ัาย ช่ว่ยเป็นัศูนัย์กลางรว่บรว่มขว่ดีจาก Sub-agent หรอื
ลกูคุ้�าของเรา เพื�อขายคืุ้นัให�ไทยเบฟ แนัว่คิุ้ดีนีั�นัอกจากจะชว่่ยกระต้�นัยอดีขาย ยงัชว่่ยในัการ
สิ่ร�างคุ้ว่ามผูกพันัระหว่า่งเรากับ Sub-agent ดี�ว่ย ถือว่า่ไดี�ประโยชน์ัถึง 2 ต่อ เพราะซ่ื�อของ
จากเราไปขาย ทำารายไดี�จากการขายสิิ่นัคุ้�า และยงัมรีายไดี�จากการขายขว่ดีคืุ้นัให�กับเราอกี และ
ที�สิ่ำาคัุ้ญคืุ้อเราอำานัว่ยคุ้ว่ามสิ่ะดีว่กดี�ว่ยการไปรบัซ่ื�อถึงที�

ถ�ามองในัมม้สิิ่�งแว่ดีล�อม ถือว่า่เราชว่่ยโลกไดี�ดี�ว่ย เพราะการที�รถของไทยเบฟมาส่ิ่งของ หรอื
เราไปส่ิ่งของให�กับลกูคุ้�าปกติก็จะต�องว่ิ�งรถเปล่ากลับ ซ่ึ�งโมเดีลของโคุ้รงการนีั�ใช�ประโยชน์ั
จากรถขนัส่ิ่งเที�ยว่กลับ (Backhaul) ให�ใช�พลังงานัอย่างคุ้้�มคุ่้า แล�ว่ขว่ดีที�สิ่ภัาพดีี นัำามาเข�า
กระบว่นัการทำาคุ้ว่ามสิ่ะอาดีมีมาตรฐานั ไมต่�องผลิตใหมก็่ชว่่ยลดีการใช�พลังงานั ลดีการใช�
ทรพัยากรธรรมชาติไดี�อกี

ทิิศทิางกิารดำำาเนินงาน

ในักระบว่นัการผลิตเคุ้รื�องดืี�มและอาหารที�มีคุ้ณ้ภัาพ ไทยเบฟคุ้ำานึังถึงคุ้ว่ามปลอดีภััยของผู�บรโิภัคุ้เป็นัสิ่ำาคัุ้ญ จงึคัุ้ดีสิ่รรว่ตัถดิ้ีบจาก
ธรรมชาติโดียผ่านักระบว่นัการต่าง ๆ อย่างประณีตและพิถีพิถันั เพื�อไม่ให�ของเสีิ่ยที�เกิดีจากกระบว่นัการแปรรปูต่าง ๆ ส่ิ่งผลกระทบ
ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมและชม้ชนัไดี�

ไทยเบฟจงึปฏิิบัติตามข�อกำาหนัดีทางกฎหมายในัการบำาบัดีและกำาจดัีของเสีิ่ยตามมาตรฐานัสิ่ากลเพื�อดีำาเนิันัการบรหิารจดัีการของเสีิ่ย
ให�มปีระสิิ่ทธภิัาพสิ่งูสิ่ด้ี ซ่ึ�งคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ดัีงกล่าว่ในัป ี2563 มีดัีงนีั�

ใส่
ใจ
ดูแู

ลส่
�งแ

วดู
ล้อ

ม

80 การบรหิารจดัการของเสีย บรรจภัุณฑ์ และเศรษฐ์กิจหมนุเวยีน



ลดปริมาณวัสดุที�ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
ประเภทกระป�องอะลูมิเนียมลงทั�งหมด 

2,700 ตัน

เป�าหมายป� 2563

เป�าหมายป� 2568
เก็บกลับ

100%
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วและกระดาษ
ที�จำหน่ายในประเทศมาเพื�อใช้ซ�ำ 
หรือนำกลับมาใช้ใหม่

เป�าหมายป� 2573
เก็บกลับ

100%
ของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป�องอะลูมิเนียม
และขวดพลาสติก PET ที�จำหน่ายในประเทศ

100%
ของบรรจุภัณฑ์หลักที�ใช้ในกระบวนการผลิตจะต้องทำมาจากวัสดุที�
สามารถนำกลับมาใช้ซ�ำ (reusable), นำกลับมาใช้ใหม่ (recyclable) 
หรือสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (compostable)

เก็บกลับ

80%
ของบรรจุภัณฑ์หลัก* มาใช้ซ�ำและกลับมาใช้ใหม่ 
โดยคำนวณสัดส่วนจากยอดขายเทียบน�ำหนัก
บรรจุภัณฑ์

*ได้แก่ ขวดแก้วที�ใช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครื�องดื�มสุรา เบียร์ น�ำดื�ม และเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล์ ที�สามารถนำกลับมาคืนเพื�อใช้ซ�ำ หรือใช้ใหม่ได้ (returnable glass bottles)
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 





ไทยเบฟสนัับสนันุัโครงการเพ่ื่�อสังคมในัหลายด้้านั โด้ยให้ความสำาคัญในัด้้านั
การศึึกษา สาธารณสขุ กีฬา ศิึลปะและวฒันัธรรม การพัื่ฒนัาชุมุชุนั และ
โครงการประชุารฐัรกัสามคัคี ซึ่ึ�งไทยเบฟยดึ้มั�นัในัการด้ำาเนิันัโครงการต่่าง ๆ 
ท่ามกลางวกิฤต่โควดิ้-19 ผ่่านัโครงการใหม ่ๆ เพ่ื่�อสรา้งสรรค์และแบ่งปนัั
ประโยชุน์ัให้แก่สังคม ชุมุชุนั และประเทศึชุาติ่ ส่งเสรมิให้เกิด้ความเข้มแข็ง
และการพัื่ฒนัาในัด้้านัอ่�นั ๆ รวมถึึงการเจรญิเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจ 

แบง่ปนัคณุค่าให้คนท่ัวโลก

การด้แูลและแบง่ปนัั การสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม 84

การพัื่ฒนัาด้้านัการศึึกษา 90

การพัื่ฒนัาด้้านัสาธารณสขุ 96

การพัื่ฒนัาด้้านักีฬา  112

การอนัรุกัษ์ศิึลปะและวฒันัธรรมของชุาติ่ 122

การพัื่ฒนัาชุมุชุนั  144

โครงการประชุารฐัรกัสามคัคี 158

ศึนูัย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั (C asean) 164

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 413-1
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
รายงานัการพัื่ฒนัาที�ยั�งยน่ั 2563 



ในัป ี2563 ประเทศึไทยและทั�วโลกได้้เผ่ชุญิกับความท้าทายเน่ั�องมาจากการ
แพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19 ซึ่ึ�งส่งผ่ลกระทบต่่อความเปน็ัอยูข่องประชุากร
ทั�วภูมูภิูาคอาเซึ่ยีนั เพ่ื่�อรบัมอ่กับการระบาด้ใหญ่ครั�งนีั� ไทยเบฟได้้มส่ีวนัรว่ม
ต่่อสังคมและแสด้งพื่ลังในัฐานัะผู่้นัำาทางธรุกิจที�มคีวามรบัผิ่ด้ชุอบต่่อสังคม 
ไทยเบฟไม่เคยลด้ความพื่ยายาม แต่่ยังคงให้ความสำาคัญกับโครงการ
ความรบัผิ่ด้ชุอบต่่อสังคมที�หลากหลายทั�วทั�งประเทศึและครอบคลมุประชุากร
หลายกลุ่มทั�วประเทศึตั่�งแต่่เยาวชุนัจนัถึึงผู่้สงูอาย ุโด้ยมุง่เน้ันัการด้ำาเนิันั
โครงการในั 5 มติิ่หลัก ดั้งนีั� 1) ด้้านัการศึึกษา 2) ด้้านัสาธารณสขุ 3) ด้้านักีฬา 
4) ด้้านัศิึลปะและวฒันัธรรม และ 5) ด้้านัการพัื่ฒนัาชุมุชุนัและสังคม 
ไทยเบฟมส่ีวนัรว่มในัทกุมติิ่โด้ยชุว่ยเสรมิสรา้งศัึกยภูาพื่ให้ทกุคนัในัสังคม
ให้ได้้มโีอกาสบรรลศัุึกยภูาพื่ของต่นั ภูายใต้่คำากล่าวที�วา่ “ไทยเบฟ...
อยูกั่บคณุทกุชุว่งเวลา”

การดแูลและแบง่ปนั
การสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม



สาธารณสุข

31%

การศึึกษา

8%

กีฬา

36%

ศิึลปะและวัฒันธรรม

14%

การพััฒนาชุมุชุน

11%

ในป ี2563 ไทยเบฟได้้ใชุง้บประมาณจัดั้สรรกวัา่ 600 ล้านบาทให้้แก่ 5 ประเด็้นสำาคััญ ดั้งนี� 

ไทยเบฟมีความมุง่มั�นัที�จะบรรลพัุื่นัธกิจขององค์กร “สรา้งสรรค์
และแบง่ปนััคณุค่าแห่งการเติ่บโต่” ให้กับผู่้มส่ีวนัได้้ส่วนัเสียของ
องค์กร ผ่่านัโครงการต่่าง ๆ ที�สรา้งสรรค์สภูาพื่แวด้ล้อมที�มั�นัคง
และชุมุชุนัที�ยั�งยน่ั ในัป ี2563 ไทยเบฟยงัคงมุง่เน้ันัให้การ
สนัับสนันุัโครงการต่่าง ๆ  ตั่�งแต่่การส่งเสรมินัำาสะอาด้ การปลกู
ปา่เพ่ื่�อรกัษาต้่นันัำาและลด้ก๊าซึ่เรอ่นักระจก  การมอบผ้่าห่มในั
ถิึ�นัทรุกันัด้าร การเพิื่�มรายได้้ท้องถิึ�นัผ่่านัโครงการประชุารฐั
รกัสามคัคี การมอบทนุัการศึึกษา โรงเรยีนัรว่มพัื่ฒนัา นัอกจากนีั�
ไทยเบฟยงัให้การสนัับสนันุัด้้านัศิึลปวฒันัธรรมอยา่งต่่อเน่ั�อง
เชุน่ักันั โด้ยมองวา่ปจัจยัทางวฒันัธรรมของสังคมนัั�นัถ่ึอเปน็ั
ปจัจยัสำาคัญที�จะต้่องธำารงรกัษาไว ้และไทยเบฟยงัได้้รเิริ�ม
โครงการด้้านัสาธารณสขุเพ่ื่�อบรรเทาปญัหาฝุุ่น่ัละออง PM 2.5  
รวมถึึงการแพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19  เพ่ื่�อคุ้มครองสขุภูาพื่
ของพื่นัักงานัไทยเบฟและส่วนัรวมอกีด้้วย 

ไทยเบฟกำาหนัด้โครงสรา้งการกำากับด้แูลเพ่ื่�อด้ำาเนิันัโครงการด้้านั
ความรบัผิ่ด้ชุอบต่่อสังคม ทั�งแบบระยะสั�นั ระยะกลาง และระยะยาว 
โด้ยโครงการต่่าง ๆ ในัทั�ง 5 มติิ่ ล้วนัได้้รบัการชุี�แนัะแนัวทางจาก
ผู่้บรหิารระดั้บสงู ซึ่ึ�งนัำาโด้ยกรรมการผู่้อำานัวยการใหญ่ พื่รอ้มทั�ง
ส่งเสรมิและสนัับสนันุัให้กรรมการบรษัิทและพื่นัักงานัเปน็ัอาสาสมคัร
เขา้รว่มกิจกรรมทางสังคมและสาธารณกศุึลในัทกุรปูแบบ โด้ยจดั้
ให้มคีณะทำางานัในัการพัื่ฒนัางานัแต่่ละด้้านั ซึ่ึ�งแบง่การด้ำาเนิันั
งานัออกได้้เปน็ั 2 ส่วนั ค่อ

1. การจัดั้การจัากส่วันกลาง ประกอบด้้วยกลุ่มโครงการพัื่ฒนัา
ชุมุชุนั กลุ่มโครงการส่งเสรมิคณุภูาพื่ชุวีติ่และสิ�งแวด้ล้อม 
กลุ่มประสานังานัภูายนัอกองค์กร กลุ่มโครงการไทยทาเลนัท์ 
กลุ่มโครงการส่งเสรมิศิึลปวฒันัธรรม C asean กลุ่มสำานััก
ทรพัื่ยากรบคุคล และกลุ่มสำานัักส่�อสารองค์กร 

 
 ชุ่วงกลางปี 2562 คณะทำางานักิจกรรมเพ่ื่�อสังคมจาก

ส่วนักลาง ได้้มกีารจดั้ระบบการด้ำาเนิันังานัของคณะทำางานั
แบบบรูณาการโครงการ อนััส่งผ่ลต่่อการเปลี�ยนัแปลงการ
ทำางานัทั�งภูายในัส่วนังานั และระหวา่งหน่ัวยงานัต่่าง ๆ ให้มี
ประสิทธภิูาพื่มากขึ�นั โด้ยการจดั้ประชุมุรายสัปด้าห์รว่มกันั
ระหวา่งกลุม่งานัที�รบัผิ่ด้ชุอบโครงการในั 5 มิติ่ เพ่ื่�อแลกเปลี�ยนั
ขอ้มลูความคิด้เห็นั หาความเชุ่�อมโยงของโครงการที�แต่่ละฝุ่า่ย
รบัผิ่ด้ชุอบ จดั้สรรการใชุง้บประมาณเพ่ื่�อให้เกิด้ประโยชุน์ั
สงูสดุ้แก่องค์กรและส่วนัรวม  จากการปรบัการด้ำาเนิันังานัในั
ครั�งนีั� ทำาให้ไทยเบฟสรา้งสรรค์ประโยชุน์ัและลด้ความซึ่ำาซึ่อ้นั
ในัการทำางานัได้้เพิื่�มมากขึ�นัเปน็ัเท่าตั่ว 

2. การจัดั้การในระดั้บพ้ั�นที�รอบโรงงาน ประกอบด้้วย หน่ัวยงานั
มวลชุนัสัมพัื่นัธแ์ละแผ่นัสิ�งแวด้ล้อมของแต่่ละโรงงานั ซึ่ึ�งทำางานั
ประสานักับส่วนักลางอยา่งต่่อเน่ั�อง ทั�งนีั� แต่่ละหน่ัวยงานัสามารถึ
ด้ำาเนิันัโครงการที�รเิริ�มเอง หรอ่รว่มม่อกับกลุ่มงานัต่่าง ๆ ในัสังคม 

รอ้ยละ 100 ของสถึานัประกอบการหรอ่โรงงานัในักลุ่มไทยเบฟที�มี
ชุมุชุนัโด้ยรอบ มีการจดั้ทำาโครงการพัื่ฒนัาชุมุชุนัเพ่ื่�อต่อบรบักับ
ความต้่องการของชุมุชุนัเหล่านัั�นั ชุว่ยทำาให้การด้ำาเนิันังานัของ
ไทยเบฟที�อาจมผี่ลกระทบโด้ยต่รงหรอ่โด้ยออ้มต่่อชุมุชุนัโด้ยรอบ
ทำาได้้อยา่งครอบคลมุ 

 
ในัการรเิริ�มโครงการและกิจกรรมด้้านัความรบัผิ่ด้ชุอบต่่อสังคมและ
สิ�งแวด้ล้อม ไทยเบฟมขีั�นัต่อนัด้ำาเนิันังานัและสรา้งการมส่ีวนัรว่มกับ
ผู่้มส่ีวนัได้้ส่วนัเสียดั้งนีั� 

• ทำาการประเมนิัผ่ลกระทบทางด้้านัสังคมและสิ�งแวด้ล้อมอยา่ง
สมำาเสมอ ผ่่านัการสานัสัมพัื่นัธแ์ละสอบถึามความคิด้เห็นัหรอ่
ความต้่องการจากกลุ่มชุมุชุนัเปา้หมาย ทั�งที�เปน็ัชุมุชุนัรอบโรงงานั 
รอบสถึานัประกอบการทั�งหมด้ และชุมุชุนัที�ใกล้ชุดิ้กับผ่ลิต่ภัูณฑ์์
ของไทยเบฟ ด้้วยวธิกีารใชุแ้บบสอบถึาม การสัมภูาษณ์ การจดั้
ประชุมุสาธารณะ การพูื่ด้คยุกับกลุ่มผู่้นัำาชุมุชุนั กลุ่มผู่้ปกครอง 
คณะกรรมการโรงเรยีนั หรอ่การจดั้กลุ่มประชุมุยอ่ยที�เปน็ักันัเอง
รายสัปด้าห์ (สภูากาแฟ) 

• การคัด้เล่อกโครงการและการด้ำาเนิันัการรว่มกับชุมุชุนัเพ่ื่�อสรา้ง
ประโยชุน์ัแก่สิ�งแวด้ล้อมและชุมุชุนั ต่ามเปา้ประสงค์ของโครงการ 
โด้ยได้้พิื่จารณาด้ำาเนิันัการรว่มกับผู่้มส่ีวนัได้้ส่วนัเสียที�เปน็ักลุ่ม
เปา้หมาย

• ทกุโครงการที�จดั้ทำาจะต้่องมกีารวดั้ผ่ลลัพื่ธก์ารทำางานัอยา่งเปน็ั
รปูธรรม ด้้วยการวดั้ความพึื่งพื่อใจของชุมุชุนั กลุ่มผู่้มส่ีวนัได้้
ส่วนัเสีย การวดั้ผ่ลกระทบทางสังคมและสิ�งแวด้ล้อม รวมถึึงการ
ติ่ด้ต่ามรายงานัความค่บหน้ัาจากหน่ัวยงานัที�เกี�ยวขอ้งต่่าง ๆ 
อาทิ หน่ัวยงานัราชุการ มหาวทิยาลัย ประชุาสังคม 

ไทยเบฟรว่มม่อกับชุมุชุนัและหน่ัวยงานัท้องถิึ�นัต่่าง ๆ จดั้ตั่�งเป็นั
คณะกรรมการความปลอด้ภัูย คณะกรรมการให้คำาปรกึษา รวมถึึงทีมงานั
ที�รบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนัของชุมุชุนัเพ่ื่�อบรหิารและจดั้การกับผ่ลกระทบต่่าง ๆ 
ที�อาจเกิด้ขึ�นั เชุน่ั แผ่นักมวลชุนัสัมพัื่นัธ ์แผ่นักสิ�งแวด้ล้อมประจำาโรงงานั
ในักลุ่มไทยเบฟทั�วประเทศึ โด้ยจะมกีารติ่ด้ต่ามและรายงานัผ่ล
การด้ำาเนิันัการเปน็ัระยะ ๆ อยา่งต่่อเน่ั�อง เพ่ื่�อให้มั�นัใจวา่กิจกรรม
สาธารณประโยชุน์ัที�ไทยเบฟให้การสนัับสนันุัสามารถึต่อบสนัองความ
ต้่องการของชุมุชุนัและเกิด้ประโยชุน์ัแก่ส่วนัรวมอยา่งยั�งยน่ัอยา่งแท้จรงิ
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
รายงานัการพัื่ฒนัาที�ยั�งยน่ั 2563 



ของสถานประกอบการ* มีการด้ำาเนินโคัรงการ
พััฒนาชุมุชุนที�ตอบรบัคัวัามต้องการของ
ชุมุชุนโด้ยรอบ

*สถานประกอบการ ห้มายถึง สถานประกอบการที�มกีารประเมิน
วัา่ การด้ำาเนินการของกลุ่มไทยเบฟอาจัมีผลกระทบต่อชุมุชุน 
ไมว่ัา่จัะเปน็ทางตรงห้รอ้ทางออ้ม และกลุ่มไทยเบฟจัดั้ให้้มี
โคัรงการพััฒนาชุมุชุนรอบสถานประกอบการนั�น (32 แห่้ง) 

100%

การมีส่วันรว่ัมของพันักงานจัติอาสากลุ่มไทยเบฟ 

1,387คนั

สร้า้งการ้มีีส่วนร้ว่มีพนักงาน

15,429 ชุั�วโมง

คิิดเป็น็ชั่ั�วโมีงจิติอาสา

เมียนัมา

ลาว

กัมพูื่ชุา

 การพััฒนาด้้านการศึึกษา
 (Connext ED 
 และโคัรงการโรงเรยีนรว่ัมพััฒนา)

 การพััฒนาด้้านสาธารณสุข
 การพััฒนาด้้านศิึลปะและวัฒันธรรม

 ของคัวัามเปน็ชุาติ
 การพััฒนาด้้านกีฬา
 โคัรงการพััฒนาชุมุชุน 

 และโคัรงการประชุารฐัรกัสามัคัคีั

86 การดแูลและแบ่งปนัการสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม



กิจักรรมตัวัอยา่งเพ้ั�อสังคัมของไทยเบฟ ที�สอด้คัล้องกับการสนับสนนุเปา้ห้มายการพััฒนาที�ยั�งยน้ของ
องค์ัการสห้ประชุาชุาติและตอบสนองต่อสิ�งที�เปน็สาระสำาคััญด้้านคัวัามยั�งยน้ของไทยเบฟ

UNSDG โคัรงการ ตัวัชุี�วัดั้

ขจัดั้คัวัามยากจัน

1.5  ภูายในัป ี2573 สรา้งภูมูิต้่านัทานัและ
ลด้การเปดิ้รบัและความเปราะบางต่่อ
เหต่รุนุัแรงที�เกี�ยวข้องกับภูมูิอากาศึ 
และภัูยพิื่บัติ่ทางเศึรษฐกิจ สังคม
และสิ�งแวด้ล้อม ให้กับผู่้ที�ยากจนัและ
อยูใ่นัสถึานัการณ์เปราะบาง

ไทยเบฟรวัมใจัต้านภัยห้นาวั ลด้จำานัวนัผู่้ได้้รบัผ่ลกระทบจากเหต่รุนุัแรง
ที�เกี�ยวข้องกับภูมูิอากาศึและภัูยพิื่บัติ่กวา่ 

200,000 คัน/ป*ี
*สามารถึด้สัูด้ส่วนัประเภูทผู่้ได้้รบัผ้่าห่มได้้ที�หน้ัา 157 

โคัรงการฟื� นฟูผู้ประสบอบุัติภัย
ดิ้นโคัลนถล่ม ชุมุชุนบา้นห้้วัยขาบ

สนัับสนันุังบประมาณในัการก่อสรา้งบา้นัให้กับชุาวบ้านั
ที�เด่้อด้รอ้นัที�ห้วยขาบ จำานัวนั 60 ห้ลังคัาเรอ้น  
รวมผู่้รบัผ่ลประโยชุน์ั   247  คัน  

ขจัดั้คัวัามอด้อยากสรา้งคัวัามมั�นคังทาง
อาห้าร

2.4  สรา้งหลักประกันัวา่จะมีระบบการผ่ลิต่
อาหารที�ยั�งยน่ัและด้ำาเนิันัการต่ามแนัว
ปฏิบัติ่ทางการเกษต่รที�มีภูมูิคุ้มกันั
ที�จะเพิื่�มผ่ลิต่ภูาพื่และการผ่ลิต่ 
ซึ่ึ�งจะชุว่ยรกัษาระบบนิัเวศึ เสรมิขีด้
ความสามารถึในัการปรบัตั่วต่่อการ
เปลี�ยนัแปลงสภูาพื่ภูมูิอากาศึ ภูาวะ
อากาศึรนุัแรง ภัูยแล้ง อทุกภัูย และ
ภัูยพิื่บัติ่อ่�นั ๆ และจะชุว่ยพัื่ฒนัาที�ดิ้นั
และคณุภูาพื่ดิ้นัอยา่งต่่อเน่ั�อง ภูายในั
ป ี2573

โคัรงการคัวัามรว่ัมม้อ
ห้้วัยฮ่องไคัรฯ้ ไทยเบฟ
รว่ัมฟื� นฟูปา่ พััฒนา
คัณุภาพัชุวีัติจังัห้วัดั้น่าน

การรณรงค์การบรหิารจดั้การการเกษต่รแบบยั�งยน่ั 
นัำาองค์ความรูด้้้านัการพัื่ฒนัาอาชุพีื่ สนับสนนุปจััจัยั
การผลิต ชุว่ัยเกษตรกรเพิั�มเติมกวัา่ 150 ราย และ

สรา้งรายได้้เฉลี�ย 3,000 บาท/เด้้อน/ราย    

ส่งเสรมิคัวัามเปน็อยูที่�ดี้ของทกุคัน

3.3  ยติุ่การแพื่รก่ระจายของเอด้ส์ วณัโรค 
มาลาเรยี และโรคเขต่รอ้นัที�ถึกูละเลย 
และต่่อสู้กับโรคตั่บอกัเสบ โรคติ่ด้ต่่อ
ทางนัำา และโรคติ่ด้ต่่ออ่�นั ๆ ภูายในั
ป ี2573

3.4  ลด้การต่ายก่อนัวยัอนััควรจาก
โรคไมติ่่ด้ต่่อให้ลด้ลงหนึั�งในัสาม 
ผ่่านัทางการปอ้งกันัและการรกัษาโรค 
และสนัับสนันุัสขุภูาพื่จติ่และความ
เปน็ัอยูที่�ดี้ ภูายในัป ี2573

3.8  บรรลกุารมีหลักประกันัสขุภูาพื่
ถ้ึวนัหน้ัา รวมถึึงการปอ้งกันั
ความเสี�ยงทางการเงินั การเข้าถึึง
การบรกิารสาธารณสขุจำาเปน็ัที�มี
คณุภูาพื่ และเข้าถึึงยาและวคัซึ่นีั
จำาเปน็ัที�ปลอด้ภัูย มีประสิทธผิ่ล 
มคีณุภูาพื่ และมรีาคาที�สามารถึซึ่่�อหาได้้

3.b  สนัับสนันุัการวจิยัและการพัื่ฒนัา
วคัซึ่นีัและยาสำาหรบัโรคติ่ด้ต่่อและ
ไม่ติ่ด้ต่่อที�ส่งผ่ลกระทบโด้ยต่รงต่่อ
ประเทศึกำาลังพัื่ฒนัา ให้มีการเข้าถึึง
ยาและวคัซึ่นีัจำาเปน็ัในัราคาที�สามารถึ
ซึ่่�อหาได้้ต่ามปฏิญญาโด้ฮาความต่กลง
วา่ด้้วยสิทธใินัทรพัื่ยสิ์นัทางปญัญา
ที�เกี�ยวกับการค้าและการสาธารณสขุ 
ซึ่ึ�งเน้ันัยำาสิทธสิำาหรบัประเทศึกำาลัง
พัื่ฒนัาที�จะใชุบ้ทบัญญัติ่ในัความ
ต่กลงวา่ด้้วยสิทธใินัทรพัื่ยสิ์นัทาง
ปญัญาที�เกี�ยวกับการค้าอยา่งเต็่มที�
ในัเร่�องการผ่่อนัปรนัเพ่ื่�อจะปกปอ้ง
สขุภูาพื่สาธารณะและโด้ยเฉพื่าะการ
เข้าถึึงยาโด้ยถ้ึวนัหน้ัา

3.d  เสรมิขดี้ความสามารถึสำาหรบัทกุประเทศึ
โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งในัประเทศึกำาลัง
พัื่ฒนัาในัเร่�องการแจง้เต่่อนัล่วงหน้ัา 
การลด้ความเสี�ยง และการบรหิาร
จดั้การความเสี�ยงด้้านัสขุภูาพื่
ในัระดั้บประเทศึและระดั้บโลก

โคัรงการพััฒนาด้้านสาธารณสุข ปี 2563 ไทยเบฟสนับสนุนเงินชุ่วัยเห้ล้อ เพ่ื่�อ
การพัื่ฒนัางานัวิจัยทางการแพื่ทย์ อุปกรณ์
ทางการแพื่ทยแ์ละด้้านัสขุภูาพื่ขั�นัพ่ื่�นัฐานัต่่าง ๆ

รวมกวา่ 200 ล้านบาท

โคัรงการส่งมอบแอลกอฮอล์ 
รว่ัมต้านวักิฤตโคัวัดิ้-19

มอบผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้จากแอลกอฮอล์ให้กับ
สถึาบันัการศึึกษาทั�วประเทศึที�อยูใ่นัเครอ่ข่ายของ

บรษัิทรวม 470 แห่้ง  

ส่งมอบแอลกอฮอล์เพ่ื่�อสาธารณประโยชุน์ั
ทั�งในัประเทศึไทยและต่่างประเทศึรวมกวา่ 

1,090,000 ลิตร

โคัรงการผลิตและส่งมอบ
ห้น้ากากอนามัย Surgical Mask 
และ N95 

ส่งมอบหน้ัากากอนัามัย  130,000 ชุิ�น 
ให้โรงพื่ยาบาล บคุลากรทางการแพื่ทยใ์นั 

9 โรงพัยาบาลในประเทศึไทย

โคัรงการคัลินิกตรวัจัวัเิคัราะห์้
ทางการแพัทย์

คลินิักต่รวจวเิคราะห์ทางการแพื่ทย์
ให้บรกิารต่รวจโรคโควดิ้-19 แก่ผู่้เข้ารบับรกิาร 

จำานัวนัทั�งสิ�นั 15,970 คัรั�ง

โคัรงการโรงพัยาบาลสถาบัน
โรคัไตภมูิราชุนคัรนิทร์

โรงพื่ยาบาลสถึาบันัโรคไต่ภูมูิราชุนัครนิัทร ์
ผ่่าตั่ด้ปลกูถ่ึายไต่แก่ผู่้ปว่ยสำาเรจ็ 

49 ราย (เพิั�มขึ�น 81% จัากป ี2562)

โคัรงการพััฒนาด้้านกีฬา เยาวชุนัมากกวา่ 95,000 คัน  
เข้ารว่มโครงการพัื่ฒนัาด้้านักีฬาของไทยเบฟ  
ชุว่ยเสรมิสขุภูาพื่ทั�งทางรา่งกาย จติ่ใจ  
และความเปน็ัอยูที่�ดี้ให้แก่เยาวชุนัเหล่านัั�นั
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UNSDG โคัรงการ ตัวัชุี�วัดั้

ส่งเสรมิโอกาสในการเรยีนรู้

4.1  สรา้งหลักประกันัวา่เด็้กชุายและ
เด็้กหญิงทกุคนัสำาเรจ็การศึึกษา
ระดั้บประถึมศึึกษาและมัธยมศึึกษา
ที�มีคณุภูาพื่ เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใชุจ้า่ย นัำาไปสูผ่่ลลัพื่ธท์างการเรยีนั
ที�มีประสิทธผิ่ล ภูายในัป ี2573

4,3  ให้ชุายและหญิงทกุคนัเข้าถึึง
การศึึกษาวชิุาเทคนิัค อาชุวีศึึกษา 
อดุ้มศึึกษา รวมถึึงมหาวทิยาลัยที�มี
ราคาที�สามารถึจา่ยได้้และมีคณุภูาพื่ 
ภูายในัป ี2573

4.4  เพิื่�มจำานัวนัเยาวชุนัและผู่้ใหญ่ที�มี
ทักษะที�จำาเปน็ั รวมถึึงทักษะทาง
เทคนิัคและอาชุพีื่ สำาหรบัการจา้งงานั 
การมีงานัที�ดี้ และการเปน็ั
ผู่้ประกอบการ ภูายในัป ี2573

โคัรงการให้้ทนุการศึึกษาบตุร
พันักงาน

โคัรงการผู้นำาเพ้ั�อการพััฒนา 
การศึึกษาที�ยั�งยน้ (Connext ED)

โคัรงการสรา้งผู้ประกอบการ
รุน่ให้ม่เพ้ั�อสังคัม (Beta Young 
Entrepreneur)

โคัรงการโรงเรยีนรว่ัมพััฒนา 
(Partnership School)

ป ี2563 ไทยเบฟสนัับสนันุัทนุัการศึึกษาตั่�งแต่่ระดั้บ
ประถึมศึึกษาถึึงระดั้บอดุ้มศึึกษา รวมถึึงการฝุ่ึกฝุ่นั
อาชุพีื่ และครใูนัถิึ�นัทรุกันัด้ารทั�วประเทศึ เปน็ัมลูค่า

รวมกวา่ 11 ล้านบาท จำานัวนัรวม 1,183 ทนุ

เด็้กได้้รบัการพัื่ฒนัาทักษะอาชุพีื่ จาก
โครงการ“การทำามาค้ัาขาย” หรอ่ธรุกิจจำาลอง
จำานัวนักวา่ 

65,000 คัน

โคัรงการคัรเูจัา้ฟา้กรมห้ลวัง
นราธวิัาสราชุนคัรนิทร์

เพิั�มจัำานวันคัรทีู�มีคัณุภาพั
โด้ยเฉพัาะในถิ�นทรุกันด้าร ปลีะ 9 คัน 
(รวมต่ลอด้การสนัับสนันุัจำานัวนัทั�งสิ�นั 72 คนั)

จัดั้ห้าน้ำาอยา่งยั�งยน้
และพัรอ้มใชุส้ำาห้รบัทกุคัน

6.1  บรรลเุปา้หมายการให้ทกุคนัเข้าถึึง
นัำาด่้�มที�ปลอด้ภัูยและมีราคาที�สามารถึ
ซึ่่�อหาได้้ ภูายในัป ี2573

6.6  ปกปอ้งและฟื� นัฟูระบบนิัเวศึ
ที�เกี�ยวข้องกับแหล่งนัำา รวมถึึงภูเูขา 
ปา่ไม้ พ่ื่�นัที�ชุุม่นัำา แม่นัำา ชุั�นัหินัอุม้นัำา 
และทะเลสาบ ภูายในัป ี2563

6.b  สนัับสนันุัและเพิื่�มความเข้มแข็ง
ในัการมีส่วนัรว่มของชุมุชุนัท้องถิึ�นั
ในัการพัื่ฒนัาการจดั้การนัำา
และสขุอนัามัย

โคัรงการพััฒนาน้ำา พััฒนาชุวีัติ 
พััฒนาคัณุภาพัชุวีัติ

ขยายพ่ื่�นัที�เกษต่รที�ได้้รบัผ่ลประโยชุน์ัจากการใชุน้ัำา

จาก 9,564 ไร ่เปน็ั 9,573 ไร ่ 
ฟื� นัฟูพ่ื่�นัที�อนัรุกัษ์วงัปลาโด้ยขดุ้ลอกคลองกลำา 

ระยะทางรวม 680 เมตร

 โคัรงการน้ำาสะอาด้เพ้ั�อชุมุชุน
ของบรษัิท แกรนด์้ รอยลักรุป๊ 
อนิเตอรเ์นชุั�นแนล จัำากัด้ (GRG)

โครงการนัำาสะอาด้เพ่ื่�อชุมุชุนั ของ GRG สามารถึ 

นัำาส่งนัำาเข้าถึึงชุมุชุนักวา่ 7,500 คัรอบคัรวัั  

หรอ่กวา่ 50,000 คัน ในัชุมุชุนัที�ขาด้แคลนั
เขต่มะกเว ประเทศึเมียนัมา

โคัรงการระบบการบรหิ้ารจัดั้การน้ำา
นาขั�นบันได้

เกษต่รกร 12 ราย ที�กาญจนับรุ ีได้้รบัประโยชุน์ัจาก
การฟื� นัฟูและบรหิารจดั้การนัำานัาขั�นับันัได้

โคัรงการน้ำาด้้�มสะอาด้เพ้ั�อน้อง โครงการนัำาด่้�มสะอาด้เพ่ื่�อน้ัอง สามารถึปรบัปรงุ
คณุภูาพื่นัำาให้นัักเรยีนัและบคุลากรของโรงเรยีนั 
ในัจงัหวดั้พื่ระนัครศึรอียธุยา ปทมุธานีั และชุลบรุ ี

จำานัวนัรวมกวา่ 2,000 คนั ได้้มีนัำาด่้�มสะอาด้ 
ลด้ค่าใชุจ้า่ยในัการซึ่่�อนัำาด่้�มไปได้้รวมกันัมากกวา่ 

9.6 ล้านบาท/ปี

ส่งเสรมิการเจัรญิเติบโตทางเศึรษฐกิจั
ที�ยั�งยน้

8.1  ทำาให้การเติ่บโต่ทางเศึรษฐกิจต่่อ
หัวประชุากรมีความยั�งยน่ัต่ามบรบิท
ของประเทศึ โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งให้
ผ่ลิต่ภัูณฑ์์มวลรวมในัประเทศึ ของ
ประเทศึพัื่ฒนัาน้ัอยที�สดุ้ มีการ
ขยายตั่วอยา่งน้ัอยรอ้ยละ 7 ต่่อปี

8.3  ส่งเสรมินัโยบายที�มุ่งการพัื่ฒนัา
ที�สนัับสนันุักิจกรรมที�มีผ่ลิต่ภูาพื่ 
การสรา้งงานัที�สมควร ความเปน็ั 
ผู่้ประกอบการ ความสรา้งสรรค์และ
นัวตั่กรรม และส่งเสรมิการเกิด้และ
การเติ่บโต่ของวสิาหกิจรายยอ่ย 
ขนัาด้เล็ก และขนัาด้กลาง รวมถึึง
การเข้าถึึงบรกิารทางการเงินั

โคัรงการผู้นำาเพ้ั�อการพััฒนา 
การศึึกษาที�ยั�งยน้ 
(CONNEXT ED)

เด็้กนัักเรยีนัและเยาวชุนัรวมกวา่ 65,000 คัน
ได้้รบัการฝุ่ึกฝุ่นัอาชุพีื่และมีงานัที�ดี้ทำาเพ่ื่�อเสรมิ
รายได้้ให้แก่ต่นัเองและครอบครวั

โคัรงการสรา้งผู้ประกอบการ
รุน่ให้ม่เพ้ั�อสังคัม (Beta Young 
Entrepreneur)

สรา้งผู้ประกอบการรุน่ให้ม่ 
จากโครงการ Beta Young ไปแล้ว รวม 170 คัน

การพััฒนาด้้านกีฬา ป ี2563 สรา้งนัักกีฬาเยาวชุนัม่ออาชุพีื่ 160 คนั และ
สรา้งโอกาสการเปน็ัม่ออาชุพีื่ให้แก่เยาวชุนัมากกวา่ 

95,000 คัน

โคัรงการประชุารฐัรกัสามัคัคีั โคัรงการประชุารฐัรกัสามัคัคีั สามารถึชุว่ยขับเคล่�อนั
การด้ำาเนิันังานัของชุมุชุนัไปแล้วกวา่ 1,100 โคัรงการ 
คัรอบคัลมุ 85,000 คัรวััเรอ้น  
โด้ยในัป ี2563 สามารถึสรา้งรายได้้สะสมให้ชุมุชุนั 
ไปแล้วกวา่ 1,246 ล้านบาท (เพิื่�มขึ�นัรอ้ยละ 29  
จากป ี2562 ซึ่ึ�งสรา้งรายได้้รวมได้้กวา่ 543 ล้านับาท)

โคัรงการส่งเสรมิคันรุน่ให้ม่เพ้ั�อ
สรา้งชุมุชุนดี้มีรอยยิ�ม

โคัรงการส่งเสรมิคันรุน่ให้ม่เพ้ั�อสรา้งชุมุชุนดี้มรีอยยิ�ม
สามารถึสรา้งรายได้้ให้แก่ชุมุชุนักวา่ 490 ราย 
ในัจนััทบรุ ีอบุลราชุธานีั และกาฬสินัธุ ์โด้ยสรา้งรายได้้
เขา้สู่ชุมุชุนัได้้รวมมากกวา่ 2.4 ล้านบาท

88 การดแูลและแบ่งปนัการสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม
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UNSDG โคัรงการ ตัวัชุี�วัดั้

สรา้งเม้องและการตั�งถิ�นฐานที�ปลอด้ภัย

11.4  เสรมิความพื่ยายามที�จะปกปอ้งและ
คุ้มครองมรด้กทางวฒันัธรรมและ
ทางธรรมชุาติ่ของโลก

โคัรงการอนรุกัษ์ศิึลปะและ
สรา้งสรรค์ัวัฒันธรรมของ
คัวัามเปน็ชุาติ

ป ี2563 ไทยเบฟสนัับสนันุัโครงการเพ่ื่�ออนัรุกัษ์ศิึลปะ
และสรา้งสรรค์วฒันัธรรมของประเทศึไทย และ
อาเซึ่ยีนั รวมกวา่ 95 ล้านบาท

อนรุกัษ์และใชุป้ระโยชุน์จัากทรพััยากร
ทางทะเลอยา่งยั�งยน้

14.2  บรหิารจดั้การและปกปอ้งระบบนิัเวศึ
ทางทะเลและชุายฝุ่ั� งเพ่ื่�อหลีกเลี�ยง
ผ่ลกระทบทางลบที�มีนััยสำาคัญ 
รวมถึึงโด้ยการเสรมิภูมูิต้่านัทานั
และปฏิบัติ่การเพ่ื่�อฟื� นัฟู เพ่ื่�อบรรลุ
การมีมหาสมทุรที�มีสขุภูาพื่ดี้และมี
ผ่ลิต่ภูาพื่ ภูายในัป ี2563

14.5  ภูายในัป ี2563 อนัรุกัษ์พ่ื่�นัที�ทางทะเล
และชุายฝุ่ั� งอยา่งน้ัอยรอ้ยละ 10 ให้
เปน็ัไปต่ามกฎหมายระหวา่งประเทศึ
และภูายในัประเทศึ และอยูบ่นัพ่ื่�นัฐานั
ของข้อมลูทางวทิยาศึาสต่รที์�ดี้ที�สดุ้
ที�มีอยู่

โคัรงการฟื� นฟูอนรุกัษ์ปา่ชุายเลน รว่ัมปลกูปา่ชุายเลน (ไม้โกงกางและต้่นัแสม)

จำานัวนักวา่ 300 ต้น ในัพ่ื่�นัที�ปา่ชุายเลนับรเิวณ
คลองเกล่อ ต่ำาบลหนัองไม้แด้ง อำาเภูอเม่องชุลบรุ ี
เทียบเปน็ัการอนัรุกัษ์พ่ื่�นัที�ชุายฝุ่ั� งกวา่ 2 ไร่

โคัรงการปลกูปา่ในใจัคัน 
ตามศึาสตรพ์ัระราชุา

รกัษาพ่ื่�นัที�ปา่ชุายเลนับรเิวณบางขนุัเทียนั 
จัำานวัน 50 ไร ่โด้ยปลกูต้่นัโกงกางซึ่อ่มแซึ่ม 
เพิื่�มเติ่มจากเดิ้ม อกีอยา่งน้ัอย 10%  

หรอ่ประมาณ 4,000 ต้น  

เอ่�อต่่อการอนัรุกัษ์พัื่นัธุสั์ต่วน์ัำากวา่ 70 ชุนิด้

ส่งเสรมิการใชุป้ระโยชุน์ที�ยั�งยน้ของระบบ
นิเวัศึบนบก

15.1  สรา้งหลักประกันัวา่จะมีการอนัรุกัษ์ 
การฟื� นัฟู และการใชุร้ะบบนิัเวศึบนับก
และในันัำาจด่้ ในัแผ่่นัดิ้นัรวมทั�งบรกิาร
ทางระบบนิัเวศึอยา่งยั�งยน่ั เฉพื่าะ
อยา่งยิ�ง ปา่ไม้ พ่ื่�นัที�ชุุม่นัำา ภูเูขาและ
เขต่แห้งแล้ง โด้ยเปน็ัไปต่ามข้อบังคับ
ภูายใต้่ความต่กลงระหวา่งประเทศึ 
ภูายในัป ี2563

15.2  ส่งเสรมิการด้ำาเนิันัการด้้านัการบรหิาร
จดั้การปา่ไม้ทกุประเภูทอยา่งยั�งยน่ั 
หยดุ้ยั�งการตั่ด้ไม้ทำาลายปา่ ฟื� นัฟูปา่
ที�เส่�อมโทรม และเพิื่�มการปลกูปา่และ
ฟื� นัฟูปา่ทั�วโลก ภูายในัป ี2563

15.4   สรา้งหลักประกันัวา่จะมีการอนัรุกัษ์
ระบบนิัเวศึภูเูขาและความหลากหลาย
ทางชุวีภูาพื่ของระบบนิัเวศึ เหล่านัั�นั 
เพ่ื่�อจะเพิื่�มพูื่นัขีด้ความสามารถึของ
ระบบนิัเวศึเหล่านัั�นัที�จะให้ผ่ลประโยชุน์ั
อนััสำาคัญต่่อการพัื่ฒนัาที�ยั�งยน่ั 
ภูายในัป ี2573 

15.5  ปฏิบัติ่การที�จำาเปน็ัและเรง่ด่้วนัเพ่ื่�อ
ลด้การเส่�อมโทรมของถิึ�นัที�อยูต่่าม
ธรรมชุาติ่ หยดุ้ยั�งการสญูเสีย ความ
หลากหลายทางชุวีภูาพื่ และภูายในั
ป ี2563 จะปกปอ้งและปอ้งกันัการ
สญูพัื่นัธุข์องชุนิัด้พัื่นัธุที์�ถึกูคกุคาม

โคัรงการรวัมพัลังพัลิกฟื� นค้ัน
ธรรมชุาติสู่สิ�งแวัด้ล้อม (ปลกูปา่
สิรนิธรฯ)

โคัรงการคัวัามรว่ัมม้อ
ห้้วัยฮ่องไคัรฯ้

การส่งเสรมิการด้ำาเนิันัการบรหิารจดั้การปา่ไม้
ทกุประเภูทอยา่งยั�งยน่ั หยดุ้ยั�งการตั่ด้ไมท้ำาลายปา่ 
ฟื� นัฟูปา่ที�ถึกูรกุลำา เพิื่�มการปลกูปา่ 

สามารถึรกัษาพ่ื่�นัที�ปา่ได้้ 668 ไร ่ซึ่ึ�งในัป ี2563  
การเจรญิเติ่บโต่และอตั่ราการรอด้ต่ายของต้่นัไม้

เท่ากับ 99.79%

โคัรงการรวัมใจัปลกูต้นไม้พ้ั�นที�
สีเขียวัรว่ัมกับชุมุชุนรอบโรงงาน
ของกลุ่มไทยเบฟ 

ปลกูต้่นัไมเ้พิื่�มพ่ื่�นัที�สีเขียวได้้กวา่ 4,000 ต้น 
แบง่เปน็ัไมย้น่ัต้่นั 17 สายพัื่นัธุ ์อาทิ พื่ะยงู ประดู้่ปา่ 
ต่ะเคียนัทอง สะเด้า มะฮอกกานีั คณู เปน็ัต้่นั 

โคัรงการไทยเบฟชุว่ัยชุมุชุน
ชุว่ัยชุา้ง ฝา่วักิฤตโคัวัดิ้-19 

สนัับสนันุัผ่ลไมที้�ล้นัต่ลาด้จากเกษต่รกรทั�วประเทศึ
กวา่ 153 ราย เพ่ื่�อนัำาผ่ลไม ้อาทิ มะม่วง ลำาไย มะละกอ 

รวมปรมิาณกวา่ 31,500 กิโลกรมั ไปเปน็ัอาหาร 

ให้ชุา้งที�ขาด้แคลนั 775 เชุอ้ก

สรา้งคัวัามรว่ัมม้อระดั้บสากล
ต่อการพััฒนาที�ยั�งยน้

17.9  เพิื่�มพูื่นัการสนัับสนันุัระหวา่งประเทศึ
สำาหรบัการด้ำาเนิันัการด้้านัการเสรมิสรา้ง
ขีด้ความสามารถึที�มีประสิทธผิ่ลและ
มีการตั่�งเปา้ในัประเทศึกำาลังพัื่ฒนัา
เพ่ื่�อสนัับสนันุัแผ่นัระดั้บชุาติ่ที�จะ
ด้ำาเนิันังานัในัทกุเปา้หมายการพัื่ฒนัา
ที�ยั�งยน่ั รวมถึึงผ่่านัทางความรว่มม่อ
แบบเหน่ัอ-ใต้่ ใต้่-ใต้่ และไต่รภูาคี

17.17  สนัับสนันุัและส่งเสรมิหุ้นัส่วนั
ความรว่มม่อระหวา่งภูาครฐั 
ภูาครฐั-ภูาคเอกชุนั และประชุาสังคม 
สรา้งบนัประสบการณ์และกลยทุธ์
ด้้านัทรพัื่ยากรของหุ้นัส่วนั

โคัรงการประชุารฐัรกัสามัคัคีั สนัับสนันุัการส่งเสรมิหุ้นัส่วนัความรว่มม่อ
ระหวา่งภูาครฐั เอกชุนั ประชุาสังคม วชิุาการ และ 
ประชุาชุนั เพ่ื่�อจดั้ตั่�งเปน็ับรษัิท ประชุารฐัรกัสามัคคี 

วสิาหกิจเพ่ื่�อสังคม จำานัวนั 76 จังัห้วัดั้  

เปน็ัมลูค่าเงินัรว่มทนุั 337 ล้านบาท  

สรา้งให้เกิด้โครงการความรว่มมอ่ 1,161 โคัรงการ

โคัรงการ ASEAN Youth 
Showcase 2020: Advancing 
Social Entrepreneurship

เพิื่�มโครงการเพ่ื่�อสังคมที�ยั�งยน่ัให้แก่ภูมูิภูาคอาเซึ่ยีนั 

จำานัวนั 3 โคัรงการใน 3 ประเทศึ 
ประกอบด้้วย ประเทศึอนิัโด้นีัเซึ่ยี มาเลเซึ่ยี  
และฟิลิปปนิัส์
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การศึึกษาเปน็ัรากฐานัที�สำาคัญของการพัื่ฒนัาอยา่งยั�งยน่ัของทรพัื่ยากร
มนัษุยใ์ห้มศัีึกยภูาพื่และมปีระโยชุน์ัต่่อองค์กร ประเทศึชุาติ่ และสังคมโลก 
ไทยเบฟจงึให้ความสำาคัญกับการสนัับสนันุัด้้านัการศึึกษามาอยา่งต่่อเน่ั�อง
เพ่ื่�อสรา้งเยาวชุนัที�ดี้ ให้เติ่บโต่เปน็ับคุลากรที�มคีณุค่า มุง่หมายที�จะให้เกิด้การ
พัื่ฒนัาการศึึกษาที�ยั�งยน่ัอยา่งแท้จรงิ โด้ยสรา้งสังคมแห่งการเรยีนัรูร้ว่มกันั
กับสถึาบนััการศึึกษาต่่าง ๆ ด้ำาเนิันัโครงการและกิจกรรมหลากหลายรปูแบบ
เพ่ื่�อเพิื่�มพูื่นัทักษะการเรยีนั การเปน็ัผู่้นัำา สรา้งทักษะอาชุพีื่ ทักษะการใชุชุ้วีติ่ 
ส่งเสรมิความรู ้และให้ทนุัการศึึกษากับเยาวชุนั ชุมุชุนั และสถึานัศึึกษาต่่าง ๆ 
นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัให้การสนัับสนันุัทนุัการศึึกษากับบคุลากรในัองค์กรและ
บตุ่รของพื่นัักงานัมาอยา่งต่่อเน่ั�องเปน็ัปทีี� 11 เพ่ื่�อเปน็ัส่วนัหนึั�งในัการด้แูลชุวีติ่
ความเปน็ัอยูข่องพื่นัักงานั

การพัฒนาด้านการศึกษา



โคัรงการทนุบตุรพันักงาน

ไทยเบฟใส่ใจในัชุวีติ่ความเปน็ัอยูข่องพื่นัักงานั โด้ยให้ความสำาคัญในัการสนัับสนันุัการศึึกษา มอบทนุัให้แก่บตุ่รของพื่นัักงานัที�มคีวาม
ประพื่ฤติ่และผ่ลการเรยีนัดี้ตั่�งแต่่ระดั้บประถึมศึึกษาจนัถึึงอดุ้มศึึกษา โครงการนีั�เริ�มให้การสนัับสนันุัตั่�งแต่่ป ี2553 จนัถึึงปจัจบุนััจำานัวนั 
11,472 ทนุั รวมเปน็ัเงนิั 70,786,000 บาท โด้ยมรีายละเอยีด้ดั้งนีั� 

ปกีารศึึกษา ประถมศึึกษา มัธยมศึึกษา
ตอนต้น

ม.ปลาย/ปวัชุ. ปวัส./ปวัท. อดุ้มศึึกษา 
(ปรญิญาตร)ี

กรณีพิัเศึษ 
(โคัรงการ
ชุา้งเผ้อก)

จัำานวันทนุทั�งสิ�น จัำานวันเงินทั�งสิ�น

ปกีารศึึกษา 2563 639 223 162 30 59 4 1,117 6,697,000

ปกีารศึึกษา 2562 651 231 138 18 64 10 1,112 6,891,000

ปกีารศึึกษา 2561 624 228 136 20 57 10 1,075 6,670,000

ปกีารศึึกษา 2560 648 215 156 35 59 10 1,123 6,992,000

ปกีารศึึกษา 2559 648 203 149 31 63 8 1,102 6,779,000

ปกีารศึึกษา 2558 665 203 115 19 52 9 1,063 6,470,000

ปกีารศึึกษา 2557 642 200 129 23 50 8 1,052 6,397,000

ปกีารศึึกษา 2556 636 197 144 25 43 14 1,059 6,700,000

ปกีารศึึกษา 2555 646 189 137 15 55 12 1,054 6,593,000

ปกีารศึึกษา 2554 543 231 142 24 71 12 1,023 6,597,000

ปกีารศึึกษา 2553 399 169 73 15 36 - 692 4,000,000

รวัมทั�งสิ�น 6,741 2,289 1,481 255 609 97 11,472 70,786,000

ประเภททนุ จัำานวันเงินทนุละ 
(บาท)

รอ้ยละ (%)
ผู้ได้้รบัทนุ

ทนุการศึึกษาป ี2563

 จัำานวันทนุ บาท

ประถึมศึึกษา 5,000 54.1% 639 3,195,000

มัธยมศึึกษาต่อนัต้่นั 6,000 19.9% 223 1,338,000

มัธยมศึึกษาต่อนัปลาย/ปวชุ. 7,000 16.7% 162 1,134,000

ประกาศึนีัยบัต่รวชิุาชุพีื่
ชุั�นัสงู (ปวส./ปวท.)

8,000 3.5% 30 240,000

อดุ้มศึึกษา (ปรญิญาต่ร)ี 10,000 5.8% 59 590,000

อดุ้มศึึกษา 
(โครงการชุา้งเผ่่อก)

50,000 - 4 200,000

รวัม 1,117 6,697,000

ในัป ี2563 มบีตุ่รพื่นัักงานัได้้รบัทนุัจำานัวนั 1,117 ทนุั เปน็ัเงนิัทั�งสิ�นั 6,697,000 บาท โด้ยแบง่ออกเปน็ั ทนุัการศึึกษากรณีทั�วไปและ
ทนุัการศึึกษากรณีพิื่เศึษ (โครงการชุา้งเผ่่อก) ต่ามระดั้บการศึึกษา ดั้งนีั�

บตุ่รที�ได้้รบัทนุักรณีทั�วไปและทนุัการศึึกษากรณีพิื่เศึษ (โครงการชุา้งเผ่่อก) ได้้เข้าทำางานัที�ไทยเบฟจำานัวนั 43 คนั แบง่ออกเปน็ั กลุ่มบรหิาร
ชุอ่งทางการจดั้จำาหน่ัาย 10 คนั กลุม่ธรุกิจสรุา 12 คนั กลุม่ธรุกิจเบยีร ์3 คนั กลุม่การเงินัและบัญชุ ี2 คนั กลุม่ธรุกิจต่่อเน่ั�อง 12 คนั 
สำานัักต่รวจสอบภูายในั 1 คนั บรษัิท ซึ่ ีเอ ซึ่ ีจำากัด้ 1 คนั สำานัักทรพัื่ยากรบคุคล 1 คนั และสำานัักเลขานักุารบรษัิท 1 คนั
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โคัรงการสานอนาคัตการศึึกษา (Connext ED)

โครงการคอนัเน็ักซึ่ ์อดีี้ (Connext ED) เปน็ัโครงการพัื่ฒนัา 
การศึึกษาให้กับโรงเรยีนัระดั้บชุั�นัประถึมศึึกษาและมัธยมศึึกษา
ทั�วประเทศึ ซึ่ึ�งไทยเบฟรว่มมอ่กับ 12 องค์กรเอกชุนัและมหาวทิยาลัย
จำานัวนั 28 แห่ง จดั้กิจกรรมและขบัเคล่�อนัโครงการต่่าง ๆ มา
อยา่งต่่อเน่ั�อง โด้ยปทีี�ผ่่านัมาไทยเบฟได้้มอบทนุัสมทบเพ่ื่�อต่่อยอด้
ธรุกิจในัโครงการ “การทำามาค้าขาย” หรอ่ธรุกิจจำาลอง ให้นัักเรยีนั
มากกวา่ 65,000 คนั จาก 263 โรงเรยีนั ในั 44 จงัหวดั้ ได้้ฝุ่กึฝุ่นั
อาชุพีื่ เสรมิสรา้งทักษะชุวีติ่ เรยีนัรูจ้ากประสบการณ์ต่รงและ
ลงมอ่ปฏิบติั่จรงิ พื่รอ้มทั�งให้ความรูเ้ร่�องการบรหิารการเงนิั 
การบันัทึกรายได้้และค่าใชุจ้า่ยรวมถึึงการจดั้ทำาบญัชุขีองกิจกรรม
ในัโครงการทำาให้ทราบถึึงต้่นัทนุักำาไรของธรุกิจ เพ่ื่�อสามารถึ
วางแผ่นัในัการต่่อยอด้เพิื่�มมลูค่าให้กับผ่ลิต่ภัูณฑ์์ และขยาย
โอกาสทางธรุกิจได้้ โด้ยมหาวทิยาลัยพัื่นัธมติ่รได้้รว่มจดั้การ
อบรมแบบลงมอ่ปฏิบติั่จรงิ เร่�องการทำาบญัชุคีรวัเรอ่นัและการทำา

บญัชุธีรุกิจให้แก่คณุครแูละนัักเรยีนัที�เขา้รว่มโครงการได้้เขา้ใจ
มากขึ�นั เพ่ื่�อเต่รยีมความพื่รอ้มสู่การปฏิบติั่จรงิ ซึ่ึ�งบางธรุกิจสามารถึ
สรา้งกำาไรนัำามาหมนุัเวยีนัภูายในัโครงการและโด้ยนัำาไปต่่อยอด้ให้เกิด้
ความหลากหลายของสินัค้าและขยายโอกาสทางธรุกิจให้เติ่บโต่ได้้โด้ย
ไมข่อรบัการสนัับสนันุัเพิื่�มเติ่ม นัอกจากนีั� นัักเรยีนัยงัสามารถึนัำา
ทักษะที�ได้้ไปประกอบอาชุพีื่เพ่ื่�อหารายได้้ชุว่ยเหล่อครอบครวั รวมถึึง
ได้้รบัการปลกูฝุ่งัการสรา้งวนัิัยทางการออมเงนิั โด้ยฝึุ่กให้นัักเรยีนั
ทำารายงานัรายรบัรายจา่ยอย่างน้ัอยสัปด้าห์ละ 2 ครั�ง โด้ยมีอาจารย์
จากมหาวทิยาลัยต่่าง ๆ กำากับด้แูลและให้คำาปรกึษา นัอกจากนีั�ยงัได้้รบั
ความรว่มมอ่จาก 28 สถึาบนััการศึึกษาในัพ่ื่�นัที�กับโรงเรยีนัในัท้องถิึ�นั 
ชุ่วยกันัดู้แลและพัื่ฒนัาท้องถิึ�นัต่ามพื่ระบรมราโชุวาทของ
พื่ระบาทสมเด็้จพื่ระปรเมนัทรรามาธิบดี้ศึรสิีนัทรมหาวชุิราลงกรณ 
พื่ระวชุิรเกล้าเจา้อยู่หัว ที�ให้ความสำาคัญกับบทบาทของมหาวทิยาลัย
ในัพ่ื่�นัที�ในัการชุว่ยเหล่อชุาวบา้นัให้มชีุวีติ่ความเปน็ัอยูที่�ดี้ขึ�นั

การประกวัด้โอทอป จัเูนียร ์(OTOP Junior)

ไทยเบฟรว่มกับสำานัักส่งเสรมิภูมูปิญัญาท้องถิึ�นัและวสิาหกิจชุมุชุนั 
กรมการพัื่ฒนัาชุมุชุนั รเิริ�มจดั้การประกวด้โอทอป จเูนีัยร ์เพ่ื่�อเปน็ั
เวทีแสด้งความสามารถึของนัักเรยีนัจากโรงเรยีนัที�ทำาโครงการ
ธรุกิจจำาลอง “ทำามาค้าขาย” และสนัับสนันุัให้ก้าวไปสู่การเปน็ั
ผู่้ประกอบการในัอนัาคต่ โด้ยทีมที�เขา้ประกวด้ต้่องนัำาเสนัอ
โครงการและต่อบคำาถึามจากคณะกรรมการที�ประกอบด้้วย 
ตั่วแทนัจากภูาคเอกชุนั ภูาคการศึึกษาและภูาครฐั เพ่ื่�อชุงิรางวลั
กวา่ 500,000 บาท 

ในัปทีี�ผ่่านัมามนัีักเรยีนัจำานัวนั 120 คนั จาก 100 ชุมรม ส่งผ่ลงานั
เข้าประกวด้ ซึ่ึ�งก่อนัการประกวด้ได้้จดั้ให้มกีารอบรมเชุงิปฏิบติั่การ
เปน็ัเวลา 2 วนัั โด้ยวทิยากรผู่้เชุี�ยวชุาญด้้านัการพัื่ฒนัาผ่ลิต่ภัูณฑ์์ 
เพิื่�มเติ่มความรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับเร่�องพ่ื่�นัฐานัการจดั้ทำาบญัชุี
เบ่�องต้่นั เทคนิัคการทำามาค้าขาย การพัื่ฒนัาผ่ลิต่ภัูณฑ์์ และ
การเต่รยีมความพื่รอ้มสู่การเปน็ัผู่้ประกอบการโอทอป นัอกจากนีั�
ยงัเปดิ้โอกาสให้ 20 ทีมสดุ้ท้ายที�ผ่่านัเขา้รอบชุงิชุนัะเลิศึ ได้้เข้ารว่ม
กิจกรรมอบรมเชุงิปฏิบติั่การกับ Ted Ex Bangkok เพ่ื่�อเสรมิสรา้ง
ทักษะ การบอกเล่าเร่�องราว การเข้าใจลูกค้าและสถึานัการณ์ 
โครงเร่�องที�ใชุส้ำาหรบัการนัำาเสนัอ รวมถึึงการดึ้งสิ�งที�มคีณุค่าของ
สินัค้าและผ่ลิต่ภัูณฑ์์ อกีทั�งยงัได้้รว่มพูื่ด้คยุแลกเปลี�ยนัความคิด้
กับผู่ป้ระกอบการ ยงัโอทอป (Young OTOP) เพ่ื่�อสรา้งแรงบนััด้าลใจ 
พื่รอ้มกับรว่มกิจกรรมวอล์กแรลลีกับผู่ป้ระกอบการตั่วจรงิ เพ่ื่�อ
เปดิ้มมุมองเชุงิธรุกิจในังานัโอทอป ซึ่ตีิ่� (OTOP City)
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จำานัวนั

ประเภูท

ผลิตภัณฑ์์ที�ส่งเขา้ประกวัด้โอทอป จัเูนียร ์ในเด้้อนธนัวัาคัม ป ี2562 
แบง่เปน็ั 5 ประเภูท จากทั�งหมด้ 190 ผ่ลิต่ภัูณฑ์์

อาห้าร

86
ผลิตภัณฑ์์

เคัร้�องด้้�ม

3
ผลิตภัณฑ์์

ผ้าและเคัร้�อง
แต่งกาย

10
ผลิตภัณฑ์์

ของใชุ/้ของ
ตกแต่ง/ของที�ระลึก 

57
ผลิตภัณฑ์์

สมนุไพัรที�
ไมใ่ชุอ่าห้าร

34
ผลิตภัณฑ์์

ด้.ญ.จัริะกาญจัน์ ด้วังประทมุ  
หััวหัน้ากลุ่่่มีทอผ้้าโร้งเร้ยีนหันองขาวโกวทิพิทยาคิมี

ได้้รบัรางวลัชุนัะเลิศึประเภูทผ้่าและเคร่�องแต่่งกาย ในัการประกวด้โอทอป จเูนีัยร ์(OTOP 
Junior) ปล่ีาสดุ้ จากความพื่ยายามส่งโครงการเข้าประกวด้ติ่ด้ต่่อกันัมาหลายปพีื่รอ้มกับ
ประสบการณ์เขา้รว่มโครงการตั่�งแต่่ปแีรกจนัถึึงวนัันีั�ชุว่ยพัื่ฒนัาให้ ด้.ญ.จริะกาญจน์ั 
กลายเปน็ัเด็้กชุา่งคิด้ ชุา่งถึาม กล้าแสด้งความคิด้เห็นั มคีวามมั�นัใจในัการส่�อสาร แต่กต่่าง
จากก่อนัเขา้รว่มโครงการที�เคยเปน็ัเด็้กนัักเรยีนัที�มผี่ลการเรยีนัปานักลาง พูื่ด้น้ัอย และ
ขี�อาย ปจัจบุนัั ด้.ญ.จริะกาญจน์ั ได้้รบัคัด้เล่อกเปน็ัตั่วแทนันัักเรยีนัเขา้รว่มกิจกรรมต่่าง ๆ 
ของโรงเรยีนัหลายอยา่ง เชุน่ั นัำาเสนัอผ่ลงานัหนึั�งโรงเรยีนัหนึั�งนัวตั่กรรมและได้้รบั
รางวลัเหรยีญเงนิัระดั้บประเทศึ ของครุสุภูา ประจำาป ี2562 ล่าสดุ้ได้้รบัรางวลัความยั�งยน่ั
สู่การเปน็ัผู่้ประกอบการรุน่ัเยาว ์OTOP Junior Contest 2018  นัับเปน็ัความภูาคภูมูใิจ
ของโรงเรยีนัหนัองขาวโกวทิพิื่ทยาคมและชุาวหนัองขาวอยา่งยิ�ง

ประโยชุน์ัและการเปลี�ยนัแปลงที�เกิด้ขึ�นักับนัักเรยีนัที�เขา้รว่มโครงการพื่บวา่นัักเรยีนัมี
การพัื่ฒนัาหลายด้้านั สิ�งแรกค่อเปดิ้โลกภูายนัอกทั�งประสบการณ์ ความคิด้สรา้งสรรค์ 
การค้นัพื่บความสามารถึของต่นัเอง ทำาให้นัักเรยีนัมีความภูาคภูมูใิจในัตั่วเองและเห็นั
คณุค่าของผู่้อ่�นั นัอกจากนีั�นัักเรยีนัยงัมพ่ีื่�นัฐานัในัการประกอบอาชุพีื่ในัอนัาคต่ เชุน่ั 
สามารถึทำามาค้าขายได้้หลายวธิแีละปรบัไปต่ามความเปลี�ยนัแปลงของโลก เชุน่ั ในัชุว่ง
การระบาด้ของโรคโควดิ้-19 เด็้กกลุ่มนีั�ได้้ชุว่ยพ่ื่อแมท่ำางานัเพ่ื่�อแบ่งเบาภูาระได้้อยา่ง
ดี้เยี�ยม เขาได้้เห็นัความสำาคัญของการทำางานัเปน็ัทีม มคีณุธรรม และจรยิธรรม 
สรา้งลักษณะนิัสัยที�ดี้ในัการทำางานัในัอนัาคต่ของนัักเรยีนัต่่อไป และหวงัวา่จะมโีอกาส
ชุว่ยพัื่ฒนัาประเทศึชุาติ่ให้เจรญิรุง่เรอ่งต่่อไป

นพัวัรรณ์ ใจัจัง  
คิร้ปู็ร้ะจิำาโร้งเร้ยีนหันองขาวโกวทิพิทยาคิมี จิงัหัวดักาญจินบุร่้ี

แบ่งปนัคัณุค่ัา

ภาวัะผูน้ำาและคัวัามมั�นใจั
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 
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พัื่ฒนัาทักษะชุวีติ่ ผ่่านักีฬาเพ่ื่�อให้เคารพื่กฎ กติ่กา การมีนัำาใจเปน็ันัักกีฬา 
รูแ้พ้ื่รูชุ้นัะ และการทำางานัเปน็ัทีม

คัวัามคิัด้สรา้งสรรค์ั

เร้�องเล่าจัากชุมรมแปรรปูตะไคัร ้โรงเรยีนบา้นคัลองเรยีงงาม 
จังัห้วัดั้อตุรดิ้ตถ์ ผลิตภัณฑ์์ ไคัรป้ะ่ (แยมตะไคัร)้ 
ได้้รบัรางวัลัชุนะเลิศึประเภทอาห้าร การประกวัด้ OTOP Junior 
Contest 2019 ในเด้้อนธนัวัาคัม 2562

หลังจากที�ครแูละนัักเรยีนัรว่มกันัระด้มสมองหันัมองรอบรั�ว
โรงเรยีนั ทางชุมรมจงึได้้คิด้นัำาต่ะไครพ่้ื่ชุสมนุัไพื่รที�ปลกูภูายในั
โรงเรยีนัและหมูบ้่านัคลองเรยีงงาม นัำามาทำาเปน็ัผ่ลิต่ภัูณฑ์์ไครป้ะ่ 
(แยมต่ะไคร)้ ที�อดุ้มไปด้้วยสรรพื่คณุทางยา  และยงันัำานัำาต่ะไคร้
นัำามาแปรรปูเปน็ัผ่ลิต่ภัูณฑ์์ต่่าง ๆ ที�สามารถึเก็บไวไ้ด้้ เชุน่ั ชุาต่ะไคร ้ 
ลกูประคบ ยาหมอ่ง สเปรยไ์ล่ยงุ เจลไล่ยงุ ธปูหอมไล่ยงุ กระด้าษ
ต่ะไคร ้และแยมต่ะไคร ้และได้้นัำาผ่ลิต่ภัูณฑ์์ออกจำาหน่ัายในัต่ลาด้นััด้
สานัฝุ่ันัสู่อาชุีพื่ที�โรงเรยีนั ซึ่ึ�งจดั้เด่้อนัละ 1 ครั�ง ทางชุมรมได้้
แต่่งเพื่ลงแรพ็ื่เพ่ื่�อใชุน้ัำาเสนัอขายสินัค้า และได้้รบัผ่ลต่อบรบัจาก
ลกูค้าเปน็ัอยา่งดี้ ลกูค้าให้ความสนัใจผ่ลิต่ภัูณฑ์์เปน็ัอยา่งมาก 

ทำาให้มยีอด้ขายเพิื่�มมากขึ�นั แต่่ที�สำาคัญไปกวา่นัั�นัค่อ กิจกรรมนีั�
ชุว่ยกระตุ่้นัให้นัักเรยีนัได้้รูจ้กัและเห็นัคณุค่าในัการด้ำาเนิันัชุวีติ่ 
โด้ยโรงเรยีนับา้นัคลองเรยีงงามยดึ้หลักเศึรษฐกิจพื่อเพีื่ยง
มาเปน็ัแนัวทางในัการจดั้การเรยีนัรู ้มุง่เน้ันัการพัื่ฒนัาทักษะด้้านั
อาชุพีื่ให้แก่นัักเรยีนั เม่�อจบการศึึกษาจากโรงเรยีนัแล้วสามารถึ
นัำาความรูแ้ละทักษะต่ามหลักเศึรษฐกิจพื่อเพีื่ยง ไปประกอบอาชุพีื่
ได้้ต่่อไป

โคัรงการโรงเรยีนรว่ัมพััฒนา (Partnership School) 

โครงการโรงเรยีนัรว่มพัื่ฒนัา ก้าวเขา้สู่ป ีที� 2 เกิด้จากความรว่มม่อ
ของภูาคเอกชุนั ภูาคประชุาสังคม และภูาคส่วนัอ่�นั ๆ ในัการบรหิาร
สถึานัศึึกษาและพัื่ฒนัาหลักสตู่รให้เหมาะกับความต้่องการของ
ท้องถิึ�นัและชุมุชุนั โด้ยไทยเบฟเปน็ัหนึั�งในัภูาคเอกชุนัที�เขา้มามี
ส่วนัรว่มกับคณะกรรมการสถึานัศึึกษาในัการบรหิารจดั้การสถึานั
ศึึกษา เพ่ื่�อขับเคล่�อนัการปฏิรปูการศึึกษาต่ามนัโยบาย Thailand 
4.0 โด้ยมอีาสาสมัครจากไทยเบฟซึ่ึ�งเปน็ัผู่้บรหิารระดั้บสงู จำานัวนั 
17 ท่านั ที�มคีวามรู ้ความเชุี�ยวชุาญ และความคล่องตั่ว ลงพ่ื่�นัที�
วางแผ่นัรว่มกับคณะคร ูผู่้อำานัวยการโรงเรยีนั คณะกรรมการ
สถึานัศึึกษา และชุมุชุนั จาก 23 โรงเรยีนั ในั 17 จงัหวดั้ เพ่ื่�อออกแบบ
และสรา้งกิจกรรมเชุ่�อมโยงให้ชุมุชุนั วดั้ และโรงเรยีนั รว่มกันัพัื่ฒนัา
ชุมุชุนัมพ่ีื่�นัฐานัครอบครวัที�แขง็แรง มวีฒันัธรรมที�ดี้ และพัื่ฒนัา
ให้เด็้กนัักเรยีนัมทัีกษะอาชุพีื่ ทักษะชุวีติ่ และการเปน็ัคนัดี้ เพ่ื่�อเปน็ั
รากฐานัในัการพัื่ฒนัาชุวีติ่ต่่อไป สะท้อนัแนัวคิด้ “บวร” “บา้นั วดั้ 
โรงเรยีนั” โด้ยมภีูาคเอกชุนั วสิาหกิจชุมุชุนัในัท้องถิึ�นั รวมถึึง
หน่ัวยงานัราชุการเขา้มามส่ีวนัรว่มจดั้ทำาแผ่นัพัื่ฒนัาชุมุชุนั ในัการ
สนัับสนันุัและขบัเคล่�อนัให้เกิด้กิจกรรมได้้อยา่งต่่อเน่ั�อง

โอกาสและการเขา้ถึง  

เร้�องเล่าจัาก ศิึรวิัรรณ ผดุ้ผ่อง (คัรแูอน) โรงเรยีนวัดั้สิงห์้ จังัห้วัดั้ชุยันาท 

นัักเรยีนัในัโรงเรยีนัขนัาด้กลางขาด้โอกาสในัการเขา้ถึึงส่�อการเรยีนัการสอนัออนัไลน์ั 
เน่ั�องจากความไมพ่ื่รอ้มด้้านัอปุกรณ์การเรยีนัของนัักเรยีนั และที�สำาคัญความจำาเปน็ัของ
ครอบครวั นัักเรยีนัต้่องชุว่ยผู่้ปกครองหารายได้้ให้กับครอบครวั เชุน่ั รบัจา้งแพ็ื่คแคบหมู
ใส่ถึงุขาย เยบ็กางเกงส่งโรงงานั และรบัจา้งเก็บแต่งโม เปน็ัต้่นั เพ่ื่�อหารายได้้มาด้แูล
ครอบครวั โด้ยเฉพื่าะอยา่งยิ�งการรบัมอ่กับผ่ลกระทบจากสถึานัการณ์วกิฤต่โควดิ้-19 
ในัวนััที�หัวหน้ัาครอบครวัต้่องกลับมาอยูบ้่านัเพื่ราะขาด้รายได้้ และไม่มงีานัทำา การไปเยี�ยม
นัักเรยีนัในัชุว่งภูาวะวกิฤต่นีั� ยิ�งเน้ันัยำาถึึงความสำาคัญของทักษะอาชุพีื่ และทักษะชุวีติ่ที�จะ
ชุว่ยให้นัักเรยีนัมคีวามพื่รอ้มผ่่านัพ้ื่นัวกิฤต่ครั�งนีั�ไปได้้

94 การพัฒนาด้านการศึกษา

แบ่
ง่ปั

นัคุ
ณุ

คุา
ให้
คุน

ทั่ �ว
โล
ก



แบ่งปนัคัณุค่ัา

โคัรงการคัรเูจัา้ฟา้กรมห้ลวังนราธวิัาสราชุนคัรนิทร์

ไทยเบฟให้การสนัับสนันุัโครงการครเูจา้ฟา้กรมหลวงนัราธวิาส
ราชุนัครนิัทร ์โด้ยมอบรางวลัให้แก่ครผูู่้เสียสละและปฏิบติั่หน้ัาที�
อยูใ่นัพ่ื่�นัที�ห่างไกล ถิึ�นัทรุกันัด้ารและพ่ื่�นัที�เสี�ยงภัูย โด้ยมอบรางวลั
มาอยา่งต่่อเน่ั�องยาวนัานักวา่ 8 ป ีโด้ยในัป ี2563 ได้้มอบทนุัเพิื่�ม
เปน็ัจำานัวนั 11 ทนุั นัับจนัถึึงรุน่ัปัจจบุันัมีจำานัวนัครทัู�งสิ�นั 72 คนั 
(รวม 88 ทนุั) ภูายใต้่สังกัด้สำานัักงานัคณะกรรมการศึึกษาขั�นัพ่ื่�นัฐานั 
(สพื่ฐ.) กองบญัชุาการต่ำารวจต่ระเวนัชุายแด้นั (ต่ชุด้.) และสำานัักงานั
ส่งเสรมิการศึึกษานัอกระบบและการศึึกษาต่ามอธัยาศัึย (กศึนั.)

ในัปนีีั�ที�ผ่่านัมา ไทยเบฟยงัได้้ให้การสนัับสนันุักิจกรรมต่่าง ๆ เพ่ื่�อส่งเสรมิ
ให้นัักเรยีนัและชุมุชุนัรอบโรงเรยีนัที�อยูใ่นัพ่ื่�นัที�มทัีกษะอาชุพีื่และสรา้ง
รายได้้แบบพึื่�งพื่าต่นัเองได้้ เชุน่ั โครงการเลี�ยงไก่ไข่เพ่ื่�ออาหารกลางวนัั 
โครงการฝึุ่กอาชุีพื่ด้้านัการทำาขนัมไทย โครงการสหกรณ์เลี�ยงววั 
โครงการเบเกอรี�สรา้งอาชุพีื่คนัดี้สู่สังคม โครงการกองทนุัเงินัหมนุัเวยีนั
เพ่ื่�อการเกษต่ร โครงการตั่ด้ผ่มชุาย โครงการแปรรปูพื่รกิกระเหรี�ยง 
เปน็ัต้่นั ทำาให้ชุมุชุนัเกิด้แหล่งเรยีนัรูเ้ศึรษฐกิจพื่อเพีื่ยง เกิด้อาชุพีื่ใหม่
ในัชุมุชุนั มกีองทนุัเพ่ื่�อการพึื่�งพื่าต่นัเอง

โคัรงการสรา้งผูป้ระกอบการรุน่ให้มเ่พ้ั�อสังคัม (Beta Young Entrepreneur)

เปน็ัโครงการซึ่ึ�งเกิด้จากความรว่มมอ่ระหวา่งสภูาหอการค้าไทย 
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทย และมลูนิัธสิิรวิฒันัภัูกดี้ ซึ่ึ�งเปน็ัมลูนิัธิ
ที�ไทยเบฟให้การสนัับสนันุัและรว่มก่อตั่�ง โด้ยมจีดุ้มุง่หมาย
เพ่ื่�อส่งเสรมิและพัื่ฒนัานัักศึึกษาของวทิยาลัยผู่้ประกอบการ
มหาวทิยาลัยหอการค้าไทยให้เติ่บโต่เปน็ัผู่ป้ระกอบการที�มคีวามรู้
ความสามารถึ มศัีึกยภูาพื่ และมีความรบัผิ่ด้ชุอบต่่อสังคม โด้ยจดั้
กิจกรรมหลายด้้านัเพ่ื่�อพัื่ฒนัานัักศึึกษาให้มคีวามสามารถึออกสู่
สังคมอยา่งต่่อเน่ั�อง 

• กิจกรรมด้้านัธรุกิจได้้มกีารปรบัเปลี�ยนัรปูแบบให้มคีวามเขม้ข้นั
มากขึ�นั โด้ยตั่�งโจทยใ์ห้นัักศึึกษาได้้ท้าทายตั่วเองด้้วยการตั่�ง
ภูารกิจยอด้ขายและวางแผ่นัการขายเพ่ื่�อให้ภูารกิจสำาเรจ็ 
ครบถ้ึวนัและสมบรูณ์  โด้ยมอีาจารย ์พื่นัักงานัไทยเบฟ 
และนัักศึึกษารุน่ัพีื่�คอยเปน็ัโค้ชุให้คำาแนัะนัำา และคำาปรกึษา
พื่รอ้มติ่ด้ต่ามผ่ลทกุสัปด้าห์ โด้ยน้ัองนัักศึึกษาจะทำารายงานั
มานัำาเสนัอเด่้อนัละ 1 ครั�ง ทกุเด่้อนั นัอกจากนีั�ยงัเน้ันัให้
นัักศึึกษาขายสินัค้าผ่่านัชุอ่งทางออนัไลน์ัมากขึ�นั ซึ่ึ�งเปน็ัผ่ล

มาจากสถึานัการณ์โควดิ้-19 ถ่ึอเปน็ัการพื่ลิกวกิฤต่ให้เปน็ัโอกาส
พื่บวา่มนัีักศึึกษาหลายคนัที�ประสบความสำาเรจ็สามารถึสรา้ง
ยอด้ขาย และผ่ลกำาไรได้้ถึึงหลักล้านัจากทนุัตั่�งต้่นัที�ได้้รบั
ในัหลักหม่�นั ซึ่ึ�งมากกวา่ทกุปทีี�ผ่่านัมา และนัักศึึกษายงัได้้นัำา
ธรุกิจนีั�ไปต่่อยอด้ประกอบเปน็ัอาชุพีื่ในัระหวา่งเรยีนัอกีด้้วย

โครงการทำามาค้าขายเปน็ัโครงการที�ส่งผ่่านัจากชุมุชุนัไปสู่เยาวชุนัให้มทัีกษะ
และรูจ้กัอาชุพีื่ในัชุมุชุนัของต่นัเอง

ณัฐพังศ์ึ ถิ�นจันัทร์
คิร้ชูั่ำานาญพิเศษ โร้งเร้ยีนบุา้นแมีท่ร้าย จิงัหัวดัแพร้่
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เปา้ห้มายป ี2564 

• สรา้งชุมุชุนัและเครอ่ขา่ยของโครงการสรา้งผู่ป้ระกอบการ
รุน่ัใหม่เพ่ื่�อสังคมทกุรุน่ั เพ่ื่�อเปน็ัชุอ่งทางในัการติ่ด้ต่่อ แบง่ปนัั
เร่�องราว ให้คำาปรกึษาทางด้้านัธรุกิจ และเปดิ้ชุอ่งทางในัการ
ทำาธรุกิจรว่มกันั 

• จดั้กิจกรรมครบรอบ 10 ป ีโครงการสรา้งผู่ป้ระกอบการรุน่ัใหม่
เพ่ื่�อสังคม ซึ่ึ�งจะจดั้ขึ�นัในัป ี2564 อนััจะเปน็ังานัรวมตั่วของ
ศิึษยเ์ก่า และศิึษยป์จัจบุนััของโครงการ เพ่ื่�อมาพื่บปะรุน่ัพีื่�
รุน่ัน้ัอง แบ่งปนััประสบการณ์ แลกเปลี�ยนัความรู ้และเปน็ัการ
สรา้งเครอ่ขา่ยศิึษยเ์ก่า ให้แขง็แกรง่มากยิ�งขึ�นั

• ผ่สานัความรว่มมอ่กับโครงการและกิจกรรมต่่าง ๆ ของ
ไทยเบฟเพ่ื่�อสานัประโยชุน์ัรว่มกันั เชุน่ั การนัำานัักศึึกษารว่ม
กิจกรรม River Festival กิจกรรมไทยเบฟรวมใจต้่านัภัูยหนัาว 
โครงการสานัอนัาคต่การศึึกษา หรอ่ Connext ED เปน็ัต้่นั โด้ย
ได้้ตั่�งเปา้หมายให้เกิด้ความรว่มมอ่อยา่งน้ัอย 4 โครงการต่่อปี

เปา้ห้มายป ี2568 

• ตั่�งเปา้วา่จะมนัีักศึึกษาที�คาด้วา่จะจบจากโครงการและกำาลัง
ศึึกษาอยูใ่นัโครงการฯ จำานัวนัรวม 320 คนั 

• รุน่ัพีื่�ที�จบการศึึกษาแล้ว ได้้กลับมามส่ีวนัรว่มกับโครงการ
ในัการพัื่ฒนัานัักศึึกษาโด้ยจดั้บรรยายให้ความรูใ้นัด้้านัต่่าง ๆ 
รวมถึึงเปน็ัที�ปรกึษาในัการทำาธรุกิจให้กับนัักศึึกษารุน่ัน้ัองที�ยงั
เรยีนัอยู ่ซึ่ึ�งตั่�งเปา้ไวว้า่จะมรีุน่ัพีื่�ผ่ลัด้เปลี�ยนัหมนุัเวยีนักันัมา
อยา่งน้ัอย ไต่รมาสละ 1 ครั�ง และจะจดั้กิจกรรมเชุญิรุน่ัพีื่�มา
รว่มงานัเปน็ัประจำาทกุป ีเชุน่ั แบง่ปนััประสบการณ์ในัการทำางานั
ในังานัมอบประกาศึนีัยบตั่รผู่ผ่้่านัการด้ำาเนิันังานัธรุกิจตั่�งต้่นั
และบรษัิทจำาลอง เปน็ัวทิยากรพิื่เศึษและโค้ชุในัค่ายคัด้เล่อก
เบต้่ายงั พื่ลัส (Beta Young Plus)

เปา้ห้มายและทิศึทางการทำางานโคัรงการสรา้งผู้ประกอบการรุน่ให้ม่เพ้ั�อสังคัม

(Beta Young Entrepreneur)

• กิจกรรมเพ่ื่�อสังคมเปน็ัการปลกูฝุ่งัคณุธรรมและจรยิธรรม
ในัการทำาธรุกิจ โด้ยนัักศึึกษาคิด้และรวมกลุ่มกันัแบง่สินัค้า
บางส่วนัจากธรุกิจตั่�งต้่นั และบรษัิทจำาลองนัำาไปบรจิาคให้กับ
ชุมุชุนัต่่าง ๆ ในัชุว่งสถึานัการณ์โควดิ้-19 โด้ยทางโครงการ
มส่ีวนัชุว่ยให้คำาแนัะนัำาเร่�องการด้แูลปอ้งกันัต่นัเองในัชุว่ง
สถึานัการณ์โควดิ้-19 เม่�อต้่องลงพ่ื่�นัที�ชุมุชุนั

• กิจกรรมผ่่านัชุอ่งทางออนัไลน์ัในัชุว่งสถึานัการณ์โควดิ้-19 
เชุน่ั การจดั้ค่ายคัด้เล่อกผู่้ประกอบการรุน่ัใหมห่รอ่ Beta 
Young รุน่ัที� 9 การรายงานัผ่ลธรุกิจตั่�งต้่นัและบรษัิทจำาลอง 
การใชุส่้�อโซึ่เชุยีลในัการติ่ด้ต่่อส่�อสารกับนัักศึึกษา 

• กิจกรรมการประกวด้ออกแบบเส่�อแจค๊เก็ต่ Beta Young 
Plus โด้ยเปดิ้โอกาสให้นัักศึึกษาในัโครงการรว่มส่งผ่ลงานั
เขา้ประกวด้เพ่ื่�อนัำาเสนัอความคิด้สรา้งสรรค์และใชุเ้วลาวา่ง
ในัชุว่งสถึานัการณ์โควดิ้-19 ให้เกิด้ประโยชุน์ั

ปจัจบุนััไทยเบฟได้้ด้ำาเนิันัโครงการสรา้งผู่้ประกอบการรุน่ัใหม่เพ่ื่�อ
สังคมก้าวเขา้สู่ปทีี� 10 ปจัจบุนััมนัีักศึึกษาที�จบจากโครงการแล้ว 
6 รุน่ั จำานัวนั 170 คนั ในัป ี2563 มนัีักศึึกษาเบต้่ารุน่ัที� 6 จบการศึึกษา
รวม 15 คนั และกำาลังศึึกษาอยู่ในัมหาวทิยาลัย จำานัวนั 3 รุน่ั 
(รุน่ั 7 - 9) รวม 52 คนั ซึ่ึ�งนัักศึึกษาที�จบจากโครงการแล้วสามารถึ

นัำาธรุกิจตั่�งต้่นัที�ได้้ทด้ลองทำาไปต่่อยอด้เปน็ัธรุกิจของต่นัเอง โด้ยนัำา
ความรูแ้ละประสบการณ์ที�ได้้รบัต่ลอด้หลักสตู่รไปปรบัใชุ ้บางส่วนั
ได้้ทำางานัในับรษัิทชุั�นันัำา รวมทั�งมบีางส่วนัได้้เขา้รว่มงานักับบรษัิท
ในัเครอ่ไทยเบฟด้้วย
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วตั่ถึปุระสงค์โครงการนีั� เราอยากให้นัักศึึกษารุน่ัใหมไ่ด้้มคีวามรูแ้ละทักษะในัการเปน็ั
ผู่้ประกอบการเพ่ื่�อสังคมที�เก่งและดี้ในัอนัาคต่ เพื่ราะเราเชุ่�อวา่นัักศึึกษาที�เรยีนัจบไปแล้ว
จะเปน็ัส่วนัสำาคัญในัการสรา้งความสำาเรจ็ให้กับเศึรษฐกิจของประเทศึไทย 
รวมถึึงสรา้งความสำาเรจ็ให้กับต่นัเองได้้

กมลนัย ชุยัเฉนียน 
ผู้้ชั่ว่ยกร้ร้มีการ้ผู้้อำานวยการ้ใหัญ่สายบุร้หิัาร้ทั�วไป็ในงานป็ร้ะกาศนียบุตัร้ธุร่้กิจิตั�งต้น แลุ่ะบุร้ษัิทจิำาลุ่อง 
(Beta Young Entrepreneur) 12 กม่ีภาพันธุ ์2563

นัักศึึกษาในัโครงการนีั�จะได้้รบัประสบการณ์ต่รง และได้้เรยีนัรูใ้นัการประกอบธรุกิจ 
ได้้ลองถึกู ลองผิ่ด้ ทำาให้เขา้ใจลกูค้า เขา้ใจประสบการณ์จรงิทางโลกธรุกิจ 
และสรา้งความเขม้แขง็ให้กับระบบเศึรษฐกิจของไทยในัอนัาคต่ได้้

ผศึ. ด้ร.ธรวัรรธน์ พัลวัชิุยั   
อธุกิาร้บุดีมีหัาวทิยาลัุ่ยหัอการ้ค้ิาไทยในงานมีอบุป็ร้ะกาศนียบุตัร้ธุร่้กิจิตั�งต้น แลุ่ะบุร้ษัิทจิำาลุ่อง 
(Beta Young Entrepreneur) 12 กม่ีภาพันธุ ์2563

แบ่งปนัคัณุค่ัา

ตั่�งแต่่ พื่.ศึ. 2559 เปน็ัต้่นัมา เปน็ัเวลา 5 ปทีี�ไทยเบฟได้้สรา้งสรรค์
และแบง่ปนัั พัื่ฒนัาโครงการ EISA เพ่ื่�อส่งเสรมิและสนัับสนันุั
กิจกรรมต่่าง ๆ ในัมหาวทิยาลัย ดั้งนีั�
• การแขง่ขนัักีฬาในัระดั้บอดุ้มศึึกษา
• กิจกรรมของนิัสิต่ นัักศึึกษาในัคณะ และชุมรมต่่าง ๆ เชุ่นั 

งานัออกค่ายฯ 
• ส่งเสรมิให้มหีลักสตู่รการเรยีนัการสอนัที�สามารถึฝุ่กึหัด้และ

ปฏิบติั่ได้้จรงิ เชุน่ั การทำาบรษัิทจำาลอง การนัำานัักศึึกษา
ลงพ่ื่�นัที�เพ่ื่�อเรยีนัรูว้ถีิึของชุมุชุนัและสรา้งความเปน็ัอยูข่อง
ชุมุชุนัให้ดี้ขึ�นั เพ่ื่�อให้พึื่�งต่นัเองได้้อยา่งยั�งยน่ั รวมถึึงนัำา
ผู่้เชุี�ยวชุาญหรอ่ผู่้ทรงคณุวฒุจิากบรษัิทมาเปน็ัวทิยากร
พิื่เศึษในัวชิุาเรยีนัต่่าง ๆ

โด้ยไทยเบฟทำาหน้ัาที�ประสานัความรว่มมอ่ระหวา่งหน่ัวยงานัในัเครอ่
เพ่ื่�อนัำาโครงการต่่าง ๆ ของบรษัิทไปสู่สถึาบนััการศึึกษา ให้มี
ประสบการณ์ในัการทำางานัจรงิและเต่รยีมความพื่รอ้ม เขา้สู่ชุวีติ่การ
ทำางานัหลังจากจบการศึึกษาแล้ว ทั�งนีั�ทางโครงการได้้ด้ำาเนิันัการ
สนัับสนันุัด้้วยผ่ลิต่ภัูณฑ์์เคร่�องด่้�มที�ไมม่แีอลกอฮอล์สำาหรบักลุ่ม
นิัสิต่ นัักศึึกษา

ปจัจบุนััโครงการ EISA มกีารรว่มมอ่กับมหาวทิยาลัยกวา่ 40 สถึาบนัั 
สิ�งที�มกีารเปลี�ยนัแปลงอยา่งเห็นัได้้ชุดั้ค่อ สามารถึเขา้ไปสานัสัมพัื่นัธ์
ในัมติิ่ที�ลึกซึ่ึ�งมากยิ�งขึ�นั โด้ยสามารถึรว่มมอ่กับคณะในัสถึาบนััต่่าง ๆ 
เพิื่�มมากขึ�นัถึึง 54 คณะในั 40 สถึาบนัั ทำาให้การด้ำาเนิันักิจกรรมของ

โคัรงการ Education Institute Support Activity (EISA)
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โครงการ EISA มคีวามหลากหลายเพิื่�มขึ�นั นัอกเหน่ัอจากกิจกรรม
ที�เคยด้ำาเนิันัการ ทางโครงการยงัได้้เพิื่�มการสนัับสนันุักิจกรรม
การเรยีนัการสอนั ด้้วยการเปิด้โอกาสให้นัักศึึกษาได้้เข้ารว่ม
ฝุ่กึฝุ่นัปฏิบติั่งานัจรงิในักิจกรรมต่่าง ๆ เชุน่ั ในัปทีี�ผ่่านัมาไทยเบฟ
รว่มกับคณะสถึาปตั่ยกรรมศึาสต่ร ์สถึาบันัเทคโนัโลยพีื่ระจอมเกล้า
เจา้คณุทหารลาด้กระบงั ด้ำาเนิันัการจดั้ตั่�งรา้นั Bee-High Shop 
โด้ยไทยเบฟสนัับสนันุังบประมาณในัการก่อสรา้งและต่กแต่่งรา้นั 
เชุน่ั ชุั�นัวางสินัค้า อปุกรณ์เคร่�องแคชุเชุยีร ์สินัค้าแรกเขา้ เพ่ื่�อเปน็ั
ทนุัตั่�งต้่นัในัการบรหิารจดั้การรา้นัค้าให้อยูไ่ด้้ รวมถึึงนัำาผู่เ้ชุี�ยวชุาญ
ทางด้้านัค้าปลีก และผู่ชุ้ำานัาญทางด้้านัผ่ลิต่ภัูณฑ์์ มาสอนันัักศึึกษา
ที�เขา้รว่มโครงการบรษัิทจำาลอง โด้ยรา้นั Bee High Shop เปน็ัพ่ื่�นัที�
ให้นัักศึึกษานัำาเสนัอชุิ�นังานัออกแบบผ่ลิต่ภัูณฑ์์ต่่าง ๆ เชุน่ั งานั
ออกแบบเคร่�องประดั้บ งานัออกแบบบรรจภัุูณฑ์์ ฯลฯ และยงัเปน็ั
สถึานัที�จดั้จำาหน่ัายผ่ลิต่ภัูณฑ์์จากเครอ่ไทยเบฟแต่่เพีื่ยงผู่้เดี้ยว 
โด้ยมีจำานัวนัลกูค้าหมนุัเวยีนักวา่วนััละ 5,000 คนั

นัอกจากนีั� ยงัได้้นัำานัักศึึกษารายวชิุาออกแบบอตุ่สาหกรรมจำานัวนั 
30 คนัเขา้รว่มโครงการพัื่ฒนัาชุมุชุนับา้นัสวายสอ จงัหวดั้บรุรีมัย ์
ลงพ่ื่�นัที�ชุมุชุนัรว่มปฏิบติั่งานักับชุาวบา้นัทำากิจกรรมพัื่ฒนัาแหล่ง
เรยีนัรู ้เส้นัทางการท่องเที�ยวที�พัื่กโฮมสเต่ย์ซึ่ึ�งนัักศึึกษาชุว่ยกันั
ออกแบบปา้ยบอกทาง (signage) ภูายในัหมูบ่า้นั อกีทั�งยงั
ออกแบบแอปพื่ลิเคชุันัเพ่ื่�อให้ลูกค้าสามารถึจองห้องพัื่กผ่่านั
ระบบออนัไลน์ัได้้ และยงัชุว่ยพัื่ฒนัาสินัค้าและผ่ลิต่ภัูณฑ์์ในัชุมุชุนั
โด้ยการออกแบบบรรจภัุูณฑ์์ เพ่ื่�อเพิื่�มมลูค่าของสินัค้า และเพิื่�ม
โอกาสในัการจำาหน่ัายมากยิ�งขึ�นั โด้ยไทยเบฟสนัับสนัุนัค่าใชุ้จา่ย 
เชุ่นั ค่าเดิ้นัทาง ค่าอาหาร ค่าที�พัื่กในัการนัำานัักศึึกษาไปลงชุมุชุนั

นัักศึึกษาคณะสถึาปตั่ยกรรมศึาสต่ร ์สถึาบนััเทคโนัโลยพีื่ระจอมเกล้าเจา้คณุทหาร
ลาด้กระบงั ได้้มาลงพ่ื่�นัที�ชุมุชุนับา้นัสวายสอเปน็ัครั�งที� 3 แล้ว จงัหวดั้บรุรีมัยเ์ปน็ัจงัหวดั้
แรกที�น้ัอง ๆ ได้้มา ซึ่ึ�งระยะค่อนัขา้งไกลจากมหาวทิยาลัย แต่่วา่น้ัอง ๆ ตั่�งใจทำางานักันั
อยา่งมรีะบบ โด้ยมกีารลงมาทำาความเขา้ใจ ด้พู่ื่�นัที� และด้ศัูึกยภูาพื่ของชุมุชุนั รวมถึึงการ
ยอมรบัและการต่อบรบัจากชุมุชุนั ถ้ึาเบ่�องต้่นัสามารถึทำางานัรว่มกันัได้้และมองเห็นั
เอกลักษณ์ อตั่ลักษณ์ หรอ่วถีิึการด้ำาเนิันัชุวีติ่ต่่าง ๆ ที�เปน็ัจดุ้เด่้นันัักศึึกษาจะนัำาขอ้มลู
ที�ได้้กลับไปทำาการบา้นักันั ถ่ึอวา่เปน็ัเวทีการเรยีนัรูจ้ากประสบการณ์การทำางานัจรงิ 
ได้้ประโยชุน์ัทั�งคนัในัชุมุชุนับา้นัสวายสอและตั่วนัักศึึกษาเอง

สรุพัล เศึวัตเศึรณี
ที�ป็ร้กึษากร้ร้มีการ้ผู้้อำานวยการ้ใหัญ่บุร้ษัิท ไทยเบุฟเวอเร้จิ จิำากัด (มีหัาชั่น)
กร้ร้มีการ้บุร้ษัิท ป็ร้ะชั่าร้ฐัร้กัสามีคัิคีิบุร่้รี้มัีย ์วสิาหักิจิเพ่�อสังคิมี จิำากัด

ทิศึทางการด้ำาเนินงานโคัรงการ EISA

ในัป ี2564 ทางโครงการ EISA ยงัคงส่งเสรมิและสนัับสนันุั
กิจกรรมทางการศึึกษาต่่าง ๆ ให้กับนิัสิต่ นัักศึึกษาอยา่งต่่อเน่ั�อง 

• กิจกรรมส่งเสรมิทางด้้านักีฬา มุง่พัื่ฒนัากีฬาฟุต่บอลในัระดั้บ
อดุ้มศึึกษาให้แก่นิัสิต่ นัักศึึกษากวา่ 500 คนั จาก 16 สถึาบนัั
อยา่งต่่อเน่ั�อง รวมถึึงจดั้กิจกรรมการสอนัฟุต่บอลในัชุั�นัเรยีนั
ให้แก่นัักศึึกษาในั  3 มหาวทิยาลัย เปน็ัจำานัวนักวา่ 200 คนั

• กิจกรรมการเรยีนัการสอนั มุง่ส่งเสรมิให้เกิด้มกีารเรยีนัการสอนั
ทั�งในัและนัอกห้องเรยีนั โด้ยประสานัความรว่มมอ่จากพัื่นัธมติ่ร
ของไทยเบฟ  เชุน่ั บรษัิทประชุารฐัรกัสามคัคีวสิาหกิจเพ่ื่�อสังคม 
(ประเทศึไทย) จำากัด้  สมาคมถ่ึายภูาพื่แห่งประเทศึไทยในัพื่ระบรม
ราชุปูถัึมภ์ู  โด้ยคาด้หวงัวา่จะมนิีัสิต่ นัักศึึกษาเขา้มารว่มกิจกรรม
ฝุ่กึฝุ่นัและเพิื่�มความรูไ้ด้้กวา่ 800 คนั

แบ่งปนัคัณุค่ัา
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พัื่ฒนัาพ่ื่�นัที�สีเขยีว
จำานัวนัรวม

400  ไร ่

1. 2. พัื่ฒนัาเยาวชุนั การศึึกษาและวฒันัธรรมกับโรงเรยีนั
ภูายในัเขต่พ่ื่�นัที�คุง้บางกะเจา้ จำานัวนั 11 โรงเรยีน

 โด้ยมเีปา้หมายการพัื่ฒนัาทักษะ 5 ด้้าน ขบัเคล่�อนั 10 โคัรงการ

โคัรงการเพ้ั�อการอนรุกัษ์และพััฒนาพ้ั�นที�คัุง้บางกะเจัา้ (OUR Khung BangKachao)

“คุง้บางกะเจา้” เปน็ัพ่ื่�นัที�สีเขยีวขนัาด้ใหญ่ใกล้กรงุเทพื่ฯ และยงัเปน็ั
ชุมุชุนัที�มคีณุค่าทางสิ�งแวด้ล้อม เศึรษฐกิจ ท่องเที�ยว สังคมและ
วฒันัธรรม โครงการเพ่ื่�อการอนัรุกัษ์และพัื่ฒนัาพ่ื่�นัที�คุง้บางกะเจา้ 
หรอ่ OUR Khung BangKachao เกิด้ขึ�นัด้้วยความรว่มมอ่จาก
ไทยเบฟ มลูนิัธชิุยัพัื่ฒนัาและองค์กรชุั�นันัำากวา่ 34 องค์กรเพ่ื่�อ
อนัรุกัษ์และพัื่ฒนัาพ่ื่�นัที�สีเขยีวคุ้งบางกะเจา้และชุมุชุนัคุ้งบางกะเจา้ 
ควบคู่ไปกับการยกระดั้บคณุภูาพื่ชุวีติ่และสิ�งแวด้ล้อมของชุมุชุนั

ในัพ่ื่�นัที�คุง้บางกะเจา้ให้ดี้ขึ�นั โด้ยน้ัอมนัำาศึาสต่รพ์ื่ระราชุาและปรชัุญา
ของเศึรษฐกิจพื่อเพีื่ยงของพื่ระบาทสมเด็้จพื่ระบรมชุนักาธเิบศึร 
มหาภูมูพิื่ลอด้ลุยเด้ชุมหาราชุ บรมนัาถึบพิื่ต่ร มาเปน็ัหลักในัการ
ด้ำาเนิันังานัเพ่ื่�อชุ่วยอนัุรกัษ์และพัื่ฒนัาคุ้งบางกะเจา้ให้กลับมา
เปน็ัพ่ื่�นัที�สีเขยีวอนััอดุ้มสมบรูณ์ ซึ่ึ�งโครงการนีั�มุง่เน้ันัการพัื่ฒนัา
ในั 2 ด้้านัหลัก ค่อ

• ทักษะชุวีัติ: เสรมิทักษะที�จำาเปน็ัในัการใชุชุ้วีติ่ประจำาวนััของ
เยาวชุนั เพ่ื่�อคณุภูาพื่ชุวีติ่ที�ดี้ขึ�นัของเยาวชุนั เชุน่ั โคัรงการ 
ตะโกน โยน ย้�น ให้ความรูค้วามเขา้ใจและฝุ่กึสอนัการด้แูล
ตั่วเองและผู่้อ่�นัให้ห่างไกลจากอบุติั่เหต่ทุางนัำา ขั�นัต่อนัการ
ชุว่ยเหล่อผู่้ประสบภัูยทางนัำาเบ่�องต้่นั การทำา CPR เบ่�องต้่นั 
ขั�นัต่อนัการ ต่ะโกนั โยนั ย่�นั อยา่งถึกูวธิ ีเพ่ื่�อลด้ตั่วเลขสถิึติ่
เด็้กจมนัำา ด้ำาเนิันัการรว่มกับผู่้ปกครองนัักเรยีนัและผู่้ใหญ่
ในัชุมุชุนับรเิวณรอบโรงเรยีนั

• ทักษะอาชุพีั: เสรมิทักษะทำามาค้าขาย เพ่ื่�อความยั�งยน่ั เชุน่ั 
โคัรงการปราชุญ์ เปน็ัการอนัรุกัษ์วฒันัธรรม เพ่ื่�อส่บสานั
วฒันัธรรมประจำาพ่ื่�นัที� ของแต่่ละต่ำาบล โด้ยปราชุญ์ชุมุชุนั
ในัพ่ื่�นัที� ถ่ึายทอด้วฒันัธรรมอตั่ลักษณ์ เชุน่ั ด้นัต่รไีทย 
อาหารพ่ื่�นัถิึ�นั เพ่ื่�ออนัรุกัษ์วถีิึให้คงไวโ้ด้ยการส่งต่่อความเปน็ั
คุง้บางกะเจา้สูเ่ยาวชุนัรุน่ัต่่อไป หรอ่โครงการชุา้งคลินิักฟุต่บอล
เคล่�อนัที� (Chang Mobile Football Clinic) เพิื่�มทักษะกีฬา
ฟุต่บอลให้เยาวชุนัเพ่ื่�อก่อให้เกิด้ความรกัสามัคคีในักลุม่เยาวชุนั 
พื่รอ้มสรา้งแรงบนััด้าลใจจากนัักฟุต่บอลทีมชุาติ่ไทย

• การเปน็คันดี้ สรา้งคณุธรรมควบคู่กับความยั�งยน่ั เชุน่ั 
โคัรงการโรงเรยีนวัถีิพุัทธ เปน็ัการเรยีนัรูแ้ก่นัธรรมคำาสอนั
ต่ามหลักพื่ระพุื่ทธศึาสนัาจากพื่ระอาจายว์ดั้ประยรุวงศึาวาส 
เพ่ื่�อบม่เพื่าะขดั้เกลาจรยิธรรมและศีึลธรรมสำาหรบัเยาวชุนั 

• ทักษะการศึึกษา เพ่ื่�อยกระดั้บการเรยีนั เชุน่ั โคัรงการยกระดั้บ
การเรยีนเพิั�มผลสัมฤทธิ�ทางการศึึกษา O-NET ชุว่ยทบทวนั

เน่ั�อหาการเรยีนั โด้ยคณาจารยจ์ากคณะศึึกษาศึาสต่ร ์มหาวทิยาลัย
เกษต่รศึาสต่ร ์เพ่ื่�อยกระดั้บการเรยีนั เพิื่�มผ่ลสัมฤทธิ�ทางการศึึกษา
เต่รยีมตั่วสำาหรบัการทด้สอบทางการศึึกษาระดั้บชุาติ่ขั�นัพ่ื่�นัฐานั 
(ONET)

• แผนชุมุชุน: สรา้งรากฐานัการพัื่ฒนัาชุมุชุนัโด้ยเยาวชุนัคุง้บางกะเจา้ 
เชุน่ั โคัรงการจัดั้ทำาแผนชุมุชุนโด้ยเยาวัชุน เปน็ัการเรยีนัรู้
ประวติั่ศึาสต่ร ์ที�มาของโรงเรยีนัและวดั้ประจำาโรงเรยีนั และบรบิท
สิ�งแวด้ล้อมโด้ยรอบชุมุชุนั โด้ยใชุห้ลัก “บวร” บา้นั วดั้ โรงเรยีนั
เพ่ื่�อบรูณาการแผ่นัชุมุชุนัระหวา่งนัักเรยีนัเยาวชุนัและชุมุชุนัก่อให้เกิด้
แผ่นัชุมุชุนั ที�ขบัเคล่�อนัโด้ยชุมุชุนัของต่นัเองอยา่งยั�งยน่ัต่่อไป
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โคัรงการส่งคัวัามรู ้สรา้งคัวัามสขุ

โครงการในักลุ่มไทยเบฟที�จดั้โด้ยบรษัิทอมรนิัทรพ์ื่ริ�นัติ่�งแอนัด์้
พัื่บลิชุชุิ�ง จำากัด้ (มหาชุนั) มาตั่�งแต่่ป ี2561 จนัถึึงปจัจบุนัั โด้ยมี
เปา้ประสงค์เพ่ื่�อส่งเสรมิให้เด็้กและเยาวชุนัไทยทั�วประเทศึได้้มี
โอกาสในัการอา่นัหนัังส่อที�ดี้มคีณุภูาพื่และการคิด้วเิคราะห์ แก้ไข
ปญัหาต่่าง ๆ ในัการด้ำาเนิันัชุวีติ่เพ่ื่�อที�จะเติ่บโต่ขึ�นัเปน็ัประชุากรที�มี
คณุภูาพื่ของประเทศึชุาติ่ต่่อไป

โด้ยเริ�มต้่นัจากโรงเรยีนัเปา้หมายจำานัวนั 50 โรง ต่่อป ีและตั่�งเปา้
ด้ำาเนิันัการให้ครอบคลมุทั�วประเทศึไทย ทั�ง 77 จงัหวดั้ในัระยะเวลา 
3 ป ีซึ่ึ�งต่ลอด้ระยะเวลาที�ผ่่านัมาได้้คัด้เล่อกหนัังส่อและจดั้ส่งให้กับ
โรงเรยีนัในัโครงการแล้วกวา่ 113,000 เล่ม พื่รอ้มจดั้ตั่�งชุมรม 
“รกัการอา่นั” ซึ่ึ�งจะมกีารอา่นัหนัังส่อในัโรงเรยีนัทกุวนัั วนััละ 15 
นัาที ผ่ลการด้ำาเนิันัโครงการพื่บวา่ ในัป ี2561 นัักเรยีนัที�เขา้รว่ม
โครงการ รอ้ยละ 64 มีผ่ลสัมฤทธิ� ทางการเรยีนัที�ดี้ขึ�นั และ
ในัปี 2562 รอ้ยละ 72 ของนัักเรยีนัในัโครงการ มีผ่ลสัมฤทธิ�
ทางการเรยีนัที�ดี้ขึ�นัอยา่งต่่อเน่ั�อง

สรปุการด้ำาเนิันัการ 3 ป ีด้ำาเนิันัการครอบคลมุ 77 จงัหวดั้
ทั�วประเทศึภูายในั 3 ป ีรวมทั�งสิ�นั 160 โรงเรยีนั
• ปทีี� 1 ด้ำาเนิันัการในั 29 จงัหวดั้ จำานัวนั 52 โรงเรยีนั
• ปทีี� 2 ด้ำาเนิันัการในั 31 จงัหวดั้ จำานัวนั 57 โรงเรยีนั
• ปทีี� 3 ด้ำาเนิันัการในั 23 จงัหวดั้ จำานัวนั 51 โรงเรยีนั 
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โคัรงการการพััฒนาการศึึกษาระดั้บนานาชุาติ โด้ย ซี ีอาเซียีน

ศึนูัย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั (C asean) จดั้กิจกรรมในัรปูแบบของการประชุมุ
สัมมนัา การพัื่ฒนัาการศึึกษา การรวบรวมเครอ่ขา่ยและส่งเสรมิ
การแก้ปญัหาสังคมผ่่านัวสิาหกิจเพ่ื่�อสังคม เพ่ื่�อส่งเสรมิการพัื่ฒนัา
อยา่งยั�งยน่ัในัทกุระดั้บของสังคม ซึ่ึ�งในัป ี2563 ศึนูัย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั 
มกีารจดั้กิจกรรมเพ่ื่�อการพัื่ฒนัาการศึึกษามากมาย มุง่เน้ันัเพ่ื่�อให้
เกิด้การสรา้งความรูใ้นัระดั้บภูมูภิูาคอาเซึ่ยีนั ดั้งต่่อไปนีั�

จัดั้การประชุมุสิ�งแวัด้ล้อมศึึกษาโลกคัรั�งที� 10 ห้รอ้ World 
Environmental Education Conference 2019 (WEEC)  

จดั้การประชุมุสิ�งแวด้ล้อมศึึกษาโลกครั�งที� 10 หรอ่ World 
Environmental Education Conference 2019 (WEEC)  
เปน็ัการประชุมุวชิุาการนัานัาชุาติ่ที�เกี�ยวขอ้งกับสิ�งแวด้ล้อมและ
การพัื่ฒนัาที�ยั�งยน่ั ภูายใต้่หัวขอ้ “Local Knowledge, 
Communication and Global Connectivity”  ซึ่ึ�งได้้รบัความ
รว่มมอ่จากหลายภูาคส่วนัทั�งภูาครฐัและเอกชุนัที�ให้การสนัับสนันุั 
โด้ยมีสถึาบนััโลกรอ้นัศึึกษาแห่งประเทศึไทยเปน็ัเจา้ภูาพื่จดั้การ
ประชุมุรว่มกับสำานัักเลขาธกิารของเครอ่ขา่ยการประชุมุสิ�งแวด้ล้อม
ศึึกษา (WEEC Network)  ด้้วยวตั่ถึปุระสงค์เพ่ื่�อให้เกิด้การแลกเปลี�ยนั
เรยีนัรูป้ระสบการณ์วชิุาการทางสิ�งแวด้ล้อม อนัันัำาไปสูก่ารหาแนัวทาง
ในัการจดั้การสิ�งแวด้ล้อมทั�งในัปจัจบุนััและอนัาคต่ รวมถึึงเพ่ื่�อสรา้ง
ความรว่มมอ่ทางวชิุาการและรว่มกันัหาแนัวทางจดั้การกับปญัหา
สิ�งแวด้ล้อมในัระดั้บภูมูภิูาคและระดั้บโลก การจดั้งานันีั� มจีำานัวนั
งานัวจิยัจากนัักวจิยัด้้านัการศึึกษาสิ�งแวด้ล้อมกวา่ 200 ผ่ลงานั 
และมผีู่้เขา้รว่มชุมงานักวา่ 1,800 คนั

C asean Forum-Youth Series (CaF-Youth) Forum 2020

เปน็ัเวทีเสวนัาแลกเปลี�ยนัความคิด้เห็นัของกลุม่เยาวชุนัคนัรุน่ัใหม่
ในัอาเซึ่ยีนั (อายรุะหวา่ง 18 - 35 ป)ี เกี�ยวกับแนัวความคิด้หรอ่
มมุมองที�แต่กต่่างต่ามบรบิทของแต่่ละประเทศึในัประเด็้นัต่่าง ๆ 
ที�น่ัาสนัใจและสามารถึสรา้งสรรค์ประโยชุน์ัต่่อการเปลี�ยนัแปลง

ของสังคมโลกหลังวกิฤต่โรคโควดิ้-19 ได้้ โด้ยจดั้เสวนัาทกุวนััองัคาร 
ชุว่งเวลา 18.00 - 19.00 นั. เริ�มองัคารแรกเม่�อวนััที� 23 มิถึนุัายนั 2563 
ในัรปูแบบ Virtual Forum สด้ผ่่านั เพื่จเฟซึ่บุก๊ C asean  โด้ยจดั้ไป
ทั�งสิ�นั 4 ครั�ง มีหัวขอ้เสวนัาดั้งนีั�

วันัที� หั้วัข้อเสวันา

23 มิถึนุัายนั 2563 From Crisis to Next Normal - Remaking the Future

30 มิถึนุัายนั 2563 From Crisis to Next Normal - Coronavirus and the Environment

7 กรกฎาคม 2563 From Crisis to Next Normal - The Rapid-shifting Media Consumption

14  กรกฎาคม 2563 From Crisis to Next Normal - Future of Work: Are you Ready to Play in 
the Next Normal?

โครงการนีั�มจีดุ้ประสงค์ที�จะสรา้งเครอ่ขา่ยกลุ่มคนัรุน่ัใหม่ผู่้เปน็ั
ตั่วแทนัของศึนูัย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั ในัแต่่ละประเทศึอาเซึ่ยีนัเพ่ื่�อรว่มสรา้ง
ความเปน็ัหนึั�งเดี้ยวกันั การแบง่ปนััประสบการณ์ของกลุม่เยาวชุนั
คนัรุน่ัใหมใ่นัแต่่ละหัวขอ้จะมุง่เน้ันัความหลากหลายทั�งในัเร่�องของ
สัญชุาติ่/ประเทศึที�วทิยากรอาศัึยอยูใ่นัปจัจบุนัั ซึ่ึ�งจะได้้ความคิด้เห็นั
ที�มจีากบรบิทของแต่่ละประเทศึและความหลากหลายในัประสบการณ์

การทำางานัของวทิยากร  ความสนัใจพิื่เศึษของวทิยากร รวมถึึงเครอ่ขา่ย
ของวทิยากรที�หลากหลายอกีด้้วย  ถ่ึอเปน็ัการเพิื่�มสมาชุกิกลุม่คนัรุน่ัใหม่
ในัเครอ่ขา่ยของ ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั จำานัวนักวา่ 1,700 คนั ในัชุว่ง 4 สัปด้าห์
ของการจดั้กิจกรรม
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ASEAN Week

การจดั้งานัประกวด้สนุัทรพื่จน์ัในัระดั้บนัักศึึกษาอายรุะหวา่ง 
18 - 25 ป ีในัหัวขอ้ ความเปน็ัหนึั�งเดี้ยว ค่อวถีิึทางอาเซึ่ยีนั 
“ASEAN as One is ASEAN Way” เพ่ื่�อเปน็ัการเฉลิมฉลอง
วนััครบรอบวนััก่อตั่�งสมาคมอาเซึ่ยีนัในัวนััที� 1 - 8 สิงหาคม โด้ย
ผู่้ชุนัะเลิศึและรองชุนัะเลิศึอนััดั้บ 1 และ 2 จะได้้ขึ�นักล่าวสนุัทรพื่จน์ั
ต่่อหน้ัาผู่้แทนัจากสถึานัเอกอคัรราชุทตู่ประเทศึอาเซึ่ยีนัประจำา
ประเทศึไทย ผู่้แทนักระทรวงการต่่างประเทศึ สภูาหอการค้า  
ภูาคเอกชุนัและภูาคการศึึกษา 

ในังานันีั� มีผู่้สมคัรทั�งสิ�นั 93 คนั จาก 10 ประเทศึ ผู่้ได้้รบัรางวลั
ในัประเภูทออนักราวน์ั ได้้แก่ คณุอมนิัต่า เพิื่�มพูื่นัววิฒัน์ั จาก
โรงเรยีนัสาธติ่มหาวทิยาลัยศึรนีัครนิัทรวโิรฒ ปทมุวนัั นัอกจากนีั�
ได้้จดั้การแข่งขันัประเภูทออนัไลน์ัเพ่ื่�อเปดิ้โอกาสให้กับเยาวชุนัจาก
ประเทศึอ่�นั ๆ ในัอาเซึ่ยีนั โด้ยผู่ไ้ด้้รบัรางวลัชุนัะเลิศึในัประเภูทออนัไลน์ั 
ได้้แก่ คณุเรก็ซึ่ ์ไมเคิล อั�กเปย ์จาก Malayan Colleges Mindanao 
ประเทศึฟิลิปปนิัส์
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ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2020

สำานัักทรพัื่ยากรบคุคล รว่มกับศึนูัย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั จดั้กิจกรรมเปดิ้บา้นั
สรรหาบคุลากรรุน่ัใหม่ในัอาเซึ่ยีนัเพ่ื่�อรองรบัการขยายตั่วของ
ธรุกิจไทยเบฟในัอาเซึ่ยีนัและประเทศึอ่�นั ๆ ในัอนัาคต่ ในัรปูแบบ
ของกิจกรรม Open House : ThaiBev Group Career Journey 
in ASEAN การแบง่ปนััการด้ำาเนิันัธรุกิจ พื่รอ้มบอกเล่าถึึง 
“โอกาส..ไรข้ดี้จำากัด้” หากได้้เข้ารว่มงานักับกลุ่มธรุกิจไทยเบฟทั�ง
ในัประเทศึไทย ประเทศึในักลุ่มอาเซึ่ยีนั และประเทศึอ่�นั ๆ ทั�วโลก 
(มาเลเซึ่ยี สิงคโปร ์พื่มา่ เวยีด้นัาม กัมพูื่ชุา สกอต่แลนัด์้) ผ่่านั
กิจกรรม Executive Sharing โด้ย ด้ร.เอกพื่ล ณ สงขลา 
รองกรรมการผู่อ้ำานัวยการใหญ่และผู่บ้รหิารสงูสดุ้ กลุม่ทรพัื่ยากร
บคุคล บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด้ (มหาชุนั) นัำาเสนัอ
ประสบการณ์การเติ่บโต่ในัสายอาชุพีื่ต่่าง ๆ จากต้่นัแบบผู่้บรหิาร
ระดั้บกลางที�มาจากประเทศึในัภูมูภิูาคอาเซึ่ยีนั ผ่่านักิจกรรม 
Speed Presentation แบง่เปน็ั 2 หัวขอ้หลัก ค่อ 

หัวขอ้ “Build up ASEAN Capabilities” และ หัวขอ้ “New Trend, 
New Gen – Path Way to Success” โด้ยในัป ี2563 มจีำานัวนั

การประชุมุสห้ประชุาชุาติจัำาลอง TUMUN Conference 2020 
(Thammasat University Model United Nations Conference 2020)

การประชุมุจำาลองของสหประชุาชุาติ่ หรอ่ Model United Nations 
(MUN) จดั้ขึ�นัโด้ยมหาวทิยาลัยธรรมศึาสต่ร ์เป็นัการจำาลอง
การประชุมุขององค์การสหประชุาชุาติ่โด้ยนัักเรยีนัหรอ่นัักศึึกษา 
ซึ่ึ�งในัการเขา้รว่มการประชุมุ ผู่้เขา้รว่มประชุมุจะต้่องสวมบทบาท
เปน็ัตั่วแทนัจากประเทศึสมาชุกิขององค์การสหประชุาชุาติ่ และ
อภิูปรายในัปญัหาต่่าง ๆ ที�ถึกูยกขึ�นัมา เปน็ัประเด็้นัในัการประชุมุ
ครั�งนัั�นั เม่�อการประชุมุเสรจ็สิ�นัลง จะมกีารทำาเอกสารสรปุแนัวทาง
การแก้ไขปญัหานัั�นั ๆ โด้ยปญัหาที�นัำามาอภิูปรายจะแต่กต่่างกันัไป
ต่ามคณะกรรมการ (committee) ที�นัักศึึกษาเขา้รว่มประชุมุ 

ผู่้เข้ารว่มอบรมทั�งสิ�นั 206 ราย จาก 6 ประเทศึในัภููมิภูาคเอเชุีย
ต่ะวนััออกเฉียงใต้่ ประกอบด้้วย กัมพูื่ชุา สปป.ลาว เมยีนัมา เวยีด้นัาม 
อนิัโด้นีัเซึ่ยี และประเทศึไทย และจากภูมูภิูาคอ่�นัอกี 6 ประเทศึ ค่อ จนีั 
บงักลาเทศึ ภูฏูานั เนัปาล ไนัจเีรยี และไอรแ์ลนัด์้
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C asean: Women in Limitless “SPACE” Symposium

สถึาบนัับณัฑิ์ต่บรหิารธรุกิจศึศิึนัทรแ์ห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
รว่มกับสถึานัเอกอคัรราชุทตู่ญี�ปุน่ัประจำาประเทศึไทย สำานัักงานั
พัื่ฒนัาเทคโนัโลยอีวกาศึและภูมูสิารสนัเทศึ (องค์การมหาชุนั) และ 
ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั รว่มจดั้การบรรยายหัวขอ้ “Space, Me and Fellow 
Women” และการอภิูปรายหัวขอ้ “Nurturing Women Leaders 
of Next Generation” เพ่ื่�อส่งเสรมิบทบาทของผู่้หญิงในัด้้านั
การศึึกษา อาชุพีื่ และความเปน็ัผู่้นัำาในัด้้านัต่่าง ๆ รวมถึึงสรา้ง

แรงบนััด้าลใจโด้ยผู่้หญิงที�เปน็ัผู่้นัำาองค์กรชุั�นันัำาทั�งภูาครฐัและ
เอกชุนัและประสบความสำาเรจ็ด้้านัวทิยาศึาสต่รแ์ละเทคโนัโลย ี
โด้ยมวีทิยากร ด้ร.จอิากิ มไุค นัักบนิัอวกาศึหญิงคนัแรกของ
เอเชุยีและรองอธกิารบดี้ Tokyo University of Science โด้ยมี
จำานัวนัผู่เ้ขา้รว่มงานัทั�งสิ�นั 213 คนั จากสถึานัทตู่ ภูาครฐั ภูาคเอกชุนั 
ภูาควชิุาการ และส่�อมวลชุนั

การประชุมุในัครั�งนีั�ได้้เปดิ้โอกาสให้นัักเรยีนัและนัักศึึกษาในั
ประเทศึไทยได้้แลกเปลี�ยนัทางความคิด้กับประเทศึอ่�นั ๆ ที�เขา้รว่ม
ประชุมุ อาทิ ฟิลิปปนิัส์ อนิัโด้นีัเซึ่ยี เมียนัมา ญี�ปุน่ั อซุึ่เบกิสถึานั 
เนัเธอรแ์ลนัด์้ เบลเยยีม และโปแลนัด์้ จำานัวนั 150 คนั 

คณุต้่องใจ ธนัะชุานัันัท์ กรรมการผู่้จดั้การ ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั และผู่้แทนั
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด้ (มหาชุนั) ได้้รบัเกียรติ่รว่มปาฐกถึา
พิื่เศึษ ในัวนััที� 9 มกราคม 2563 วนััเปดิ้การประชุมุ TUMUN 
Conference 2020 ณ องค์การสหประชุาชุาติ่ประจำาประเทศึไทย 
(UN Thailand) โด้ยสรปุดั้งนีั�

• ซึ่ ีอาเซึ่ยีนั เปน็ัองค์กรที�มคีวามกระต่่อรอ่รน้ัและพื่รอ้ม
สนัับสนันุัเปา้หมายด้้านัการพัื่ฒนัาที�ยั�งยน่ั ให้เกิด้ขึ�นัจรงิ 

• ความเปน็ัมนัษุยข์องทกุคนัแมจ้ะมคีวามแต่กต่่างระหวา่งกันั
ทั�งในับทบาทของการเมอ่ง ธรุกิจ หรอ่สังคม แต่่สดุ้ท้าย
ทกุคนัล้วนัเปน็ัมนัษุย ์ดั้งนัั�นั การพื่บเจอและทำางานัรว่มกันั

ในัชุว่งแรกอาจมคีวามคิด้ที�แต่กต่่างกันั ไมเ่ขา้ใจกันั หากแต่่
เปดิ้ใจรบัฟงัอยา่งเขา้ใจก็จะสามารถึสรา้งความเชุ่�อมโยง
ระหวา่งกันัที�เขม้แขง็ได้้

• ภูาคธรุกิจมพีื่ลังมหาศึาลในัการรว่มพัื่ฒนัาด้้านัความยั�งยน่ั 
การเริ�มต้่นัความคิด้เปน็ัสิ�งที�น่ัาชุ่�นัชุม แต่่เราต้่องการคนั
ที�จะนัำาความคิด้เหล่านัั�นัไปด้ำาเนิันัการให้สำาเรจ็ การทำาธรุกิจมี
เคร่�องมอ่ในัการสรา้งความรูแ้ละนัวตั่กรรม มกีารสรา้งแผ่นัการ
ด้ำาเนิันังานัที�ชุดั้เจนัและสามารถึชุว่ยสรา้งคำาต่อบและแก้ไข
ปญัหาได้้ในัวงกวา้งระดั้บโลก

• เป้าหมายค่อการสรา้งระบบนิัเวศึและเครอ่ข่าย การสรา้ง
ระบบนิัเวศึและเครอ่ขา่ยความรว่มมอ่กันัในัการค้นัหาแนัวทาง
การแก้ไขปญัหาและการด้ำาเนิันัโครงการต่่าง ๆ ต่ลอด้ห่วงโซึ่่
การผ่ลิต่เปน็ักญุแจสำาคัญในัการขบัเคล่�อนัการพัื่ฒนัาด้้านั
ความยั�งยน่ั
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ป ี2563
ไทยเบฟมอบทนุับตุ่รพื่นัักงานั 

จำานัวนั 1,117 ทนุ 
เปน็ัเงนิัทั�งสิ�นั

6,697,000 บาท

นักเรยีนได้้รบัประโยชุน์
จากโครงการสานัอนัาคต่การศึึกษา 
(Connext ED) กวา่

70,000 คัน  

 โคัรงการ “การทำามาค้ัาขาย” 
หรอ่ธรุกิจจำาลอง มอบทนุัเพ่ื่�อต่่อยอด้ 
ในัธรุกิจให้นัักเรยีนัมากกวา่

65,000 คัน 
จาก 263 โรงเรยีน
ในั 44 จังัห้วัดั้

ตลอด้ระยะเวัลา 3 ป ี
ของ โคัรงการ OTOP Junior 

มเีด็้กนัักเรยีนัจากกวา่  600 ชุมรม
ส่งผ่ลงานัเข้าประกวด้  

โคัรงการ
Beta Young Entrepreneur
ก้าวเขา้สู่ปทีี� 10  มนัีักศึึกษาที�จบจาก
โครงการแล้ว 6 รุน่ั
จำานัวนัรวม170 คัน 

โครงการบรษัิทจำาลอง ภูายใต้่
โคัรงการ Beta Young Entrepreneur 
ของนัักศึึกษารุน่ั 6  สามารถึสรา้งกำาไรและ
นัำาไปแบง่ทำาโครงการเพ่ื่�อสังคมได้้ 

296,000 บาท รา้น Bee-High Shop
โคัรงการบรษัิทจัำาลองภายใต้โคัรงการ EISA 
มนัีักศึึกษาและบคุลากรที�เขา้มาอดุ้หนันุัผ่ลิต่ภัูณฑ์์
ที�ออกแบบโด้ยนัักศึึกษา และผ่ลิต่ภัูณฑ์์จาก

เครอ่ไทยเบฟ กวา่ 5,000 คันต่อวันั

โคัรงการส่งคัวัามรู ้สรา้งคัวัามสขุ

ด้ำาเนิันัการครบ 76 จังัห้วัดั้
โด้ยมโีรงเรยีนัเขา้รว่มโครงการทั�งสิ�นั

160 โรงเรยีน
มากกวา่เปา้หมายที�ตั่�งไว้

9 โรงเรยีน

โคัรงการเพ้ั�อการอนรุกัษ์และพััฒนาพ้ั�นที�คัุง้บางกะเจัา้ สรา้งความ
รว่มมอ่กับเครอ่ขา่ย ภูาครฐัและเอกชุนั 7 หน่ัวยงานั จดั้กิจกรรม
ส่งเสรมิทักษะชุวีติ่ ทักษะอาชุพีื่ และการเปน็ัคนัดี้ของสังคม รวมทั�งสิ�นั 
12 โคัรงการ ครบทั�ง 11 โรงเรยีน

ภาพัรวัมผลการด้ำาเนินงานโคัรงการพััฒนาการศึึกษาป ี2563
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การสาธารณสุข ค่อการปอ้งกันัและรกัษาโรคเพ่ื่�อให้ประชุาชุนัมีสขุภูาพื่แขง็แรง
สมบรูณ์ทั�งทางรา่งกายและจติ่ใจ สังคมที�พื่ลเม่องมีสขุภูาพื่อนัามยัดี้จะเปน็ั
ส่วนัสำาคัญในัการพัื่ฒนัาทั�งต่่อตั่วบคุคล สังคม และประเทศึชุาติ่ ทั�งนีั� ไทยเบฟ
ให้ความสำาคัญในัการสนัับสนันุัและพัื่ฒนัากิจกรรมด้้านัสาธารณสขุมาอยา่ง
ต่่อเน่ั�อง ทั�งการสนัับสนันุักิจกรรมขององค์กร มลูนิัธ ิหรอ่หน่ัวยงานัทางด้้านั
สาธารณสขุต่่าง ๆ โด้ยมุง่มั�นัที�จะบรรลเุปา้หมายให้คนัในัสังคมมสีขุภูาพื่ที�ดี้ 
โด้ยได้้มกีารกำาหนัด้กลยทุธ ์การมส่ีวนัรว่มกับภูาคีเครอ่ข่ายปจัจบุนัั ส่งเสรมิ
การให้ความรูเ้ร่�องสขุภูาพื่เน้ันัด้้านัการปอ้งกันัโรค ไมว่า่จะเปน็ัโรคไต่ และโรคหัวใจ
รวมไปถึึงการด้แูลสุขภูาพื่ของต่นัเอง สอด้คล้องกับเป้าหมายการพัื่ฒนัาที�
ยั�งยน่ัของสหประชุาชุาติ่ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในัด้้านั
การมสีขุภูาพื่ และความเปน็ัอยูที่�ดี้ 

การพัฒนาด้านสาธารณสขุ



โรงพัยาบาลสถาบันโรคัไตภมูริาชุนคัรนิทร ์

โรงพื่ยาบาลชุั�นันัำาของเอเชุยีที�เปดิ้ด้ำาเนิันัการตั่�งแต่่เด่้อนั
กันัยายนั 2555 เพีื่ยบพื่รอ้มไปด้้วยคณะแพื่ทย ์ผู่้เชุี�ยวชุาญ
เฉพื่าะทางและทีมพื่ยาบาลที�มปีระสบการณ์สงูคอยด้แูลรกัษาผู่้ปว่ย
ที�มปีญัหาโรคไต่อยา่งครบวงจร รวมไปถึึงแผ่นักอายรุกรรมทั�วไป 
พื่รอ้มให้บรกิารทกุวนััต่ลอด้ 24 ชุั�วโมง นัอกจากนีั� โรงพื่ยาบาล
สถึาบนััโรคไต่ภูมูริาชุนัครนิัทร ์(“สถึาบนััโรคไต่”) ยงัคงทำาการวจิยั
และพัื่ฒนัาอยา่งต่่อเน่ั�อง เพ่ื่�อปอ้งกันัการเกิด้ภูาวะไต่วายเร่�อรงั 
รวมทั�งยงัคงจดั้โครงการเผ่ยแพื่รค่วามรูสู้่ประชุาชุนัทกุ 3 เด่้อนั 
เพ่ื่�อเผ่ยแพื่รค่วามรู ้วธิกีารปอ้งกันั แนัะนัำาแนัวทางการรกัษา
โรคไต่ และเคล็ด้ลับการด้แูลสขุภูาพื่ให้ผู่้ปว่ยที�มปีญัหาโรคไต่
ได้้มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจที�ดี้ สามารถึอยูกั่บสภูาวะที�เปน็ัอยูแ่ละ
มคีณุภูาพื่ชุวีติ่ที�ดี้ขึ�นั ขณะเดี้ยวกันัชุว่งที�เกิด้การแพื่รร่ะบาด้
ของโรคโควดิ้-19 ยงัได้้จดั้การให้ความรูผ่้่านัทางเพื่จเฟซึ่บุก๊ของ
โรงพื่ยาบาล และการประชุาสัมพัื่นัธท์างส่�อมวลชุนั โด้ยในัป ี2563 
คณะทีมผู่ว้จิยัจากสถึาบนััโรคไต่ ได้้จดั้สัมมนัาใหญ่ “พัื่ฒนัารปูแบบ
การด้แูลผู่ป้ว่ยโรคไต่เร่�อรงั” ภูายใต้่โครงการวจิยัเร่�อง “การศึึกษา
ผ่ลของการให้การด้แูลผู่้ปว่ยโรคไต่เร่�อรงัแบบบรูณาการ 

(integrated care) ในัระดั้บโรงพื่ยาบาลชุมุชุนั” ซึ่ึ�งไทยเบฟได้้ทำางานั
รว่มกับสถึาบนััโรคไต่ ในัการประชุาสัมพัื่นัธเ์ผ่ยแพื่รค่วามรูเ้ร่�องการ
ปอ้งกันัการเกิด้โรคไต่อยา่งต่่อเน่ั�องมาตั่�งแต่่โรงพื่ยาบาลเริ�มเปดิ้
ด้ำาเนิันัการ 

ปจัจบุนััสถึาบนััโรคไต่มจีำานัวนัผู่้ปว่ยที�มาฟอกเล่อด้ด้้วยเคร่�อง
ไต่เทียม มากถึึง 8,446 ราย และด้ำาเนิันัการปลกูถ่ึายไต่สำาเรจ็
เปน็ัจำานัวนั 49 ราย 

นัอกจากนีั�ได้้สนัับสนันุัและเผ่ยแพื่รข่า่วประชุาสัมพัื่นัธ ์อาทิ 
ขา่ววนััไต่โลกเพ่ื่�อรว่มรณรงค์ให้ความรูเ้ร่�อง “โรคไต่” เปน็ัภัูย
ใกล้ตั่วโด้ยใชุหั้วขอ้ “คัด้กรอง ปอ้งกันั รูทั้นั โรคไต่” และบทความ
ให้ความรูเ้ร่�องโรคไต่ ผ่่านัสปอต่วทิย ุรวมไปถึึงข่าวที�เกี�ยวขอ้งกับ
โรคโควดิ้-19 ในักรณีกลุม่ผู่ป้ว่ยโรคไต่จะมีความเสี�ยงติ่ด้เชุ่�อโรค 
ได้้สงูกวา่คนัทั�วไป พื่รอ้มทั�งแนัะนัำาวธิกีารปฏิบติั่ และการด้แูล
ต่นัเองอยา่งเครง่ครดั้ 
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มลูนิธหัิ้วัใจัแห่้งประเทศึไทย ในพัระบรมราชุปูถัมภ์

ไทยเบฟผ่สานัความรว่มมอ่กับมลูนิัธหัิวใจแห่งประเทศึไทย 
ในัพื่ระบรมราชุปูถัึมภ์ูในัการสนัับสนันุัและเผ่ยแพื่รค่วามรูแ้ละ
ประชุาสัมพัื่นัธ ์ภูารกิจทั�ง 3 ด้้านัหลักของมลูนิัธ ิอนััได้้แก่ 
1. การชุว่ยชุวีติ่ขั�นัพ่ื่�นัฐานั CPR  2. โครงการหลัก 3 อ.ดี้ต่่อใจ 
(อาหาร อารมณ์ ออกกำาลังกาย) และ 3. โครงการกระโด้ด้เชุอ่ก 
ทางเล่อกเยาวชุนั พ้ื่นัโรคหัวใจ โด้ยในัปนีีั�ได้้จดั้อบรมการชุว่ยชุวีติ่
ขั�นัพ่ื่�นัฐานัให้พื่นัักงานัเพ่ื่�อสรา้งพื่นัักงานัในัเครอ่ไทยเบฟให้
สามารถึเปน็ัวทิยากรให้ความรูกั้บสถึานัประกอบการ โรงเรยีนั 

ชุมุชุนั รวมถึึงตั่�งให้เปน็ัทีมเผ่ชุญิเหต่ฉุกุเฉินั เพ่ื่�อชุว่ยเหล่อชุมุชุนั 
โด้ยมพีื่นัักงานัเขา้รว่มอบรมในัรุน่ัแรก จำานัวนั 50 คนั รวมถึึงชุว่ย
ประชุาสัมพัื่นัธกิ์จกรรม JUMP FOR HEART VIRTUAL SCHOOL 
GAME 2020 ให้กับโรงเรยีนัรว่มพัื่ฒนัา (Partnership school) และ
กิจกรรมการด้แูลหัวใจเพ่ื่�อให้ห่างไกลจากโรคหัวใจ การชุว่ยชุวีติ่
ขั�นัพ่ื่�นัฐานั และ CPR ผ่่านัการประชุาสัมพัื่นัธ์ทางชุ่องทางออนัไลน์ั 
ภูาพื่ยนัต่รส์ารคดี้สั�นัและกิจกรรมต่่าง ๆ ในัวนััหัวใจโลก เพ่ื่�อสรา้ง
ความต่ระหนัักรู ้(ศึึกษาขอ้มลูเพิื่�มเติ่มได้้ที�เพื่จเฟซึ่บุก๊ heartfounda)

สถาบนัการพัยาบาลศึรสีวัรนิทิรา 
สภากาชุาด้ไทย
ไทยเบฟรว่มให้การสนัับสนันุัการด้ำาเนิันักิจกรรมต่่าง ๆ ของ
สถึาบนััการพื่ยาบาลศึรสีวรนิัทิรา สภูากาชุาด้ไทย ซึ่ึ�งเปน็ัสถึาบนัั
อดุ้มศึึกษาด้้านัการพื่ยาบาล เปดิ้สอนัหลักสตู่รพื่ยาบาล และ
ผู่้ชุว่ยพื่ยาบาล อยูภู่ายใต้่การด้แูลอปุถัึมภ์ูของสภูากาชุาด้ไทย 
อาทิ มอบผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้จากแอลกอฮอล์ให้กับสถึาบนัั
จำานัวนั 500 ลิต่ร เพ่ื่�อใชุส้ำาหรบัทำาความสะอาด้และปอ้งกันั
การแพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19 พื่รอ้มทั�งยงัรว่มประชุมุ
คณะกรรมการการเงนิัเปน็ัประจำาทกุเด่้อนัในัฐานัะกรรมการ
สถึาบนััการเงนิัอกีด้้วย

ชุา้งคัลินิกเวัชุกรรม

เปน็ัเวลากวา่ 14 ป ีนัับตั่�งแต่่ป ี2549 ที� “ชุา้งคลินิักเวชุกรรม” ได้้ก่อตั่�ง
ขึ�นัเพ่ื่�อชุว่ยเหล่อประชุาชุนัด้้านัการแพื่ทย ์โด้ยโรงงานัในัเครอ่ บรษัิท 
ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด้ (มหาชุนั) ได้้เปน็ัส่วนัหนึั�งในัการสรา้งคณุภูาพื่
ชุวีติ่ที�ดี้ให้แก่สมาชุกิในัชุมุชุนัรอบโรงงานัเขต่จงัหวดั้กำาแพื่งเพื่ชุร 
และจงัหวดั้ใกล้เคียง ให้มีโอกาสเข้าถึึงการรกัษา และได้้รบัการ
ดู้แลจากสถึานัพื่ยาบาลที�มีประสิทธิภูาพื่ ภูายใต้่ปณิธานัของ 
คณุเจรญิ-คณุหญิงวรรณา สิรวิฒันัภัูกดี้ ประธานัและรองประธานั
กรรมการบรษัิทฯ ที�ด้ำารไิวตั้่�งแต่่เม่�อครั�งก่อตั่�งวา่ “คนัไทยให้กันัได้้” 
นัอกจากให้บรกิารทางการแพื่ทยแ์ล้ว ยงัมหีน่ัวยแพื่ทยเ์คล่�อนัที�เพ่ื่�อ
ชุว่ยเหล่อ และให้บรกิารต่รวจรกัษาฟรแีก่ประชุาชุนัในัพ่ื่�นัที�ใกล้เคียง
อยา่งต่่อเน่ั�องเปน็ัประจำาทกุป ีทำาให้ไม่ต้่องเดิ้นัทางไกลเสียค่าใชุจ้า่ย
มากมาย โด้ยในัปทีี�ผ่่านัมามจีำานัวนัผู่้รบับรกิาร จำานัวนั 1,102 คนั
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คัวัามมุง่มั�นและคัวัามสำาเรจ็ั

จากสถึานัการณ์การระบาด้ของโรคโควดิ้-19 ไทยเบฟ ได้้ต่ระหนััก
และให้ความสำาคัญกับสถึานัการณ์ดั้งกล่าวที�ส่งผ่ลกระทบต่่อ
สขุภูาพื่ของประชุาชุนัเปน็ัอยา่งยิ�ง จงึได้้ด้ำาเนิันัการเพ่ื่�อสนัับสนันุั
ทกุภูาคส่วนั และประสานัความชุว่ยเหล่อไปยงับคุลากรทางการแพื่ทย ์
หน่ัวยงานัภูาครฐั ภูาคเอกชุนัและพื่นัักงานัของกลุ่มธรุกิจในั
ทกุระดั้บ ด้้วยการด้ำาเนิันัการดั้งต่่อไปนีั�

ส่งมอบแอลกอฮอล์ รว่ัมต้านวักิฤตโคัวัดิ้-19

ไทยเบฟได้้เรง่ด้ำาเนิันัการผ่ลิต่ผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้ที�มี
แอลกอฮอล์เปน็ัส่วนัประกอบ (แอลกอฮอล์ 72% และ 95%) เพ่ื่�อนัำา
ไปใชุใ้นัการควบคมุและปอ้งกันัการแพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19 
ให้กับหน่ัวยงานับรกิารสาธารณสขุ โรงพื่ยาบาลศึนูัยข์นัาด้ใหญ่ 
โรงพื่ยาบาลและศึนูัยก์ารแพื่ทยใ์นัมหาวทิยาลัย โรงพื่ยาบาลในั
มลูนิัธธิรรมาภิูบาลทางการแพื่ทย ์และโรงพื่ยาบาลต่่าง ๆ 76 จงัหวดั้ 
ทั�วประเทศึ รวมไปถึึงหน่ัวยงานัภูาครฐัต่่าง ๆ ที�ให้บรกิารและ
รบัผิ่ด้ชุอบในัเร่�องการด้แูลการปอ้งกันัโรคโควดิ้-19 อาทิ สถึาบันั
บำาราศึนัราด้รู โรงพื่ยาบาลราชุวถีิึ โรงพื่ยาบาลศิึรริาชุ โรงพื่ยาบาล
จฬุาลงกรณ์ และยงัมอบแอลกอฮอล์ให้กับองค์กรศึาสนัาต่่าง ๆ 
อาทิ วดั้ ศึาสนัสถึานัอ่�นั ๆ สถึานัเอกอคัรราชุทตู่ต่่างประเทศึประจำา
ประเทศึไทย และหน่ัวยงานัที�เกี�ยวขอ้ง อาทิ กองทัพื่เรอ่ กองทัพื่
ภูาคที� 1 บรษัิท ท่าอากาศึยานัไทย จำากัด้ (มหาชุนั) เครอ่ขา่ยประชุารฐั
รกัสามคัคี และเครอ่ขา่ยภูาคประชุาสังคมต่่าง ๆ 

ไทยเบฟยงัได้้ผ่ลิต่สเปรยแ์อลกอฮอล์ทำาความสะอาด้ม่อ และส่งมอบ
ผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้จากแอลกอฮอล์ให้กับสถึาบนััการศึึกษา
ทั�วประเทศึที�อยูใ่นัเครอ่ขา่ยของบรษัิท รวม 470 แห่ง 

นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัสรา้งความรว่มมอ่กับหลากหลายหน่ัวยงานั
เพ่ื่�อส่งมอบผ่ลิต่ภัูณฑ์์เพ่ื่�อปอ้งกันัโรคโควดิ้-19  อาทิ
• ไทยเบฟรว่มกับสภูากาชุาด้ไทย และกระทรวงมหาด้ไทย 

ในัการส่งมอบผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้จากแอลกอฮอล์
จำานัวนั 266,000 ลิต่ร เพ่ื่�อกระจายไปยังชุุด้ปฏิบัติ่การและ
สถึานับรกิารสาธารณสุข รวมถึึงประชุาชุนั และผู่้ยากไรใ้นั 
76 จงัหวดั้ทั�วประเทศึ  

• ไทยเบฟรว่มกับ บรษัิท พีื่ทีที โกลบอล เคมคิอล จำากัด้ 
(มหาชุนั) หรอ่ GC Group สนัับสนันุัเอธลิแอลกอฮอล์ 72% 
ในัรปูแบบเจลแอลกอฮอล์ล้างมอ่ สำาหรบัพื่กพื่า ขนัาด้ 50 ซึ่ซีึ่ ี
จำานัวนั 1.1 ล้านัขวด้ เพ่ื่�อส่งมอบให้กับกระทรวงสาธารณสขุ

นัำาไปแจกจา่ยไปยงัอาสาสมัครสาธารณสขุประจำาหมูบ่า้นัทั�วประเทศึ 
ที�มีส่วนัสำาคัญในัการด้ำาเนิันัการรว่มกับบุคลากรทางการแพื่ทย์
และสาธารณสุขในัการป้องกันัประชุาชุนัจากการระบาด้ของโรค
โควดิ้-19 ซึ่ึ�งถ่ึอเป็นัความรว่มม่ออนััดี้ระหวา่งภูาครฐัและเอกชุนั
ในัการชุ่วยเหล่อประชุาชุนั ผู่้ประสบภัูยพิื่บัติ่โรคระบาด้ในัครั�งนีั�
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• กลุม่ธรุกิจไทยเบฟ โด้ยบรษัิท เบฟเทค จำากัด้ ยงัได้้ผ่ลิต่
สเปรยแ์อลกอฮอล์ทำาความสะอาด้มอ่ จำานัวนั 15,000 ขวด้ 
ที�พัื่ฒนัาสตู่รโด้ยกลุม่เภูสัชุกร โรงพื่ยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภูากาชุาด้ไทย เพ่ื่�อส่งมอบให้มลูนิัธอิาสาเพ่ื่�อนัพึื่�ง (ภูาฯ) 
ยามยาก สภูากาชุาด้ไทย สำาหรบัเครอ่ขา่ยเต่่อนัภัูยชุมุชุนั
เพ่ื่�อนัพึื่�ง (ภูาฯ) 19 ชุมุชุนัทั�วประเทศึ

• กลุ่มธรุกิจไทยเบฟ โด้ยบรษัิท เบฟเทค จำากัด้ ลงนัาม
ความรว่มมอ่กับ กรมการแพื่ทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 
เพ่ื่�อสนัับสนันุัการผ่ลิต่เคร่�องสำาอางที�มส่ีวนัผ่สมของ
แอลกอฮอล์ เพ่ื่�อสขุภูาพื่อนัามยัสำาหรบัมอ่ ทั�งนีั�รวมการ
ส่งมอบแอลกอฮอล์แล้วกวา่ 1,088,176.02 ลิต่ร

ผลิตและส่งมอบห้น้ากากอนามยั Surgical Mask และ N95 

ไทยเบฟได้้ด้ำาเนิันัการนัำาเขา้หน้ัากากอนัามยัจากต่่างประเทศึ 
จำานัวนั 530,000 ชุิ�นั โด้ยจำานัวนั 130,000 ชุิ�นั ได้้บรจิาคให้
โรงพื่ยาบาล บคุลากรทางการแพื่ทย ์9 โรงพื่ยาบาลแรก ได้้แก่ 
โรงพื่ยาบาลศึนูัยย์ะลา โรงพื่ยาบาลกำาแพื่งเพื่ชุร โรงพื่ยาบาล
ปตั่ต่านีั โรงพื่ยาบาลบงึกาฬ โรงพื่ยาบาลสงขลา โรงพื่ยาบาล
พิื่จติ่ร โรงพื่ยาบาลสต่ลู โรงพื่ยาบาลนัราธวิาส โรงพื่ยาบาล
สไุหงโกลก และอกีจำานัวนั 400,000 ชุิ�นั ได้้มอบให้พื่นัักงานัใชุ้
ระหวา่งให้บรกิาร ขณะเดี้ยวกันัได้้ด้ำาเนิันัการจดั้ตั่�งสายการผ่ลิต่
หน้ัากากอนัามยั พื่รอ้มจดั้ซึ่่�อเคร่�องจกัรสำาหรบัผ่ลิต่หน้ัากาก
อนัามัย Surgical mask ซึ่ึ�งสามารถึผ่ลิต่ได้้ จำานัวนั 3 ล้านัชุิ�นั
ต่่อเด่้อนั รวมถึึงจดั้ซึ่่�อเคร่�องจกัรสำาหรบัผ่ลิต่หน้ัากากอนัามยั 
N95 ซึ่ึ�งสามารถึผ่ลิต่ได้้ จำานัวนั 1.2 ล้านัชุิ�นัต่่อเด่้อนั โด้ยได้้มี
การจดั้พ่ื่�นัที�ผ่ลิต่แยกให้เปน็ัสัด้ส่วนัเพ่ื่�อให้เปน็ัเขต่ปลอด้เชุ่�อ เพ่ื่�อ
มอบให้พื่นัักงานั บคุลากรทางการแพื่ทย ์และบรจิาคให้สาธารณะ โออชิุ ิอทีโต่ะ บรรจใุนัตู่้แชุเ่ยน็ัที�จดั้ตั่�งให้บรเิวณแผ่นักผู่้ปว่ยติ่ด้โรค

โควดิ้-19 โด้ยจดั้ส่งทกุวนััต่ลอด้ระยะเวลา 3 เด่้อนั รวมมลูค่าทั�งหมด้ 
24 ล้านับาท ให้แก่โรงพื่ยาบาลทั�ง 7 แห่ง ประกอบด้้วย
โรงพื่ยาบาลจฬุาลงกรณ์ โรงพื่ยาบาลพื่ระมงกฎุเกล้า โรงพื่ยาบาล
ศิึรริาชุ โรงพื่ยาบาลรามาธบิดี้ โรงพื่ยาบาลธรรมศึาสต่รเ์ฉลิมพื่ระเกียรติ่ 
โรงพื่ยาบาลราชุวถีิึ และสถึาบันับำาราศึนัราดู้ร เพ่ื่�อสนัับสนัุนัและ
อำานัวยความสะด้วกให้กับบคุลากรทางการแพื่ทย์

โออชิุ ิภายใต้โออชิุ ิกรนีที ยงัได้้มส่ีวันบรจิัาคัแอลกอฮอล์ให้้แก่
ผูป้ระสบภัยในต่างประเทศึ อาทิ ประเทศึลาวั และกัมพูัชุา อกีด้้วัย

โออชิุไิด้้บรจิาคแอลกอฮอล์ให้กับกระทรวงสาธารณสขุประเทศึกัมพูื่ชุา 
จำานัวนั 3,600 ลิต่ร และกระทรวงสาธารณสขุประเทศึลาว จำานัวนั 
2,100 ลิต่ร เพ่ื่�อส่งต่่อให้กับโรงพื่ยาบาลต่่าง ๆ ในัแต่่ละประเทศึ

โออชิุ ิให้้ สู้ภัยโคัวัดิ้-19 มอบเงนิและผลิตภัณฑ์์อาห้าร-
เคัร้�องด้้�ม รวัม 24 ล้านบาท แก่บคุัลากรทางการแพัทย์

กลุ่มธรุกิจไทยเบฟ โด้ยบรษัิท โออชิุ ิกรุป๊ จำากัด้ (มหาชุนั) รว่มกับ
หอการค้าไทยและสภูาหอการค้าแห่งประเทศึไทย ด้ำาเนิันัโครงการ 
“โออชิุ ิให้ สู้ภัูยโควดิ้-19” เพ่ื่�อมอบเงินับรจิาคโรงพื่ยาบาลแห่งละ 
2 ล้านับาท และผ่ลิต่ภัูณฑ์์อาหาร-เคร่�องด่้�มโออชิุ ิรวม 10 ล้านับาท 
ประกอบด้้วยเคร่�องด่้�ม โออชิุ ิโกลด์้ ชุาเขยีวพื่รเีมียม และแซึ่นัด์้วชิุ 

สนับสนนุเงนิ 100 ล้านบาท ให้้กับ “กองทนุชุยัพััฒนาสู้ภัย
โคัวัดิ้ 19 (และโรคัระบาด้ต่าง ๆ)”

“กองทนุัชุยัพัื่ฒนัาสูภัู้ยโควดิ้ 19 (และโรคระบาด้ต่่าง ๆ)” เปน็ักองทนุั
ที�สมเด็้จพื่ระกนิัษฐาธริาชุเจา้ กรมสมเด็้จพื่ระเทพื่รตั่นัราชุสดุ้า ฯ 
สยามบรมราชุกมุาร ีทรงพื่ระกรณุาโปรด้เกล้าฯ ให้มลูนิัธชิุยัพัื่ฒนัา 
จดั้ตั่�ง เพ่ื่�อชุว่ยเหล่อโรงพื่ยาบาลและบคุลากรทางการแพื่ทยใ์นัการ
จดั้ซึ่่�อวสัด้อุปุกรณ์และสิ�งของที�มคีวามจำาเปน็ั ในัการรกัษาผู่ป้ว่ย
โควดิ้-19 วตั่ถึปุระสงค์การสนัับสนันุัค่อเพ่ื่�อสนัับสนันุัการชุว่ยเหล่อ
โรงพื่ยาบาล และบคุลากรทางการแพื่ทย ์และจดั้ซึ่่�ออปุกรณ์ที�จำาเปน็ั
ต่ามด้ลุยพิื่นิัจของมลูนิัธชิุยัพัื่ฒนัา

เพ่ื่�อชุว่ยเหล่อโรงพื่ยาบาลและบคุลากรทางการแพื่ทย ์ไทยเบฟจงึได้้
สนัับสนันุักองทนุัดั้งกล่าวในันัามมลูนิัธสิิรวิฒันัภัูกดี้จำานัวนั 100 
ล้านับาท และสนัับสนันุันัำาด่้�มในันัามบรษัิทไทยเบฟฯ มลูค่า 1 ล้านับาท

110 การพัฒนาด้านสาธารณสขุ
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ศึนูยต์รวัจัวัเิคัราะห์้ทางการแพัทยว์ัภิาวัดี้ 
(Prolab Vibhavadi Medical Technology Clinic)

ไทยเบฟได้้ด้ำาเนิันัการจดั้ตั่�งศึนูัยต์่รวจวเิคราะห์ทางการแพื่ทย์
วภิูาวดี้เพ่ื่�อเปน็ัศึนูัยใ์นัการต่รวจหาเชุ่�อชุว่ยปอ้งกันัการแพื่รร่ะบาด้
ของโรค โด้ยมีวตั่ถึุประสงค์เพ่ื่�อต่รวจคัด้กรองพื่นัักงานั
รวมถึึงให้บรกิารบคุลากรทางการแพื่ทยโ์ด้ยไมม่ค่ีาใชุจ้า่ยเพ่ื่�อ
สนัับสนันุัการปฏิบติั่หน้ัาที� ขณะเดี้ยวกันัหากหน่ัวยงานัภูาครฐั
หรอ่ประชุาชุนัที�สนัใจสามารถึขอเข้ารบับรกิารโด้ยมีอตั่ราค่าบรกิาร
ที�ต่ำากวา่การต่รวจเชุ่�อที�โรงพื่ยาบาลเอกชุนัทั�วไปซึ่ึ�งจะชุว่ยลด้
ค่าใชุจ้า่ยในัการต่่อสู้กับโควดิ้-19 จากขอ้มลูตั่�งแต่่วนััที� 16 เมษายนั 
จนัถึึงวนััที� 21 กรกฎาคม 2563 มพีื่นัักงานัในัเครอ่เขา้รบัการต่รวจ
ทั�งสิ�นั จำานัวนั 12,077 คนั ซึ่ึ�งมกีารต่รวจซึ่ำารอบสองในักลุ่มของ
พื่นัักงานัในักลุ่มธรุกิจอาหาร อาทิ KFC สต่ารบ์คัส์ โออชิุ ิรวมถึึง
รา้นัอาหารในัเครอ่ จำานัวนั 3,893 คนั เน่ั�องจากต้่องให้บรกิาร
ลกูค้าเปน็ัจำานัวนัมาก จงึต้่องมกีารต่รวจซึ่ำาทกุ 3 เด่้อนั หรอ่
พิื่จารณาต่ามความเหมาะสมของการระบาด้ของโรคโควดิ้-19 
อกีครั�ง เพ่ื่�อให้เกิด้ความมั�นัใจในัความปลอด้ภัูยในัการให้บรกิาร
กับลกูค้า รวมมกีารเขา้ต่รวจทั�งสิ�นัจำานัวนั 15,970 ครั�ง ซึ่ึ�งจนัถึึง
ปจัจบุนััไทยเบฟยงัคงมกีารปอ้งกันัการติ่ด้เชุ่�ออยา่งเครง่ครดั้ 
และยังไม่พื่บการติ่ด้เชุ่�อในักลุ่มพื่นัักงานัแต่่อย่างใด้ นัับเป็นั
ความสำาเรจ็อยา่งยิ�ง โด้ยเคร่�องต่รวจได้้รบัมาต่รฐานัและผ่่านัการ
รบัรองจากกรมวทิยาศึาสต่รก์ารแพื่ทยใ์ห้สามารถึต่รวจหาโรค
โควดิ้-19 ซึ่ึ�งใชุเ้ทคนิัคแบบ Real time PCR ในัเบ่�องต้่นัจะสามารถึ
ต่รวจได้้ประมาณ 500 รายต่่อวนัั และจะมีการพัื่ฒนัาไปสู่การ
ต่รวจเชุ่�อได้้ 800 – 1,000 ราย ต่่อวนัั ในัคลินิักแห่งนีั�ใชุเ้คร่�อง
ของบรษัิท Bioneer จากสาธารณรฐัเกาหลี เปน็ัเคร่�องแบบ 
Semi-Automate ทั�งยงัใชุเ้กณฑ์์การต่รวจต่ามมาต่รฐานัของ
องค์การอนัามยัโลก (WHO) และได้้ด้ำาเนิันัการจดั้ซึ่่�อเคร่�อง 
Cobas 6800 ของบรษัิท Roche ซึ่ึ�งเปน็ัเคร่�องแบบ Fully 
Automate Real time PCR ที�ผ่่านัการรบัรองศึนูัยค์วบคมุ
โรคติ่ด้ต่่อประเทศึสหรฐัอเมรกิา (Centers of Disease Control 
and Prevention: CDC) เปน็ัเคร่�องประเภูทเดี้ยวกับที�ใชุ้
ที�โรงพื่ยาบาลจฬุาลงกรณ์ สถึาบนัับำาราศึนัราด้รู เพ่ื่�อต่รวจหา
โรคโควดิ้-19

ทิศึทางการด้ำาเนินงาน

ไทยเบฟยงัคงเดิ้นัหน้ัาสานัต่่อกิจกรรมสรา้งสรรค์และแบง่ปนัั
ทางด้้านัสาธารณสขุเพ่ื่�อชุมุชุนัและสังคมอยา่งต่่อเน่ั�อง เพ่ื่�อ
ส่งเสรมิสขุภูาพื่อนัามยัที�ดี้ของทกุคนัในัสังคมไทย ด้้วยความ
เชุ่�อมั�นัวา่การมสีขุภูาพื่ดี้ ค่อต้่นัทนุัที�ดี้ที�สดุ้ที�จะส่งผ่ลให้ทกุคนั
สามารถึสรา้งสรรค์สิ�งที�ดี้ อนััเปน็ัประโยชุน์ัต่่อทั�งต่นัเอง สังคม 
และประเทศึชุาติ่ไปพื่รอ้มกับการด้ำาเนิันัชุวีติ่อยา่งเปน็ัสขุ

นายแพัทยว์ัศิิึษฎ์์ ประสิทธศิิึรกิลุ 
ร้องผู้้อำานวยการ้สถาบัุนบุำาร้าศนร้าดรู้

ขอขอบคณุไทยเบฟ ที�ได้้มอบผ่ลิต่ภัูณฑ์์ทำาความสะอาด้ 
แอลกอฮอล์ สำาหรบัล้างมอ่ และทำาความสะอาด้อปุกรณ์
เคร่�องมอ่แพื่ทย ์และพ่ื่�นัผิ่วต่่าง ๆ ในัโรงพื่ยาบาลให้แก่
สถึาบนัับำาราศึนัราด้รู เน่ั�องจากความจำาเปน็ัในัการใชุแ้อลกอฮอล์
ที�เพิื่�มสงูขึ�นัจากสถึานัการณ์การระบาด้ของโรคโควดิ้-19 
ดั้งนัั�นัแอลกอฮอล์ที�ได้้รบัมอบมาทำาให้สถึาบนัับำาราศึนัราด้รู
สามารถึมใีชุไ้ด้้นัานักวา่ 5 เด่้อนั ซึ่ึ�งผ่มซึ่าบซึ่ึ�งเปน็ัอยา่งยิ�งที�
ไทยเบฟได้้ต่ระหนัักถึึงความสำาคัญและเข้ารว่มในัการขบัเคล่�อนั
มาต่รการต่่าง ๆ เพ่ื่�อควบคมุและปอ้งกันัการแพื่รร่ะบาด้ของ
โรคโควดิ้-19 ให้เราสามารถึผ่่านัพ้ื่นัวกิฤต่ครั�งนีั�ไปด้้วยกันั

พัลเรอ้ตร ีเกษม ห้วัลบตุตา 
เจิา้กร้มีวทิยาศาสตร้ท์หัาร้เร้อ่

กรมวทิยาศึาสต่รท์หารเรอ่ใชุแ้อลกอฮอล์สำาหรบัทำาความสะอาด้ 
ฆ่า่เชุ่�อ ที�ศึนูัยป์อ้งกันัโควดิ้-19 ที�สัต่หีบ ที�รบัประชุาชุนักลับ
จากอูฮ่ั�นั และเปน็ัสถึานัที�กักตั่ว และได้้นัำาแอลกอฮอล์ไปผ่ลิต่
เจลล้างมอ่เพ่ื่�อทำาการฆ่า่เชุ่�อโรคให้กับบคุลากรที�ทำางานัในั
พ่ื่�นัที�เสี�ยง ซึ่ึ�งที�ศึนูัยเ์ฝุ่า้ระวงัฐานัทัพื่เรอ่สัต่หีบ มอีตั่ราการใชุ้
ประมาณพัื่นัลิต่รต่่อเด่้อนั ทั�งการชุำาระล้างสถึานัที� ยานัพื่าหนัะ 
อปุกรณ์ต่่าง ๆ จงึต้่องขอขอบคณุไทยเบฟ ที�เขา้มารว่ม
สนัับสนันุัและให้ความสำาคัญกับเจา้หน้ัาที�ที�ต้่องทำางานัหนััก
และอยูใ่นัพ่ื่�นัที�เสี�ยงในัภูาวะวกิฤต่เชุน่ันีั�

แบ่งปนัคัณุค่ัา
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กีฬามีความสำาคัญต่่อการพัื่ฒนัาคณุภูาพื่ชุวีติ่ของประชุาชุนัทั�งในัด้้านัสขุภูาพื่ 
พื่ลานัามยั และจติ่ใจ โด้ยกีฬาสามารถึชุว่ยสรา้งการมส่ีวนัรว่ม สรา้งเครอ่ข่าย
ชุมุชุนั สรา้งความเขม้แขง็ให้กับครอบครวั ต่ลอด้จนัการสรา้งจติ่สำานึักให้มี
คณุธรรม มวีนัิัย และมคีวามรบัผิ่ด้ชุอบต่่อหน้ัาที� เคารพื่ในัสิทธขิองต่นัเองและ
ผู่้อ่�นั เพ่ื่�อเปน็ัรากฐานัที�ดี้ของสังคม  ต่ลอด้ระยะเวลากวา่ 20 ป ีไทยเบฟยงัคง
เดิ้นัหน้ัาสนัับสนันุัและพัื่ฒนัาด้้านักีฬาหลากหลายประเภูท ให้เปน็ัที�รูจ้กั ได้้รบัการ
ยอมรบัและได้้มาต่รฐานัสากล ด้้วยนัโยบายที�มั�นัคงภูายใต้่แนัวคิด้  “สรา้งคัน
ด้้วัยกีฬา  สรา้งคัณุค่ัาด้้วัย Sportsmanship”  มุง่หวงัที�จะเห็นัทกุคนัในัสังคม
มจีติ่ใจเปน็ันัักกีฬา มกีารพัื่ฒนัาทั�งทางด้้านัรา่งกายและทัศึนัคติ่ที�ดี้ รวมไปถึึง
การสรา้งพัื่นัธมติ่รและความรว่มม่อที�แข็งแกรง่ในัวงการกีฬา พื่รอ้มทั�งพัื่ฒนัา
บคุลากร ผู่้เล่นัและผู่้ฝุ่กึสอนัให้มคีณุภูาพื่สำาหรบัวงการกีฬาได้้อยา่งแท้จรงิ 
เน้ันัการพัื่ฒนัาทักษะความสามารถึของเยาวชุนั สิ�งแวด้ล้อมรอบตั่วเยาวชุนั 
โด้ยมีเปา้หมายรว่มกันัค่อ สรา้งรากฐานัด้้านักีฬาที�ถึกูต้่องและพัื่ฒนัาความสามารถึ
ไปสู่การเปน็ันัักกีฬาอาชุพีื่ กีฬาของชุาติ่ และเปน็ัประโยชุน์ัต่่อการด้ำาเนิันังานัของ
องค์กรให้พัื่ฒนัาสู่ความยั�งยน่ั 

การพัฒนาด้านกีฬา 



ไทยเบฟ ฟุตบอล อคัาเด้มี�  (ThaiBev Football Academy)

ไทยเบฟจดั้ทำาโครงการฝุ่กึอบรมและเสรมิสรา้งทักษะการเล่นั
ฟุต่บอลที�ถึกูต้่องต่ามมาต่รฐานัสากลให้แก่เยาวชุนัอายรุะหวา่ง 
6 - 18 ปี มาอย่างต่่อเน่ั�องนัานักวา่ 10 ปี โด้ยไม่คิด้ค่าใชุ้จา่ย 
เยาวชุนัที�มาเขา้รบัการฝุ่กึจะใชุเ้วลาเฉลี�ยประมาณ 2 ชุั�วโมงต่่อวนัั 
โค้ชุและทีมงานัจะต้่องมาถึึงสถึานัที�ฝุ่กึ 1 - 2 ชุั�วโมงล่วงหน้ัา เพ่ื่�อ
หารอ่แผ่นัการฝุ่ึกและจดั้เต่รยีมพ่ื่�นัที�ในัการฝุ่ึก ซึ่ึ�งจะมีการฝึุ่ก
แบบต่่อเน่ั�องมพัีื่ฒนัาการแต่่ละครั�งที�แต่กต่่างกันัไป  

นัับวา่เปน็ัโครงการที�สรา้งกระแสความเปลี�ยนัแปลงในัการพัื่ฒนัา
กีฬาฟุต่บอลระดั้บเยาวชุนัอยา่งกวา้งขวาง โด้ยมเียาวชุนัเขา้รบั
การฝุ่กึอบรมเพ่ื่�อพัื่ฒนัาความสามารถึเปน็ันัักฟุต่บอลอาชุพีื่
จำานัวนัมากขึ�นัทกุป ีเฉลี�ย 500 คนั ต่่อวนัั ทกุเสาร ์- อาทิต่ย ์
ซึ่ึ�งเปน็ัเยาวชุนัหน้ัาเดิ้มที�มาเขา้รบัการฝุ่กึอยา่งต่่อเน่ั�อง โด้ยจะมี
เยาวชุนัรุน่ัใหม่เขา้มารบัการฝุ่กึเฉลี�ย 40 - 50 คนั ต่่อเด่้อนั  
ซึ่ึ�งไทยเบฟมุง่หวงัให้ไทยเบฟ ฟุต่บอล อคาเด้มี� เปน็ัโครงการ
พ่ื่�นัฐานัที�สามารถึสรา้งนัักฟุต่บอลอาชุพีื่ที�มคีณุภูาพื่ให้กับ
วงการกีฬาฟุต่บอลของไทย 

นัอกเหน่ัอจากฟุต่บอลระดั้บเยาวชุนัแล้ว ไทยเบฟยงัสนัับสนันุั
ฟุต่บอลในัระดั้บอาชุพีื่มาต่ลอด้ 20 ปทีี�ผ่่านัมา ทำาให้วงการ
ฟุต่บอลอาชุพีื่ของไทยมคีวามเขม้แขง็และมมีลูค่าสงูที�สดุ้
ในัเอเชุยีต่ะวนััออกเฉียงใต้่ ทีมสโมสรฟุต่บอลอาชุพีื่ต่่าง ๆ มกีาร
พัื่ฒนัามาต่รฐานั มีฐานัแฟนัคลับที�แท้จรงิมากขึ�นั สรา้งอตั่รา
ค่าต่อบแทนัที�ดี้และมั�นัคงอยา่งชุดั้เจนั ทั�งนีั� ไทยเบฟยงัได้้รบัการ
ยอมรบัวา่เปน็ัองค์กรที�ให้การสนัับสนันุัอยา่งต่่อเน่ั�อง “เพื่ราะไม่ใชุ่
แค่เพีื่ยงฟุต่บอลไทย แต่่เพ่ื่�อคนัไทยทั�งชุาติ่” สามารถึสรา้งการ
จด้จำาและถ่ึอวา่เปน็ัผู่้นัำาในัวงการฟุต่บอลของไทย
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โคัรงการชุา้งคัลินิกฟุตบอลเคัล้�อนที� (Chang Mobile Football Clinic)

โครงการฝุ่กึอบรมทักษะการเล่นัฟุต่บอลเคล่�อนัที�แห่งแรกของ
ไทยซึ่ึ�งเปน็ัโครงการกระจายโอกาสเพ่ื่�อให้ความรูด้้้านักีฬาฟุต่บอล
แก่เยาวชุนัในัพ่ื่�นัที�ห่างไกลที�เปดิ้ด้ำาเนิันัการมานัานักวา่ 7 ปแีล้ว 
โด้ยลักษณะการฝุ่กึจะคล้ายกับโครงการไทยเบฟ ฟุต่บอล อคาเด้มี�  
(ThaiBev Football Academy) แต่่มคีวามแต่กต่่างกันัค่อการ
เขา้ถึึงเยาวชุนัในัพ่ื่�นัที�ห่างไกล และความสามารถึของเยาวชุนั
ในัแต่่ละพ่ื่�นัที�  โด้ยเฉลี�ยการฝุ่กึอบรมฟุต่บอลในัระดั้บเยาวชุนั
ในัแต่่ละครั�ง ใชุเ้วลาไมเ่กินั 2 ชุั�วโมงต่่อวนัั เปน็ัระยะเวลาไมเ่กินั 
1 - 3 วนัั 

กรณีที�ใชุเ้วลาฝุ่กึมากกวา่ 1 วนัั ส่วนัใหญ่จะเปน็ัพ่ื่�นัที�ที�ห่างไกลมาก ๆ 
เดิ้นัทางไปถึึงยาก จงึใชุโ้อกาสอยา่งเต็่มที� เชุน่ั แขวงต่่าง ๆ ในั
สาธารณรฐัประชุาธปิไต่ยประชุาชุนัลาว โค้ชุผู่้ฝุ่กึสอนัจำาเปน็ัต้่อง
ใชุเ้วลาในัการเต่รยีมแผ่นัการฝุ่กึสอนัมาก่อนั ด้้วยเยาวชุนัในัแต่่ละ
พ่ื่�นัที�มคีวามสามารถึไมเ่ท่ากันั ดั้งนัั�นัก่อนัการฝุ่กึ ทีมงานัและโค้ชุ
ผู่้ฝุ่กึสอนัจะเดิ้นัทางไปด้พู่ื่�นัที�หาขอ้มลูจากผู่้นัำาชุมุชุนัเพ่ื่�อทำาความ
เข้าใจในัข้อจำากัด้ของเยาวชุนัที�มารบัการฝุ่ึก เต่รยีมพ่ื่�นัที�ที�ใชุ้
ในัการฝุ่ึก และหารอ่รว่มกันัในัการจดั้แผ่นัการฝุ่ึกให้เหมาะสม 
ซึ่ึ�งสามารถึใชุเ้ปน็ัแบบอยา่งการฝุ่กึสอนัที�ถึกูต้่องให้ผู่้เกี�ยวขอ้ง
ในักีฬาฟุต่บอลของแต่่ละพ่ื่�นัที�เขา้ใจและนัำาไปปฏิบติั่ 

โครงการคลินิักฟุต่บอลเคล่�อนัที�จะจดั้ขึ�นัจำานัวนั 20 ครั�งต่่อป ี
ต่ามงบประมาณที�ได้้รบั โด้ยใชุเ้วลาทำาการฝุ่กึอบรม 3 - 8 วนัั 
ซึ่ึ�งแผ่นัการฝึุ่กอบรมด้ำาเนิันัการต่ามมาต่รฐานัสากลค่อ การจดั้ตั่�ง
ฐานั เลี�ยง – ส่ง – โหมง่ – ยงิ – การลงเกม (Small Side Game 
Football) โด้ยจะเพิื่�มระดั้บความยากขึ�นัไปเร่�อย ๆ ต่ามความ
สามารถึของเยาวชุนัในัพ่ื่�นัที�นัั�นั ๆ 

ปจัจบุนััโครงการชุา้งคลินิักฟุต่บอลเคล่�อนัที� (Chang Mobile 
Football Clinic) สามารถึเปน็ัต้่นัแบบของการทำาคลินิักฟุต่บอลเพ่ื่�อ
เยาวชุนัที�มมีาต่รฐานัและเปน็ัที�รูจ้กัอยา่งกวา้งขวางโด้ยได้้รบัการต่อบรบั
ดี้ขึ�นัเปน็ัลำาดั้บจากภูมูภิูาคต่่าง ๆ นัอกจากนีั�ยงัได้้รบัความรว่มมอ่จาก
บุคลากรทั�งภูาครฐัและเอกชุนั ชุ่วยสนัับสนัุนัให้โครงการแข็งแกรง่
และยั�งย่นั โด้ยมีเป้าหมายจะเปิด้คลินิักฟุต่บอลเคล่�อนัที�ให้ครบ 
77 จงัหวดั้ ในัป ี2565 และจะกระจายการด้ำาเนิันัการในัทกุเด่้อนัของป ี
เฉลี�ย 2 - 4 ครั�ง ต่่อเด่้อนั ต่ามฤด้กูาล (รวมถึึงหน้ัาฝุ่นั) ทั�งนีั�ขึ�นัอยูกั่บ
ความเหมาะสมของชุว่งเวลาและความต้่องการของชุมุชุนัในัพ่ื่�นัที�
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ชุา้งฟุตบอลชุมุชุน (Chang Football Community)

ฟุต่บอลชุมุชุนัเปน็ัการสรา้งฐานัเครอ่ขา่ยกีฬาฟุต่บอลเพ่ื่�อเยาวชุนัในัส่วนัภูมูภิูาค ซึ่ึ�งไทยเบฟได้้พัื่ฒนัาต่่อยอด้มาจาก คลินิักฟุต่บอล
เคล่�อนัที� (Chang Mobile Football Clinic) เพ่ื่�อขยายชุอ่งทางการเรยีนัรูแ้ละฝุ่กึฝุ่นักีฬาฟุต่บอลของเยาวชุนั ในั 5 ชุมุชุนั ดั้งนีั� 

บางชุมุชุนัสามารถึก่อตั่�งเปน็ัอคาเด้มี� และมเียาวชุนัเขา้รบัการฝุ่กึ
อบรมแบบต่่อเน่ั�อง มคีวามเขม้แขง็ สามารถึต่่อยอด้สู่การเปน็ั
นัักฟุต่บอลอาชุพีื่ได้้ เชุน่ัที� ครสิ เอฟซึ่ ีมอ่นัแจม่ / หินัโคนั อคาเด้มี�

3. ในักรณีของศึนูัยเ์ยาวชุนัชุายบา้นักรณุา จงัหวดั้สมทุรปราการ 
ได้้สรา้งความรว่มมอ่ด้้วยเหต่ผุ่ลสำาคัญค่อ การมส่ีวนัชุว่ยลด้ความ
รนุัแรง และการแลกเปลี�ยนัแนัวทางการด้ำาเนิันัชุวีติ่ เพ่ื่�อให้เยาวชุนั
มคีวามหวงั โด้ยนัำานัักฟุต่บอลที�มชีุ่�อเสียงประสบความสำาเรจ็
เขา้ไปแลกเปลี�ยนั แนัะนัำาเส้นัทางชุวีติ่กับเยาวชุนัในับา้นักรณุา
เพ่ื่�อฝุ่กึทักษะฟุต่บอลแบบสันัทนัาการ  ซึ่ึ�งปจัจบุนััได้้ปรบัเปลี�ยนั
การจดั้ให้ศึนูัยเ์ยาวชุนัชุายบา้นักรณุาเปน็ัรปูแบบ Chang 
Football Community ยงัคงมีความรว่มมอ่ในัการเปดิ้คลินิัก
เคล่�อนัที�ให้กับศึนูัยเ์ยาวชุนัแห่งนีั�อยูเ่ปน็ัประจำาทกุป ี

ทั�งนีั� ไทยเบฟได้้สนัับสนันุัทั�งในัด้้านัอปุกรณ์การฝุ่กึฟุต่บอล เคร่�องด่้�ม
เพ่ื่�อการฝุ่กึซึ่อ้ม รวมถึึงการเพิื่�มพูื่นัทักษะความรูด้้้านัอ่�นั ๆ ให้กับเยาวชุนั 
ครผูู่้ฝุ่ึก และทีมงานัอย่างต่่อเน่ั�อง เพ่ื่�อให้โครงการนีั�ไม่ใชุ่เพีื่ยงแค่
สรา้งโอกาสให้กับเยาวชุนั แต่่ยงัมจีดุ้มุง่หมายเพ่ื่�อสรา้งชุมุชุนัที�เขม้แขง็
และยั�งยน่ัให้กับสังคมอกีทางหนึั�งด้้วย

ความเปน็ัพัื่นัธมติ่รและความรว่มมอ่ระหวา่งไทยเบฟกับโรงเรยีนั
อสัสัมชุญัธนับรุ ีที�มจีดุ้มุง่หมายรว่มกันัพัื่ฒนัาเยาวชุนัสู่ความ
สำาเรจ็ให้ก้าวไปเปน็ันัักฟุต่บอลอาชุพีื่ โด้ยต่ลอด้ระยะเวลากวา่ 
10 ปีที�ผ่่านัมา สามารถึสรา้งนัักฟุต่บอลอาชุีพื่ที�มีคณุภูาพื่ให้กับ
วงการฟุต่บอลไทยอยา่งมากมาย  ทั�งในัระดั้บอาชุพีื่  ระดั้บชุาติ่  
และระดั้บต่่างประเทศึ ทำาให้โครงการชุ้างเผ่่อกของโรงเรยีนั
อสัสัมชุญัธนับรุเีปน็ัอคาเด้มี�ฟุต่บอลในัระดั้บเยาวชุนัที�มชีุ่�อเสียง
และได้้รบัการยอมรบัวา่สามารถึผ่ลิต่นัักฟุต่บอลอาชุพีื่ที�ดี้และ
มคีณุภูาพื่ให้กับวงการฟุต่บอลได้้อยา่งต่่อเน่ั�อง

• ในัแต่่ละปมีนัีักเรยีนั – นัักฟุต่บอลในัโครงการชุา้งเผ่่อก 
ที�จบจากโรงเรยีนัอสัสัมชุญัธนับรุ ีเฉลี�ย 20 - 25 คนั และ
บคุคลเหล่านีั�รอ้ยละ 90 สามารถึเขา้สู่เส้นัทางของการเปน็ั
นัักฟุต่บอลอาชุพีื่ ต่ลอด้ระยะเวลากวา่ 10 ปทีี�ผ่่านัมาของ
การสนัับสนันุั สามารถึสรา้งนัักฟุต่บอลอาชุพีื่ได้้กวา่ 250 คนั 

• โครงการชุา้งเผ่่อก ของโรงเรยีนัอสัสัมชุญัธนับรุ ีได้้พัื่ฒนัาอยา่ง
ต่่อเน่ั�องจนัเปน็ัที�พัื่ฒนัานัักฟุต่บอลระดั้บเยาวชุนัสู่การเปน็ั
นัักฟุต่บอลอาชุพีื่ได้้อยา่งต่่อเน่ั�องทกุป ีมจีำานัวนันัักฟุต่บอลของ
โครงการได้้รบัคัด้เล่อกให้ติ่ด้ทีมชุาติ่ในัระดั้บอายตุ่่าง ๆ (14 / 16 / 
18 ปี ) อยู่ต่ลอด้เวลา  โด้ยได้้รบัความรว่มม่อจากผู่้อำานัวยการ
โรงเรยีนั และผู่้อำานัวยการโครงการชุา้งเผ่่อกเปน็ัอยา่งดี้

โคัรงการชุา้งเผ้อกของโรงเรยีนอสัสัมชุญัธนบรุี

• บา้นัปเุปอืย อำาเภูอนัำายน่ั จงัหวดั้อบุลราชุธานีั
• บา้นัแม่โมกข์ ต่ำาบลกรดู้ อำาเภูอกาญจนัดิ้ษฐ์ จงัหวดั้สรุาษฎรธ์านีั
• ครสิ เอฟซึ่ ี- ด้อยมอ่นัแจม่ อำาเภูอแมร่มิ จงัหวดั้เชุยีงใหม่
• หินัโคนั อคาเด้มี� - บา้นัหินัโคนั อำาเภูอกาบเชุงิ จงัหวดั้สรุนิัทร์
• ศึนูัยเ์ยาวชุนัชุายบา้นักรณุา จงัหวดั้สมทุรปราการ

ทั�งนีั� ในัการเล่อกพ่ื่�นัที�ทั�ง 5 แห่ง เริ�มต้่นัจากความรว่มมอ่ที�ดี้และ
ความต้่องการของชุมุชุนัพ่ื่�นัที� โด้ยมเีหต่ผุ่ลและปจัจยัสำาคัญ ค่อ

1. กลุ่มบคุลากรในัชุมุชุนัและผู่้ด้ำาเนิันัโครงการในัชุมุชุนัเสียสละ
งบประมาณ เวลา ฯลฯ เพ่ื่�อฝึุ่กอบรมกีฬาฟุต่บอลให้กับ
เยาวชุนัในัพ่ื่�นัที� โด้ยเปดิ้สอนัให้แบบไม่มกีารเก็บค่าใชุจ้า่ย 
ในัชุว่งเยน็ัหลังเลิกเรยีนัให้ใชุพ่้ื่�นัที�ของโรงเรยีนัในัชุมุชุนัเปน็ั
สถึานัที�ฝุ่กึอบรม โด้ยได้้รบัความรว่มมอ่ที�ดี้และต่่อเน่ั�องจาก
ผู่้อำานัวยการโรงเรยีนั และผู่้อำานัวยการศึนูัยฝ์ุ่กึ

2. เพ่ื่�อสรา้งชุมุชุนัที�เขม้แขง็ โด้ยใชุกี้ฬาฟุต่บอลเปน็ัส่�อกลาง
ในัการพัื่ฒนัาเยาวชุนัของชุมุชุนั สู่เส้นัทางการเปน็ันัักฟุต่บอล
อาชุพีื่ เพ่ื่�อแก้ไขปญัหาสังคมต่่าง ๆ ที�เกิด้ขึ�นัในัชุมุชุนั ซึ่ึ�งในั
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โคัรงการเล่นไมเ่ลิก

• “เคร่�องด่้�มต่ราชุ้าง” รว่มกับสมาคมกีฬาฟุต่บอลแห่ง
ประเทศึไทย ในัพื่ระบรมราชุปูถัึมภ์ู สนัับสนันุัวงการฟุต่บอล
ไทย โด้ยเปดิ้ตั่ว “โครงการเล่นัไมเ่ลิก” เพ่ื่�อสรา้งเสียงเชุยีร ์
สรา้งขวญัและพื่ลังใจให้กับทีมชุาติ่ไทยต่ลอด้เส้นัทางของ
การแขง่ขนััสู่ฟุต่บอลโลกที�จะเกิด้ขึ�นัในัป ีพื่.ศึ. 2565 รวมถึึง
การอดั้ฉีด้งบประมาณให้กับนัักกีฬาและทีมงานัในัการควา้
ทุกคะแนันั ทุกประตู่ที�เกิด้ขึ�นัในัการแข่งขันั เพ่ื่�อเป็นัคำามั�นั
สัญญาวา่ “ชุา้งศึึก เล่นัไมเ่ลิก เราชุา้งศึึกเบอร ์12 ก็จะเชุยีร์
ไม่เลิก” โด้ยโครงการชุา้งศึึกเล่นัไมเ่ลิกจะยงัคงด้ำาเนิันัต่่อไป
ในัทิศึทางและแผ่นังานัต่่าง ๆ ที�เหมาะสมกับสถึานัการณ์  
ต่ลอด้เส้นัทางของการพัื่ฒนัากีฬาฟุต่บอลไทย 

• ไทยเบฟจดั้งบอดั้ฉีด้ให้กับนัักฟุต่บอล และทีมงานั เม่�อสรา้ง
ผ่ลงานัที�น่ัาประทับใจ และยงัจดั้ทำาเส่�อชุา้งศึึกเบอร ์12 เพ่ื่�อให้
พื่นัักงานัและผู่้เกี�ยวขอ้งสวมใส่ในัการเชุยีรที์มชุาติ่ไทยที�
สนัามแขง่ขนััทกุครั�ง และสวมใส่ในักิจกรรมต่่าง ๆ ของบรษัิท 
เพ่ื่�อแสด้งถึึงการส่งแรงใจ แรงเชุยีร ์

• ไทยเบฟให้ความรว่มมอ่ในัการประชุาสัมพัื่นัธข์า่วคราวความเปน็ัไป
ของนัักฟุต่บอลทีมชุาติ่ไทย เพ่ื่�อให้สาธารณชุนัได้้รบัทราบ 
ผ่่านัชุอ่งทางการส่�อสารขององค์กร เชุน่ั Thai Talent Facebook 
หรอ่เวบ็ไซึ่ต์่ ส่�อสิ�งพิื่มพ์ื่ต่่าง ๆ ที�ไทยเบฟเขา้ไปมส่ีวนัด้ำาเนิันัการ

• ไทยเบฟให้ความรว่มมอ่กับสมาคมกีฬาฟุต่บอลฯ เพ่ื่�อสนัับสนันุั
การสรา้งทีมฟุต่บอลเยาวชุนั โด้ยการจดั้ตั่�งกองทนุัพัื่ฒนัากีฬา
ฟุต่บอลเพ่ื่�อเยาวชุนั ตั่�งแต่่ป ี2559 และจะด้ำาเนิันัต่่อเน่ั�องไปเปน็ั
ระยะเวลา 10 ป ีนัั�นัค่อการสรา้งคนั เพ่ื่�อยน่ัยนััและยำาเต่่อนัวา่
เรา “จะเล่นัไมเ่ลิก” จนักวา่ฟุต่บอลไทยจะประสบความสำาเรจ็ 
ซึ่ึ�งผ่ลการแข่งขันัของทีมชุาติ่ไทยในัรอบปทีี�ผ่่านัมาอยูใ่นัระดั้บ
ที�น่ัาพึื่งพื่อใจ 

• ไทยเบฟได้้รบัความรว่มมอ่จากบคุลากรในัวงการฟุต่บอลไทย
ทุกระดั้บ เข้ารว่มเปิด้โครงการกวา่ 500 คนั และได้้รบัการ
สนัับสนัุนัจากพื่นัักงานัไทยเบฟ และประชุาชุนัทั�วไปอกีกวา่ 
7,000 คนั 

บาสเกตบอล

บาสเกต่บอลเปน็ักีฬาสากลที�ได้้รบัความนิัยมทั�วโลก ด้้วย
คณุลักษณะเฉพื่าะของกีฬาที�เน้ันัทักษะความรวด้เรว็ แมน่ัยำา และ
พื่ละกำาลังความแขง็แกรง่ ประกอบกับการตั่ด้สินัใจและการ
เคล่�อนัไหวรา่งกายที�รวด้เรว็ ทำาให้บาสเกต่บอลเปน็ักีฬาที�ส่งเสรมิ
กลไกการเคล่�อนัไหวของรา่งกายให้ทำางานัประสานักันัได้้อยา่งดี้  
โด้ยไทยเบฟให้การสนัับสนันุักีฬาบาสเกต่บอลในัประเทศึไทยมา
นัานั 8 ป ีเพ่ื่�อรว่มพัื่ฒนัากีฬาบาสเกต่บอลในัระดั้บเยาวชุนั และ
สรา้งเส้นัทางสู่การเปน็ันัักกีฬาอาชุพีื่ที�มปีระสิทธภิูาพื่ 

ไทยเบฟรว่มมอ่กับสโมสรบาสเกต่บอลไฮเทค ในัการเปดิ้คลินิัก
ฝุ่ึกอบรมกีฬาบาสเกต่บอลภูายในัโรงเรยีนัให้กับเยาวชุนั 
จำานัวนั 4 ครั�งต่่อป ีซึ่ึ�งแต่่ละปมีเียาวชุนัเขา้รบัการฝึุ่กกวา่ 600 คนั 
เต็่มกำาลังประสิทธภิูาพื่ของผู่้ฝึุ่กสอนัและนัักบาสเกต่บอลอาชุพีื่
ของไฮเทค โด้ยใชุนั้ักบาสเกต่บอลที�มชีุ่�อเสียงในัระดั้บทีมชุาติ่ของ
สโมสรในัการรว่มฝุ่กึอบรม เพ่ื่�อสรา้งแรงบนััด้าลใจให้กับเยาวชุนั 
และในัปทีี�ผ่่านัมาทีมบาสเกต่บอลอาชุพีื่ “ไฮเทค” ยงัสรา้งผ่ลงานัที�
โด้ด้เด่้นัมากขึ�นั สามารถึครองแชุมปไ์ด้้ทกุรายการบาสเกต่บอล
อาชุพีื่
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YouTube [ยอด้การเข้าชุม] Facebook [ยอด้การเข้าชุม] Instagram [ยอด้การเข้าชุม]

Thai Talent 127 1,145,400 -

พัื่นัธมิต่รในัวงการและนัักกีฬา 317,000 4,239,587 1,223,897

รวัมทั�งสิ�น 317,127 5,384,987 1,223,897

ฟกิเกอรส์เก็ตและสปดี้สเก็ตติ�ง

ฟิกเกอรส์เก็ต่เปน็ักีฬาสากลที�คนัไทยไมคุ่้นัเคย แต่่ด้้วยความ
ท้าทาย ความยากลำาบาก และภูาพื่แห่งความงด้งามของกีฬา
ประเภูทนีั�เปน็ัสิ�งที�เยาวชุนัไทยให้ความสนัใจเขา้มาเรยีนัรูฝุ้่กึฝุ่นั
และเขา้รว่มการแขง่ขนััมากขึ�นัเปน็ัลำาดั้บ  โด้ยต่ลอด้ระยะเวลา
ที�ผ่่านัมากีฬาฟิกเกอรส์เก็ต่และสปดี้สเก็ต่ติ่�งของไทยได้้สรา้ง
ผ่ลงานัเยี�ยมยอด้ในัระดั้บอาเซึ่ยีนั เอเชุยี และระดั้บโลกอยา่ง
น่ัาอศัึจรรย ์ โด้ยนัักกีฬาฟิกเกอรส์เก็ต่ได้้ 2 เหรยีญทอง 
ในักีฬาซึ่เีกมส์ป ี2560 และ 2561

ในัปี 2563 ได้้สิทธิ�เข้ารว่มการแข่งขันักีฬาโอลิมปิกฤดู้หนัาวที�
ประเทศึสวติ่เซึ่อรแ์ลนัด์้ ซึ่ึ�งไทยเบฟให้การสนัับสนันุักีฬาทั�งสอง
ประเภูทมายาวนัานัถึึง 8 ป ีด้้วยเปา้หมายและเจต่นัารมณ์ที�ไมไ่ด้้
มุง่หวงัเพีื่ยงแค่รางวลัแห่งความสำาเรจ็เท่านัั�นั  แต่่ยงัมองถึึงอนัาคต่
อย่างยั�งย่นัที�ต้่องการผ่ลิต่นัักกีฬาที�มีความสามารถึและพัื่ฒนัา
ไปสู่การเปน็ัผู่้ฝุ่กึสอนัและผู่้ตั่ด้สินัในัระดั้บนัานัาชุาติ่ได้้ในัที�สดุ้ 

ไทยเบฟเปน็ัองค์กรเดี้ยวที�ให้การสนัับสนันุัสมาคมฟิกเกอรส์เก็ต่ 
เพ่ื่�อให้สมาคมฯ สามารถึบรรลุเป้าหมายแผ่นังานัได้้อย่าง
มีประสิทธิภูาพื่ และมีผ่ลงานัออกมาอย่างต่่อเน่ั�อง เน่ั�องจาก

ฟิกเกอรส์เก็ต่เปน็ักีฬาที�ยงัอยูใ่นัวงจำากัด้ สรา้งความนิัยมและการรบัรู้
ได้้ยงัไมม่าก  ไทยเบฟยงัได้้ชุว่ยในัการประชุาสัมพัื่นัธ ์ จดั้ทำาเน่ั�อหาต่่าง ๆ 
ขา่วสาร ผ่ลงานั ผ่ลสำาเรจ็ เส้นัทางของการสรา้งนัักกีฬาฟิกเกอรส์เก็ต่ 
ผ่่านัการส่�อสารในัชุอ่งทางต่่าง ๆ อกีด้้วย

การพััฒนากีฬาชุว่ังโคัวัดิ้-19

จากสถึานัการณ์โควดิ้-19 วงการกีฬาได้้รบัผ่ลกระทบในัทกุระดั้บ
และทกุชุนิัด้กีฬา ทั�งการแขง่ขนััระดั้บอาชุพีื่และกิจกรรมต่่าง ๆ 
ต้่องถึกูยกเลิกและเล่�อนัออกไป  ศึนูัยฝ์ุ่กึกีฬาต้่องหยดุ้การให้
บรกิาร โครงการ “Train at Home” ค่อวถีิึใหมที่�เกิด้ขึ�นัเพื่ราะ
หน้ัาที�ของนัักกีฬาไม่สามารถึหยุด้การฝึุ่กซึ่้อม ต้่องดู้แล
สมรรถึภูาพื่รา่งกายอยา่งต่่อเน่ั�อง ไทยเบฟได้้รว่มมอ่กับพัื่นัธมติ่ร
กีฬา สรา้งชุอ่งทางการติ่ด้ต่ามขา่วสาร สรา้งการรบัรูแ้ละความ
เขา้ใจในัแวด้วงกีฬา  เชุน่ั

1. เผ่ยแพื่รข่อ้มลูระบบการฝุ่กึซึ่อ้มแบบ Train at Home ของ
นัักกีฬาต่่าง ๆ ผ่่านัส่�อออนัไลน์ั ในัชุอ่งทาง YouTube และ Thai 
Talent Facebook เพ่ื่�อทำาความเขา้ใจและเรยีนัรูเ้ทคนิัคใหม ่ๆ 
ของนัักกีฬา รวมถึึงความรูด้้้านัวทิยาศึาสต่รก์ารกีฬาในัชุว่งเวลา
ของปญัหาโควดิ้-19 เพ่ื่�อสรา้งความเขา้ใจในัวธิกีารด้แูลรา่งกาย
และการฝุ่กึซึ่อ้มของนัักกีฬา โด้ยในัชุว่งระยะเวลา 2 เด่้อนั ระหวา่ง
เด่้อนัเมษายนั - พื่ฤษภูาคม มขีอ้มลูผู่เ้ขา้ถึึงและเขา้ชุมการนัำาเสนัอ 
ดั้งนีั�

2. ความรว่มมอ่จากทีมงานัและนัักกีฬามานัำาเสนัอเร่�องราวต่่าง ๆ 
ในัหลากหลายรปูแบบ ทั�งให้ความรู ้สรา้งความสนักุสนัานัผ่่านั
กิจกรรมและการพูื่ด้คยุในัรายการ “ถึามปุ�บ ต่อบปั� บ” และ 
Thai Talent Talk ทาง Thai Talent Facebook ต่ลอด้ระยะ
เวลาที�วา่งเวน้ัจากการแขง่ขนัั
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เยาวชุนัได้้รบัโอกาส
เขา้รว่มมากขึ�นั

5% ต่อป ี

โคัรงการที�สนับสนนุ
• ไทยเบฟ ฟุต่บอล อคาเด้มี�
• ชุา้งคลินิักฟุต่บอลเคล่�อนัที�
• ชุา้งฟุต่บอลชุมุชุนั

70% ของเยาวัชุน
ที�เขา้รว่มโครงการฟุต่บอลอยา่งสมำาเสมอ มีสขุภาพัแข็งแรง
สมบรูณ์ มีทักษะการเล่นฟุตบอลที�ถกูต้อง สามารถึต่่อยอด้ไปสู่
ความสำาเรจ็ 

30% ของเยาวัชุน
ที�รว่มโครงการฟุต่บอลในัแต่่ละป ีสามารถึพัื่ฒนัาสู่การเปน็ั
นัักฟุต่บอลมอ่อาชุพีื่ในัสโมสรฟุต่บอลระดั้บต่่าง ๆ และ 

เยาวชุนัเขา้รว่ม
โครงการไทยเบฟ ฟุตบอล อคาเดมี่่� 

เฉล่�ย 70,000 คัน ต่อปีี 
สรา้งเครอ่ขา่ยด้้านัความรว่มม่อจาก
ผู้้�ปีกครองกว่า่ 200 คน และมีผู่้ปกครอง
เขา้รว่มเปน็ัจิติอาสาเฉล่�ย 50 คน ต่อปีี

การแขง่ขนััฟุต่บอล รุน่ัอาย ุ13 ป ีที�ดี้ที�สดุ้ของไทย 
ม่ี่ท่มี่ฟุตบอลเยาว่ชนจิากท่�ว่ทกุภูม้ี่ภิูาค
เข้�ารว่่มี่การแข่้งข่้นกว่า่ 

300 ทีม ในแต่ละปีี

กระจายโอกาสการเรยีนัรูฟุ้ต่บอลอยา่งถึกูวธิสีู่เยาวชุนัในัภูมูภิูาคกวา่ 

11,000 คัน ต่อป ี

สร�างเครอืข่้ายบคุลากรด�านก่ฬาฟุตบอลในชมุี่ชนเพิิ่�มี่ข้้�นปีลีะ 

10%

เยาวชุนัสามารถึพัื่ฒนัาเปน็ั
นักฟุตบอลอาชุพีักวัา่

50%

20% สามารถึใชุค้วามรูค้วามสามารถึ
 ต่อยอด้สู่การเปน็บคุัลากรในวังการฟุตบอลต่าง ๆ 

โคัรงการที�สนับสนนุ
• ชุา้งซึ่อคเกอรส์คลู
• ชุา้งเผ่่อก ของโรงเรยีนั

อสัสัมชุญัธนับรุ ี
• ไทยทาเลนัท์ กอล์ฟเฟอร์
• ฟิกเกอรส์เก็ต่
• วอลเลยบ์อล
• เทนันิัส

เยาวชุนัพัื่ฒนัาสู่ระดั้บ
อาชุพีื่มากขึ�นั

5% ต่อป ี
การกระจัายโอกาสสู่เยาวัชุน การพััฒนาสู่นักกีฬาอาชุพีั

ไทยเบฟยงัคงมุง่มั�นัสานัต่่อพัื่นัธกิจต่่าง ๆ เพ่ื่�อบรรลเุปา้หมายของ
การสรา้งสรรค์และแบ่งปนััคณุค่าแห่งการเติ่บโต่ แมใ้นับางครั�งจะมี
ความท้าทายจากสถึานัการณ์บางอยา่งที�เกิด้ขึ�นั แต่่ไทยเบฟยงัคง
มคีวามมั�นัคงที�จะเปน็ัผู่้รว่มพัื่ฒนัากีฬาให้ก้าวสู่มติิ่ของความยั�งยน่ั
อยา่งต่่อเน่ั�องต่่อไป 

คัวัามมุง่มั�นและคัวัามสำาเรจ็ั
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พัันธมิตรในวังการกีฬาประเภทต่าง ๆ 

>10 ประเภท และมีพัื่นัธมติ่ร
ที�มคีวามเหนีัยวแน่ันัและให้ความรว่มมอ่ในัด้้านัต่่าง ๆ  
กับองค์กร > 10 แห่้ง

ส่�อกลางระหวา่งนัักฟุต่บอลและโค้ชุชุั�นันัำา
 >20 คัน และเยาวัชุน > 500 คัน
ในัการสรา้งองค์ความรูด้้้านัฟุต่บอลและ
แรงบนััด้าลใจให้กับเยาวชุนัในัแต่่ละปี

200 ห้น่วัยงาน 5 พ้ั�นที�

8,000 บคุัลากรสำาคััญ 100 บคุัลากรสำาคััญ

เคัรอ้ข่ายชุว่ัยพััฒนาสังคัม และเคัรอ้ข่ายกีฬาที�เข้มแข็ง เคัรอ้ข่ายชุว่ัยแก้ปญัห้า และต่อยอด้ทางธรุกิจั

• ชุว่ยพัื่ฒนัาระบบอคาเด้มี�ท้องถิึ�นัในัประเทศึไทย
• นัำาแนัวคิด้หลักการพัื่ฒนัาสังคมด้้วยกีฬาของบรษัิทฯ ไปต่่อยอด้

ในัสังคม
• เยาวชุนัที�มทัีกษะความสามารถึ มโีอกาสพัื่ฒนัาไปสู่นัักกีฬาอาชุพีื่ 

• ชุว่ยเพิื่�มโอกาสในัการต่่อยอด้การขายผ่ลิต่ภัูณฑ์์
• ชุว่ยแก้ปญัหาการเสียโอกาสทางการขายผ่ลิต่ภัูณฑ์์

นักกอล์ฟอาชุพีัในโคัรงการ
ได้้พัื่ฒนัาระดั้บฝุ่มีอ่อยา่งต่่อเน่ั�อง 25 คัน

3 คัน
สามารถพััฒนาสู่ระดั้บสากล

นักเทนนิสเยาวัชุนเขา้รว่มโครงการ

ปลีะ 500 คัน  
30% ของเยาวชุนัในัระดั้บต่่าง ๆ 
ที�เขา้รว่มโครงการ จัะมีเส้นทาง
สู่การเปน็นักกีฬาเทนนิสอาชุพีั

โคัรงการพััฒนากีฬากอล์ฟเพ้ั�อเยาวัชุน 
เยาวชุนั >1,000 คัน เขา้รว่ม
โครงการกอล์ฟทกุปี
ในป ี2563 เยาวัชุนได้้เทิรน์โปรเปน็

นักกอล์ฟอาชุพีั 15 คัน 
และได้้แชุมปร์ะดั้บประเทศึไทย 
3 คัน (4 รายการ) 

การแขง่ขนัวัอลเลยบ์อลชุาย-ห้ญิง ในัระดั้บ
ภูมูภิูาค มเียาวชุนัเขา้รว่มการแขง่ขันัปลีะ

46,000 คัน 
50% 
ของนักกีฬาวัอลเลยบ์อลเยาวัชุน 
ได้้พัื่ฒนัาต่่อยอด้สู่การเปน็ันัักกีฬาอาชุพีื่

การแข่งขันพัากยเ์รอ้ยาวัในระดั้บเยาวัชุน
มเียาวชุนัเขา้รว่มโครงการ ปลีะ 

>1,000 คัน 
และสามารถต่อยอด้สรา้งอาชุพีั

สรา้งทีมงานที�แขง็แกรง่จัำานวัน

40 คัน 
เพ่ื่�อด้ำาเนิันังานัในั 11 ประเภทกีฬา 
(85 โคัรงการ) โด้ยทีมงานัจะทำาหน้ัาที�
ในัด้้านัการประสานังานั / การจดั้กิจกรรม / 
การประชุาสัมพัื่นัธโ์ครงการทั�งระบบ

จากการสนัับสนันุักีฬาอยา่งต่่อเน่ั�อง ปจัจบุนััไทยเบฟได้้รบัการยอมรบัและมภีูาพื่ลักษณ์ที�ดี้ในัวงกวา้ง และได้้รบัความรว่มมอ่จากพัื่นัธมติ่ร
ที�เกี�ยวขอ้งอยา่งมากมาย 

พัันธมติรที�เขม้แขง็
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แบ่งปนัคัณุค่ัา

ผ่มมคีวามพื่อใจและสขุใจเสมอที�ได้้ทำางานัรว่มกับไทยเบฟ
ในัโครงการพัื่ฒนัาฟุต่บอลเพ่ื่�อเยาวชุนั  เพื่ราะเห็นัถึึง
ความจรงิใจและจรงิจงัในัการทำางานั  ไทยเบฟมคีวามเขา้ใจ 
มโีครงสรา้งในัการด้ำาเนิันังานัที�เปน็ัระบบ และที�สำาคัญค่อ
ความต่่อเน่ั�อง ซึ่ึ�งถ่ึอเปน็ัสิ�งสำาคัญในัการพัื่ฒนัากีฬาฟุต่บอล
อยา่งยั�งยน่ั .... ผ่มไมต้่่องการให้ใครมาเสียเวลา เสียงบประมาณ
กับความไมจ่รงิจงั การเปน็ันัักกีฬาก็เชุน่ักันั ทำาอยา่งไรให้อยู่
ในัมาต่รฐานัต่ลอด้เวลา ถ้ึาเปน็ันัักกีฬาต้่องมวีนัิัยและทุ่มเท
ในัการฝุ่กึซึ่อ้มอยา่งสมำาเสมอ มคีวามเขา้ใจในัเกม เล่นัเปน็ัทีม
ในัการแขง่ขนัั  และควรสรา้งเปา้หมายที�ยิ�งใหญ่ให้กับต่นัเองเสมอ  
ทกุคนัก็จะพื่บกับความสำาเรจ็

วัทิยา เลาห้กลุ (โค้ัชุเฮง) 
อดีตนักฟ่ตบุอลุ่ทีมีชั่าติ / อดีตป็ร้ะธุานเทคินิคิของสมีาคิมีกีฬา
ฟ่ตบุอลุ่ฯ / ป็จัิจิบัุ่น ป็ร้ะธุานเทคินิคิของสโมีสร้ชั่ลุ่บุร่้ ีเอฟซีี

สำาหรบักิ�บการที�มโีอกาสได้้เปน็ันัักกีฬาวอลเลยบ์อลทำาให้เราเขา้ใจ
และเรยีนัรูถึ้ึงความพ่ื่ายแพ้ื่และชุยัชุนัะ ได้้รว่มมอ่เล่นักันัเปน็ัทีม 
ชุว่ยเหล่อกันั ให้กำาลังใจกันั และสิ�งที�สำาคัญค่อ มติ่รภูาพื่ต่่อเพ่ื่�อนั
รว่มอาชุพีื่ ในัเวลานีั�อยากใชุป้ระสบการณ์ทกุอยา่งที�ได้้รบั 
มาถ่ึายทอด้ให้กับรุน่ัน้ัอง ๆ เพ่ื่�อชุว่ยสรา้งโอกาสให้ได้้ก้าวเขา้มาเปน็ั
นัักกีฬาอาชุพีื่ เหมอ่นักับที�เราได้้รบัโอกาสจากผู่้ใหญ่ จากไทยเบฟ
ที�ได้้ชุว่ยสนัับสนันุัและผ่ลักดั้นัวงการวอลเลยบ์อลไทยอยา่ง
ต่่อเน่ั�องต่ลอด้มา

วัลิาวัลัย ์ อภิญญาพังศ์ึ  (กิ�บ) 

กัป็ตันทีมีวอลุ่เลุ่ยบ์ุอลุ่หัญิงทีมีชั่าติไทย
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ทิศึทางการด้ำาเนินงาน

• กระจายโอกาสฝุ่ึกทักษะฟุต่บอลจาก 66 จงัหวดั้ (ปี 2562) เพิื่�มเปน็ั 
68 จงัหวดั้ เพิื่�มขึ�นั 3% จากเปา้หมายที�ตั่�งไวร้อ้ยละ 5 ต่่อปี

• ผู่เ้ขา้รว่มโครงการมากขึ�นรอ้ยละ 2 (ภูายใต้่สถึานัการณ์การแพื่รร่ะบาด้
ของโรคโควดิ้-19) จากเปา้หมายที�ตั่�งไวร้อ้ยละ 5 ต่่อปี

• สรา้งการรบัรูแ้ละสรา้งคณุภูาพื่โครงการมากขึ�นั จากเดิ้มรอ้ยละ 80 
(ปี 2562) เปน็ัรอ้ยละ 100 

ส่งเสรมิและกระจายโอกาสให้
เยาวชุนัได้้ฝุ่กึทักษะฟุต่บอล
จากโครงการทั�ง 

76 จังัห้วัดั้

การกระจัายโอกาส
Opportunity 2563 2568

* เปา้หมายพัื่ฒนัาเยาวชุนัสู่นักกีฬาอาชุพีัรอ้ยละ 5 ต่่อปี โด้ยในัปี 2563  
สามารถึสรา้งนัักกีฬาเยาวชุนัอาชุพีื่ได้้เกินัเปา้หมายที�ตั่�งไวจ้ากปี 2562 ค่อ 108 คนั  
เปน็ 160 คัน (เพิั�มขึ�นรอ้ยละ 48)  
ซึ่ึ�งเปน็ัจำานัวนัที�มากกวา่เปา้หมายของ ปี 2568 (137 คัน) อกีด้้วย 

เปา้หมายพัื่ฒนัาเยาวชุนัสู่
นัักกีฬาอาชุพีื่ 

5-10% ต่อปี

สามารถึพัื่ฒนัาเยาวชุนัสู่
นัักกีฬาอาชุพีื่ได้้ 

176 คัน ในป ี2564

เพิั�มเคัรอ้ข่ายที�เข้มแข็ง 10% ต่อปี
หน่ัวยงานัภูาครฐัและเอกชุนั 

>250 ห้น่วัยงาน

หน่ัวยงานัภูาครฐัและเอกชุนั 

>200 ห้น่วัยงาน

บคุลากรที�สำาคัญในัวงการกีฬา 

>9,000 คัน
บคุลากรที�สำาคัญในัวงการกีฬา 

>8,000 คัน

การเพิั�มเคัรอ้ข่าย 
Network 2564-25682563

เปา้หมายในัการสนัับสนันุัและ 
สรา้งความเปน็ัเลิศึให้ 
นัักกีฬาสู่บคุคลต้่นัแบบเพิื่�มขึ�นั

5-10% ต่อป ี
สามารถึสนัับสนันุัและ 
สรา้งความเปน็ัเลิศึให้นัักกีฬาสู่ 
บคุคลต้่นัแบบ 

24 คัน ในป ี2564

สนับสนนุและสรา้งคัวัามเปน็เลิศึ
ให้้นักกีฬาสู่
บคุคลต้่นัแบบจากเดิ้ม
20 คนัในัปี 2562 

เพิั�มเปน็ 22 คัน 
(เพิั�มขึ�นรอ้ยละ 10 มากกวัา่ 
เปา้ห้มายเดิ้มที�ตั�งไวัที้�รอ้ยละ 5 ต่อป)ี 

การสรา้ง
คัวัามเปน็เลิศึ
สู่บคุัคัลต้นแบบ
Role Model

2564-25682563

การพััฒนาเยาวัชุน
สู่นักกีฬาอาชุพีั
Career

ปีระเภูทก่ฬา ผู้้�เข้�ารว่่มี่
โครงการ (คน)

ระด่บอาชพ่ิ่ 
(คน/ปีี)

ฟุต่บอล 93,304 77

กอล์ฟ 1,967 29

ฟิกเกอรส์เก็ต่ 139 54

รวัม 95,410 160*

2564-25682563
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การอนุรุกัษ์์มรดกทางวัฒันุธรรมและประเพณีีต่่าง ๆ ถืือเปน็ุวัาระสำำาคััญของ
ประเทศไทย เพื�อสืำบสำานุและถ่ืายทอดศิลปวัฒันุธรรมและประเพณีีอนัุดีงาม
ไปยงัคันุรุนุ่หลัง ไทยเบฟให้คัวัามสำำาคััญกับการพัฒนุาและส่ำงเสำรมิด้านุ
ศิลปวัฒันุธรรม โดยมีเปา้หมาย “นุำาคัวัามเปน็ุไทยสำ่่สำากล” และเพื�อ “สำรา้งสำรรค์ั
คัณุีค่ัาสำ่่สัำงคัมอยา่งมั�นุคังและยั�งยนืุ” ผ่่านุแนุวัทางการสืำบสำานุ รกัษ์า และ
ต่่อยอดเพื�อสำรา้งคัณุีค่ัาสำ่่สัำงคัมอยา่งมั�นุคังและยั�งยนืุ 

การอนรุกัษ์ศิลปะ
และวฒันธรรมของชาติ



สืำบสำานุศิลปวัฒันุธรรม ประเพณีีอนัุดีงามของประเทศ เพื�อเผ่ยแพร ่
ถ่ืายทอด ศึกษ์าเรยีนุร่ ้โดยยงัดำารงหัวัใจสำำาคััญและแก่นุแท้ไวั ้
ผ่่านุการสำนัุบสำนุนุุหนุ่วัยงานุและบคุัคัลเพื�อสืำบสำานุศิลปวัฒันุธรรม
ไทยและสำากล

รกัษ์า อนุรุกัษ์์ศิลปวัฒันุธรรมอนัุดีงาม หรอือตั่ลักษ์ณ์ีนัุ�นุ ๆ ให้
ดำารงอย่ต่่ลอดไป โดยมแีผ่นุงานุการทำานุบุำารงุรกัษ์าโบราณีสำถืานุ 
ศิลปวัตั่ถื ุศิลปนิุแห่งชาติ่ สำาระทางประวัติั่ศาสำต่ร ์ขนุบธรรมเนีุยม
ประเพณีี เพื�อรกัษ์าให้ชนุรุนุ่หลัง

ต่่อยอดองค์ัคัวัามร่ด้้านุศิลปวัฒันุธรรมแต่่ละแขนุงของหนุ่วัยงานุ
หรอืบคุัลากรด้านุศิลปวัฒันุธรรม ที�มคีัวัามเชี�ยวัชาญ และ
ทักษ์ะเฉพาะ ให้มโีอกาสำพัฒนุาขดีคัวัามสำามารถืเพิ�มขึ�นุ โดยมี

แผ่นุงานุสำรา้ง หรอืสำนัุบสำนุนุุกิจกรรมขึ�นุใหม ่หรอืรว่ัมมอืกับ
ภาคีัต่่าง ๆ เพื�อต่่อยอดศิลปวัฒันุธรรมด้านุต่่าง ๆ 

ไทยเบฟกำาหนุดงานุออกเปน็ุ 6 กลุ่ม (กลุ่มงานุภาพถ่ืาย กลุ่มงานุ
ดนุต่ร ีกลุ่มงานุศิลปกรรม กลุ่มงานุประเพณีีวัฒันุธรรม กลุ่มงานุ
หนัุงสืำอทรงคัณุีค่ัา และกลุ่มงานุด้านุอาเซียีนุ) โดยผ่สำมผ่สำานุหลักการ
ดำาเนิุนุการให้สำอดคัล้องกับบรบิทของงานุแต่่ละกลุ่มงานุต่ามสำภาพ
เหต่ปุจัจยัทั�งภายในุและภายนุอกองค์ักร ได้แก่ 

1. การสำรา้งสำรรค์ัโคัรงการ/กิจกรรมใหม ่(Innovation) 
2. การสำนัุบสำนุนุุการดำาเนิุนุงานุของหนุ่วัยงานุต่่าง ๆ (Sponsorship) 
3. การรว่ัมกันุสำรา้งสำรรค์ังานุกับพันุธมติ่ร (Collaboration) 
4. การบรหิารเคัรอืขา่ยด้านุศิลปวัฒันุธรรม (Partnership)

กลุ่มงานภาพถ่าย

นิทรรศการภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติิ
พระราชพิธีบีรมราชาภิเษก พุทธีศักราช 2562
วัดัพระเชตุ่พนุวัมิลมังคัลารามราชวัรมหาวัหิาร ม่ลนิุธิ “ทุนุ
พระพุทธยอดฟา้” ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ รว่ัมกับ มล่นิุธสิิำรวิัฒันุภักดี 
และไทยเบฟ จดันิุทรรศการเพื�อเฉลิมพระเกียรติ่พระบาทสำมเด็จ
พระวัชิรเกล้าเจา้อย่่หัวั เนืุ�องในุโอกาสำ คัรบรอบ 1 ปี แห่งการ
พระราชพิธบีรมราชาภิเษ์ก พุทธศักราช 2562 โดยได้รบัพระราชทานุ
พระบรมราชานุุญาต่ให้จดัแสำดงรว่ัมกับภาพถ่ืายจากเคัรอืข่าย
ชา่งภาพเยาวัชนุจติ่อาสำา รวัมทั�งสิำ�นุ 47 ภาพ
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย

20 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563
ณ BAB Box @ One Bangkok  เวลา 10.00-20.00 น.

ภาพถ่ายพระกรณียกิจสมเด็จพระสันตะปาปา จากกรมประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562

สถานเอกอัครสมณฑูตวาติกัน

นิทรรศการภาพถ่ายสมเด็็จพระสันติะปาปา
ฟรงัซิสิ เสด็็จเยอืนประเทศไทย

ไทยเบฟ รว่ัมกับสำภาประมขุแห่งบาทหลวังโรมนัุคัาทอลิกแห่ง
ประเทศไทย กรมประชาสัำมพันุธ ์สืำ�อมวัลชนุคัาทอลิกประเทศไทย 
เคัรอืขา่ยชา่งภาพเยาวัชนุจติ่อาสำา สำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศไทย 
ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ มล่นิุธส่ิำงเสำรมิการถ่ืายภาพ และ BAB 
Foundation จดันิุทรรศการแสำดงภาพถ่ืายพระกรณีียกิจสำมเด็จ
พระสัำนุต่ะปาปา เสำด็จเยอืนุประเทศไทย ระหวัา่งวันัุที� 20 ธนัุวัาคัม 
2562 - 12 มกราคัม 2563 ณี BAB BOX @ One Bangkok 
โดยได้คัวัามอนุเุคัราะห์ภาพถ่ืายจากกรมประชาสัำมพันุธ ์สืำ�อมวัลชนุ
คัาทอลิกประเทศไทย และเคัรอืขา่ยชา่งภาพเยาวัชนุจติ่อาสำา
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2559/2560 2560/2561 2561/2562 2562/2563

13 ธนัุวัาคัม 2559 ถึืง
29 มกราคัม 2560

12 ธนัุวัาคัม 2560 ถึืง
 4 มีนุาคัม 2561

11 ธนัุวัาคัม 2561 ถึืง
10 มีนุาคัม 2562

10 ธนัุวัาคัม 2562 ถึืง
16 กมุภาพันุธ ์2563

17,507 คน 66,597 คน 103,925 คน 43,472 คน

จำานวนผู้้�เข้�าชมนิทรรศการ

นิทรรศการภาพถ่ายฝีพีระหััติถ์
สมเด็็จพระกนิษฐาธีริาชเจ�า กรมสมเด็็จ
พระเทพรตัินราชสดุ็า ฯ สยามบรมราชกมุารี
ไทยเบฟรว่ัมกับหนุ่วัยงานุเอกชนุอื�นุ ๆ ในุการสำนัุบสำนุนุุนิุทรรศการ
ภาพถ่ืายฝีพีระหัต่ถ์ื ประจำาป ี2562 ภายใต้่ชื�อ “มหัศจรรยพ์รรณีภาพ 
Photos Wonderland” ซีึ�งจดัโดยสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศไทย 
ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ กรงุเทพมหานุคัร หอศิลปวัฒันุธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานุคัร และมล่นิุธส่ิำงเสำรมิการถ่ืายภาพ เพื�อเปดิโอกาสำ
ให้ประชาชนุทั�วัไปได้มีโอกาสำได้รว่ัมต่ามรอยเสำด็จฯ และชื�นุชม
พระอจัฉรยิภาพด้านุการถ่ืายภาพของสำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ 
กรมสำมเด็จพระเทพรตั่นุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ีซีึ�งทรง
พระกรณุีาโปรดเกล้าฯ พระราชทานุภาพถ่ืายฝีพีระหัต่ถ์ืทรงบนัุทึก
ไวัร้ะหวัา่งการเสำด็จพระราชดำาเนิุนุไปยังสำถืานุที�ต่่าง ๆ ทั�งในุและ
ต่่างประเทศ ในุชว่ังป ี2561 - 2562 โดยจดันิุทรรศการในุชว่ัง 
ธนัุวัาคัม 2562 ถึืงกมุภาพันุธ ์2563

สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตั่นุราชสำุดาฯ สำยามบรมราชกมุาร ีเสำด็จพระราชดำาเนิุนุไปทรงเปิดนิุทรรศการภาพถ่ืายฝีีพระหัต่ถ์ื “มหัศจรรย์พรรณีภาพ Photos 
Wonderland” ณี หอศิลปวัฒันุธรรม กรงุเทพมหานุคัร วันัุที� 10 ธนัุวัาคัม 2562
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นิทรรศการภาพถ่าย “ฟล์ิมกระจก: เรื�องราว
เหันือกาลเวลา” 
สำำานัุกหอจดหมายเหต่แุห่งชาติ่ กรมศิลปากร กระทรวังวัฒันุธรรม 
รว่ัมกับ มล่นิุธสิิำรวิัฒันุภักดี และไทยเบฟ จดันิุทรรศการ “เฉลิม
ฟิล์มกระจก ฉลองมรดกคัวัามทรงจำาแห่งโลก” ระหวัา่งวันัุที� 25 
พฤษ์ภาคัม - 28 กรกฎาคัม 2561 ณี พิพิธภัณีฑสำถืานุแห่งชาติ่ 
หอศิลป ถืนุนุเจา้ฟา้ กรงุเทพมหานุคัร เพื�อเฉลิมฉลองโอกาสำที�
องค์ัการยเ่นุสำโกประกาศขึ�นุทะเบยีนุให้ฟิล์มกระจกและต้่นุฉบบั
ภาพถ่ืายชดุหอพระสำมดุวัชริญาณี เปน็ุมรดกคัวัามทรงจำาแห่ง
โลกเมื�อป ี2560 โดยสำำานัุกหอจดหมายเหต่แุห่งชาติ่ได้คััดเลือก
มา 150 ภาพ จากจำานุวันุทั�งสิำ�นุ 35,427 แผ่่นุ เพื�อนุำามาจดัแสำดง
นิุทรรศการเผ่ยแพรภ่าพถ่ืายจากฟิล์มกระจกซีึ�งเปน็ุเอกสำาร
ทางประวัติั่ศาสำต่รข์องชาติ่ให้ประชาชนุได้ศึกษ์าเรยีนุร่้

ในุป ี2563 มกีารจดัแสำดงนิุทรรศการฟิล์มกระจก เรื�องราวัเหนืุอ
กาลเวัลา ณี ห้องนิุทรรศการหลัก ชั�นุ 8 หอศิลปวัฒันุธรรมแห่ง
กรงุเทพมหานุคัร ระหวัา่งวันัุที� 10 กรกฎาคัม ถึืงวันัุที� 20 กันุยายนุ 
2563 โดย ท่านุผ่่้หญิงสิำรกิิติ่ยา เจนุเซีนุ รบัหนุ้าที�ภัณีฑารกัษ์์ 
คััดสำรรภาพถ่ืายในุอดีต่นุำามาจดัแสำดงจำานุวันุทั�งสิำ�นุ 102 ภาพ 
โดยเนุ้นุภาพถ่ืายที�แสำดงให้เห็นุถึืงคัวัามเปลี�ยนุแปลงของสำยาม
คัรั�งอดีต่ในุด้านุต่่าง ๆ โดยเฉพาะเมื�อวัฒันุธรรมต่ะวันัุต่กเริ�มเขา้มา
ผ่สำมผ่สำานุกับวัถีิืชวีัติ่ของชาวัสำยาม นิุทรรศการคัรั�งนีุ�ผ่่้ชมจะ
เสำมอืนุหนึุ�งได้รว่ัมเดินุทางไปในุการเสำด็จประพาสำหัวัเมืองต่่าง ๆ 
ของพระบาทสำมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจา้อย่หั่วัรชักาลที� 5 
พรอ้มด้วัยเหล่าขา้ราชบรพิารและพระบรมวังศานุวุังศ์ ในุนิุทรรศการ
จะเห็นุภาพชาวับา้นุต่ามหัวัเมืองต่่าง ๆ มาเขา้เฝีา้รอรบัเสำด็จ
อยา่งใกล้ชดิ รวัมทั�งภาพสำถืานีุรถืไฟหัวัลำาโพงเมื�อเริ�มสำรา้ง 
ภาพชาวัต่่างชาติ่ที�พำานัุกในุสำยาม เปน็ุต้่นุ โดยมียอดผ่่้เขา้ชม
นิุทรรศการทั�งสิำ�นุ 84,217 คันุ 

นุอกจากนีุ� ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุงบประมาณีในุการจดัพิมพ์หนัุงสืำอ 
“ฟิล์มกระจกจดหมายเหต่ ุหนึุ�งพันุภาพประวัติั่ศาสำต่รร์ตั่นุโกสิำนุทร”์ 
เล่ม ๒ ฟิล์มกระจก ฉลองมรดกคัวัามทรงจำาแห่งโลก โดยสำำานัุก
หอจดหมายเหต่แุห่งชาติ่ ได้เชญิผ่่้ทรงคัณุีวัฒุพิรอ้มผ่่้เชี�ยวัชาญ
เกี�ยวักับภาพถ่ืายโบราณี รว่ัมจดัทำาคัำาบรรยายและคััดเลือกภาพถ่ืาย 
จำานุวันุ 205 ภาพ มาจดัพิมพ์ในุหนัุงสืำอเล่มดังกล่าวันีุ�
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คัณุีวัษิ์ณี ุเคัรอืงาม รองนุายกรฐัมนุต่ร ีรว่ัมปาฐกถืาพิเศษ์และเปน็ุประธานุในุพิธเีปิด
นิุทรรศการ “ฟิล์มกระจก : เรื�องราวัเหนืุอกาลเวัลา” ณี หอศิลปวัฒันุธรรม 
กรงุเทพมหานุคัร วันัุที� 9 กรกฎาคัม 2563



การออกร�านถ่ายภาพ “ฉายานิติิกร”

ห้องภาพฉายานิุติ่กรเปน็ุห้องภาพเฉพาะกิจที�ไทยเบฟก่อตั่�งขึ�นุ
เพื�อให้บรกิารถ่ืายภาพบคุัคัลในุแบบยอ้นุยคุั โดยห้องภาพฉายานิุติ่กร
จะรว่ัมออกรา้นุในุงานุหรอืโอกาสำพิเศษ์ต่่าง ๆ ซีึ�งจดัโดยหนุ่วัยงานุ
ภาคัรฐั ศาสำนุสำถืานุ และองค์ักรการกศุล เชนุ่ งานุ “อุนุ่ไอรกั 
คัลายคัวัามหนุาวั สำายนุำาแห่งรตั่นุโกสิำนุทร”์ ที�พระลานุพระราชวังัดสิุำต่
และสำนุามเสืำอปา่ งานุ “เถืลิงศกสำขุสัำนุต์่ มหาสำงกรานุต์่ ต่ำานุานุไทย” 
ที�เมอืงมลัลิกา จงัหวัดักาญจนุบรุ ีงานุ “ศภุมงคัลสำมยั ๑๕๐ ป ี
แห่งการสำถืาปนุาวัดัราชบพิธสำถิืต่มหาสีำมาราม” และ งานุ “จบินุำาชา
ยามเยน็ุ ต่ามรอยสำาส์ำนุสำมเด็จ” ที�พิพิธภัณีฑสำถืานุแห่งชาติ่พระนุคัร 
ห้องภาพฉายานิุติ่กรได้รบัคัวัามนิุยมอยา่งกวัา้งขวัาง ผ่่้รบับรกิาร
จะได้รบัภาพถ่ืายที�มคีัณุีภาพสำง่ในุราคัายอ่มเยา ทั�งนีุ� ไทยเบฟ
มคีัวัามตั่�งใจให้บรกิารถ่ืายภาพเพื�อเปน็ุสำาธารณีประโยชน์ุโดย
ไม่หวังัผ่ลกำาไร โดยรายได้จากการถ่ืายภาพทั�งหมดได้นุำาไปใช้
เพื�อสำาธารณีประโยชน์ุในุรป่แบบต่่าง ๆ

โครงการประกวด็ภาพถ่ายบนัทึกประวติัิศาสติร์
ประเทศไทยในสถานการณ์์โควดิ็-19 
“…จนกวา่จะพบกันใหัม”่
ไทยเบฟ รว่ัมกับสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศไทย ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ 
และมล่นิุธส่ิำงเสำรมิการถ่ืายภาพ จดัประกวัดภาพถ่ืายที�บนัุทึกเหต่กุารณ์ี
และแสำดงให้เห็นุถึืงการเปลี�ยนุแปลง ในุชว่ังสำถืานุการณ์ีการแพรก่ระจาย
ของโรคัโคัวัดิ-19 โดยภาพถ่ืายทั�งหมดที�ผ่่านุการคััดเลือกจะนุำาส่ำงมอบ
ให้กับหอจดหมายเหต่แุห่งชาติ่ เพื�อรว่ัมบนัุทึกเปน็ุจดหมายเหต่ขุอง
เหต่กุารณ์ีประวัติั่ศาสำต่รส์ำำาคััญคัรั�งหนึุ�งของประเทศไทย

รางวัลัชนุะเลิศ : ชยัสิำทธิ� รตั่นุชศ่รี
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นิทรรศการภาพถ่าย “60 ป ีวถีิ แสง” 

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุนิุทรรศการภาพถ่ืาย “60 ป ีวัถีิื แสำง” เนืุ�องในุโอกาสำคัรบรอบ 60 ป ีสำมาคัม
ถ่ืายภาพแห่งประเทศไทย ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ จดัแสำดงระหวัา่ง 1 ถึืง 24 พฤศจกิายนุ 2563 
ณี BAB BOX โคัรงการ ONE BANGKOK เพื�อถ่ืายทอดเรื�องราวัประวัติั่ศาสำต่ร ์วัถีิืวัฒันุธรรม
และสำภาพสัำงคัมที�ซีกุซีอ่นุในุภาพ ในุงานุมกีารแสำดงภาพถ่ืาย 262 ภาพถ่ืาย จาก 262 นัุกถ่ืายภาพ

โครงการประกวด็ภาพถ่าย 
Sustainability Action Hero

ไทยเบฟรว่ัมกับสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศไทย ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์และ 
ศนุ่ย ์ซี ีอาเซียีนุ (C asean) จดัโคัรงการประกวัดภาพถ่ืาย Sustainability 
Action Hero โดยเนุ้นุภาพถ่ืายที�นุำาเสำนุอแนุวัคิัด แนุวัทาง กระบวันุการที�
สำามารถืนุำามาประยกุต์่ใชใ้ห้เกิดผ่ลลัพธที์�เปน็ุไปต่าม 17 เปา้หมายการพัฒนุา
ที�ยั�งยนืุของสำหประชาชาติ่ (UN SDGs) เปา้หมายการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ และ
ชว่ัยเหลือชา่งภาพอสิำระที�ประสำบปญัหาเนืุ�องจากสำถืานุการณ์ีการแพรร่ะบาด
ของโรคัโคัวัดิ-19 ในุงานุนีุ� ผ่่้ส่ำงภาพเขา้ประกวัดได้เรยีนุร่แ้ละทำาคัวัามเขา้ใจ
เกี�ยวักับการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ และส่ำงภาพที�สำอดคัล้องกับ UN SDGs เขา้ประกวัด 
โดยมีจำานุวันุการส่ำงภาพเขา้ประกวัดทั�งสิำ�นุ 1,000 ภาพ

สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตั่นุราชสำุดา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ีทรงเปิดงานุนิุทรรศการภาพถ่ืาย “60 ปี วัถีิื แสำง” ณี BAB BOX @ONE BANGKOK ถืนุนุวัทิย ุ
วันัุที� 22 พฤศจกิายนุ 2563
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กลุ่มงานด็นติรี

มล้นิธีหิัลวงประดิ็ษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุมล่นิุธหิลวังประดิษ์ฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
ต่่อเนืุ�องตั่�งแต่่ป ี2557 ทำางานุรว่ัมกับเคัรอืขา่ยบคุัลากรด้านุ
ดนุต่รไีทยเพื�อสำรา้งสำรรค์ักิจกรรมอนัุเปน็ุประโยชน์ุต่่อวังการ
ดนุต่รไีทย ส่ำงเสำรมิให้นัุกเรยีนุระดับประถืมศึกษ์าและระดับ
มธัยมศึกษ์าเขา้ค่ัายเยาวัชนุดนุต่รไีทยศรทอง มโีอกาสำเรยีนุร่้
จากบคุัลากรผ่่้เชี�ยวัชาญนุอกโรงเรยีนุและโคัรงการเพื�อนุดนุต่ร ี
โดยผ่่านุ 3 โคัรงการหลัก ได้แก่ โคัรงการประกวัดบรรเลงดนุต่รี
ไทยศรทอง ชงิถ้ืวัยพระราชทานุ ในุป ี2563 มนัีุกเรยีนุเขา้รว่ัม
ประกวัดทั�งหมด 1,625 คันุ จาก 398 โรงเรยีนุ 
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กลุ่มงานศิลปกรรม 

โครงการประกวด็ศิลปกรรมช�างเผืู้อก 

ไทยเบฟจดัโคัรงการประกวัดศิลปกรรมชา้งเผื่อก อยา่งต่่อเนืุ�องเปน็ุปทีี� 9 เพื�อสำนัุบสำนุนุุศิลปะในุเชงิเสำมอืนุจรงิและศิลปะรป่ลักษ์ณ์ี โดย
ในุป ี2563 เปน็ุการประกวัดในุหัวัขอ้ “สำยามเมอืงยิ�ม” โดยรางวัลัชนุะเลิศสำง่ถึืง 1 ล้านุบาท 

เทศกาลศิลปะรว่มสมยั บางกอก อารต์ิ เบยีนนาเล่ 2020 (Bangkok Art Biennale 2020)

สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตั่นุราชสำุดา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ีเสำด็จพระราชดำาเนิุนุไปทรงเปิดนิุทรรศการศิลปกรรมชา้งเผื่อก คัรั�งที� 9 และทรงวัาดภาพ
ฝีีพระหัต่ถ์ืพระราชทานุ ณี หอศิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร วันัุที� 8 กันุยายนุ 2563

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุเทศกาลศิลปะรว่ัมสำมยั BAB 2020 นัุบเปน็ุคัรั�งที� 2 ของการจดัเทศกาลศิลปกรรมรว่ัมสำมยั โดยมุง่เนุ้นุการสำรา้งสำรรค์ั
งานุศิลปะภายใต้่การพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ ในุหัวัขอ้ “ศิลปส์ำรา้ง ทางสำขุ” (Escape Routes) เปน็ุแนุวัทางการใชศิ้ลปะเพื�อเยยีวัยา เตื่อนุภัยและ
หาทางออก ให้คัวัามหวังัหลังการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 โดยมีศิลปนิุเขา้รว่ัมจาก 35 ประเทศ จาก 5 ทวัปี รวัม 82 คันุ 

งานุจดัแสำดงที� 9 สำถืานุที�สำำาคััญของกรงุเทพฯ อาทิ โคัรงการเดอะพารค์ั โคัรงการวันัุ แบงค็ัอก วัดัพระเชต่พุนุวัมิลมงัคัลารามราชวัรมหาวัหิาร 
วัดัอรณุีราชวัรารามราชวัรมหาวัหิาร วัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร หอศิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร ล้ง 1919 และมวิัเซียีมสำยาม 
โดยจดัแสำดงตั่�งแต่่วันัุที� 12 ต่ลุาคัม 2563 ถึืง 31 มกราคัม 2564

การท่องเที�ยวัแห่งประเทศไทยเชื�อมั�นุวัา่ โคัรงการบางกอก อารต์่ เบยีนุนุาเล่ 2020 จะชว่ัยเสำรมิศักยภาพการท่องเที�ยวัเชงิวัฒันุธรรม 
สำรา้งประโยชน์ุในุเชงิคัวัามคิัดสำรา้งสำรรค์ั ดึงดด่นัุกท่องเที�ยวัทั�งชาวัไทยและต่่างชาติ่ ฟ้� นุฟ่จติ่ใจ และกระตุ่้นุเศรษ์ฐกิจด้านุการท่องเที�ยวั

ทั�งนีุ�สำามารถืติ่ดต่ามขา่วัสำารและต่ารางกิจกรรมของเทศกาลศิลปะรว่ัมสำมยันุานุาชาติ่ BAB 2020 เพิ�มเติ่มได้ทาง Facebook และ 
Instagram : Bkkartbiennale
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กลุ่มงานประเพณี์วฒันธีรรม

งานสมโภชพระอาราม 192 ป ี
วดั็ประยรุวงศาวาสวรวหิัาร
ไทยเบฟรว่ัมมอืหลายภาคัส่ำวันุ อาทิ มล่นิุธสิิำรวิัฒันุภักดี ชมุชนุ
ยา่นุกะดีจนีุ-คัลองสำานุ สำนัุบสำนุนุุการจดังานุ “สำมโภชพระอาราม 
192 ป ีวัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร” มาอยา่งต่่อเนืุ�องเปน็ุปทีี� 6 
ในุงานุนีุ�นัุกท่องเที�ยวั ทั�งชาวัไทยและต่่างชาติ่รว่ัมไหวัพ้ระขอพร 
ชมพิพิธภัณีฑ์พระ ประยร่ภัณีฑาคัารที�คัวัา้รางวัลัยอดเยี�ยม

ระดับโลกจาก UNESCO พรอ้มชมิอาหารชมุชนุ ทั�งจากชมุชนุ
กะดีจนีุ-คัลองสำานุ กรงุเทพมหานุคัร และวัทิยาลัยอาชวีัะในุสัำงกัด
สำำานัุกงานุคัณีะกรรมการการอาชวีัศึกษ์าจากทั�วัประเทศ มากกวัา่ 
150 รา้นุค้ัา ชแ่นุวัคิัด “บวัร” ต่อกยำาคัวัามสัำมพันุธอ์นัุแนุ่นุหนุา
ของ 3 ภาคัส่ำวันุ (ชมุชนุ วัดั และโรงเรยีนุ)

เทศกาลวถีินำา...วถีิไทย (Water Festival)

ไทยเบฟรว่ัมกับกระทรวังการท่องเที�ยวัและกีฬา กระทรวังวัฒันุธรรม 
กองทัพเรอื กรงุเทพมหานุคัร การท่องเที�ยวัแห่งประเทศไทย 
และพันุธมติ่ร ในุการจดัเทศกาลวัถีิืนุำา...วัถีิืไทย (Water Festival) 
ก้าวัขา้มปใีหมไ่ทย พรอ้มกันุ 4 ภาคั กรงุเทพฯ-เชยีงใหม่-อดุรธานีุ-
ภเ่ก็ต่ โดยในุป ี2562 ได้ผ่สำานุคัวัามรว่ัมมอืกับกรมอาเซียีนุ 
กระทรวังการต่่างประเทศ ในุฐานุะที�ประเทศไทยเปน็ุประธานุอาเซียีนุ 
เพื�อบรรจเุทศกาลวัถีิืนุำา...วัถีิืไทย เปน็ุส่ำวันุหนึุ�งของโคัรงการภายใต้่
ปแีห่งวัฒันุธรรมอาเซียีนุของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN 
Cultural Year 2019) เพราะมีคัวัามสำอดคัล้องกับแนุวัคิัดของ
ปแีห่งวัฒันุธรรมอาเซียีนุ คืัอ หลากหลาย สำรา้งสำรรค์ั ยั�งยนืุ 
(diversity, creativity, sustainability) ซีึ�งถืือเปน็ุอกีหนึุ�งกิจกรรม
ใหญ่ที�ประเทศไทยได้เปน็ุศนุ่ยก์ลางการท่องเที�ยวัเชงิศิลปวัฒันุธรรม
เพื�อบอกเล่าคัวัามเปน็ุไทยไปทั�วัโลก

131
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
รายงานุการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ 2563 



จำานวนเยาวชนเจ�าบ�านสืบสานวฒันธีรรม

วดั็ 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

วดั็พระเชติพุนวมิลมังคลารามราชวรมหัาวหิัาร 10 คันุ 10 คันุ 10 คันุ 16 คันุ 16 คันุ 29 คันุ 21 คันุ

วดั็อรณุ์ราชวรารามราชวรมหัาวหิัาร 20 คันุ 22 คันุ 22 คันุ 28 คันุ 28 คันุ 32 คันุ 14 คันุ

วดั็กัลยาณ์มิติรวรมหัาวหิัาร 12 คันุ 14 คันุ 14 คันุ 18 คันุ 18 คันุ 15 คันุ 8 คันุ

วดั็ประยรุวงศาวาสวรวหิัาร 15 คันุ 15 คันุ 15 คันุ 19 คันุ 19 คันุ 18 คันุ 6 คันุ

วดั็ระฆังโฆสิติารามวรมหัาวหิัาร - - - - - - 13 คันุ

รวม 57 คน 61 คน 61 คน 81 คน 81 คน 94 คน 62 คน

สายนำาแห่ังวฒันธีรรม (River Festival)

ไทยเบฟผ่สำานุคัวัามรว่ัมมอืกับ กระทรวังวัฒันุธรรม กระทรวัง
การท่องเที�ยวัและกีฬา กองทัพเรอื กรงุเทพมหานุคัร การท่องเที�ยวั
แห่งประเทศไทย และเคัรอืขา่ยพันุธมติ่ร รเิริ�มการจดังานุ “สำายนุำา
แห่งวัฒันุธรรมไทย” (River Festival) คัรั�งแรกในุป ี2557 และ
ในุป ี2563 ได้รบัคัวัามรว่ัมมอืเปน็ุอยา่งดีจาก กรมอาเซียีนุ 
กระทรวังการต่่างประเทศ จดัเปน็ุกิจกรรมใหญ่เพื�อสำนัุบสำนุนุุ
นุโยบายภาคัรฐั ให้ประเทศไทยได้เปน็ุศนุ่ยก์ลางการท่องเที�ยวัเชงิ
ศิลปวัฒันุธรรม บอกเล่าคัวัามเปน็ุไทยไปทั�วัโลกซีึ�งสำอดคัล้องกับ
แนุวัคิัดของปวีัฒันุธรรมแห่งอาเซียีนุ (ASEAN Cultural Year 
2019) ที�ถืือเปน็ุมรดกรว่ัมทางวัฒันุธรรมของหลายชาติ่ในุอาเซียีนุ 
นัุบเปน็ุการสำนัุบสำนุนุุการสำรา้งการรบัร่เ้กี�ยวักับปแีห่งวัฒันุธรรม
อาเซียีนุสำ่่สำาธารณีชนุของภม่ภิาคัอาเซียีนุในุวังกวัา้ง อกีทั�งยงั
เปน็ุการส่ำงเสำรมิภาพลักษ์ณ์ีของประเทศไทยเพื�อนุำาไปสำ่่การส่ำงเสำรมิ
คัวัามรว่ัมมือในุกรอบอื�นุ ๆ ของภม่ิภาคัอาเซีียนุได้อย่างยั�งยืนุ 
นุอกจากนีุ�ยงัสำานุต่่อคัวัามสำำาเรจ็ของอกี 2 โคัรงการที�จดัขึ�นุอยา่ง
ต่่อเนืุ�อง คืัอ

• โครงการ “คลีนคลอง” เปน็ุโคัรงการต้่นุแบบของชมุชนุรมินุำา
ที�ขยายผ่ลสำ่่การพัฒนุาชมุชนุและสำรา้งจติ่สำำานึุกที�จะอนุรุกัษ์์
สำายนุำาและฟ้� นุฟ่แมนุ่ำาลำาคัลอง ในุชว่ังหลังเทศกาลลอยกระทง
ให้กลับมามทัีศนีุยภาพสำวัยงามใสำสำะอาดเชนุ่เดิม โดยมจีติ่อาสำา
จากหนุ่วัยงานุต่่าง ๆ นัุกศึกษ์าและประชาชนุในุพื�นุที�เขา้รว่ัม
กิจกรรมเพิ�มขึ�นุทกุป ีในุกิจกรรมคัรั�งล่าสำดุนีุ�มจีติ่อาสำาเข้ารว่ัม
โคัรงการเปน็ุจำานุวันุ 380 คันุ 

• โครงการ “เยาวชนเจ�าบ�าน สืบสานวฒันธีรรม” เปน็ุโคัรงการที�
เสำรมิสำรา้งทักษ์ะคัวัามร่เ้รื�องชมุชนุให้กับเยาวัชนุ และฝีกึฝีนุการ
เปน็ุเจา้บา้นุที�ดีพรอ้มเปน็ุผ่่้สืำบสำานุวัฒันุธรรมอนัุดีงามของไทย
ไปสำ่่สำากล พรอ้มทั�งเผ่ยแพรเ่รื�องราวั บอกเล่าประวัติั่ศาสำต่ร ์
วัถีิืชวีัติ่ของชมุชนุให้กับนัุกท่องเที�ยวัทั�งชาวัไทย และชาวัต่่างชาติ่
ที�มาเที�ยวังานุ “Bangkok River Festival 2020 สำายนุำาแห่ง
วัฒันุธรรมไทย” คัรั�งที� 6 ภายใต้่แนุวัคิัด “รื�นุเรงิ แสำงศิลป”์ 
ที�จดัขึ�นุระหวัา่งวันัุที� 29 - 31 ต่ลุาคัม 2563 โดยมรีป่แบบกิจกรรม 
อบรมการศึกษ์าเส้ำนุทางและออกแบบแผ่นุที�นุำาเที�ยวั โดยแบ่ง
กลุ่มเยาวัชนุออกเปน็ุ 3 - 5 กลุ่มซีึ�งคัละอายแุละประสำบการณ์ี
ในุการรว่ัมงานุ จากนัุ�นุลงพื�นุที�แบง่เปน็ุ 5 เส้ำนุทาง 5 ชมุชนุ 
ได้แก่ วัดัพระเชต่พุนุวัมิลมงัคัลารามราชวัรมหาวัหิาร 
วัดัอรณุีราชวัรารามราชวัรมหาวัหิาร วัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร 
วัดักัลยาณีมติ่รวัรมหาวัหิาร วัดัระฆังัโฆัสิำต่ารามวัรมหาวัหิาร

จากคัวัามสำำาเรจ็ของงานุ “River Festival Lamphun คัรั�งที� 1 Happy River เสีำยงสำขุแห่งสำายนุำา” ในุป ี2563 ไทยเบฟต่่อยอดการจดังานุ 
ในุชื�อ “River Festival Lamphun คัรั�งที� 2 รื�นุเรงิ แสำงศิลป”์ วันัุที� 28 - 31 ต่ลุาคัม 2563 รมิฝีั� งแมนุ่ำากวังหนุ้าวัดัพระธาต่หุรภิญุชยั เพื�อ
เฉลิมฉลองประวัติั่ศาสำต่รแ์ละวัถีิืชวีัติ่ของแมนุ่ำากวัง ซีึ�งเปน็ุหนึุ�งในุแมนุ่ำาสำายหลักที�หล่อเลี�ยงชวีัติ่และวัฒันุธรรมของผ่่้คันุในุถิื�นุล้านุนุาและ
ลำาพ่นุมานัุบพันุป ีภายในุงานุมกิีจกรรมสืำบสำานุเทศกาลโคัมบช่า องค์ัพระธาต่หุรภิญุชยั และถืวัายแด่พระนุางจามเทวั ีพรอ้มทั�งซีื�อสิำนุค้ัา
ท้องถิื�นุและชมิอาหารพื�นุบา้นุ
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กลุ่มงานหันังสือทรงคณุ์ค่า

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุการจดัพิมพ์หนัุงสืำออนัุทรงคัณุีค่ัา “ด้วัยจงรกั
และบช่า” ต่ามที�สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพ
รตั่นุราชสำดุาฯ สำยามบรมราชกมุาร ีได้มพีระราชดำารใินุการจดัทำา
หนัุงสืำอ เพื�อรวับรวัมภาพถ่ืายและขอ้มล่ผ้่าที�พระองค์ัทรงสำะสำม
จาก 76 จงัหวัดัทั�วัประเทศไทย เพื�อให้เกิดประโยชน์ุในุเชงิวัชิาการ
ด้านุอตั่ลักษ์ณ์ีของผ้่าจากแต่่ละจงัหวัดัในุประเทศไทย อนัุจะเปน็ุ
องค์ัคัวัามร่ไ้ปสำ่่การขยายผ่ลการทำางานุของบรษัิ์ท

ไทยเบฟสำนัุบสำนุุนุการจดัพิมพ์หนัุงสืำอในุโอกาสำสำถืาปนุา
วัดัราชบพิธ คัรบ 150 ป ีอนัุประกอบไปด้วัยหนัุงสืำอ ศิลปกรรม
วัดัราชบพิธสำถิืต่มหาสีำมาราม พระประวัติั่ภม่ปิญัญาและผ่ลงานุ 
พระวัรวังศ์เธอ พระองค์ัเจา้ประดิฐวัรการ สำสุำานุหลวัง
วัดัราชบพิธสำถิืต่มหาสีำมาราม และนุำาชมวัดัราชบพิธสำถิืต่มหาสีำมาราม 
เพื�อเผ่ยแพรแ่ก่บคุัคัลและหนุ่วัยงานุต่่าง ๆ เพื�อเปน็ุประโยชน์ุ
ในุเชงิวัชิาการ

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุการจดัพิมพ์หนัุงสืำอ “ประวัติั่วัดัมณีีสำถิืต่กปฏิฐาราม 
พระอารามหลวัง” ซีึ�งเปน็ุวัดัสำำาคััญในุจงัหวัดัอทัุยธานีุ เนืุ�องจากเปน็ุ
ศนุ่ยก์ลางการศึกษ์าพระปรยิติั่ธรรมแผ่นุกธรรมและบาลี ตั่�งแต่่อดีต่ 
โดยหนัุงสืำอจดัทำาเพื�อเปน็ุที�ระลึกในุงานุสำมโภชพระอโุบสำถื เมื�อวันัุที� 
23 มกราคัม 2563

1	 	ศิิลปกรรมวัดัราชบพิิธ	เปน็หนังสืือรวับรวัมผลงานฝ่่ายศิิลปกรรมและสืถาปตัยกรรม
ลำาค่่าของวัดัราชบพิิธ	ทัั้�งหมดอย่างค่รบถ้วัน

2	 	พิระประวัติัพิระวัรวังศ์ิเธอ	พิระองค์่เจ้า้ประดิฐวัรการ	เปน็หนังสืือท่ั้�รวับรวัมชว่ัติและ
งานของพิระวัรวังศ์ิเธอ	พิระองค์่เจ้า้ประดิฐวัรการ	ซึ่่�งเปน็นายชา่งศิิลปกรรมในราชสืำานัก
สืมัยรชักาลท่ั้�	๔	-	๕	และเป็นผ้้ออกแบบและสืรา้งสืรรค์่งานศิิลปกรรมส่ืวันใหญ่่
ในวัดัราชบพิิธ

3	 	สืุสืานหลวังวัดัราชบพิิธ	เปน็หนังสืือรวับรวัมประวัติัค่วัามเปน็มาของสืุสืานหลวัง	
อนัเป็นท่ั้�ประดิษฐานพิระบรมอฐัิและอฐัิของพิระบรมวังศิานุวังศ์ิ	และราชสืกุล
ในรชักาลท่ั้�	๕	อย่างค่รบถ้วัน

4	 	นำาเท่ั้�ยวัวัดัราชบพิิธ	เปน็หนังสืือค่้่มือท่ั้�แนะนำาภาพิรวัมของวัดัในทั้กุมิติทัั้�งประวัติั
ค่วัามเปน็มาและภาพิภายในบรเิวัณวัดัอย่างค่รบถ้วัน

133
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
รายงานุการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ 2563 
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THE EMBASSY OF PORTUGAL
BANGKOK

T H E  F I R S T  D I P LO M AT I C  M I S S I O N  I N  T H A I L A N D

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุการจดัทำาหนัุงสืำอ Remembering The British 
Embassy, Bangkok on Wireless Road เพื�อเป็นุที�ระลึก 
และบันุทึกเรื�องราวัอนัุเป็นุประโยชน์ุทางประวัติั่ศาสำต่รข์อง
สำถืานุเอกอคััรราชทต่่องักฤษ์ประจำาประเทศไทย

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุจดัทำาหนัุงสืำอ The Embassy Of Portugal Bangkok; The First Diplomatic Mission In Thailand เพื�อเปน็ุที�ระลึก
และบนัุทึกเรื�องราวัอนัุเปน็ุประโยชน์ุทางประวัติั่ศาสำต่รข์องสำถืานุเอกอคััรราชทต่่โปรต่เุกสำประจำาประเทศไทย
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วตัิถปุระสงค์การจดั็ ASEAN Day Celebration Series

เพื�อรว่ัมเฉลิมฉลอง
วันัุก่อตั่�งอาเซียีนุ

เพื�อสำรา้งคัวัามต่ระหนัุกร่้
เกี�ยวักับคัวัามหมายและ
คัวัามสำำาคััญของอาเซียีนุ

เพื�อกระชบัคัวัามสัำมพันุธ์
ระหวัา่งภาคัรฐั ภาคัเอกชนุ

ของภม่ภิาคั

เพื�อเสำรมิสำรา้งและ
แสำดงพลังคัวัามเปน็ุ

หนึุ�งเดียวักันุของ
ประชาชนุในุภม่ภิาคั

มกีลุม่เปา้หัมายคือ 
นัุกศึกษ์าระดับ
มหาวัทิยาลัย

มนัีุกเรยีนุและนัุกศึกษ์าที�เขา้รว่ัม
สำมคััรกิจกรรมการประกวัด
สำนุุทรพจน์ุอาเซียีนุอายรุะหัวา่ง มสัีญชาติิใน

18-25 ปี 93 คน10 
ประเทศอาเซียีน

กลุ่มงานอาเซิยีน 

ASEAN Day Celebration

เพื�อมส่ีำวันุรว่ัมในุการเฉลิมฉลองวันัุก่อตั่�งอาเซียีนุประจำาปแีละกระชบัคัวัามสัำมพันุธร์ะหวัา่งสำถืานุทต่่ประเทศอาเซียีนุประจำาประเทศไทย 
ภาคัเอกชนุแนุวัหนุ้าของอาเซียีนุ และภาคัวัชิาการด้านุอาเซียีนุ

ประกอบด็�วย

กิจกรรมนิทรรศการอาเซิยีน (ASEAN Week Exhibition) วันัุที� 1 - 7 สิำงหาคัม 2563 ณี สำามยา่นุมติ่รทาวัน์ุ มีกลุ่มเปา้หมาย บคุัคัลทั�วัไป
ที�สำนุใจเรื�องราวัต่่าง ๆ เกี�ยวักับอาเซียีนุ

ประกวด็สุนทรพจน์เยาวชนอาเซิยีน (ASEAN Youth Speech Contest) วันัุที� 7 สิำงหาคัม 2563 ณี สำามยา่นุมติ่รทาวัน์ุ มีกลุ่มเปา้หมายคืัอ 
นัุกศึกษ์าระดับมหาวัทิยาลัย อายรุะหวัา่ง 18 - 25 ป ีมสัีำญชาติ่ในุ 10 ประเทศอาเซียีนุ มุง่เนุ้นุสำรา้งเคัรอืขา่ยเยาวัชนุที�รบัร่เ้รื�องคัวัามสำำาคััญของ
ภม่ภิาคัอาเซียีนุให้มเีพิ�มขึ�นุ โดยการประกวัดนีุ�ได้รบัคัวัามสำนุใจและมนัีุกเรยีนุและนัุกศึกษ์าที�เขา้รว่ัมสำมคััรกิจกรรมการประกวัดสำนุุทรพจน์ุ
อาเซียีนุ จำานุวันุ 93 คันุ

พิธีเีฉลิมฉลองวนัก่อตัิ�งอาเซิยีน (ASEAN Day Celebration) 
วันัุที� 8 สิำงหาคัม 2563 ณี C asean CW Tower 
มกีลุ่มเปา้หมายคืัอ ผ่่้แทนุจากกระทรวังต่่างประเทศ ผ่่้แทนุจาก
สำถืานุเอกอคััรราชทต่่ประเทศอาเซียีนุประจำาประเทศไทย 
ภาคัเอกชนุจากเคัรอืขา่ยธรุกิจห่วังโซีอ่ปุทานุแห่งประเทศไทย หรอื 
Thailand Supply Chain Network (TSCN) องค์ักรที�มธีรุกิจ
เกี�ยวัขอ้งในุประเทศอาเซียีนุ และภาคัวัชิาการด้านุอาเซียีนุศึกษ์า 
ในุงานุนีุ�มผี่่้เขา้รว่ัมงานุ จำานุวันุทั�งสิำ�นุ 101 คันุ จากเคัรอืขา่ย
ภาคัรฐั เอกชนุ และ 14 สำถืานุทต่่ประจำาประเทศไทย
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ยอด็การเข้�าถึง Music Video (MV) ทั�ง 2 เพลง

ยอด Engagement จำานุวันุ

 3,742 คน
ยอด Reach จำานุวันุ 

36,072 คน
ยอดผ่่้เขา้ชม จำานุวันุ 

19,788 ครั�ง

ผู้ลิติ Music Video เพลง The ASEAN Way และ ASEAN as 
One ในพิธีฉีลองวนัชาติิอาเซิยีน ครั�งที� 53 (8 สิงหัาคม 2563)
เพื�อสำรา้งคัวัามรว่ัมมอืและแสำดงให้เห็นุถึืงคัวัามเปน็ุหนึุ�งเดียวักันุ
ของประชาชนุในุภม่ภิาคัอาเซียีนุในุระหวัา่งชว่ังเวัลาที�เกิดวักิฤต่
โรคัระบาด และส่ำงมอบกำาลังใจให้กับประชาคัมโลก 

สำำานัุกงานุเลขาธกิารอาเซียีนุได้เชญิวังดนุต่ร ีซี ีอาเซียีนุ คัอนุโซีแนุนุท์ 
(C asean Consonant) บรรเลงดนุต่ร ี2 บทเพลงในุรป่แบบของ
มิวัสิำคัวัดีิโอ เพื�อเป็นุการรว่ัมเฉลิมฉลองวันัุอาเซีียนุ คัรั�งที� 53 
(53rd ASEAN Day Celebration) โดยในุปนีีุ� งานุพิธไีด้จดัในุรป่แบบ 
Virtual Online Celebration เปน็ุคัรั�งแรกเนืุ�องจากวักิฤต่การณ์ี
การระบาดของโรคัโคัวัดิ-19 โดยมีผ่่้เขา้รว่ัม ได้แก่ รฐัมนุต่รี
กระทรวังต่่างประเทศในุอาเซียีนุ เอกอคััรราชทต่่ประจำาประเทศ
ในุภม่ภิาคัอาเซียีนุ สืำ�อ และบคุัคัลทั�วัไป

เพลงที�ได้รบัเชญิให้บรรเลงในุรป่แบบมิวัสิำคัวัดีิโอ ได้แก่ 
1) The ASEAN Way ซีึ�งเปน็ุเพลงชาติ่ของภม่ภิาคั และ 
2) ASEAN as One ซีึ�งเปน็ุเพลงที�แต่่งขึ�นุมาใหม ่โดย ซี ีอาเซียีนุ 
คัอนุโซีแนุนุท์ (C asean Consonant) ซีึ�งมเีนืุ�อหาให้กำาลังใจและ
สำนัุบสำนุนุุคัวัามเปน็ุหนึุ�งเดียวักันุให้ประชาชนุอาเซียีนุ โดยได้มี
การนุำามิวัสิำคัวัดีิโอทั�ง 2 เพลงเผ่ยแพรใ่นุสืำ�อเฟซีบุ�กและ
ในุโซีเชยีลมเีดียอื�นุ ๆ เพื�อให้เขา้ถึืงชาวัอาเซียีนุอยา่งทั�วัถึืง 
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ในงานบางกอก อารต์ิ เบยีนนาเล่ 2020 หัรอื BAB 2020 ยงัใหั�ความสำาคัญด็�านสิ�งแวด็ล�อมโด็ยมเีปา้หัมายดั็งนี� 

จดัการขยะที�อาจเกิดขึ�นุระหวัา่งการจดังานุ เชนุ่ จดัที�รบั
ขวัดนุำาพลาสำติ่ก เพื�อนุำาไปเขา้กระบวันุการ recycle 
แปรสำภาพนุำากลับมาใชใ้หม ่โด็ยตัิ�งเปา้ที�จะนำาข้วด็ PET 
ที�ใช�แล�วนำามาผู้ลิติเปน็เส�นใย PET ตัิวอยา่งผู้�าห่ัม 

จดั็โครงการ BAB x UN SDGs ชวันุศิลปนิุมาเรยีนุร่ก้รรมวัธิี
กำาจดัขยะแต่่ละชนิุดและนุำามาสำรา้งสำรรค์ัเปน็ุงานุศิลปะ 
เปน็ุการสำรา้งมล่ค่ัาเพิ�ม พร�อมกับสื�อสารใหั�คนติระหันักร้�
เรื�องปญัหัาข้ยะเพื�อรว่มชว่ยกันรกัษาสิ�งแวด็ล�อม 

ลดจำานุวันุการขนุส่ำงชิ�นุงานุขนุาดใหญ่จากต่่างประเทศลง 

50% จากจำานวน 50 ชิ�น เหัลือจำานวน
25 ชิ�น เพื�อชว่ยลด็การปล่อยก๊าซิคารบ์อนได็ออกไซิด์็
จากการข้นส่ง 

แคมเปญแมงโก�โควดิ็โดยชว่ัยเหลือเกษ์ต่รกรด้วัยการ 
อดุ็หันนุมะมว่งกดุ็หัมากไฟจากอดุ็รธีานีที�ล�นติลาด็
และกำาลังจะเน่าเสีย เปน็จำานวน 12 ตัิน และให้ศิลปนิุ 
BAB ชว่ัยกันุสำรา้งงานุศิลปโ์ดยใชม้ะมว่ังเปน็ุโจทย ์
ถืือเปน็ุการชว่ัยประชาสัำมพันุธป์ญัหาให้รบัร่ใ้นุวังกวัา้ง
จนุเกิดเปน็ุกระแสชว่ยกันอดุ็หันนุผู้ลไม�ไทยไม่ใหั�เน่าเสีย
เปน็ข้ยะโด็ยเปล่าประโยชน์ 

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็

การพัฒนางานศิลปะในแนวคิด็การพัฒนาเพื�อความยั�งยนื

งานุบางกอก อารต์่ เบยีนุนุาเล่ 2020 หรอื BAB 2020 ไมไ่ด้เพียง
แต่่ส่ำงเสำรมิให้วังการศิลปะไทยเติ่บโต่ขึ�นุเท่านัุ�นุ แต่่ยงัทำาให้ประเทศไทย
สำามารถืก้าวัขึ�นุเปน็ุผ่่จ้ดังานุเทศกาลศิลปะระดับแนุวัหนุ้า โดยสำามารถื
ดึงดด่ได้ทั�งสืำ�อ นัุกธรุกิจด้านุงานุศิลป ์นัุกท่องเที�ยวั นัุกเรยีนุ 
นัุกศึกษ์า ทั�งจากไทยและต่่างชาติ่มาขบัเคัลื�อนุทำาให้กิจกรรม 
ทางสัำงคัมเดินุหนุ้า และสำรา้งเมด็เงินุให้กับธรุกิจในุพื�นุที�จดังานุ

ซีึ�งคัรอบคัลมุทั�วัยา่นุสำำาคััญของกรงุเทพฯ โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง
ในุชว่ังการระบาดของโรคัโคัวัดิ-19 การจดังานุ BAB 2020 ถืือเปน็ุ
ส่ำวันุสำำาคััญที�จะชว่ัยกระตุ่นุ้เศรษ์ฐกิจ และอตุ่สำาหกรรมการท่องเที�ยวั
ของประเทศไทยให้กลับมาฟ้� นุตั่วัได้โดยเรว็ัอกีคัรั�ง

ในุงานุ Thailand Sustainability Expo : TSX 2020 ส่ำวันุของ
ศิลปวัฒันุธรรมได้มกีารเชื�อมโยงเคัรอืขา่ยศิลปนิุ และตั่วัแทนุ
ภัณีฑารกัษ์์ BAB 2020 เพื�อถ่ืายทอดแนุวัคิัดการสำรา้งสำรรค์ั
ผ่ลงานุศิลปะจากเศษ์วัสัำด ุซีึ�งเกี�ยวัเนืุ�องกับประเด็นุ
ด้านุสิำ�งแวัดล้อม มารว่ัมในุกิจกรรมด้วัย 
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เยอรมนี
3.0%

สาธีารณ์รฐั
ประชาชนจนี

2.2%

ฝีรั�งเศส
2.4%

ไม่ระบุ
32.9%

ไติ�หัวนั
2.0%

สาธีารณ์รฐั
เกาหัลี
2.0%

สิงคโปร์
4.0%

อนิเดี็ย
5.4%

อนิโด็นีเซิยี
19.6% ไทย

17.9%

อสิราเอล
4.8%

ญี�ปุ�น
3.8%

ศิลปนิที�เข้�ารว่มกิจกรรมส่วนใหัญ่มาจาก อนิโด็นีเซิยี ไทย อนิเดี็ย อสิราเอล และสิงคโปร์

สัด็ส่วนข้องศิลปนิที�เข้�ารว่มกิจกรรม

มอรเิชยีส 1
แทนซิาเนีย 1
โมรอ็กโก 2
อยีปิต์ิ 5
แอฟรกิาใติ� 3
ไนจเีรยี 2
เซิเนกัล 1
บงักลาเทศ 8
สาธีารณ์รฐัประชาชนจนี 11
ฮ่่องกง 4
อนิเดี็ย 27
อนิโด็นีเซิยี 99
ญี�ปุ�น 19
สาธีารณ์รฐัเกาหัลี 10
มาเลเซิยี 8
มองโกเลีย 4
เมยีนมา 1
เนปาล 2
ปากีสถาน 3
ฟลิิปปนิส์ 4
สิงคโปร์ 20
ศรลัีงกา 1
ไติ�หัวนั 10

ไทย 90
เวยีด็นาม 3
ออสเติรเลีย 14
นิวซิแีลนด์็ 1
ออสเติรยี 4
เบลเยยีม 2
บลัแกเรยี 1
โครเอเชยี 2
เด็นมารก์ 1
เอสโติเนีย 1
ฝีรั�งเศส 12
เยอรมนี 15
กรซีิ 6
อติิาลี 3
มาเซิโด็เนีย 1
มอนเติเนโกร 1
เนเธีอรแ์ลนด์็ 1
นอรเ์วย์ 1
โปแลนด์็ 2
โปรติเุกส 2
โรมาเนีย 2
รสัเซิยี 5
เซิอรเ์บยี 1

สโลวเีนีย 2
สเปน 2
สวติิเซิอรแ์ลนด์็ 2
สหัราชอาณ์าจกัร 7
ยเ้ครน 1
อฟักานิสถาน 1
ไซิปรสั 1
อหิัรา่น 2
อสิราเอล 24
เคอรดิ์็สถาน 1
ติรุกี 5
แคนาด็า 4
สหัรฐัอเมรกิา 11
อารเ์จนติินา 2
บราซิลิ 2
ชลีิ 2
โคลอมเบยี 3
เมก็ซิโิก 4
เปร้ 1
เวเนซิเุอลา 1
กัวเติมาลา 1
ไมร่ะบุ 8
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กลุม่ผู้้�เข้�ารว่มลงทะเบยีน DekBAB

รวม 154 คน

รวม 154 คน

ติำาแหัน่ง

ผ่่นุ้ำาชม
และดแ่ลศิลปะ 
(Docent)
52 คน

ผ่่ช้ว่ัยติ่ดตั่�ง
ชิ�นุงานุ

(Artist Crew)
49 คน

ผ่่ช้ว่ัยศิลปนิุ 
(Liaison)

53 คน

34% 32%

34%

สรปุจำานวนรวมนักศึกษา (ที�ระบมุหัาวทิยาลัย 431 คน)

มหัาวทิยาลัย มหัาวทิยาลัย
ศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล�า
เจ�าคณุ์ทหัาร
ลาด็กระบัง

จฬุาลงกรณ์์
มหัาวทิยาลัย

มหัาวทิยาลัย
ศรนีครนิทรวโิรฒ

มหัาวทิยาลัย
กรงุเทพ

อื�น ๆ

รวมทั�งสิ�น 21 21 12 6 5 25

(23%) (23%) (13%) (7%) (6%) (28%)

รวม 154 คน

อาชพี

อาชพีอื�นุ ๆ
64 คน นัุกศึกษ์า

90 คน42%
58%

เส�นทางแสด็งผู้ลงาน

ต่ามสำายนุำา
เจา้พระยา
45 ต่ามจดุสำำาคััญ

ของเมอืง
10929%
71%

รป้แบบใบสมคัร

รวม 154 คน

ไมใ่ช่
สัำญชาติ่ไทย
2 คน

สัำญชาติ่ไทย
152 คน

1%

99%

เด็กเก่า
39 คน

เด็กใหม่
115 คน

25%

75%
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แบ่งปนัคณุ์ค่า

พระพรหัมบัณ์ฑิิติ 
เจ้า้อาวัาสืวัดัประยรุวังศิาวัาสืวัรวัหิาร
ค่วัามสืำาคั่ญ่ของการทั้ำากิจ้กรรมด้านศิิลปวัฒันธรรม	
(ศิาสืนา)	รว่ัมกับชมุชน	เพืิ�อการพัิฒนาสื้่ค่วัามยั�งยนื	

ท่านผู้้�หัญิงสิรกิิติิยา เจนเซิน 
นักอกัษรศิาสืตรป์ฏิิบติัการ	กรมศิิลปากร	
ภัณฑารกัษ์	(Curator)	
งานนิทั้รรศิการภาพิถ่ายฟิิล์มกระจ้ก	:	เรื�องราวัเหนือกาลเวัลา

การจดังานุสำมโภชพระอาราม วัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร คืัอแบบอยา่งที�เกิดขึ�นุ
จากการบรหิารจดัการแบบมส่ีำวันุรว่ัมของชมุชนุ แบบ 3 ประสำานุ หรอืที�เรยีกวัา่ บวัร 
ได้แก่ บา้นุ ที�มคีัวัามหมายรวัมถึืง ชมุชนุ มล่นิุธสิิำรวิัฒันุภักดี หรอืองค์ักรต่่าง ๆ 
วัดั ที�ไมไ่ด้หมายถึืงเพียงแค่ัวัดัของชาวัพุทธเท่านัุ�นุ แต่่ยงัหมายถึืงศาสำนุสำถืานุ
ของศาสำนุาคัรสิำต์่ อสิำลาม และรฐั หมายถึืงโรงเรยีนุและราชการ ทั�งสำามส่ำวันุนีุ�
สำะท้อนุถึืงคัวัามรว่ัมมอืรว่ัมใจกันุที�จะสำรา้งสำรรค์ัและพัฒนุาชมุชนุอยา่งไมห่ยดุนิุ�ง 
ล่าสำดุที�มกีารลงนุามคัวัามรว่ัมมอื (MOU) ในุโคัรงการ รว่ัมใจพัฒนุาชมุชนุ
ยา่นุกะดีจนีุ ระหวัา่งวัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร มล่นิุธสิำถืาบนัุพัฒนุาวัสิำาหกิจเพื�อ
สัำงคัมแห่งประเทศไทย บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามคััคีัเพื�อสัำงคัม (ประเทศไทย) จำากัด 
สำถืาบนัุนุวัตั่กรรมชมุชนุอจัฉรยิะ ซี ีอาเซียีนุ (C asean) และมล่นิุธบิางกอก อารต์่
เบยีนุนุาเล่ เพื�อการพัฒนุาชมุชนุในุเชงิวัสิำาหกิจอยา่งเปน็ุรป่ธรรม ให้เปน็ุชมุชนุตั่วัอยา่ง
ในุด้านุการบรหิารจดัการชมุชนุอจัฉรยิะ พัฒนุาเศรษ์ฐกิจสำรา้งสำรรค์ั ผ่่านุกระบวันุการ
ทางศิลปะและวัฒันุธรรมและเปน็ุชมุชนุที�มคีัวัามยั�งยนืุ เปน็ุการสำรา้งคัวัามเขม้แข็ง
ของชมุชนุที�เกิดจากคัวัามรว่ัมมอื บวัร อนัุเปน็ุโมเดลต้่นุแบบการพัฒนุาชมุชนุเมอืง 
ซีึ�งวัดัประยรุวังศาวัาสำวัรวัหิาร เปรยีบเสำมอืนุศนุ่ยร์วัมทางวัฒันุธรรมของชาวัไทย 
ยา่นุกะดีจนีุ ฝีั� งธนุบรุ ีที�ขึ�นุชื�อวัา่เปน็ุชมุชนุ 3 ศาสำนุา 4 คัวัามเชื�อ ได้แก่ พุทธเถืรวัาท 
พุทธมหายานุ คัรสิำต์่ และอสิำลาม แต่่อย่ร่ว่ัมกันุได้อยา่งดี ตั่�งแต่่สำมยักรงุธนุบรุ ี
จงึถืือเปน็ุยา่นุประวัติั่ศาสำต่รเ์ก่าแก่ที�สำดุแห่งหนึุ�งในุกรงุเทพมหานุคัร

เมื�อเดือนุกรกฎาคัม 2561 มโีอกาสำได้รว่ัมเปดิงานุ
นิุทรรศการภาพถ่ืายฟิล์มกระจก ฉลองมรดกคัวัามทรงจำาแห่งโลก 
ที�พิพิธภัณีฑสำถืานุแห่งชาติ่ หอศิลป ถืนุนุเจา้ฟา้ กรงุเทพมหานุคัร 
ส่ำวันุตั่วัมคีัวัามสำนุใจและชื�นุชอบการถ่ืายภาพกล้องฟิล์ม เพราะ
สำามารถืสำรา้งอารมณ์ี มคีัวัามลึกซีึ�ง การถ่ืายภาพเปน็ุงานุศิลปะ 
อย่ที่�มมุมอง ซีึ�งมมุมองแต่่ละคันุไม่เหมอืนุกันุ เราสำามารถืคัวับคัมุ
ทกุอยา่งได้ด้วัยตั่วัเองเมื�อเวัลาถ่ืายภาพ ภาพถ่ืายฟิล์มกระจก
เปน็ุภาพที�คัมชดั เห็นุอารมณ์ีของยคุันัุ�นุ ที�ดย่ิ�งใหญ่ ถืือเปน็ุ
มรดกของชาติ่ นิุทรรศการชดุนีุ� มคีัวัามพิเศษ์ เราคััดเลือกต่าม
ลำาดับภาพ เนุ้นุเลือกหมวัดหม่ข่องภาพถ่ืายที�แสำดงให้เห็นุถึืง
คัวัามเปลี�ยนุแปลงของสำยามคัรั�งอดีต่ในุหลาย ๆ ด้านุ โดยเฉพาะ
เมื�อวัฒันุธรรมต่ะวันัุต่ก เริ�มเขา้มาผ่สำมผ่สำานุในุวัถีิืชวีัติ่ของชาวัสำยาม 
ส่ำวันุใหญ่จะเปน็ุภาพเกี�ยวักับการเดินุหนุ้าของประเทศไทย เราสำามารถื
ที�จะดึงเรื�องออกมาและเชื�อมโยงให้คันุเขา้ถึืง สำามารถืเล่าเรื�องราวั
ให้ร่สึ้ำกผ่ก่พันุกับภาพเหล่านีุ� ซีึ�งเปน็ุวัฒันุธรรมมรดกของไทย
ที�สำำาคััญ และมีชวีัติ่มีเรื�องราวัมากมาย ที�ทกุภาพมเีรื�องราวัซีอ้นุอย่ ่
ที�สำำาคััญสำนุกุ และคัวัามชดัของภาพถ่ืายฟิล์มกระจก และคัณุีภาพ
ของรป่ ถืือวัา่เปน็ุมรดกของชาติ่ที�คัวัรค่ัารกัษ์าสืำบต่่อไป

140 การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ

แบ่
ง่ปั

นัคุ
ณุ

คุา
ให้
คุน

ทั่ �ว
โล
ก



แบ่งปนัคณุ์ค่า

ศาสติราจารย ์ด็ร.อภินันท์ โปษยานนท์ 
ประธานอำานวัยการและผ้้อำานวัยการศิิลป	์
บางกอก	อารต์	เบย่นนาเล่	
BAB	2020:	ESCAPE	ROUTE	
“ศิิลปส์ืรา้ง	ทั้างสืขุ”	ยคุ่	“New	Normal”

อนันต์ิ ชโ้ชติิ
ประธานค่ณะกรรมการองค์่การบรหิารการพัิฒนา
พืิ�นท่ั้�พิิเศิษเพืิ�อการท่ั้องเท่ั้�ยวัอย่างยั�งยนื	กับ
มมุมองการอนรุกัษ์ศิิลปวัฒันธรรมกับการพัิฒนา
ประเทั้ศิอย่างยั�งยนื

งานุเทศกาลศิลปะรว่ัมสำมยันุานุาชาติ่ บางกอกอารต์่ เบยีนุนุาเล่ (BAB 2020) 
มแีนุวัคิัดหลักที�ได้ประกาศในุเดือนุพฤศจกิายนุ 2562 คืัอ “ศิลปส์ำรา้ง ทางสำขุ” 
(Escape Routes) เมื�อต้่องเผ่ชญิหนุ้ากับสำถืานุการณ์ีของโลกที�กำาลังต่กอย่ใ่นุห้วัง
ภาวัะวักิฤต่ เทศกาลจงึได้เชญิศิลปนิุให้มารว่ัมกันุสำะท้อนุมมุมองและค้ันุหาทางออก
จากวักิฤต่การณ์ีเหล่านีุ� ทั�งนีุ�การแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 ทำาให้แนุวัคิัดหลัก 
“ศิลปส์ำรา้ง ทางสำขุ” กลายเปน็ุเรื�องที�ท้าทายยิ�งขึ�นุสำำาหรบัทั�งศิลปนิุและผ่่้จดังานุ 
เนืุ�องจากในุปนีีุ�มงีานุเทศกาลศิลปะจำานุวันุมาก ภายหลังจากการล็อกดาวัน์ุ 
การตั่ดสิำนุใจที�จะดำาเนิุนุงานุ BAB 2020 ต่่อไปต่ามกำาหนุดนัุบเปน็ุเรื�องยากและ
มคีัวัามเสีำ�ยงเมื�อต้่องเผ่ชญิกับสำถืานุการณ์ีที�ล่อแหลมของโรคัโคัวัดิ-19 เราจงึถืาม
ศิลปนิุหลายคันุวัา่พวักเขายงัต้่องการรว่ัมแสำดงในุเทศกาลหรอืไม ่ซีึ�งได้รบัคัำาต่อบ
ในุเชงิบวัก นีุ�จงึเปน็ุเหต่ผุ่ลหลักอนัุหนึุ�งที�เราต้่องการดำาเนิุนุงานุเทศกาลต่่อไป 
เราเชื�อวัา่ศิลปนิุมองโลกแต่กต่่างออกไป และผ่ลงานุของพวักเขาสำามารถืหยบิยื�นุ
คัวัามเห็นุอกเห็นุใจ คัวัามเขา้ใจและใส่ำใจที�จำาเปน็ุอยา่งมากในุห้วังเวัลาขณีะนีุ� 
เราหวังัวัา่ BAB 2020 จะรอดพ้นุจากการจ่โ่จมของคัวัามท้าทายต่่าง ๆ สิำ�งที�ทำาให้
เรายงัคังก้าวัต่่อไปได้คืัอจติ่วัญิญาณีและคัวัามกระตื่อรอืรนุ้ของศิลปนิุทั�งหมด 
82 คันุที�มุง่มั�นุทำาให้ BAB 2020 เกิดขึ�นุได้ อกีทั�งทีมภัณีฑารกัษ์์ ต่ลอดจนุทีมงานุ
บรหิารจดัการของ BAB ที�ทำางานุอยา่งยอดเยี�ยม หากปราศจากคัวัามยดืหยุนุ่
ฟ้� นุตั่วัอยา่งรวัดเรว็ั และคัวัามมุง่มั�นุของทีมงานุ BAB 2020 ก็คังจะเกิดขึ�นุไมไ่ด้

มรดกทางศิลปวัฒันุธรรมของชาติ่ คืัอคัณุีค่ัาและคัวัามสำำาคััญเฉกเชนุ่เดียวักับ
มรดกทางธรรมชาติ่ เพราะเปน็ุเอกลักษ์ณ์ีที�แสำดงถึืงคัวัามเปน็ุตั่วัต่นุของกลุ่ม 
สัำงคัมของแต่่ละประเทศ เปน็ุหลักฐานุสำำาคััญที�แสำดงถึืงประวัติั่ศาสำต่ร ์และคัวัาม
เจรญิรุง่เรอืงของชาติ่ตั่�งแต่่อดีต่จวับจนุถึืงปจัจบุนัุ เปน็ุเกียรติ่ภม่ทีิ�แสำดงถึืง
คัวัามเปน็ุชาติ่มาอยา่งยาวันุานุ ยงัเปน็ุทรพัยากรสำำาคััญประการหนึุ�งในุการพัฒนุา
ประเทศ โดยเฉพาะด้านุการท่องเที�ยวั ที�สำามารถืสำรา้งรายได้ให้กับประเทศเปน็ุ
จำานุวันุมหาศาลในุแต่่ละปี

การพัฒนุาประเทศให้เท่าทันุกับกระแสำโลกและให้ยั�งยนืุนัุ�นุ จำาเปน็ุที�จะต้่องพัฒนุา
ภายใต้่กรอบแนุวัคิัดที�สำมดลุทั�งในุด้านุเศรษ์ฐกิจ เทคัโนุโลย ีและโคัรงสำรา้งพื�นุฐานุ
ด้านุต่่าง ๆ กับการอนุรุกัษ์์และปกปอ้งมรดกศิลปวัฒันุธรรมของชาติ่ในุทกุ ๆ ด้านุ 
ให้คังคัวัามเปน็ุของแท้ และเอกลักษ์ณ์ีดั�งเดิมไวั ้ซีึ�งการพัฒนุาบนุฐานุแนุวัคิัดเชนุ่นีุ�
ยอ่มจะเปน็ุการพัฒนุาประเทศที�ยั�งยนืุและมั�นุคังในุการเดินุหนุ้าสำ่่อนุาคัต่ เพราะหาก
การพัฒนุาโดยตั่ดขาดการคัำานึุงถึืงมรดกศิลปวัฒันุธรรมของชาติ่แล้วั เท่ากับ
การตั่ดขาดจติ่วัญิญาณีของคันุในุชาติ่ด้วัย ประเทศอาจเจรญิในุด้านุวัตั่ถื ุเศรษ์ฐกิจ
และเทคัโนุโลยเีปน็ุหลัก แต่่เอกลักษ์ณ์ีของคัวัามเปน็ุชาติ่คัวัามเปน็ุประเทศที�มี
คัวัามเปน็ุมาอยา่งยาวันุานุ จะขาดหายและไมม่คีัวัามหมาย เกียรติ่ภม่ขิองชาติ่ในุ
เวัทีโลกอาจจะถืดถือยแมจ้ะมคีัวัามมั�นุคังทางเศรษ์ฐกิจและทางการทหารก็ต่าม

141
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
รายงานุการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ 2563 



แบ่งปนัคณุ์ค่า

ด็ร.ณ์รงค์ ปรางเจรญิ 
ค่ณบด่วัทิั้ยาลัยดรุยิางค่ศิิลป	์มหาวัทิั้ยาลัยมหิดล	
กับมมุมองเรื�องค่วัามสืำาคั่ญ่ของภาค่เอกชน
ในการสืนับสืนนุการศ่ิกษาดนตร	่

นิติิกร กรยัวเิชยีร 
ผ้้อำานวัยการโค่รงการส่ืงเสืรมิศิิลปวัฒันธรรม	
บรษัิทั้	ไทั้ยเบฟิเวัอเรจ้	จ้ำากัด	(มหาชน)	
นโยบายการดำาเนินและวัางแผนงาน
ศิิลปวัฒันธรรมของ	“ไทั้ยเบฟิ”

ในุโลกปจัจบุนัุคัวัามรว่ัมมอืระหวัา่งองค์ักรเปน็ุคัวัามสำำาคััญอนัุดับต้่นุเพื�อผ่ลักดันุคัวัาม
สำำาเรจ็ให้กับองค์ักร และประเทศ จงึทำาให้หลายองค์ักรที�มคีัวัามเชี�ยวัชาญในุด้านุต่่าง ๆ
เขา้มารว่ัมกันุสำรา้งสิำ�งใหม ่ๆ ให้กับประเทศ

ที�ผ่่านุมาไทยเบฟเปน็ุองค์ักรที�ให้การสำนัุบสำนุนุุ และให้คัวัามรว่ัมมอื เพื�อสำรา้งคันุรุนุ่ใหม่
และวังดนุต่รรีะดับชาติ่เพื�อเปน็ุภาพลักษ์ณ์ีที�ดีของประเทศ การให้ทนุุการศึกษ์าสำำาหรบั
เด็กที�มคีัวัามสำามารถื แต่่ขาดโอกาสำเปน็ุการสำรา้งคัวัามเท่าเทียมในุสัำงคัม และเปน็ุการ
มอบโอกาสำในุการเปลี�ยนุชวีัติ่ของเด็กเหล่านัุ�นุ 

อกีด้านุคืัอการส่ำงเสำรมิการพัฒนุาวังออรเ์คัสำต่ราอาชพี ซีึ�งมิใชก่ารสำรา้งวังดนุต่ร ีแต่่
เปน็ุการสำรา้งการเรยีนุร่เ้ชงิปฏิบติั่จากผ่่้เชี�ยวัชาญทำาให้ประเทศมโีอกาสำในุการแขง่ขันุ
ในุระดับนุานุาชาติ่ สำรา้งภาพลักษ์ณ์ี หรอื Branding ให้กับประเทศไทยด้วัย
  
การมวีังออรเ์คัสำต่ราอาชพีที�มคีัวัามสำามารถืเปน็ุการแสำดงถึืงคัวัามเจรญิของประเทศ
สำรา้งภาพลักษ์ณ์ีที�ดเ่ท่าเทียมให้กับประเทศ เพราะในุหลายภาคัส่ำวันุการเขา้มาของ AI 
ได้ส่ำงผ่ลกระทบในุการดำาเนิุนุธรุกิจอยา่งยิ�ง งานุสำรา้งสำรรค์ัยงัคังเปน็ุงานุที�อาจจะได้
รบัผ่ลกระทบนุ้อยกวัา่ด้านุอื�นุ ๆ เพราะต้่องการคัวัามคิัดสำรา้งสำรรค์ัของมนุษุ์ยเ์พื�อ
เขา้ไปต่อบรบักับการเปลี�ยนุแปลงของมนุษุ์ยอ์ยา่งต่่อเนืุ�อง การสำนัุบสำนุนุุและรว่ัมมอื
ระหวัา่งองค์ักรจะสำามารถืพัฒนุาบคุัคัล มรีะบบในุการต่่อยอดคัวัามสำำาเรจ็และมโีอกาสำ
ในุการแขง่ขนัุมากขึ�นุ อนัุจะชว่ัยสำรา้ง GDP ด้านุเศรษ์ฐกิจสำรา้งสำรรค์ัให้โต่ขึ�นุ ให้กับ
ประเทศในุอนุาคัต่อนัุใกล้

ไทยเบฟให้คัวัามสำำาคััญเปน็ุอยา่งยิ�งกับงานุด้านุการส่ำงเสำรมิศิลปวัฒันุธรรม 
ด้วัยเล็งเห็นุวัา่ ศิลปวัฒันุธรรมเปน็ุรากฐานุอนัุแขง็แกรง่ที�แสำดงถึืงเอกลักษ์ณ์ีของ
คัวัามเปน็ุไทยอยา่งเด่นุชดั ที�ได้สืำบทอดต่่อมาจากบรรพกาลมาถึืงปจัจบุนัุกาล ทำาให้
ประเทศไทยเปน็ุประเทศที�โดดเด่นุ เปน็ุที�ร่จ้กัและชื�นุชมของชาวัโลกวัา่เปน็ุประเทศที�มี
คัวัามงดงามทั�งรป่ธรรมและนุามธรรม ดังนัุ�นุไทยเบฟ ในุฐานุะภาคัเอกชนุที�ได้
ประกอบกิจการจนุมั�นุคัง จงึถืือเปน็ุพันุธกิจหนึุ�งในุหลายด้านุที�เรามคีัวัามมุง่มั�นุ
อยา่งเต็่มกำาลังเพื�อเปน็ุการต่อบแทนุพระคัณุีของแผ่่นุดินุ

แนุวัทางในุการทำางานุด้านุการส่ำงเสำรมิศิลปวัฒันุธรรมของบรษัิ์ทฯ แบง่เปน็ุ
แนุวัทางหลักสำามประการอนัุได้แก่

• สืบสาน ได้แก่การสำนัุบสำนุนุุให้ค้ันุคัวัา้ ศึกษ์าภม่ปิญัญาด้านุศิลปะ วัฒันุธรรม 
และประเพณีีอนัุดีจากผ่่้ร่ที้�ได้รบัการถ่ืายทอดมาเพื�อส่ำงต่่อให้กับคันุรุนุ่ต่่อไป
เชนุ่การสำนัุบสำนุนุุการสำอนุและแขง่ขนัุดนุต่รไีทยของมล่นิุธหิลวังประดิษ์ฐไพเราะ 
รวัมถึืงการสำนัุบสำนุุนุสำถืานุศึกษ์าต่่าง ๆ เช่นุ มหาวัทิยาลัยศิลปากร 
มหาวัทิยาลัยมหิดล และสำถืาบนัุดนุต่รกัีลยาณิีวัฒันุา เปน็ุต้่นุ เพื�อสำรา้ง
บคุัลากรให้เกิดคัวัามร่ค้ัวัามชำานุาญในุด้านุต่่าง ๆ ต่่อไป

• รกัษา คืัอการให้คัวัามสำำาคััญกับงานุศิลปวัฒันุธรรมเก่าแก่ที�ดีงามอนัุเปน็ุมรดก
ของชาติ่ให้คังอย่ ่โดยเนุ้นุทั�งด้านุการให้คัวัามรว่ัมมอืและสำนัุบสำนุนุุภาคัรฐัที�
รบัผิ่ดชอบงานุด้านุนีุ� เชนุ่ กระทรวังวัฒันุธรรม กรมศิลปากร วัดัวัาอารามต่่าง ๆ 
โดยนุำาศักยภาพที�เรามี ไปช่วัยเสำรมิให้เกิดประสิำทธิภาพมากขึ�นุ เช่นุ การ
บร่ณีปฏิสัำงขรณ์ีโบราณีสำถืานุ และจติ่รกรรมฝีาผ่นัุง เปน็ุต้่นุ ไม่ให้เสืำ�อมสำลาย
ไปกับกาลเวัลา งานุอนุรุกัษ์์ฟิล์มกระจก อนัุเปน็ุมรดกคัวัามทรงจำาแห่งโลก 
โดยให้คัวัามรว่ัมมอืกับหอจดหมายเหต่แุห่งชาติ่ กรมศิลปากร
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เพื�อขับเคัลื�อนุการทำางานุทั�งในุระดับชาติ่และนุานุาชาติ่ของกลุ่มงานุต่่าง ๆ  
เชนุ่ ทัศนุศิลป ์ดนุต่ร ีศิลปะการแสำดง วัรรณีศิลป ์ประเพณีีวัฒันุธรรม และศาสำนุา 

กลยทุธี ์3 ประการ

รกัษา
(sustainability)

ต่ิอยอด็
(creating value)

สืบสาน
(stable growth)

• ต่ิอยอด็ ได้แก่การสำนัุบสำนุนุุส่ำงเสำรมิองค์ักรต่่าง ๆ อนัุได้แก่ 
สำถืาบนัุการศึกษ์า สำมาคัม มล่นิุธ ิชมุชนุ และหนุ่วัยงานุทาง
ด้านุศิลปวัฒันุธรรมสำาขาต่่าง ๆ ทั�งด้านุทัศนุศิลป ์วัรรณีศิลป ์
ศิลปะการแสำดง และศิลปะพื�นุบา้นุที�มคีัวัามตั่�งใจที�จะทำางานุ
เพื�อสัำงคัม ได้มีกำาลังเสำรมิทั�งด้านุกำาลังทรพัย์และกำาลัง
ปญัญา เพื�อให้บรรลคุัวัามสำำาเรจ็ต่ามคัวัามตั่�งใจอนัุดีงามนัุ�นุ 
ยิ�งไปกวัา่นัุ�นุ เรายงัมีคัวัามเชื�อวัา่ยงัมีศิลปนิุ และชา่งหลากหลาย
แขนุง ที�มคีัวัามสำามารถืโดดเด่นุ แต่่ยงัขาดโอกาสำ หรอืขาด
แนุวัทางที�แปลกใหม ่ได้มโีอกาสำพัฒนุาต่นุเอง และมชีอ่งทาง
หรอืเวัทีที�จะแสำดงฝีมีอืให้เปน็ุที�ประจกัษ์์ และสำามารถืผั่นุเปลี�ยนุ
คัวัามสำามารถืของเขาเหล่านัุ�นุเปน็ุอาชพีที�สำามารถืหล่อเลี�ยง
ต่นุเองและคัรอบคัรวััได้อยา่งสำมศักดิ�ศรโีดยเนุ้นุเรื�องเศรษ์ฐกิจ
สำรา้งสำรรค์ัเปน็ุแนุวัทางหลักในุการดำาเนิุนุงานุ

ทั�งนีุ�ยงัมโีคัรงการต่่าง ๆ อกีหลายส่ำวันุที�ไทยเบฟได้รเิริ�มจดัขึ�นุเอง 
อาทิ การจดังานุสำงกรานุต์่ (Water Festival) และลอยกระทง 
(River Festival) โดยจดัในุรป่แบบใหมที่�ทันุสำมยั ต่อบโจทยค์ันุ
ทกุวัยั การจดัประกวัดงานุศิลปกรรมชา้งเผื่อก เพื�อสำนัุบสำนุนุุและ
ส่ำงเสำรมิศิลปนิุที�รกัการทำางานุศิลปะแบบเหมอืนุจรงิให้มเีวัทีแสำดง
ผ่ลงานุโดยมีรางวัลัเปน็ุกำาลังใจสำง่ที�สำดุเมื�อเทียบกับเวัทีการ
ประกวัดอื�นุ ๆ และการจดังานุ Bangkok Art Biennale (BAB) 
อนัุเปน็ุงานุเทศกาลศิลปะนุานุาชาติ่ โดยเนุ้นุการเชญิศิลปนิุ
ที�มชีื�อเสีำยงระดับโลกให้มารว่ัมแสำดงงานุกับศิลปนิุไทยที�มชีื�อเสีำยง
อย่แ่ล้วั และศิลปนิุคัลื�นุลก่ใหมข่องไทยให้มโีอกาสำแสำดงศักยภาพ
อนัุจะเปน็ุบนัุไดทอดสำ่่คัวัามสำำาเรจ็ในุระดับนุานุาชาติ่ต่่อไปในุ
อนุาคัต่เปน็ุต้่นุ

ทิศทางการด็ำาเนินงาน

ไทยเบฟยงัคังเดินุหนุ้าสำนัุบสำนุนุุและส่ำงเสำรมิการสำรา้งสำรรค์ัและ
แบ่งปนัุงานุด้านุศิลปวัฒันุธรรมต่ามปณิีธานุที�จะนุำาคัวัามภาคัภมิ่ใจ
ในุคัวัามเปน็ุไทยสำ่่การสำรา้งสำรรค์ักิจกรรมพัฒนุาสัำงคัมอยา่งมั�นุคัง
และยั�งยนืุ เพื�อส่ำงต่่องานุที�แสำดงถึืงเอกลักษ์ณ์ีของคัวัามเปน็ุไทย
ไปสำ่่คันุรุนุ่ใหม ่โดยสำรา้งสำรรค์ักิจกรรมด้านุศิลปวัฒันุธรรม
ให้เชื�อมโยงกับทกุภาคัส่ำวันุในุสัำงคัมและเชื�อมโยงสำ่่ทกุบรบิท
ของการดำาเนิุนุกิจกรรมเพื�อสัำงคัมด้านุต่่าง ๆ ของไทยเบฟ
อยา่งมปีระสิำทธภิาพ ภายใต้่กลยทุธ ์3 ประการคืัอ สืำบสำานุ 

(stable growth) รกัษ์า (sustainability) และต่่อยอด (creating 
value) เพื�อขบัเคัลื�อนุการทำางานุทั�งในุระดับชาติ่และนุานุาชาติ่ของ
กลุ่มงานุต่่าง ๆ เชนุ่ ทัศนุศิลป ์ดนุต่ร ีศิลปะการแสำดง วัรรณีศิลป ์
ประเพณีีวัฒันุธรรม และศาสำนุา 

ทั�งหมดนีุ� คืัอเปา้หมายของโคัรงการส่ำงเสำรมิศิลปวัฒันุธรรมของ
ไทยเบฟ เพื�อสำรา้งประโยชน์ุให้สัำงคัมโดยรวัม เกิดคัวัามเขม้แขง็ 
มคีัวัามสำขุ และเติ่บโต่อยา่งมั�นุคังและยั�งยนืุ
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จากการเผ่ชญิกับภาวัะภัยแล้งตั่�งแต่่ปลายป ี2562 จนุมาถึืงสำถืานุการณ์ี
การแพรร่ะบาดโรคัโคัวัดิ-19 ส่ำงผ่ลให้ราคัาผ่ลผ่ลิต่ทางการเกษ์ต่รต่กต่ำา
ปรบัลดลงอยา่งเห็นุได้ชดัเนืุ�องจากคัวัามต้่องการสิำนุค้ัาเกษ์ต่รในุต่ลาดโลก
ลดลง ขณีะเดียวักันุชาวัสำวันุผ่ลไม้ในุประเทศต้่องประสำบปญัหาผ่ลผ่ลิต่ล้นุต่ลาด
และยงัส่ำงผ่ลกระทบโดยต่รงต่่อยอดการส่ำงออกอกีด้วัยเนืุ�องจากการประกาศ
ล็อกดาวัน์ุทำาให้ไมส่ำามารถืส่ำงออกผ่ลผ่ลิต่ได้ต่ามปกติ่ เกษ์ต่รกรได้รบัผ่ลกระทบ
อยา่งไม่ทันุตั่�งตั่วั ในุภาวัะเชนุ่นีุ� ไทยเบฟได้ให้คัวัามชว่ัยเหลือและสำนัุบสำนุนุุ
อยา่งเต็่มที� โดยโคัรงการพัฒนุาชมุชนุได้มส่ีำวันุเขา้ไปดำาเนิุนุโคัรงการในุหลายด้านุ 
ด้วัยมเีปา้หมายหลัก คืัอ พัฒนุาเศรษ์ฐกิจชมุชนุโดยให้คัวัามร่แ้ละฝีกึฝีนุอาชพี
แก่เกษ์ต่รกร ต่ลอดจนุเพิ�มพื�นุที�ปา่และแหล่งนุำา ทำาให้เกษ์ต่รกรมทีางเลือก
การพึ�งพาต่นุเองได้หลากหลาย ชมุชนุสำามารถืพึ�งพาต่นุเองได้ และเปน็ุต้่นุแบบ
ให้พื�นุที�อื�นุต่่อไป

การพัฒนาชมุชน 



ผู้�าห่ัมที�ผู้ลิติจากการรไีซิเคิลข้วด็พลาสติิกใช�แล�ว

ผ้่าห่ม

200,000 ผืู้น1 ผืู้น 38 ข้วด็:
ลดขยะขวัดนุำาพลาสำติ่ก PET

7.6 ล�านข้วด็

โครงการไทยเบฟ...รวมใจติ�านภัยหันาว

ไทยเบฟจดัทำาโคัรงการ “ไทยเบฟ...รวัมใจต้่านุภัยหนุาวั” 
มายาวันุานุ 21 ป ีเพื�อชว่ัยเหลือผ่่้ประสำบภัยหนุาวัในุภาคัเหนืุอและ
ภาคัต่ะวันัุออกเฉียงเหนืุอ โดยได้รบัคัวัามรว่ัมมอืจากกระทรวัง
มหาดไทย กรมปอ้งกันุและบรรเทาสำาธารณีภัย และผ่่้วัา่ราชการ
จงัหวัดั รวัมถึืงหนุ่วัยงานุพันุธมติ่รต่่าง ๆ ทั�งภาคัรฐัและภาคั
เอกชนุที�เขา้มารว่ัมส่ำงต่่อคัวัามอบอุนุ่กับโคัรงการนีุ�เพิ�มขึ�นุอยา่ง
ต่่อเนืุ�อง ทกุปไีทยเบฟจะนุำาผ้่าห่มผื่นุเขยีวัจำานุวันุ 200,000 ผื่นุ 
ไปมอบให้ผ่่ป้ระสำบภัยหนุาวัในุภาคัเหนืุอและภาคัต่ะวันัุออกเฉียงเหนืุอ 
และจนุถึืงปัจจุบันุนีุ�ได้ส่ำงมอบผ้่าห่มไปแล้วัถึืง 4.2 ล้านุผื่นุ 
คัรอบคัลมุพื�นุที� 45 จงัหวัดัในุประเทศไทย โดยการพิจารณีา

คััดเลือกพื�นุที�ผ่่้ประสำบภัยหนุาวัในุแต่่ละปี จะไม่แจกในุพื�นุที�เดิมซีำา
ติ่ดกันุ ซีึ�งผ่่้ได้รบัผ้่าห่มจากโคัรงการไทยเบฟ...รวัมใจต้่านุภัยหนุาวั 
มากกวัา่รอ้ยละ 80 สำามารถืเข้าถึืงเคัรื�องกันุหนุาวั ร่สึ้ำกวัา่เปน็ุส่ำวันุหนึุ�ง
ที�ทำาให้ชวีัติ่และสำขุภาพดีขึ�นุ 

 เนืุ�องจากไทยเบฟให้คัวัามสำำาคััญในุเรื�องสิำ�งแวัดล้อมต่ามแนุวัทาง
เศรษ์ฐกิจหมนุุเวัยีนุ ในุปนีีุ�จงึได้นุำาผ้่าห่มที�เปน็ุมติ่รต่่อสิำ�งแวัดล้อม 
(Eco Friendly Blanket) ซีึ�งเปน็ุผ้่าห่มที�ผ่ลิต่จากการรไีซีเคิัลขวัด
พลาสำติ่กใชแ้ล้วั โดยผ้่าห่ม 200,000 ผื่นุ ทำาให้ลดขยะขวัดนุำา
พลาสำติ่ก PET 7.6 ล้านุขวัด (1 ผื่นุ: 38 ขวัด)

นุอกจากกิจกรรมลงพื�นุที�เพื�อส่ำงมอบผ้่าห่มแล้วั ไทยเบฟยงัให้
คัวัามชว่ัยเหลือในุด้านุอื�นุ ๆ ดังนีุ�

• ด็�านการศึกษา ไทยเบฟจดักิจกรรม “ให้นุ้องจากใจไทยเบฟ” 
โดยมอบทนุุการศึกษ์าให้กับทกุโรงเรยีนุในุพื�นุที� พรอ้มทั�ง
มอบสืำ�อการเรยีนุการสำอนุและอปุกรณ์ีกีฬาที�ทางโรงเรยีนุ
มคีัวัามต้่องการ

• ด็�านสาธีารณ์สุข้ โดยได้รบัคัวัามรว่ัมมอืจากมล่นิุธโิรงพยาบาล
สำวันุดอก และโรงพยาบาลรวัมแพทยย์โสำธร อาสำาเขา้มาทำาหนุ้าที�
หนุ่วัยแพทยเ์คัลื�อนุที� ด้วัยการต่รวัจดแ่ลสำขุภาพแบบคัรบวังจร 
ทั�งบคุัลากรและอปุกรณ์ีทางการแพทย ์

• จดั็โครงการ 1 ปนั 1 อุน่ โดยเปดิโอกาสำให้ภาคัส่ำวันุอื�นุ ๆ เชนุ่ 
พนัุกงานุจติ่อาสำาและพันุธมติ่ร เข้ามามส่ีำวันุรว่ัมสำมทบทนุุบรจิาคั
ผ้่าห่ม 1 ผื่นุ เพื�อปันุไปสำ่่เด็กและเยาวัชนุที�ขาดแคัลนุ ในุพื�นุที�
นุอกเหนืุอจาก 15 จงัหวัดัของโคัรงการไทยเบฟ...รวัมใจต้่านุ
ภัยหนุาวัในุทกุปี พรอ้มกับเลี�ยงอาหารกลางวันัุ และมีกิจกรรม
สัำนุทนุาการ ไปสำรา้งรอยยิ�ม เสีำยงหัวัเราะ และคัวัามสำขุให้กับเด็ก ๆ
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แบ่งปนัคณุ์ค่า

ฤดห่นุาวันีุ�จะหนุาวัมากเลย ชาวับา้นุต้่องผิ่งไฟ กลางคืันุก็จะมผ้ี่าห่มหลาย ๆ ผื่นุมารวัมกันุ
แล้วัก็จะห่มพอคัลายหนุาวั ที�นีุ�ชีวัติ่คัวัามเป็นุอย่่ดี เงียบสำงบมีคัวัามสำุขดี แต่่จะขาด
คัวัามเจรญิ ชาวับา้นุมคีัวัามรว่ัมไมร้ว่ัมมอืเวัลามงีานุ เปน็ุเรื�องที�ดีมากที�ทางไทยเบฟ
มาแจกผ้่าห่มให้พี�นุ้อง ไม่ร่ว้ัา่ปนีีุ�จะหนุาวัมากแค่ัไหนุ ร่สึ้ำกดีใจที�ทางลก่บา้นุได้รบัผ้่าห่ม 
ขอบคัณุีไทยเบฟแทนุพี�นุ้องทกุหลังคัาเรอืนุที�ได้รบัผ้่าห่ม

สมบร้ณ์์ แสงวโิรจน์
ผ้้ใหญ่่บา้นหม้	่10	ตำาบลทั้ากาศิ	อำาเภอแมท่ั้า	จ้งัหวัดัลำาพ้ิน

อากาศที�นีุ�หนุ้าหนุาวั 16 องศา ส่ำวันุมากพื�นุที�นีุ�ทำาการเกษ์ต่ร ยามหนุ้าหนุาวัก็ร่สึ้ำกขาดแคัลนุ
ผ้่าห่ม มแีต่่บรษัิ์ทไทยเบฟที�เอามาให้ ส่ำวันุมากก็จะให้ผ่่้ยากไรก่้อนุ ร่สึ้ำกดีใจแทนุชาวับา้นุที�ได้รบั
ผ้่าห่มจากบรษัิ์ทไทยเบฟ ทางชาวับา้นุผ่่้ยากไรก็้จะได้ประโยชน์ุเอาไวัห่้มต่อนุเชา้หรอืไวักั้นุแดด 
ในุนุามของตั่วัแทนุหรอืผ่่้นุำาหม่่บ้านุอยากให้ทางบรษัิ์ทไทยเบฟมาแจกผ้่าห่มให้ชาวับ้านุ
ผ่่้ที�ยากไรต่้่อไป

ทองด็ำา โคติรพงษ์ 
ผ้้ใหญ่่บา้นหม้บ้่านสืวัา่งวัร่ะวังศ์ิ	อำาเภอสืวัา่งวัร่ะวังศ์ิ	จ้งัหวัดัอบุลราชธาน่

โครงการพัฒนานำา พัฒนาชวีติิ พัฒนา
คณุ์ภาพชวีติิ ติำาบลด็งเดื็อย จงัหัวดั็สโุข้ทัย 
ด้วัยคัวัามต่ระหนัุกถึืงคัณุีค่ัาและคัวัามสำำาคััญของทรพัยากรธรรมชาติ่
และสิำ�งแวัดล้อม ไทยเบฟ จงึรว่ัมมอืกับมล่นิุธอิทุกพัฒน์ุ 
ในุพระบรมราชป่ถัืมภ์ ในุการอนุรุกัษ์์ทรพัยากรนุำาและกระบวันุการ
จดัการนุำาชมุชนุ รวัมไปถึืงการพัฒนุาด้านุเศรษ์ฐกิจชนุุชนุ
ได้อยา่งยั�งยนืุ ผ่่านุกระบวันุการ 3 ส่ำวันุ คืัอ เขา้ใจ เขา้ถึืง พัฒนุา 

จากจดุเริ�มต้่นุในุการดำาเนิุนุงานุฟ้� นุฟ่พื�นุที�อนุรุกัษ์์วังัปลาโดย
ขดุลอกคัลองกลำาระยะทาง 680 เมต่ร ปรมิาณีดินุที�ขดุ 16,000 
ลก่บาศก์เมต่ร เพื�อรกัษ์าระดับนุำาที�เหมาะสำมสำำาหรบัเปน็ุแหล่ง
อนุรุกัษ์์พันุธุป์ลาในุชว่ังฤดแ่ล้ง ต่ลอดจนุสำามารถืบรหิารระดับ
การกักเก็บนุำาในุลำาคัลองเพื�อประโยชน์ุในุการอปุโภคัและการเกษ์ต่ร 
ปจัจบุนัุมกีารขยายกลุ่มเกษ์ต่รกรผ่่้เลี�ยงปลาหมอแปลงใหญ่
สำายพันุธุป์ลาหมอชมุพร จำานุวันุ 43 ราย โดยมปีรมิาณีการผ่ลิต่ 
900 กิโลกรมั/บอ่ สำรา้งรายได้ 63,000 บาท/บอ่ ในุด้านุการ
ดำาเนิุนุงานุเกษ์ต่รทฤษ์ฎีใหม ่ได้พัฒนุาระบบกระจายนุำาแบบ
ใชนุ้ำานุ้อย ชมุชนุบา้นุวังัศรไีพร ต่ำาบลดงเดือย อำาเภอกงไกรลาศ 
จงัหวัดัสำโุขทัย ปจัจบุนัุเกิดการขยายงานุเรื�องเกษ์ต่รทฤษ์ฎีใหม่
เพิ�มขึ�นุอกี 5 ราย ในุพื�นุที� 9 ไร ่ลดรายจา่ยได้ถึืง 2,000 บาท 
ต่่อเดือนุ และสำรา้งรายได้เพิ�มให้เกษ์ต่รกร 10,000 บาท ต่่อเดือนุ
เชนุ่กันุ
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แปลงไทยเบฟ 1 (12 ไร)่ แปลงไทยเบฟ 2 (5 ไร)่ 

การติรวจนับอตัิราการรอด็ติาย
ข้องติ�นไม�ที�ปลก้เสรมิและติ�นไม�เดิ็ม
ป ี2562 มอีตั่ราการรอดต่าย 99.79%
และ ในุป ี2563 มอีตั่ราการรอดต่าย

98.39%
การศึกษามวลชวีภาพข้องติ�นไม� ผู้ลการศึกษามวลชวีภาพ
ข้องกลุ่มไม�ยนืติ�นในแปลงสุ่มเก็บตัิวอยา่ง ดั็งนี�

การศึกษามวลชวีภาพข้องติ�นไม�

• ป ี2562 มมีวัลชวีัภาพเท่ากับ 5.5118 ตั่นุต่่อ
เฮกต่าร ์ประกอบด้วัยมวลชวีภาพเหันือพื�นดิ็น
และมวลชวีภาพใติ�ดิ็น (ราก) มค่ีัาเท่ากับ 4.6816 
และ 0.8302 ตั่นุต่่อเฮกต่าร์

• ป ี2563 มมีวัลชวีัภาพเท่ากับ 6.9857 ตั่นุต่่อ
เฮกต่าร ์ซีึ�งประกอบด้วัยมวัลชวีภาพเหันือ
พื�นดิ็นและมวลชวีภาพใติ�ดิ็น (ราก) มค่ีัาเท่ากับ 
5.9455 และ 1.0402 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

ผ่ลการศึกษ์ามวัลชวีัภาพของกลุ่มไมย้นืุต้่นุในุแปลงสำุ่ม
เก็บตั่วัอยา่ง 2 มมีวัลชวีัภาพเท่ากับ 7.1295 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์
ซีึ�งประกอบด้วัย

การประเมินการกักเก็บคารบ์อนในมวลชวีภาพต่ิาง ๆ
พบวัา่กลุ่มไม้ยนืุต้่นุในุแปลงสำุ่มเก็บตั่วัอยา่ง
มปีรมิาณีการสำะสำมคัารบ์อนุเท่ากับ 3.2832 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

การประเมนิการกักเก็บคารบ์อนในมวลชวีภาพต่ิาง ๆ
มปีรมิาณีการสำะสำมคัารบ์อนุเท่ากับ 3.3508 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

มวลชวีภาพเหันือพื�นดิ็น มค่ีัาเท่ากับ 
6.0697 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์และ
มวลชวีภาพใติ�ดิ็น (ราก) มค่ีัาเท่ากับ 
1.0598 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

การติรวจนับจำานวนและ
อตัิราการรอด็ติายข้องติ�นไม�
ที�ปลก้เสรมิและติ�นไม�เดิ็ม
มอีตั่ราการรอดต่าย

100%

การวเิคราะห์ัตัิวอยา่งดิ็นพื�นที�
ผ่ลการวัเิคัราะห์ดินุในุแปลงสำุ่มตั่วัอยา่ง 
พบวัา่ดินุมสีำภาพคัวัามเปน็ุกรด – ด่าง อย้ที่� 
7.5pH อย้ใ่นระดั็บด่็างเล็กน�อย และมค่ีัา
คัวัามเค็ัมอย่ที่� 0.09 dS/m อย้ใ่นระดั็บไมเ่ค็ม

ผู้ลการวเิคราะห์ัดิ็นในแปลงสุ่มตัิวอยา่ง 
พบวัา่ดินุมสีำภาพคัวัามเปน็ุกรด – ด่าง อย่ที่� 
7.15pH อย้ใ่นระดั็บกลาง และมค่ีัาคัวัามเค็ัม
อย่ที่� 0.37 dS/m อย้ใ่นระดั็บเค็มปานกลาง

โครงการรวมพลังพลิกฟ้� นคืนธีรรมชาติิส่้สิ�งแวด็ล�อมเฉลิมพระเกียรติิสมเด็็จพระเทพรตัินราชสดุ็า ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีเนื�องในโอกาสมหัามงคลทรงเจรญิพระชนมาย ุ5 รอบ

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุการฟ้� นุฟ่พื�นุที�ปา่ไมแ้ละคัวัามหลากหลายทาง
ชวีัภาพในุพื�นุที�อทุยานุสิำ�งแวัดล้อมนุานุาชาติ่สิำรนิุธร อำาเภอชะอำา 
จงัหวัดัเพชรบรุ ีในุพื�นุที� จำานุวันุ 17 ไร ่ภายใต้่ “โคัรงการรวัมพลัง
พลิกฟ้� นุคืันุธรรมชาติ่สำ่่สิำ�งแวัดล้อมเฉลิมพระเกียรติ่สำมเด็จ
พระเทพรตั่นุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ี“ เนืุ�องในุโอกาสำมหามงคัล
ทรงเจรญิพระชนุมาย ุ5 รอบ โดยมอบงบประมาณี 2,978,400 บาท 
พรอ้มนุำาคัณีะผ่่้บรหิารและพนัุกงานุจติ่อาสำาในุเคัรอืไทยเบฟ
รว่ัมกันุฟ้� นุฟ่และปลก่ปา่ ทั�งปา่บกและปา่ชายเลนุ ต่ลอดระยะเวัลา 
6 ปทีี�เขา้ไปรว่ัมดแ่ลพื�นุทึ� 17 ไร ่ตั่�งแต่่ป ี2558 - 2563 

ในุป ี2562 - 2563 ดำาเนิุนุการดแ่ลบำารงุรกัษ์าต้่นุไมที้�ปลก่เสำรมิและ
ต้่นุไมเ้ดิมในุพื�นุที�ทั�งหมด 17 ไร ่โดยใชร้ะบบนุำาหยดและใชร้ถืบรรทกุ
นุำาฉีดพ่นุในุพื�นุที�ปลก่ต้่นุไมที้�รถืสำามารถืเขา้ถึืงได้ พรอ้มทั�งใส่ำปุ�ยหมัก
ชวีัภาพต่ามสำต่่รของสำำานัุกพัฒนุาที�ดินุ จงัหวัดัเพชรบรุ ีตั่ดแต่่งกิ�งไม้
เพื�อการเจรญิเติ่บโต่ของต้่นุไมแ้ละตั่ดหญ้าในุแปลงปลก่โดยแบ่ง
พื�นุที�ออกเปน็ุ 2 แปลง คืัอ
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การฟ้� นฟ้พื�นที�ป�าไม� ในพื�นที�แปลงไทยเบฟ 1 (12 ไร)่ การฟ้� นฟ้พื�นที�ป�าไม� ในพื�นที�แปลงไทยเบฟ 2 (5 ไร)่ 

การปลก้และการบำารงุด็แ้ลรกัษาติ�นไม�
ที�ปลก้เสรมิและติ�นไม�เดิ็ม สำามารถื
ปลก่ต้่นุไมไ้ปแล้วัทั�งหมดจำานุวันุ 
6,088 ติ�น รวัม 39 ชนิด็

การปลก้และการบำารงุด็แ้ลรกัษาติ�นไม�ที�
ปลก้เสรมิและติ�นไม�เดิ็ม สำามารถืปลก่
ต้่นุไมเ้สำรมิไปแล้วัทั�งหมดจำานุวันุ 

130 ติ�น รวัมชนิุดพันุธุไ์ม ้17 ชนิด็

การเจรญิเติิบโติและอตัิราการรอด็ติายข้องติ�นไม� ยงัไมพ่บวา่มอีตัิราการติาย
ของต้่นุไมทั้�งที�ปลก่เสำรมิและต้่นุไมเ้ดิม

การศึกษ์าปรมิาณีมวัลชวีัภาพและการกักเก็บคัารบ์อนุ
ของต้่นุไม ้สำามารถืเริ�มเก็บขอ้มล่ได้ในุป ี2562
ซิึ�งปรมิาณ์มวลชวีภาพข้องติ�นไม�ในปจัจบุนัรวมเท่ากับ 
6.9857 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์และ
มปีรมิาณ์การสะสมคารบ์อนรวมเท่ากับ
3.2832 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

การศึกษ์าปรมิาณีมวัลชวีัภาพและการกักเก็บคัารบ์อนุ
ของต้่นุไม ้สำามารถืเริ�มเก็บขอ้มล่ในุป ี2562 
ซิึ�งปรมิาณ์มวลชวีภาพข้องติ�นไม�ในปจัจบุนัเท่ากับ 
7.1295 ตั่นุต่่อเฮกต่าร์
มปีรมิาณ์การสะสมคารบ์อนเท่ากับ
3.3508 ตั่นุต่่อเฮกต่าร ์

1 1

2 2

3 3

2559
2560
2561
2562

97%
98.01%
98.29%
99.79%

ชมุชนุบา้นุห้วัยขาบ หม่ที่� 7 ต่ำาบลบอ่เกลือเหนืุอ ได้รบัผ่ลกระทบ
จากเหต่กุารณ์ีดินุโคัลนุถืล่มทับบา้นุเรอืนุ เมื�อวันัุที� 27 กรกฎาคัม 
พ.ศ. 2561 ทำาให้มผี่่้เสีำยชวีัติ่และบา้นุเรอืนุที�ได้รบัผ่ลกระทบจำานุวันุ 
61 หลังคัาเรอืนุ 66 คัรอบคัรวัั และมีแนุวัโนุ้มที�จะเกิดสำถืานุการณ์ี
ดินุโคัลนุถืล่มอกี หนุ่วัยงานุที�เกี�ยวัขอ้งและชาวับา้นุจงึมคีัวัาม
คิัดเห็นุรว่ัมกันุวัา่จะดำาเนิุนุการยา้ยชมุชนุไปอย่ที่�ดินุแห่งใหม ่
โดยไทยเบฟรว่ัมมอืกับกระทรวังพัฒนุาสัำงคัมและคัวัามมั�นุคัง
ของมนุษุ์ย ์สำถืาบนัุพัฒนุาองค์ักรชมุชนุ (องค์ัการมหาชนุ) และ

หนุ่วัยงานุภาคีัในุจงัหวัดันุ่านุ ได้สำนัุบสำนุนุุงบประมาณีในุการ
ก่อสำรา้งบา้นุให้กับชาวับา้นุที�เดือดรอ้นุ จำานุวันุ 60 หลังคัาเรอืนุ 
ชาวับา้นุได้รบัประโยชน์ุ 247 คันุ นุอกจากนีุ�ไทยเบฟยงัลงพื�นุที�
ให้คัวัามชว่ัยเหลือด้านุการพัฒนุาคัณุีภาพชวีัติ่ของชาวับา้นุ 
โดยรว่ัมจดัทำาแผ่นุพัฒนุาคัณุีภาพชวีัติ่ของชมุชนุ ด้านุส่ำงเสำรมิ
เศรษ์ฐกิจพอเพียง ด้านุเศรษ์ฐกิจชมุชนุ และด้านุอนุรุกัษ์์และฟ้� นุฟ่
วัฒันุธรรมชาติ่พันุธุลั์วัะ

สรปุผู้ลการด็ำาเนินงาน ป ี2558 – 2563

โครงการฟ้� นฟ้ผู้้�ประสบอบุติัิภัยดิ็นโคลนถล่ม ชมุชนบ�านหั�วยข้าบ จงัหัวดั็น่าน
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พื�นุที�โซีนุหลังบา้นุปลก่ไมย้นืุต้่นุ 
ไมผ้่ล และเลี�ยงสัำต่วั์

พื�นุที�โซีนุตั่วับา้นุประกอบด้วัย
ตั่วับา้นุ ห้องนุำา และห้องคัรวัั

พื�นุที�โซีนุปลก่พืชผั่กสำวันุคัรวัั

พื�นุที�โซีนุหนุ้าบ้านุปลก่ไมป้ระดับ
เพื�อเต่รยีมคัวัามพรอ้มท่องเที�ยวั
โดยชมุชนุ

คุ�ม 1 คุ�ม 4

คุ�ม 2 คุ�ม 5

คุ�ม 3 คุ�ม 6

แผู้นที�ชมุชน 3 มติิิ
บ�านหั�วยข้าบหัม้ ่7 

โดยมกีระบวันุการออกแบบบา้นุ วัางผั่งชมุชนุแบบมส่ีำวันุรว่ัมดแ่ล จดัการพื�นุที�โซีนุบา้นุรว่ัมกันุ 

กิจกรรมที�ด็ำาเนินงานและผู้ลสำาเรจ็ที�เกิด็ข้ึ�น
การสำรา้งบ้านุมั�นุคังชนุบท ได้ดำาเนิุนุการก่อสำรา้งเสำรจ็เรยีบรอ้ย
แล้วัจำานุวันุ 60 หลังคัาเรอืนุ โดยในุชว่ังระหวัา่งการก่อสำรา้งบา้นุ 
ได้กำาหนุดเงื�อนุไขให้ผ่่้รบัเหมาในุพื�นุที�ต้่องใช้แรงงานุในุชุมชนุ
ในุการสำรา้งบา้นุ เพื�อเปน็ุการพัฒนุาทักษ์ะองค์ัคัวัามร่ด้้านุงานุ
ก่อสำรา้ง ชาวับ้านุเกิดกระบวันุการมส่ีำวันุรว่ัมในุการสำรา้งบา้นุ และ
ชาวับ้านุมีรายได้เพิ�มจากการรบัจา้ง จำานุวันุ 46 คันุ รวัมรายได้ 
1,949,800 บาท (ระยะเวัลาก่อสำรา้งบ้านุ 8 เดือนุ) และอย่ร่ะหวัา่งการ
ปรบัปรงุระบบสำาธารณีป่โภคั ศาลาอเนุกประสำงค์ัของชมุชนุ และ
รา้นุค้ัาชมุชนุเพื�อเปน็ุจดุจำาหนุ่ายสิำนุค้ัาผ่ลิต่ภัณีฑ์ของชมุชนุต่่อไป

ระบบการอย้ร่ว่มกัน คุ�มบ�าน

มกีารออกแบบแปลนรว่มกัน
ในการแบ่งพื�นที�ใช�สอยบ�าน
แต่ิละหัลัง

บ้านุมั�นุคังชนุบท ที�สำรา้งให้ผ่่้ประสำบภัย
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วสิาหักิจชมุชนศน้ยเ์รยีนร้�เพื�อ
การท่องเที�ยวบ�านปลา
ธีนาคารป ้บางสระเก�า 

1 กลุ่ม
50 ราย

กลุ่มผู้้�ผู้ลิติ
อาหัารทะเลแปรรป้

1 กลุ่ม 
10 ราย

กลุ่มเสื�อกกแปรรป้จนัทบร้ 

4 กลุ่ม 
190 ราย

กลุ่มเกษติรปลก้ผู้ลไม�
และผู้ลิติภัณ์ฑ์ิผู้ลไม� 

3 กลุ่ม
45 ราย

ผู้้�ได็�รบัประโยชน์ 9 กลุม่ จำานวน 295 ราย

สร�างรายได็�ใหั�ชมุชน 

จำานวน 1,238,084 บาท

โครงการส่งเสรมิคนรุน่ใหัมเ่พื�อสร�างชมุชนดี็มรีอยยิ�ม

สำำาคััญที�มุง่เนุ้นุแก้ไขปญัหาและขบัเคัลื�อนุเศรษ์ฐกิจชมุชนุ ต่ามหลัก
ปรชัญาเศรษ์ฐกิจพอเพียง และขยายไปสำ่่เปา้หมายการพัฒนุาอยา่ง
ยั�งยนืุ โดยเนุ้นุการเชื�อมโยงคัวัามรว่ัมมอืในุระดับอำาเภอ ระดับจงัหวัดั 
เพื�อส่ำงเสำรมิการมส่ีำวันุรว่ัมของชมุชนุในุการพัฒนุาพื�นุที�ทั�งในุด้านุ
สัำงคัม เศรษ์ฐกิจ และสิำ�งแวัดล้อม โดยมพืี�นุฐานุจากคัวัามต้่องการและ
ศักยภาพของแต่่ละชมุชนุเปน็ุตั่วัตั่�ง 

ตัิวอยา่งพื�นที�ติ�นแบบโครงการ 
“ชมุชนดี็มรีอยยิ�ม” 
ชมุชนดี็มรีอยยิ�มแหัลมสิงห์ั จงัหัวดั็จนัทบรุ ี

โครงการพัฒนาท่องเที�ยวโด็ยชมุชน
ศน้ยก์ารเรยีนร้�ธีรรมชาติิสิ�งแวด็ล�อม (บ�านปลา-ธีนาคารป)้ 

ศ่นุย์การเรยีนุร่ธ้รรมชาติ่สิำ�งแวัดล้อม (บ้านุปลา-ธนุาคัารป่) 
ต่ำาบลบางสำระเก้า อำาเภอแหลมสิำงห์ เกิดจากกระบวันุการต่่อสำ่้
กับการบกุรกุทำาลายปา่ไมช้ายเลนุ ซีึ�งเปน็ุแหล่งอนุบุาลสัำต่วัน์ุำา
และเปน็ุแหล่งอาหารท้องถิื�นุชมุชนุ จงึรวัมตั่วักันุขึ�นุเพื�ออนุรุกัษ์์
ทรพัยากรในุพื�นุที� และมแีนุวัคิัดที�จะพัฒนุาเปน็ุแหล่งเรยีนุร่แ้ละ
ท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ 

ชมุชนุดีมรีอยยิ�มแหลมสิำงห์ ได้เขา้มาสำนัุบสำนุนุุให้ชมุชนุจดัตั่�ง
คัณีะทำางานุ ที�มกีารบรหิารจดัการที�ชดัเจนุ พรอ้มทั�งเชื�อมประสำานุ
หนุ่วัยงานุภาคีัที�เกี�ยวัขอ้งเขา้มารว่ัมพัฒนุา หนุนุุเสำรมิศักยภาพ
ให้ชมุชนุมีการบ่รณีาการวัถีิืชีวัติ่การทำาประมงพื�นุบ้านุ อาชีพ
หัต่ถืกรรมทอเสืำ�อกก และคัวัามโดดเด่นุของอาหารพื�นุถิื�นุ 
ให้เปน็ุการท่องเที�ยวัเชงิอนุรุกัษ์์และเรยีนุร่ว้ัถีิืชมุชนุ ด้านุการพัฒนุา
หัต่ถืกรรมการทอเสืำ�อกก อาชพีดั�งเดิมของคันุในุชมุชนุบางสำระเก้า 
ให้เกิดผ่ลิต่ภัณีฑ์รป่แบบใหม่ ๆ ซีึ�งต่อบสำนุองคัวัามต้่องการของ
ต่ลาด สำรา้งมล่ค่ัาเพิ�มให้กับเสืำ�อกกของชมุชนุได้ 

ทั�งนีุ� ยงัได้มกีารจดัตั่�งรา้นุค้ัาชมุชนุ “ชมุชนุดีมรีอยยิ�มแหลมสิำงห์” 
ภายใต้่การบรหิารงานุของชมุชนุ เพื�อเปน็ุศนุ่ยร์วัมและจำาหนุ่ายสิำนุค้ัา
แปรรป่ พรอ้มทั�งพัฒนุาที�พักในุรป่แบบฟารม์สำเต่ยส์ำำาหรบัให้บรกิาร
นัุกท่องเที�ยวั เพิ�มโอกาสำในุสำรา้งรายได้อกีหนึุ�งชอ่งทาง

“ชมุชนดี็มรีอยยิ�ม” เปน็ุโคัรงการที�ไทยเบฟให้การสำนัุบสำนุนุุและ
ให้คัณีะทำางานุที�ทำางานุด้านุพัฒนุาชมุชนุ ลงไปทำางานุในุพื�นุที�เพื�อ
ขบัเคัลื�อนุโคัรงการ โดยใชพ้ลังของคันุรุนุ่ใหม่กลับคืันุสำ่่ท้องถิื�นุ 
ซีึ�งขยายผ่ลจากโคัรงการสำานุพลังเพื�อบา้นุเกิด เพื�อให้นัุกพัฒนุา
ธรุกิจชมุชนุรุนุ่ใหมเ่ปน็ุแกนุนุำาเชื�อมโยงการทำางานุกับภาคัส่ำวันุ
ต่่าง ๆ เพื�อนุำาคัวัามสำขุและรอยยิ�มกลับคืันุสำ่่บา้นุเกิดของต่นุเอง 
และสำรา้งประโยชน์ุในุพื�นุที�อยา่งยั�งยนืุในุทกุมติิ่ โดยมแีนุวัคิัด
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ผู้้�ได็�รบัประโยชน์

สร�างรายได็�ใหั�ชมุชน 

จำานวน 363,825 บาท 

สำมาชกิในุ 6 ชมุชนุ จำานวน 100 ราย

ผู้้�ได็�รบัประโยชน์ รวม 112 ราย

สร�างรายได็�ใหั�ชมุชน 

 จำานวน 814,283 บาท 

สำมาชกิกลุ่ม ทอและแปรรป่ผ้่า 6 หม่บ่า้นุ
จำานวน 78 ราย 

สำมาชกิเคัรอืขา่ยผ้่า 
จำานุวันุ 34 ราย

ชมุชนดี็มรีอยยิ�มโข้งเจยีม จงัหัวดั็อบุลราชธีานี 

โครงการพัฒนาฝีา้ยอนิทรยี ์สายใยคนรมิโข้ง 
เครอืข้า่ยฝีา้ย อำาเภอโข้งเจยีม
บา้นุคัันุท่าเกวัยีนุ อำาเภอโขงเจยีม จงัหวัดัอบุลราชธานีุ แหล่งปลก่ฝีา้ย
ชั�นุดีรมิแม่นุำาโขง เพราะมแีรธ่าต่ธุรรมชาติ่ที�อดุมสำมบร่ณ์ี ชาวับา้นุ
จะมาปลก่ฝีา้ยในุชว่ังที�นุำาลดโดยไมใ่ชส้ำารเคัม ีจากนัุ�นุจงึเก็บมาปั� นุ 
รดีให้เปน็ุเส้ำนุ และทอด้วัยมอื ซีึ�งภมิ่ปญัญาดั�งเดิมนีุ�กำาลังจะลบเลือนุ
หายไป เนืุ�องจากการเข็นุฝี้ายด้วัยมือค่ัอนุข้างใช้เวัลานุานุ คันุในุ
ชมุชนุจงึหันุมาขายส่ำงดอกฝีา้ยให้กับโรงงานุแทนุ

ชมุชนุดีมรีอยยิ�มโขงเจยีม ได้พัฒนุาต่่อยอดศักยภาพและ
ภม่ปิญัญาของชมุชนุในุเรื�องการผ่ลิต่และทอผ้่าฝีา้ย ขบัเคัลื�อนุ
ให้เกิดเคัรอืขา่ยฝีา้ย 6 ชมุชนุในุอำาเภอโขงเจยีม โดยจดัตั่�งเปน็ุ 
กองทนุุฝีา้ย ดำาเนิุนุการสำรรหาเคัรื�องหีบฝีา้ยขนุาดใหญ่เพื�อ
สำนัุบสำนุุนุให้ชมุชนุได้มีการหีบฝี้ายขายและใช้เอง ลดต้่นุทนุุ
ในุการผ่ลิต่ฝีา้ยเขน็ุ ส่ำงเสำรมิเรื�องพัฒนุาผ่ลิต่ภัณีฑ์จากฝีา้ย เชนุ่ 
เส้ำนุฝีา้ยเขน็ุมือสีำธรรมชาติ่ ผ้่าพันุคัอ ผ้่าคัลมุไหล่ และสิำนุค้ัาแปรรป่
เพื�อการต่กแต่่ง เพื�อเพิ�มมล่ค่ัาและชอ่งทางการต่ลาด นุำาไปสำ่่การ
สำรา้งรายได้เพิ�มสำ่่ชมุชนุ 

ทั�งนีุ� ยงัได้เชื�อมโยงต่่อยอดพัฒนุาการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ 
หม่บ่า้นุฝีา้ย ESAN COTTON VILLAGE เพื�อขยายผ่ลกิจกรรม
และเกิดการขยายพื�นุที�ออกไปยงัชมุชนุใกล้เคีัยง มุง่เนุ้นุการช่
อตั่ลักษ์ณ์ีดอกฝีา้ยอนิุทรยีร์มิโขง และภม่ปิญัญาดั�งเดิมของ
ชมุชนุในุเรื�องการทอผ้่าฝีา้ย

ชมุชนดี็มรีอยยิ�มยางติลาด็ จงัหัวดั็กาฬสินธีุ ์

โครงการเชื�อมโยงเครอืข้า่ยแปรรป้ผู้�า 
ชมุชนุบ้านุโนุนุชาด อำาเภอยางต่ลาด จงัหวัดักาฬสิำนุธุ ์เปน็ุชมุชนุที�
มศัีกยภาพการทอผ้่าแต่่ประสำบปญัหาด้านุการต่ลาดและขาดคัวัาม
หลากหลายในุรป่แบบการผ่ลิต่ ชมุชนุดีมรีอยยิ�มยางต่ลาดจงึเขา้ไป
สำนัุบสำนุนุุ โดยการเชื�อมโยงศักยภาพของชมุชนุที�มคีัวัามชำานุาญ
เฉพาะด้านุ เชนุ่ การทอ การเยบ็ การออกแบบ เกิดเปน็ุเคัรอืขา่ย
ผ้่าทอและเคัรอืขา่ยแปรรป่ผ้่า 6 หม่บ่า้นุ คืัอบา้นุโนุนุชาด บ้านุดงบงั 
บา้นุหนุองกงุ บ้านุหนุองกาวั บา้นุห้วัยเต่ยและบา้นุโพนุงาม ขยาย
พื�นุที�จากอำาเภอยางต่ลาด ไปยงัอำาเภออื�นุในุจงัหวัดักาฬสิำนุธุ ์

ชมุชนุดีมรีอยยิ�มยางต่ลาดได้เชื�อมโยงเคัรอืขา่ยผ้่าทอรว่ัมกับ
จงัหวัดัมหาสำารคัามและจงัหวัดัอำานุาจเจรญิ ทำาให้สำามารถืสำรา้ง
งานุ สำรา้งอาชพีให้สำมาชกิกลุ่มผ่่้แปรรป่ผ้่าในุชมุชนุดังกล่าวั 
จำานุวันุ 112 คันุ และการพัฒนุาผ่ลิต่ภัณีฑ์ให้มหีลากหลาย เชนุ่ 
เสืำ�อ กระเป�าผ้่า พวังกญุแจ กระเป�าใส่ำเอกสำาร เปน็ุต้่นุ ซีึ�งทำาให้
มยีอดสัำ�งซีื�อและสำรา้งรายได้ให้กับชมุชนุอยา่งต่่อเนืุ�อง
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แบ่งปนัคณุ์ค่า

วรรณี์ พิลานนท์ 
กลุ่มทั้อผ้าบา้นคั่นท่ั้าเกวัย่น

บวัลา ภห้ัลักถิน
ประธานกลุ่มปลก้หม่อนเล่�ยงไหมบา้นโนนชาด

กลุ่มทอผ้่าบา้นุคัันุท่าเกวัยีนุ เดิมทอผ้่าพันุคัออยา่งเดียวัโดยใชฝ้ีา้ยจากโรงงานุเปน็ุหลัก 
หนุ้ากวัา้งเพียง 32 เซีนุติ่เมต่ร ซีึ�งจะทำาให้ต้่นุทนุุต่่อผื่นุราคัาถืก่ หวังัวัา่คันุซีื�อจะซีื�อในุราคัาถืก่
มากกวัา่ แต่่กลับเปน็ุวัา่ขายไมไ่ด้เลย จงึต้่องฝีากขายกับตั่วัแทนุขาย และประสำบปญัหาเงินุในุ
กองทนุุเริ�มลดลง จงึไม่สำามารถืซีื�อฝีา้ยจากโรงงานุมาทอผ้่าได้ทกุวันัุ จงึต้่องรอตั่วัแทนุขาย 
ขายผ้่าได้หมดก่อนุถึืงจะมเีงนิุมาหมนุุเวัยีนุ

หลังจากรว่ัมโคัรงการแล้วั ชมุชนุดีมีรอยยิ�มโขงเจยีม เริ�มใช้ฝี้ายเข็นุที�มาจากฝี้ายรมิโขง
ในุชมุชนุ ราคัาต้่นุทนุุอาจสำ่งกวัา่ แต่่เป็นุเอกลักษ์ณ์ีของหม่่บ้านุ เริ�มเปลี�ยนุผื่นุทอผ้่าจาก
หนุ้ากวัา้ง 32 เซีนุติ่เมต่ร เปน็ุ 40 เซีนุติ่เมต่ร ทำาให้ผ้่าผื่นุใหญ่ขึ�นุ จนุเริ�มมลีก่ค้ัาสำนุใจซีื�อมากขึ�นุ 
และเราเริ�มมชีอ่งทางการขายได้หลายทาง จากตั่วัแทนุฝีากขายก็มาซีื�อขาด หรอืมนัีุกท่องเที�ยวั
ซีื�อเองบา้ง กลุ่มเราจงึขายได้เรว็ัขึ�นุ ปจัจบุนัุเรามหีนุ้ากวัา้งของผ้่าหลายขนุาด ที�ทอจากฝีา้ย
เขน็ุมอืรมิโขงของบา้นุเรา มลีก่ค้ัาสัำ�งจอง และมีเงนิุหมนุุเวัยีนุสำามารถืทอผ้่าได้ทกุวันัุ

ร่สึ้ำกดีใจที�ไทยเบฟเขา้มาชว่ัยพัฒนุาผ่ลิต่ภัณีฑ์ผ้่าทอมอืทำาให้กลุ่มได้พัฒนุาต่นุเองเรื�อง
จบัคั่โ่ทนุสีำ การทดลองยอ้ม เทคันิุคัการยอ้ม การทำาลวัดลาย การบรหิารจดัการกลุม่ เกิดการ
เชื�อมโยงหนุ่วัยงานุในุพื�นุที�ส่ำงผ่ลต่่อการได้รบัการสำนัุบสำนุนุุ การสำรา้งการรบัร่แ้ละการต่ลาด 
มีการพัฒนุาต่่อยอดผ่ลิต่ภัณีฑ์ที�หลากหลายขึ�นุ เกิดผ่ลงานุชิ�นุใหม่และองค์ัคัวัามร่ใ้หม่
แลกเปลี�ยนุกันุระหวัา่งสำมาชกิมากขึ�นุ ขอบคัณุีไทยเบฟที�เขา้มาชว่ัยพัฒนุากลุ่มปลก่หมอ่นุ
เลี�ยงไหมบา้นุโนุนุชาดให้มกีารพัฒนุาไปในุทางที�ดีขึ�นุ ให้เปน็ุที�ร่จ้กัและเชื�อมโยงหนุ่วัยงานุ
ในุพื�นุที�ให้เขา้ถึืงกลุ่ม และสำรา้งรายได้ให้กลุ่มชมุชนุที�เพิ�มขึ�นุอยา่งต่่อเนืุ�อง

โครงการความรว่มมอืศน้ยศึ์กษาการพัฒนา 
หั�วยฮ่่องไคร� อนัเนื�องมาจากพระราชด็ำาร-ิ
ไทยเบฟรว่มอนรุกัษ์ฟ้� นฟ้ป�า 
พัฒนาคณุ์ภาพชวีติิ จงัหัวดั็น่าน

เพื�อส่ำงเสำรมิการฟ้� นุฟ่ปา่ต้่นุนุำาลำาธารพรอ้มกับพัฒนุาคัณุีภาพ
ชวีัติ่ให้คันุในุชมุชนุที�อาศัยอย่ร่อบพื�นุที�ปา่เสืำ�อมโทรมสำามารถื
พึ�งพาต่นุเองได้อยา่งยั�งยนืุและอย่ร่ว่ัมกับปา่ได้อยา่งเกื�อกล่กันุ
ต่ามแนุวัวัถีิืชวีัติ่แห่งแนุวัทางเศรษ์ฐกิจพอเพียง ไทยเบฟได้นุำา
รป่แบบการพัฒนุาต่ามแนุวัพระราชดำารทีิ�ประสำบคัวัามสำำาเรจ็ของ
ศนุ่ยศึ์กษ์าการพัฒนุาห้วัยฮอ่งไคัร ้อนัุเนืุ�องมาจากพระราชดำาร ิ
อำาเภอดอยสำะเก็ด จงัหวัดัเชยีงใหม ่มาประยกุต์่และปรบัใชใ้นุการ
พัฒนุาบนุพื�นุที�จงัหวัดันุ่านุ โดยคััดเลือก 2 หม่บ่า้นุ เขา้รว่ัมในุโคัรงการ 
คืัอ หม่บ่า้นุศรนีุาปา่นุ ต่ำาบลเรอืง อำาเภอเมืองนุ่านุ และหม่บ่า้นุนุำาปนุ่ 
ต่ำาบลนุำาพาง อำาเภอแมจ่รมิ จงัหวัดันุ่านุ และเพื�อให้ชมุชนุได้รบั
คัวัามร่ที้�ถื่กต้่องต่ามหลักแนุวัทางแห่งเศรษ์ฐกิจพอเพียงที�
ได้รบัพระราชทานุจากพระบาทสำมเด็จพระบรมชนุกาธิเบศร 
มหาภม่พิลอดลุยเดชมหาราช บรมนุาถืบพิต่ร 

ไทยเบฟได้นุำาชมุชนุไปศึกษ์าดง่านุด้านุปศสัุำต่วั ์ด้านุการเกษ์ต่ร 
และด้านุประมง ที�ศ่นุย์ศึกษ์าการพัฒนุาห้วัยฮ่องไคัร ้อนัุเนืุ�อง
มาจากพระราชดำาร ิเปน็ุระยะเวัลา 5 ป ี(พ.ศ. 2558 - 2562) เพื�อนุำา
มาปรบัใชใ้ห้เหมาะสำมกับบรบิทในุพื�นุที�ของต่นุเอง และยงัได้มอบ

วัตั่ถืดิุบต่่าง ๆ ในุการเลี�ยงสัำต่วัแ์ละพืชเพื�อบรโิภคัในุชวีัติ่ประจำาวันัุ เชนุ่ 
สำกุรสำามสำายพันุธุ ์ไก่ประด่่หางดำา ไก่ไข่ กบนุา ปลาดกุบิ�กอยุ ปลานิุล 
เห็ดนุางฟา้ และต้่นุกล้าไมผ้่ล ไทยเบฟผ่ลักดันุให้งานุที�เกษ์ต่รกรทำา
อย่นัุ่�นุมมีาต่รฐานุที�ถืก่ต้่องต่ามหลักทางวัชิาการ และขยายผ่ลเกิดเปน็ุ
ศนุ่ยเ์รยีนุร่ส้ำำาหรบัประชาชนุผ่่้สำนุใจ
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ป ี2558 – 2559

ป ี2562

ป ี2560 – 2562

ป ี2563

เกษ์ต่รกรผ่่้เขา้รว่ัมโคัรงการ รุนุ่ที� 1 และ รุนุ่ที� 2 
ได้รบังบประมาณีในุการจดัซีื�อปจัจยัด้านุ
ปศสัุำต่วั ์ด้านุประมง ด้านุการเกษ์ต่ร จดัสำรา้ง
ฝีายชะลอนุำา ปลก่ปา่ และบวัชปา่รว่ัมกับชมุชนุ 

ให้เกรดเกษ์ต่รกรตั่วัอยา่ง พรอ้มงบประมาณีในุ
การจดัซีื�อและมอบปจัจยัมล่ค่ัารายละ

30,000 บาท 

จากการดำาเนิุนุกิจกรรมของโคัรงการในุป ี2558 – 2562 
ได้คััดเลือกเกษ์ต่รกรที�ได้รบัการต่่อยอดจากปจัจยัที�ได้รบัคััดเลือก
เปน็ุเกษ์ต่รกรตั่วัอยา่ง โดยให้ทีมงานุไทยเบฟรว่ัมกับเจา้หนุ้าที�จาก
ศนุ่ยฯ์ ห้วัยฮอ่งไคัรฯ้ ในุการคััดเลือกเกษ์ต่รกรทั�ง 2 หม่บ่า้นุ 

ติ่ดต่ามคััดเลือกเกษ์ต่รกรต้่นุแบบในุชมุชนุทั�ง 2 แห่ง 
เพื�อผ่ลักดันุให้เกิดเปน็ุศนุ่ยเ์รยีนุร่ใ้นุป ี2564 ได้แก่

เกษ์ต่รกรผ่่เ้ขา้รว่ัมโคัรงการ รุนุ่ที� 3 ถึืง รุนุ่ที� 5 ได้รบังบประมาณี
ในุการจดัซีื�อปจัจยั ด้านุปศสัุำต่วั ์ด้านุประมง ด้านุการเกษ์ต่ร 
จดัสำรา้งฝีายชะลอนุำา ปลก่ปา่ บวัชปา่รว่ัมกับชมุชนุ และ
ทำาแนุวักันุไฟในุเขต่พื�นุที�ปา่ชมุชนุ เปน็ุต้่นุ

จำานุวันุเงนิุเปน็ุกรอบในุการจดัซีื�อปจัจยัเพื�อมอบให้เกษ์ต่รกร
ที�ได้รบัผ่ลประเมนิุต่ามเกรดที�ทางศนุ่ยห้์วัยฮอ่งไคัรฯ้ 
ได้ลงพื�นุที�ต่รวัจเยี�ยมเพื�อให้เกรดเกษ์ต่รกร

บา้นุศรนีุาปา่นุ หม่ที่� 1 ต่ำาบลเรอืง
อำาเภอเมอืง จงัหวัดันุ่านุ จำานวน 4 ราย

บา้นุนุำาปนุ่ หม่ที่� 1 ต่ำาบลนุำาพาง
อำาเภอแมจ่รมิ จงัหวัดันุ่านุ จำานวน 4 ราย

ให้เกรดเกษ์ต่รกรเพื�อต่่อยอด ในุ 4 ระดับดังนีุ�
เกรด็ A เปน็ุจำานุวันุมล่ค่ัา 10,000 บาท  
เกรด็ B เปน็ุจำานุวันุมล่ค่ัา 7,000 บาท
เกรด็ C เปน็ุจำานุวันุมล่ค่ัา 5,000 บาท  
เกรด็ D เปน็ุจำานุวันุมล่ค่ัา 3,000 บาท

แบ่งปนัคณุ์ค่า

แสงจนัทร ์สาเกติุ
ชาวับ้านตำาบลเรอืง	อำาเภอเมอืงน่าน	จ้งัหวัดัน่าน

สรปุจำานวนผู้้�เข้�ารว่มโครงการตัิ�งแต่ิป ี2558 - 2562

กรอบโครงการและกิจกรรม

ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562

หัม้่บ�านศรนีาป�าน 59 78 79 81 78

หัม้่บ�านนำาปน้ 46 68 100 95 76

รวม 105 146 179 176 154

หลังจากเขา้รว่ัมโคัรงการได้รบัคัวัามร่จ้ากศนุ่ยฯ์ ห้วัยฮอ่งไคัรฯ้ และได้รบัการสำนัุบสำนุนุุจาก
บรษัิ์ทไทยเบฟ ได้รบัโอกาสำที�ดี มคีัวัามเปน็ุอย่ที่�ดีขึ�นุ มรีายได้เพิ�มขึ�นุจากการได้รบัสำนัุบสำนุนุุ
เรื�องของปจัจยั เชนุ่ วัสัำดกุ่อสำรา้ง พันุธุสั์ำต่วั ์สำกุร ไก่ประด่่ ไก่ไข่ ปลาดกุ ปลานิุล พันุธุไ์มผ้่ล 
ทำาให้เพิ�มรายได้ ลดรายจา่ยในุคัรวััเรอืนุได้ดี มเีงนิุออมมากขึ�นุ และสำามารถืต่่อยอดและ
ขยายพันุธุสั์ำต่วัไ์ด้เองและจดัจำาหนุ่ายในุราคัาที�ดี ทำาให้คัรอบคัรวััมรีายได้อกีทางหนึุ�ง และ
ขอขอบคัณุีบรษัิ์ทไทยเบฟที�มโีคัรงการดี ๆ อยากให้มโีคัรงการแบบนีุ�เพิ�มขึ�นุอกีในุชมุชนุอื�นุ ๆ 
เพื�อให้ชมุชนุได้รบัโอกาสำที�ดีเหมอืนุแบบชมุชนุเราอยา่งนีุ�ต่่อไป
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แบ่งปนัคณุ์ค่า

เมื�อป ี58 ผ่่้ใหญ่ประกาศวัา่บรษัิ์ทไทยเบฟมโีคัรงการเขา้มาชว่ัยหม่บ่า้นุเรา เลยลงชื�อเขา้รว่ัม
โคัรงการ ในุหลักสำต่่รการเลี�ยงกบนุา ต่อนุแรกเพาะขยายพันุธุเ์องไมไ่ด้จนุได้ไปเรยีนุร่จ้าก
ศ่นุย์ฯ ห้วัยฮ่องไคัรฯ้ จงัหวัดัเชียงใหม่ ได้รบัคัวัามร่แ้ละได้พันุธุ์กบมาเพาะเลี�ยงเองและ
ประสำบผ่ลสำำาเรจ็ สำามารถืขยายพันุธุเ์องได้จำานุวันุมาก ทำาให้เกิดรายได้ขึ�นุทั�งการจำาหนุ่าย
ลก่กบและกบเนืุ�อ นุำามาแปรรป่เปน็ุนุำาพรกิหรอืกบยา่ง ทำาให้มรีายได้ในุคัรวััเรอืนุเพิ�มมากยิ�งขึ�นุ 
ก็ขอขอบคัณุีบรษัิ์ทไทยเบฟ และศนุ่ยฯ์ ห้วัยฮอ่งไคัรฯ้ ที�มอบโอกาสำดี ๆ แก่ชมุชนุเรา ขอให้มี
โคัรงการดี ๆ อยา่งนีุ�เพื�อขยายไปยงัชมุชนุอื�นุเพื�อเปน็ุการดำารงชวีัติ่ให้ดีแบบพวักเราต่่อไป

ผู้ด็งุพร ณั์ฐฐารจุด็า
ชาวับา้นตำาบลเรอืง	อำาเภอเมอืง	จ้งัหวัดัน่าน

โครงการท่องเที�ยวโด็ยชมุชนติามรอยองค์หัลวงป้�มั�น ภร้ทัิติโติ

โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ ต่ามรอยองค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ 
มพืี�นุที�ดำาเนิุนุการ 12 จงัหวัดั 35 พื�นุที�สำำาคััญ ประกอบด้วัย 4 พื�นุที�หลัก 
ได้แก่ 

• ภาคกลาง จงัหวัดัลพบรุ ีจงัหวัดันุคัรนุายก และกรงุเทพมหานุคัร 
• ภาคเหันือ จงัหวัดัเชยีงใหม ่
• ภาคติะวนัออกเฉียงเหันือติอนบน จงัหวัดัสำกลนุคัร จงัหวัดั

นุคัรพนุม จงัหวัดัหนุองคัาย จงัหวัดัอดุรธานีุ จงัหวัดั
หนุองบวััลำาภ ่และจงัหวัดัเลย 

• ภาคติะวนัออกเฉียงเหันือติอนล่าง จงัหวัดัอบุลราชธานีุและ
จงัหวัดัอำานุาจเจรญิ

ซีึ�งจะชว่ัยส่ำงเสำรมิการสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุอยา่งยั�งยนืุ และสำรา้งโอกาสำ
ทางเศรษ์ฐกิจในุด้านุการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุได้เปน็ุอยา่งดีอกีด้วัย 
สำามารถืติ่ดต่ามรายละเอยีด “โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ ต่ามรอย
องค์ัหลวังป่ม่ั�นุ” ได้ที� www.luangpumun-cbt.org

คัวัามสำำาเรจ็ของโคัรงการ ได้ลงพื�นุที�คัรบ 12 จงัหวัดั 35 พื�นุที�สำำาคััญ 
และสำรา้งเส้ำนุทางการท่องเที�ยวัได้ 6 เส้ำนุทาง ได้แก่ 1. เชยีงใหม ่2. ลพบรุ ี
3. นุคัรนุายก 4. อบุลราชธานีุ-อำานุาจเจรญิ 5. สำกลนุคัร-นุคัรพนุม 
6. อดุรธานีุ-เลย-หนุองคัาย-หนุองบวััลำาภ ่โดยมชีมุชนุที�เขา้รว่ัมโคัรงการ
จำานุวันุ 35 ชมุชนุ (พื�นุที�ละหนึุ�งชมุชนุ) และในุชว่ังเริ�มต้่นุสำามารถืสำรา้ง
รายได้ให้ชมุชนุกวัา่ 90,000 บาท

ไทยเบฟ มล่นิุธสิิำรวิัฒันุภักดี รว่ัมกับกรมการพัฒนุาชมุชนุ 
กระทรวังมหาดไทย เล็งเห็นุคัวัามสำำาคััญของการเฉลิมฉลองคัรบรอบ 
150 ปชีาต่กาล องค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ ซีึ�งได้รบัการยกยอ่งจาก
องค์ัการศึกษ์า วัทิยาศาสำต่ร ์และวัฒันุธรรมแห่งสำหประชาชาติ่ 
(UNESCO) ให้องค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ เปน็ุบคุัคัลสำำาคััญของโลก 
สำาขาสัำนุติ่ภาพ ในุวัาระ ป ี2563 - 2564 และได้รบัการบรรจใุห้มกีาร
เฉลิมฉลองคัรบ 150 ปชีาต่กาล ในุวันัุที� 20 มกราคัม 2563 ซีึ�งท่านุ
ได้จารกิไปในุพื�นุที�ต่่าง ๆ หลายภม่ภิาคั ทั�งภาคักลาง ภาคัเหนืุอ 
และภาคัต่ะวันัุออกเฉียงเหนืุอของประเทศไทย และประเทศใกล้เคีัยง 
จงึนัุบเปน็ุโอกาสำอนัุดีในุการจดัให้มโีคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ
ต่ามรอยองค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ เพื�อเชญิชวันุประชาสัำมพันุธ์
ให้ประชาชนุได้เดินุทางเข้าไปเรยีนุร่ป้ระวัติั่ วัตั่รปฏิบติั่อนัุงดงาม 
รวัมทั�งปฏิปทาคัำาสำอนุขององค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ นุอกจากนีุ�
ยงัเปน็ุการส่ำงเสำรมิให้เกิดการทำางานุรว่ัมกันุระหวัา่ง บา้นุ วัดั 
โรงเรยีนุ ภายใต้่หลักการ “บวัร” และพัฒนุาเปน็ุ บรษัิ์ท วัสิำาหกิจ
ชมุชนุ ราชการ ที�ประสำานุสำอดคัล้องกับผ่่้มจีติ่ศรทัธาต่่อการทำาดี
ได้บร่ณีาการคัวัามรว่ัมมอื เพื�อกระตุ่นุ้เศรษ์ฐกิจสำรา้งรายได้ของ
ชมุชนุจากโคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุที�เปน็ุการกระจายรายได้
เขา้สำ่่วัสิำาหกิจ ผ่่้ประกอบการรา้นุค้ัาชมุชนุ รา้นุอาหาร โฮมสำเต่ย ์
ผ่่ผ้่ลิต่สิำนุค้ัาชมุชนุ ของที�ระลึก และพัฒนุาจนุมีวัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม
เกิดใหมข่ึ�นุมาได้

ตั่กบาต่รหนุ้าถืนุนุธรรม วัดัปา่ภร่ทัิต่ต่ถิืราวัาสำ จงัหวัดัสำกลนุคัร
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ภาพโครงการท่องเที�ยวโด็ยชมุชนติามรอยองค์หัลวงป้�มั�น ภร้ทัิติโติ

สามารถติิด็ติามรายละเอยีด็ ได็�ที�

QR code โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุต่ามรอย
องค์หัลวงป้�มั�น ภร้ทัิติโติ
หรอื www.luangpumun-cbt.org

พิธเีปิดโคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุต่ามรอยองค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่ 

เยี�ยมชมวัสิำาหกิจชมุชนุในุโคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุต่ามรอยองค์ัหลวังป่ม่ั�นุ ภร่ทัิต่โต่
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ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็

จงัหัวดั็ กลุ่ม / 
จำานวนผู้้�ได็�รบัประโยชน์

จำานวน
(กิโลกรมั)

น่าน กลุ่มวสิาหักิจชมุชนแปลงใหัญ่มะม่วงเพื�อการส่งออก
ติำาบลป�ากลาง อำาเภอปวั จงัหัวดั็น่าน

จำานวน 65 ราย

10,000

ลำาดั็บ จงัหัวดั็ กลุ่ม / 
จำานวนผู้้�ได็�รบัประโยชน์

จำานวน
(กิโลกรมั)

จำานวนช�างที�ได็�รบัการชว่ยเหัลือ

1 เชยีงใหัม่
 

มะม่วง
กลุ่มเกษติรแปลงใหัญ่มะม่วงไรบ่วกบง 
อำาเภอด็อยหัล่อ จงัหัวดั็เชยีงใหัม่

จำานวน 35 ราย

21,000 ช�างประมาณ์
700 เชอืก 

ต่ามปางชา้งในุพื�นุที� อำาเภอแม่รมิ /
อำาเภอแม่แต่ง / อำาเภอแม่วัาง /

อำาเภอสำะเมิง2 ลำาไย
กลุ่มวสิาหักิจชมุชนลำาไยคณุ์ภาพแปลงใหัญ่
อำาเภอพร�าว จงัหัวดั็เชยีงใหัม่

จำานวน 43 ราย

3,000

3 สุรนิทร์ มะม่วง
กลุ่มเกษติรแปลงใหัญ่มหัาสารคาม 

จำานวน 35 ราย

6,000 ช�างประมาณ์ 70 เชอืก
ซีึ�งจะเปน็ุกลุ่มชา้งวัา่งงานุ 

(กลับมาจากพื�นุที�อื�นุที�ไปหากินุ)

4 สุราษฎรธ์ีานี มะละกอ
กลุ่มเกษติรกรผู้้�ปลก้ยางพาราและปาล์ม อำาเภอพนม 

จำานวน 50 ราย

1,500 ปางชา้งบ้านุเขาสำก 

5 เชอืก

จงัหัวดั็ กลุ่ม / 
จำานวนผู้้�ได็�รบัประโยชน์

จำานวน
(กิโลกรมั)

อดุ็รธีานี กลุ่มเกษติรกรผู้้�ปลก้มะม่วง 
ติำาบลกดุ็หัมากไฟ อำาเภอหันองววัซิอ จงัหัวดั็อดุ็รธีานี

จำานวน 48 ราย

1,500

คืนรอยยิ�มส้่ชมุชน ชว่ยเกษติรกรไทยฝี�าวกิฤติโควดิ็-19 

จากสำถืานุการณ์ีแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 ทำาให้การค้ัาขายและ
การส่ำงออกชะลอตั่วั ส่ำงผ่ลให้ภาคัเกษ์ต่รกรรมเกิดภาวัะสิำนุค้ัา
ล้นุต่ลาด ไทยเบฟจงึประสำานุคัวัามรว่ัมมอืกับบรษัิ์ท นุำาใจไทยเบฟ 
จำำ�กััด และบริษัิัท ปริะช�ริฐัริกััส�มััคคี วิสิ�หกิัจำเพ่ื่�อสังคมั 
(ประเทศไทย) จำากัด ให้คัวัามชว่ัยเหลือในุการรบัซีื�อมะม่วังจำานุวันุ

หลายสิำบตั่นุจากกลุ่มเกษ์ต่รกรหลายพื�นุที�ในุราคัาต่ลาด และนุำาไปผ่่านุ
กระบวันุการแปรรป่เพื�อเพิ�มมล่ค่ัาและสำรา้งรายได้คืันุสำ่่ชมุชนุ และยงั
ได้ส่ำงมอบสิำนุค้ัาที�ผ่่านุการแปรรป่ให้กับผ่่้ได้รบัผ่ลกระทบจาก
สำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19

1. ซีื�อมะมว่ังนุำาดอกไมค้ัณุีภาพดีจากชาวัสำวันุที�ประสำบปญัหาการส่ำงออกผ่ลผ่ลิต่ราคัาต่กต่ำาในุจงัหวัดัอดุรธานีุ 

2. รบัซีื�อมะมว่ังจากเกษ์ต่รกรผ่่ป้ลก่มะมว่ังประสำบปญัหาผ่ลผ่ลิต่ล้นุต่ลาดที�จงัหวัดันุ่านุ แล้วันุำามาแปรรป่เปน็ุไอศกรมีมะมว่ังออกจำาหนุ่าย
ในุแบรนุด์ สิำนุค้ัา SOS

3. ชว่ัยรบัซีื�อมะมว่ังมหาชนุก มะมว่ังนุำาดอกไม ้ลำาไย และมะละกอ จากเกษ์ต่รกรที�ประสำบปญัหาผ่ลไมล้้นุต่ลาด แล้วันุำาส่ำงมอบให้ชา้ง
ที�ขาดแคัลนุอาหาร โดยสำมาคัมสำหพันุธช์า้งไทยชว่ัยคััดสำรรพื�นุที� ดังนีุ�

ทิศทางการด็ำาเนินงาน 

เพื�อนุำาองค์ักรไปสำ่่การพัฒนุาสัำงคัมที�อย่ร่ว่ัมกันุอยา่งมคีัวัามสำขุ
และยั�งยนืุ ไทยเบฟยงัคังสำานุต่่อการสำนัุบสำนุนุุให้ชมุชนุดำารงอย่ไ่ด้
ด้วัยต่นุเองอยา่งมั�นุคัง ภายใต้่กรอบงานุพัฒนุาชมุชนุ โดยมุง่เนุ้นุ
การทำากิจกรรมต่่าง ๆ อยา่งต่่อเนืุ�องเพื�อให้คัรอบคัลมุภารกิจ
ด้านุต่่าง ๆ ดังนีุ�

• ด้านุเศรษ์ฐกิจฐานุราก เกิดพื�นุที�ในุการดำาเนิุนุโคัรงการ
พัฒนุาชมุชนุในุบรเิวัณีรอบโรงงานุและพื�นุที�ต้่นุแบบอื�นุ ๆ 

ทำาให้ชมุชนุสำามารถืพัฒนุาต่นุเองจนุเกิดการรวัมกลุ่มและจดัตั่�ง
เปน็ุวัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (Social Enterprise) อยา่งนุ้อย 2 พื�นุที�

• ด้านุการบรหิารจดัการนุำาโดยเพิ�มพื�นุที�สีำเขยีวั และพื�นุที�บรหิาร
จดัการนุำาเพื�อชมุชนุให้มากขึ�นุ อยา่งนุ้อย 1 พื�นุที�

• สำำาหรบัโคัรงการ “ไทยเบฟ...รวัมใจต้่านุภัยหนุาวั” จะยงัคังสำานุต่่อ
อยา่งต่่อเนืุ�อง โดยมอบผ้่าห่มฟลีซีรไีซีเคิัลที�ผ่ลิต่จากขวัดพลาสำติ่ก
ใชแ้ล้วัต่่อไป เพื�อต่อกยำาการให้คัวัามสำำาคััญทางด้านุสิำ�งแวัดล้อม
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พื�นที� 12 ไร ่
พื�นที� 5 ไร ่

98.39%
100%

การบรรเทาภัยหันาว และความชว่ยเหัลืออื�น ๆ

การบรรเทาภัยหันาว และความชว่ยเหัลืออื�น ๆ

ด็�านทรพัยากรธีรรมชาติิ

มอบผู้�าห่ัม
จำานวน 200,000 ผืู้น 

แบง่เปน็

(ที�มาของแหล่งขอ้มล่: สำรปุโดยกรมปอ้งกันุ
และบรรเทาสำาธารณีภัย 15 จงัหวัดั
กระทรวังมหาดไทย)

โครงการชว่ยเหัลือชมุชนและเกษติรกรในชว่ง 

สำถืานุการณ์ีการระบาดของโรคัโคัวัดิ-19

ปลก้และการบำารงุด็แ้ลรกัษาติ�นไม�ที�ปลก้เสรมิและ

ติ�นไม�เดิ็ม 

การประเมนิการกักเก็บคารบ์อนในมวลชวีภาพต่ิาง ๆ ติ�นโกงกางที�ลงปลก้ในพื�นที�ข้องโครงการปลก้ป�าในใจคนติามศาสติรพ์ระราชา

การเจรญิเติิบโติและอตัิราการรอด็ติายข้องติ�นไม� ปรมิาณ์มวลชวีภาพและการกักเก็บ
คารบ์อนข้องติ�นไม� 

ไทยเบฟ รบัซีื�อผ่ลผ่ลิต่การเกษ์ต่รกวัา่

31,500 กิโลกรมั

โดยนุำาผ่ลผ่ลิต่ไปชว่ยเหัลือช�าง 
ที�ข้าด็แคลนอาหัาร

จำานวน 775 เชอืก 

มผีู้้�ได็�รบัประโยชน์ทั�งสิ�น 163 คน 

พื�นที� 12 ไร ่มปีรมิาณีการสำะสำม

คัารบ์อนุเท่ากับ

3.2832 ตัินต่ิอเฮ่กติาร ์

พื�นที� 5 มปีรมิาณีการสำะสำม

คัารบ์อนุเท่ากับ

3.3508 ตัินต่ิอเฮ่กติาร ์

พื�นุที� 12 ไร ่3,088 ติ�น รวัม 39 ชนิด็

พื�นุที� 5 ไร ่จำานุวันุ 130 ติ�น
รวัมชนิุดพันุธุไ์ม้ 17 ชนิด็

ลงปลก่ในุป ี2562

จำานวน 4,000 ติ�น
และมีการซีอ่มแซีม ปลก่เพิ�มเติ่มอยา่งนุ้อย

10%

 พื�นที� 12 ไร ่มีมวัลชวีัภาพเท่ากับ

6.9857 ตัินต่ิอเฮ่กติาร ์

พื�นที� 5 ไร ่ชวีัภาพเท่ากับ

7.1295 ตัินต่ิอเฮ่กติาร ์

โครงการชว่ยช�าง ชว่ยชมุชนบ�านหั�วยบง จงัหัวดั็เชยีงใหัม่

สำามารถืสำรา้งระบบประปา

นุำาภเ่ขาระยะทาง

2 กิโลเมติร 

2 กิโลเมติร 

เอื�อประโยชน์ุแก่พื�นุที�

จำานวน 21 ไร ่
และมชี�างที�ได็�รบัประโยชน์

จำานวน 20 เชอืก

ประชาชนกวา่ 1,251 คน

ในุ 9 จงัหวัดั ภาคัเหนืุอ/อสีำานุ ที�มารบัมอบ

ผ้่าห่มได้รบัโอกาสำเข้าถึืงการต่รวัจสำขุภาพ

จากหนุ่วัยแพทยเ์คัลื�อนุที�

มอบอปุกรณ์์การเรยีนและ
คอมพิวเติอร ์

60 เครื�อง
ให้โรงเรยีนุที�ส่ำงมอบผ้่าห่มทั�งหมด 

19 แห่ัง

แจกจา่ยสำ่่ประชาชนุ
ผ่่้ประสำบภัยหนุาวั
15 จงัหวัดั

ผู้้�สง้อายุ

89,186 คน
ผู้้�มรีายได็�น�อย 

61,095 คน
ผู้้�ประสบภัยหันาว

33,630 คน
คนพิการทพุพลภาพ 

13,752 คน
เด็็กไร�ผู้้�อปุการะ

2,337 คน

สรปุภาพรวมผู้ลการด็ำาเนินงานพัฒนาชมุชนและสังคม ป ี2563
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จากนโยบาย “สานพลัังประชารฐั” ของรฐับาลั ท่ี่�มอบหมายให้ บรษัิัที่ ไที่ยเบฟเวอเรจ 
จำากัด (มหาชน) โดย คุณุฐาปน สิรวิฒันภัักด่ กรรมการผู้้อ้ำานวยการใหญ่่ รบัหน้าท่ี่�
เปน็หัวหน้าท่ี่มภัาคุเอกชน คุณะที่ำางานการพัฒนา เศรษัฐกิจฐานรากแลัะประชารฐั 
ม่เป้าหมายหลัักในการ “สรา้งรายได้ให้ชมุชน ประชาชนม่คุวามสุข” ภัายใต้้
คุวามรว่มมอืของที่กุภัาคุส่วนโดยน้อมนำาพระบรมราโชบายในการ “สืบสาน รกัษัา 
ต่้อยอด” หลัักปรชัญ่าของเศรษัฐกิจพอเพ่ยง แลัะศาสต้รพ์ระราชาด้านการพัฒนา 
คืุอ “เขา้ใจ เขา้ถึึง แลัะพัฒนา” เปน็กรอบเปา้หมายในการขบัเคุลืั�อนงานท่ี่�สอดรบั
กับเปา้หมายการพัฒนาท่ี่�ยั�งยนืทัี่�ง 17 ข้อ ขององค์ุการสหประชาชาติ้ ซึ่ึ�งในท่ี่�สดุแล้ัว 
จะนำามาส้คุ่วามยั�งยนื 

บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามคัุคุ่ วสิาหกิจเพื�อสังคุม (ประเที่ศไที่ย) จำากัด หรอืบรษัิัที่ 
“ส่วนกลัาง” เปน็ผู้้ป้ระสานคุวามรว่มมอืกับเคุรอืขา่ย “ประชารฐัรกัสามัคุคุ่” ซึ่ึ�งเปน็
บรษัิัที่ท่ี่�จดัตั้�งขึ�นภัายใต้้การบรหิารองค์ุกรแบบ “วสิาหกิจเพื�อสังคุม” (Social 
Enterprise) ทัี่�ง 76 แห่งทัี่�วประเที่ศ แลัะเปน็ผู้้เ้ชื�อมโยงการที่ำางานของ 5 ภัาคุส่วน
เขา้ด้วยกัน ได้แก่ ภัาคุรฐั ภัาคุเอกชน ภัาคุวชิาการ ภัาคุประชาสังคุม แลัะภัาคุ
เอกชน นับเปน็ “นวตั้กรรมที่างสังคุม” (Social Innovation) ของประเที่ศไที่ย

โคุรงการประชารฐัรกัสามัคุคุ่ใชห้ลัักการดำาเนินงานท่ี่�สอดคุล้ัองกับหลัักปรชัญ่า
เศรษัฐกิจพอเพ่ยง โดยเอาพื�นท่ี่�เปน็ตั้วตั้�ง แลัะสัมมาชพ่เต็้มพื�นท่ี่� โดยกลัยทุี่ธ์์
แลัะแผู้นการดำาเนินงานท่ี่�สำาคัุญ่คืุอ 1 เปา้หมาย 3 กลัุม่งาน 5 กระบวนการ กระจายส้่ 
76 จงัหวดัทัี่�วประเที่ศ

โครงการประชารฐัรกัสามคัคี



เป�าหมาย

กลุ่มงาน

กระบวนการ

โครงสร้าง

หลักการ

เกษัต้ร

การเข้าถึึง
ปจัจยัการผู้ลิัต้

การสรา้ง
องค์ุคุวามร้้

การต้ลัาด

บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามัคุคุ่จงัหวดั (วสิาหกิจเพื�อสังคุม) จำากัด 76 แห่ง
บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามัคุคุ่จงัหวดั วสิาหกิจเพื�อสังคุม (ประเที่ศไที่ย) จำากัด

หลัักปรชัญ่าของเศรษัฐกิจพอเพ่ยง

การสื�อสาร
เพื�อการรบัร้้

การบรหิารจดัการ
เพื�อคุวามยั�งยืน

ต้้นที่าง .................................. กลัางที่าง .................................. ปลัายที่าง

แปรรป้ ท่ี่องเท่ี่�ยว
โดยชมุชน

สร้า้งร้ายได้้ให้้ชุมุชุน
ปร้ะชุาชุนมีความสุข

องค์์ค์วามรู้้� 
1.	 สร้า้งวชิุาชุพีในร้ะดั้บชุมุชุน	

เชุน่	โคร้งการ้	OTOP
2.	 ให้้ความร้้แ้ก่เยาวชุน

ส่ิ่�งแวดล้�อม
1.	 อนรุ้กัษ์์ธร้ร้มชุาติิ	

เชุน่	ผืืนปา่	ผืืนดิ้น	
ต้ินนำา	ท้้องท้ะเล

2.	 สร้า้งวนัิยในการ้จัดั้การ้ขยะ
อย่างเปน็ร้ป้ธร้ร้ม

3.	 ร้ณร้งค์การ้บร้หิ้าร้จัดั้การ้
นำาเสีย

โค์รู้งการู้โรู้งพยาบาล้อาหารู้ปล้อดภััย 

บร้ณาการคุวามรว่มมอืกับกระที่รวงสาธ์ารณสขุ กระที่รวงมหาดไที่ย 
กระที่รวงเกษัต้รแลัะสหกรณ์ กระที่รวงพาณิชย ์แลัะมหาวทิี่ยาลััย
ต่้าง ๆ โดยมเ่คุรอืขา่ย “ประชารฐัรกัสามคัุคุ่” เปน็ผู้้้ประสานงาน
ชมุชน เพื�อหาแหล่ังพื�นท่ี่�ผู้ลิัต้วตั้ถึดิุบท่ี่�ปลัอดภััยทัี่�งภัายใน
จงัหวดั แลัะจงัหวดัใกล้ัเคุ่ยง การรวมกลัุ่มเกษัต้รกร รวบรวม

วตั้ถึดิุบ บรกิารจดัส่งการขนส่งไปยงัโรงพยาบาลัในจงัหวดัท่ี่�เขา้รว่ม
โคุรงการ เปา้หมายสำาคัุญ่คืุอการสรา้งรายได้ให้กับเกษัต้รแลัะ
กลัุม่วสิาหกิจชมุชน ในพื�นท่ี่�มต่้ลัาดในการส่งผัู้กผู้ลัไม้ปลัอดภััย
อยา่งยั�งยนื ประชาชนในประเที่ศมส่ขุภัาพด่ ได้บรโิภัคุสินคุ้าท่ี่�ม่
คุณุภัาพได้มาต้รฐาน
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สัิ่�งซื้้�อ 
ส่งใบสั�งซื้ื�อท้กุสัปด้าห์้
สำาห้ร้บัการ้สั�งซื้ื�อสัปด้าห์้ถััด้ไป

ย้นยันการู้สัิ่�งซื้้�อ
ส่งใบสั�งซื้ื�อที้�ได้้ร้บั
ให้้กับเคร้อืข่าย

ปรู้ะชารู้ฐัรู้กัสิ่ามัค์คี์จังัหวดั

ปรู้ะชารู้ฐัรู้กัสิ่ามัค์คี์จังัหวดั

ปรู้ะชารู้ฐัรู้กัสิ่ามัค์คี์ (ปรู้ะเทศไทย)

โรู้งพยาบาล้

โรู้งพยาบาล้

เค์รู้อ้ข่่ายเกษตรู้กรู้

เค์รู้อ้ข่่ายเกษตรู้กรู้ เกษตรู้กรู้

1 2 3

457 รู้บัส่ิ่นค์�า
•	 ร้บัสินค้าจัากเกษ์ติร้กร้

และส่งให้้กับโร้งพยาบาล
•	 ติร้วจัสอบสินค้าและ 

ร้บัใบวางบิล

รู้บัใบวางบ่ล้แล้ะชำารู้ะเง่นให�กับเกษตรู้กรู้ทันที

ชำารู้ะค่์าส่ิ่นค์�า 15 วนั

จัดัสิ่รู้รู้โค์วตา
การู้ผล่้ตที�เปน็ธรู้รู้ม
วางแผืนการ้สั�งซื้ื�อ	แจัง้ไปยัง
กลุ่มเกษ์ติร้กร้แต่ิละร้ายและ
แจัง้ยอด้การ้สั�งท้าง	LINE	
Group	ห้ร้อืโท้ร้ศััพท์้

จัดัส่ิ่ง
•	 ปลก้ผัืกและผืลไม้ติามความ

ต้ิองการ้จัากเคร้อืข่ายฯ
•	 กร้ณีคร้ั�งแร้กต้ิองวางแผืน

การ้ปลก้	45-60	วนั

ปรู้ะชมุรู้ว่มกัน
เพื�ออปัเด้ติความคืบห้น้าปญัห้าและอปุสร้ร้คต่ิาง	ๆ	

สิ่าธารู้ณสุิ่ข่

รู้ายงานการู้ดำาเน่นการู้ 

6

8 9

ปจัจบุนัเคุรอืขา่ย “ประชารฐัรกัสามคัุคุ่” ใน 34 จงัหวดั สามารถึ
จดัส่งสินคุ้าเกษัต้รปลัอดภััย เขา้ส้่โรงพยาบาลัได้จำานวน 42 แห่ง
ทัี่�วประเที่ศ สรา้งรายได้ให้ชมุชนไปแล้ัว 133,891,936.17 บาที่ โดย
บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามคัุคุ่ต้รงั (วสิาหกิจเพื�อสังคุม) จำากัด แลัะ 
บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามคัุคุ่พิษัณโุลัก (วสิาหกิจเพื�อสังคุม) จำากัด 
สามารถึขบัเคุลืั�อนโคุรงการดังกล่ัาว จนสรา้งรายได้ให้แก่ชมุชน
สง้สดุจำานวน 27,028,067.33 บาที่ แลัะ 27,974,206.95 บาที่ 
ต้ามลัำาดับ โดยในปน่ี�สามารถึสรา้งรายได้ให้ชมุชนเพิ�มขึ�น
กวา่ 70 ล้ัานบาที่

นอกเหนือจากการส่งผัู้กผู้ลัไม้ปลัอดภััยแก่โรงพยาบาลัในพื�นท่ี่�แล้ัว 
บรษัิัที่ประชารฐัรกัสามคัุคุ่ กาญ่จนบรุ ่(วสิาหกิจเพื�อสังคุม) จำากัด 
ได้พัฒนาเปน็ต้้นแบบคุวามสำาเรจ็ในการขยายเคุรอืขา่ยการจดัส่ง
ผัู้กแลัะผู้ลัไมป้ลัอดภััยออกนอกพื�นท่ี่�ในจงัหวดัโดยสามารถึจดัส่ง
เข้าส้่โรงพยาบาลัในเขต้กรงุเที่พฯ แลัะปรมิณฑลั ถึึง 7 โรงพยาบาลั 
ประกอบด้วย โรงพยาบาลัสงฆ์ ์สถึาบนัมะเรง็แห่งชาติ้ 

สถึาบนับำาราศนราดร้ สถึาบนัประสาที่วทิี่ยา โรงพยาบาลันวมนิที่ร ์9 
โรงพยาบาลัมหาวชริาลังกรณ์-ธ์ญั่บรุ ่(ศน้ยม์ะเรง็คุลัอง 10) 
แลัะโรงพยาบาลัเด็ก

โค์รู้งการู้ผ�าข่าวม�าท�องถ่ิ่�นหัตถิ่ศ่ล้ปไ์ทย 

เปา้หมายสำาคัุญ่ของโคุรงการ คืุอเปล่ั�ยนมมุมองของผู้้้บรโิภัคุท่ี่�ม่
ต่้อผู้้าขาวมา้ต้ลัอดจนสรา้งแรงบนัดาลัใจ แลัะองค์ุคุวามร้ใ้ห้แก่
ชมุชนเพื�อนำาไปต่้อยอดแลัะพัฒนาผู้ลิัต้ภััณฑ์ให้มคุ่วามหลัากหลัาย 
แลัะมคุ่ณุภัาพสอดคุล้ัองกับคุวามต้้องการของต้ลัาด เปน็การ
ชว่ยเพิ�มรายได้ให้ชมุชนอยา่งยั�งยนื สามารถึติ้ดต้ามผู้ลังานของ
โคุรงการผู้้าขาวมา้ท้ี่องถิึ�นหัต้ถึศิลัปไ์ที่ย ได้ท่ี่� เพจเฟซึ่บุ�ก 
pakaomaPRS 

ชว่งปลัายป ี2562 โคุรงการผู้้าขาวมา้ท้ี่องถิึ�นหัต้ถึศิลัปไ์ที่ยรว่มมอื
กับโคุรงการสนับสนนุกิจกรรม ของสถึาบนัการศึกษัา EISA 
(Educational Instituted Support Activities) จดัที่ำาโคุรงการ 
Creative Young Designer เพื�อส่งเสรมิให้เกิดการแลักเปล่ั�ยน
เรย่นร้ร้ะหวา่งชมุชนผู้้้ผู้ลิัต้ผู้้าขาวมา้ที่อมอื กับกลัุ่มนักศึกษัาด้าน
การออกแบบแฟชั�นจากมหาวทิี่ยาลััยต่้าง ๆ เปา้หมายสำาคัุญ่ คืุอ
การพัฒนาผู้ลิัต้ภััณฑ์รป้แบบใหม ่ๆ ท่ี่�ต้อบโจที่ยค์ุวามต้้องการ
ผู้้้บรโิภัคุ โดยมโ่คุรงการท่ี่�ดำาเนินการเสรจ็สิ�นไปแล้ัว ได้แก่ 
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• ผู้ลังานชดุ Thai Fabric Mix It Happen ภัายใต้้คุวามรว่มมอื
ของ วสิาหกิจชมุชนแปรรป้รอ้ยรกัษ์ั ต้ำาบลัฮ่อ่งแฮ่ ่จงัหวดั
รอ้ยเอด็ แลัะคุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์สาขาวชิาออกแบบแฟชั�น 
มหาวทิี่ยาลััยกรงุเที่พ

• ผู้ลังานชดุ The New Story of Baan Nammorn ภัายใต้้คุวาม
รว่มมอืของ วสิาหกิจชมุชนนำามอญ่แจซ้ึ่อ้น ต้ำาบลัแจซ้ึ่อ้น จงัหวดั
ลัำาปาง แลัะ คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์สาขาการออกแบบแลัะธ์รุกิจ
แฟชั�น มหาวทิี่ยาลััยธ์รุกิจบณัฑิต้ย์

โค์รู้งการู้สิ่ะพายสิ่ายแนว 

บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามคัุคุ่วสิาหกิจเพื�อสังคุม (ประเที่ศไที่ย) 
จำากัด พรอ้มด้วยหน่วยงานเคุรอืขา่ย สถึาบนัพัฒนาอตุ้สาหกรรม
สิ�งที่อ ลังพื�นท่ี่�เพื�อให้คุวามร้ด้้านเที่คุนิคุการที่อ รป้แบบ ส่สัน 
เพื�อสรา้งมล้ัคุ่าเพิ�มแลัะยกระดับ “ยา่ม” ไที่ยให้ต้รงใจผู้้้บรโิภัคุ 
นอกจากน่�ยงัรว่มมอืกับด่ไซึ่เนอรจ์ติ้อาสาระดับประเที่ศ เชน่ 
ASAVA Tube Gallery แลัะด่ไซึ่เนอรท้์ี่องถิึ�นในการพัฒนา
รป้แบบ เที่คุนิคุการที่อ แลัะการแปรรป้ ต้ลัอดจนการจดัจำาหน่าย 
โดยเปา้หมายสง้สดุ คืุอ สรา้งรายได้เพิ�มขึ�นให้กับชมุชนอยา่งยั�งยนื

นอกจากน่�ยงัเพิ�มชอ่งที่างการจำาหน่ายท่ี่�สามารถึเขา้ถึึงผู้้้บรโิภัคุ
ทัี่�งในประเที่ศแลัะต่้างประเที่ศได้ เชน่ รว่มจดัแสดงสินคุ้าในงาน 
OTOP งานบ้านแลัะสวน งานฮ่อ่งกงแฟชั�นวคุ่ แลัะเที่รดแฟร ์2019 
(Hong Kong Fashion Week & Trade Fair 2019) แลัะชอ่งที่าง
ออนไลัน์คืุอ เพจเฟซึ่บุ�กแลัะอนิสต้าแกรมชื�อ “สารพัดสรรพศิลัป”์  
ทัี่�งน่�ได้เส่ยงต้อบรบัจากผู้้้ผู้ลิัต้แลัะผู้้้บรโิภัคุเปน็อยา่งด่จนที่ำาให้
กระแสยา่มไที่ยกลัับมาได้รบัคุวามนิยมในกลัุ่มคุนรุน่ใหมอ่ยา่ง
รวดเรว็ แลัะยงัชว่ยสรา้งการเติ้บโต้ให้แก่ชมุชน ที่ำาให้ปจัจบุนั

มส่มาชกิเขา้รว่มโคุรงการ 3,064 คุน จาก 39 ชมุชน ใน 18 จงัหวดั
ทัี่�วประเที่ศ สรา้งรายได้ให้แก่ชมุชนแล้ัวถึึง 15,785,311 บาที่ โดยในปน่ี�
สามารถึสรา้งรายได้ให้ชมุชนเพิ�มขึ�น 5,571,195 บาที่

ปจัจบุนัสามารถึเพิ�มรายได้ให้แก่ชมุชนผู้้้ผู้ลิัต้ผู้้าขาวมา้ท่ี่�เขา้รว่มโคุรงการ 26 ชมุชน รวมรายได้ 145,189,900 บาที่ โดยในปน่ี�สามารถึ
สรา้งรายได้ให้ชมุชนเพิ�มขึ�นกวา่ 17 ล้ัานบาที่

สำาหรบัป ี2563 ยงัคุงขบัเคุลืั�อนโคุรงการ Creative Young Designer อยา่งต่้อเนื�อง โดยขยายเคุรอืขา่ยการที่ำางานออกเปน็ 7 กลัุ่ม ดังน่�

กลุ้่มที� ชมุชน มหาวท่ยาลั้ย

1 บ้านหาดเส่�ยว จงัหวดัสโุขทัี่ย คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์มหาวทิี่ยาลััยธ์รุกิจบัณฑิต้ย์

2 วสิาหกิจชมุชนคุอต้ต้อนด่ไซึ่น์ จงัหวดัปที่มุธ์าน่ คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์มหาวทิี่ยาลััยกรงุเที่พ

3 บ้านดอนแร ่จงัหวดัราชบรุ่ วทิี่ยาลััยเพาะชา่ง

4 บ้านหนองลิัง จงัหวดัสพุรรณบรุ่ คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์มหาวทิี่ยาลััยราชภััฏสวนสนัุนที่า

5 บ้านไที่รงาม จงัหวดัสระแก้ว คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์สาขาวชิาศิลัปะการออกแบบพัสต้ราภัรณ์ มหาวทิี่ยาลััยธ์รรมศาสต้ร์

6 บ้านหนองขาว จงัหวดักาญ่จนบรุ่ คุณะศิลัปกรรมศาสต้ร ์สาขาวชิาออกแบบหัต้ถึอตุ้สาหกรรม มหาวทิี่ยาลััยธ์รรมศาสต้ร์

7 บ้านเขาเต่้า จงัหวดัประจวบคุ่รข่ันธ์์ สถึาบันส่งเสรมิศิลัปวฒันธ์รรม มหาวทิี่ยาลััยรงัสิต้
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รู้�านปรู้ะชารู้ฐัรู้กัสิ่ามัค์คี์ วส่ิ่าหก่จัเพ้�อสัิ่งค์ม 
(ปรู้ะเทศไทย) 
ตั้�งอย้ท่่ี่�อาคุาร ซึ่ดั่บเบิ�ลัย ้ที่าวเวอร ์ถึนนรชัดาภิัเษัก แขวง
ห้วยขวาง เขต้ห้วยขวาง กรงุเที่พฯ จดัตั้�งขึ�นภัายใต้้แนวคิุดการ
พัฒนาชอ่งที่างการขายระดับประเที่ศโดยใชเ้ปน็ศน้ยร์วมจดัแสดง 
แลัะจำาหน่ายผู้ลิัต้ภััณฑ์ชมุชนจากเคุรอืขา่ยประชารฐัรกัสามคัุคุ่
แบบถึาวร นอกจากการขายปล่ักผู้ลิัต้ภััณฑ์ชมุชนผู่้านหน้ารา้น 
แลัะผู่้านที่างเพจเฟซึ่บุ�ก prsthailand.official แล้ัว ยงัมก่ารเชื�อม
โยงเขา้ส้่องค์ุกรขนาดใหญ่่ในการจดัที่ำาสินคุ้าของท่ี่�ระลึักรป้แบบ 
Made to Order เพื�อใชใ้นงานสัมมนา กิจกรรมต่้าง ๆ ขององค์ุกร 
รวมไปถึึงกระเชา้ของขวญั่ในเที่ศกาลัต่้าง ๆ อก่ด้วย 

ปจัจบุนั รา้นประชารฐัรกัสามคัุคุ่ สนับสนนุการจดัจำาหน่าย
ผู้ลิัต้ภััณฑ์ชมุชนรวมแล้ัวกวา่ 159,000 รายการจาก 425 ชมุชน 
สามารถึสรา้งรายได้ให้แก่ชมุชนไปแล้ัวรวมกวา่ 15.69 ล้ัานบาที่ 
โดยในปน่ี�สามารถึสรา้งรายได้ให้ชมุชนเพิ�มขึ�นกวา่ 5 ล้ัานบาที่

โค์รู้งการู้เค์รู้้�องสีิ่ข่�าวค์รู้วัเรู้อ้น 

โคุรงการพัฒนานวตั้กรรม “เคุรื�องส่ขา้วคุรวัเรอืน” เคุรื�องส่ข้าว
ขนาดเล็ักซึ่ึ�งมก่ารดำาเนินงานมาตั้�งแต่้ป ี2560 เปา้หมายสำาคัุญ่
ของการพัฒนานวตั้กรรมเคุรื�องส่ขา้วในคุรวัเรอืนคุรั�งน่�คืุอการ
ผู้ลัักดันให้เกิดห่วงโซึ่อ่ปุที่านใหม ่มุง่เน้นการสรา้งชอ่งที่างการ
ต้ลัาดใหมใ่ห้แก่เกษัต้รกรสามารถึจำาหน่ายขา้วสายพันธ์ุพื์�นเมอืง 
ต้รงให้แก่ผู้้บ้รโิภัคุในราคุาท่ี่�สง้กวา่การขายในรป้แบบเดิม นอกจากน่� 
จะชว่ยส่งเสรมิให้เกษัต้รกรมทั่ี่กษัะการผู้ลิัต้ การอบแห้ง คัุดเลืัอก 
บรรจ ุแลัะขนส่งให้มคุ่ณุภัาพก่อนส่งต้รงถึึงผู้้้บรโิภัคุนับเปน็การ
สรา้งรายได้แก่เกษัต้รกรโดยต้รง โดยบรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามัคุคุ่
วสิาหกิจเพื�อสังคุม (ประเที่ศไที่ย) จำากัด แลัะบรษัิัที่ นาที่วเ่ที่คุโนโลัย ่
จำากัด ม่แผู้นงานรว่มกันได้ดำาเนินการวจิยัแลัะพัฒนา ผู้ลิัต้
แลัะจดัจำาหน่าย เคุรื�องส่ขา้วคุรวัเรอืน รุน่ท่ี่� 1 ในป ี2563 จำานวน 
150 เคุรื�อง แลัะจดัจำาหน่ายขายได้ทัี่�งสิ�น 148 เคุรื�อง แลัะมก่าร
พัฒนาเคุรื�องส่ขา้วคุรวัเรอืน รุน่ท่ี่� 2 ให้มข่นาดเล็ักแลัะนำาหนักกวา่
รุน่แรกเปน็ตั้วต้้นแบบเพื�อพัฒนาต่้อยอดในการผู้ลิัต้ให้แล้ัวเสรจ็
ในเดือนต้ลุัาคุม ป ี2564

ค์วามมุง่มั�นแล้ะค์วามสิ่ำาเรู้จ็ั 

• โคุรงการประชารฐัรกัสามคัุคุ่รว่มพัฒนาแลัะจำาหน่ายสินคุ้า
ชมุชนในชว่งวกิฤต้โคุวดิ-19 โดยมเ่ปา้หมายสำาคัุญ่คืุอ ชว่ยเหลืัอ
ชมุชนท่ี่�ม่คุวามพรอ้มจากเคุรอืข่ายประชารฐัรกัสามัคุคุ่
ทัี่�วประเที่ศ รวมไปถึึงชมุชนต้ามโคุรงการชมุชนด่มร่อยยิ�ม
ให้มร่ายได้จากการจำาหน่ายสินคุ้าผู่้านที่างเพจเฟซึ่บุ�กชื�อ 
“สารพัดสรรพศิลัป”์ หรอื SaraphadSabphasilp (เปล่ั�ยนชื�อ
จากเพจสะพายสายแนว) ซึ่ึ�งต้ลัอด 2 เดือนเต็้มคืุอระหวา่ง
เดือนเมษัายน - พฤษัภัาคุม สามารถึสรา้งรายได้ให้แก่ชมุชน
ท่ี่�เขา้รว่ม ทัี่�ง 88 ชมุชนเปน็เงนิรวม 3,863,915 บาที่ 

• ปจัจบุนัเคุรอืขา่ย “ประชารฐัรกัสามคัุคุ่” ทัี่�งประเที่ศสามารถึ
ขบัเคุลืั�อนการดำาเนินงานไปแล้ัว 1,161 โคุรงการ แบง่ต้าม 3 
ประเภัที่กลัุ่มงาน คืุอ เกษัต้ร แปรรป้ แลัะท่ี่องเท่ี่�ยวโดยชมุชน 

คุรอบคุลัมุ 85,064 คุรวัเรอืน ซึ่ึ�งสามารถึสรา้งรายได้ให้ชมุชน 
ไปแล้ัว 1,246,120,152 บาที่ โดยในปน่ี�สามารถึสรา้งรายได้ให้ชมุชน
เพิ�มขึ�นกวา่ 243 ล้ัานบาที่ 

• “กลัุ่มปกัผู้้าด้วยมอื จงัหวดัเชย่งราย” ผู้้้เขา้รว่มโคุรงการสะพาย
สายแนวได้รบัรางวลัั THAILAND TOP SME AWARDS 2019 
สาขา “วสิาหกิจส่งเสรมิภัม้ปิญั่ญ่าชมุชนยอดเย่�ยม” ซึ่ึ�งเปน็รางวลัั
ท่ี่�มอบให้กับวสิาหกิจ ขนาดกลัางแลัะขนาดยอ่มท่ี่�มผู่้ลัการดำาเนินงาน
ยอดเย่�ยมแลัะโดดเด่น โดยมว่ตั้ถึปุระสงค์ุ เพื�อยกยอ่ง ส่งเสรมิ
แลัะพัฒนาผู้้้ประกอบการวสิาหกิจขนาดกลัาง แลัะขนาดยอ่ม 
ให้มคุ่วามสามารถึในการแขง่ขัน มก่ารบรหิารจดัการท่ี่�แต้กต่้าง 
แลัะสามารถึสรา้งให้เปน็องค์ุกรต้้นแบบได้

162 โครงการประชารฐัรกัสามัคคี
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จัำานวนโค์รู้งการู้ 1,161 โค์รู้งการู้

ปรู้ะเภัทกลุ้่มงาน

13%
การู้ท่องเที�ยว 
โดยชมุชน

33%
การู้เกษตรู้

54% 
การู้แปรู้รู้ป้

จัำานวนชมุชน 

จัำานวนชมุชนในโค์รู้งการู้ตามภัม้่ภัาค์

3,613 ชมุชน (85,064 ค์รู้วัเรู้อ้น)

885

ภัาค์เหน้อ

836

ภัาค์ตะวนัออก
เฉีียงเหน้อ

1,017

ภัาค์กล้าง

875

ภัาค์ใต�

รู้ายได�ที�เพ่�มข่้�นจัากการู้ดำาเน่นการู้

1,246,120,152 บาท

• อก่หนึ�งในคุวามสำาเรจ็ คืุอการสรา้ง “นักพัฒนาธ์รุกิจชมุชน” จำานวน 152 คุน ให้เปน็ผู้้้นำาการพัฒนาชมุชนรุน่ใหมพ่รอ้มปฏิบติั้หน้าท่ี่�
ในพื�นท่ี่�บา้นเกิดของต้นเองรว่มกับคุณะกรรมการ ของเคุรอืข่ายประชารฐัรกัสามัคุคุ่ระดับจงัหวดัทัี่�ง 72 แห่งทัี่�วประเที่ศ โดยภัายหลัังสิ�นสดุ
โคุรงการ มนั่กพัฒนาธ์รุกิจจำานวน 16 คุน ท่ี่�มผู่้ลัการปฏิบติั้งานโดดเด่นพัฒนาต้นเองจนสามารถึต่้อยอดการที่ำางานในระดับอำาเภัออยา่ง
ต่้อเนื�อง เชน่ อำาเภัอแมแ่จม่ จงัหวดัเชย่งใหม่ อำาเภัอแหลัมสิงห์ จงัหวดัจนัที่บรุ ่อำาเภัอโขงเจย่ม จงัหวดัอบุลัราชธ์าน่ อำาเภัอคุวนขนนุ 
จงัหวดัพัที่ลังุ อำาเภัอเมืองหนองคุาย จงัหวดัหนองคุาย อำาเภัออา่วลึัก จงัหวดักระบ่� อำาเภัอพรหมคุ่ร ่จงัหวดันคุรศรธ่์รรมราช เปน็ต้้น

ท่ศทางการู้ดำาเน่นงาน

จากปท่ีี่�ผู่้านมาโคุรงการประชารฐัรกัสามคัุคุ่ยงัคุงดำาเนินงานอย้บ่นเส้นที่างการพัฒนาเศรษัฐกิจฐานราก ซึ่ึ�งแบง่ออกเปน็ 3 ขั�นต้อน ดังน่�

1.  วางรู้ากฐานแล้ะเค์รู้อ้ข่า่ย (ป ี2559 - 2562) เริ�มจากการวาง
รป้แบบสรา้งกลัไกเคุรอืขา่ยโดยจดัตั้�งเคุรอืขา่ยวสิาหกิจเพื�อ
สังคุมประชารฐัรกัสามคัุคุ่ 76 จงัหวดัทัี่�วประเที่ศ แลัะบรษัิัที่
ประชารฐัรกัสามคัุคุ่ประเที่ศไที่ย โดยแต่้ลัะจงัหวดัเริ�มดำาเนินงาน
อยา่งเปน็รป้ธ์รรมพรอ้มกับโคุรงการระดับประเที่ศ แลัะยงัได้
จดัตั้�งมล้ันิธ์สิถึาบันพัฒนาวสิาหกิจเพื�อสังคุมแห่งประเที่ศไที่ย 
(FINSEDT) เพื�อขบัเคุลืั�อนภัาคุวสิาหกิจเพื�อสังคุมทัี่�วประเที่ศ 

โดยเมื�อวนัท่ี่� 15 พฤศจกิายน 2562 บรษัิัที่ ประชารฐัรกัสามคัุคุ่ 
วสิาหกิจเพื�อสังคุม (ประเที่ศไที่ย) จำากัด แลัะเคุรอืขา่ยประชารฐั
ทัี่�ง 76 จงัหวดั ได้รบัการจดที่ะเบย่นเปน็วสิาหกิจเพื�อสังคุม 
ต้ามมาต้รา 6(1) แห่งพระราชบญั่ญั่ติ้ส่งเสรมิวสิาหกิจเพื�อ
สังคุม พ.ศ. 2562 ประเภัที่ “วสิาหกิจเพื�อสังคุมท่ี่�ไมป่ระสงค์ุจะ 
แบง่ปนักำาไรให้แก่ผู้้้เปน็หุ้นส่วนหรอืผู้้้ถืึอหุ้น” จาก สำานักงาน
ส่งเสรมิวสิาหกิจเพื�อสังคุม กรมพัฒนาสังคุมแลัะ สวสัดิการ 
กระที่รวงการพัฒนาสังคุมแลัะคุวามมั�นคุงของมนษุัย ์เปน็ท่ี่�
เรย่บรอ้ยแล้ัว

2. สิ่รู้�างค์วามสิ่ำาเรู้จ็ัในทกุจังัหวดั (ป ี2563 - 2565) ผู้ลัักดันให้
เคุรอืขา่ยประชารฐัรกัสามคัุคุ่ที่กุจงัหวดั สรา้งต้้นแบบแห่ง
คุวามสำาเรจ็ของการดำาเนินงานทัี่�ง 3 กลัุ่มงาน ได้แก่ เกษัต้ร 
แปรรป้ แลัะท่ี่องเท่ี่�ยวโดยชมุชน พรอ้มส่งต่้อแลัะแลักเปล่ั�ยน

องค์ุคุวามร้ใ้ห้แก่สมาชกิในเคุรอืขา่ย โดยเปา้หมายสำาคัุญ่ 
คืุอ เกิดการสรา้งเคุรอืขา่ย ของธ์รุกิจจากระดับชมุชนส้่ระดับ
ประเที่ศ 

หลัังจากสถึานการณ์โคุวดิ-19 คุล่ั�คุลัาย ภัายในระยะเวลัา 2 ป ี
มเ่ปา้หมายคืุอ เชื�อมโยงการที่ำางานจากที่กุภัาคุส่วนรว่มกับ
ประชารฐัรกัสามคัุคุ่จงัหวดัท่ี่�มคุ่วามเขม้แขง็อยา่งน้อยรอ้ยลัะ 
50 ของประเที่ศเพื�อส่งเสรมิศักยภัาพชมุชนแลัะขบัเคุลืั�อนให้
เกิดผู้ลังานท่ี่�เปน็รป้ธ์รรมใน 1 - 2 กลัุ่มงานต่้อจงัหวดั พรอ้ม 
ขยายคุวามสำาเรจ็ส้่กลัุ่มงานท่ี่�เหลืัอในปถัีึดไป

3. ต่อยอดแล้ะข่ยายผล้ (ป ี2566 - 2569) สรา้งโอกาส เผู้ยแพร่
องค์ุคุวามร้ ้รวมถึึงตั้วอยา่งคุวามสำาเรจ็ไปส้่ระดับประเที่ศแลัะ
ระดับโลัก นอกจากจะขยายไปยงักลัุ่มงานต่้าง ๆ ของจงัหวดั
ท่ี่�มคุ่วามเขม้แขง็แล้ัว ยงัเชื�อมโยงไปยงัมล้ันิธ์สิถึาบนัพัฒนา
วสิาหกิจเพื�อสังคุมแห่งประเที่ศไที่ยเพื�อเก็บรวบรวมองค์ุ
คุวามร้ใ้นโคุรงการต่้าง ๆ พรอ้มเผู้ยแพรส่้่สาธ์ารณชนผู่้าน
ชอ่งที่างหลัากหลัาย เชน่ การสัมมนาแลัะกิจกรรมต่้าง ๆ เพื�อ
สื�อสารไปยงัเคุรอืขา่ยทัี่�งในแลัะต่้างประเที่ศ โดยมเ่ปา้หมาย
สำาคัุญ่คืุอการนำาตั้วอยา่งคุวามสำาเรจ็ไปต่้อยอดแลัะประยกุต์้
ใชใ้นโคุรงการต่้าง ๆ ต่้อไป
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บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่นเกิดขึ�นจากคุวามรว่มมอืที่างด้านธ์รุกิจ ศิลัปะ แลัะวฒันธ์รรม 
ขององค์ุกรภัาคุเอกชนท่ี่�เปน็พลัเมืองอาเซึ่ย่นรว่มกันพัฒนาภัม้ภิัาคุ ต้ลัอดจน
เชื�อมโยงคุนรุน่ใหมเ่พื�อให้เกิดการเรย่นร้ ้แลักเปล่ั�ยนนวตั้กรรม แลัะการพัฒนา
ประเที่ศแลัะภัม้ภิัาคุอยา่งยั�งยนื โดยมว่สัิยทัี่ศน์องค์ุกร คืุอ “Collaboration 
for the better of ASEAN’s connectivity” หรอื “การสรา้งคุวามรว่มมอื
เพื�อคุวามเชื�อมโยงแลัะการพัฒนาประเที่ศในกลัุ่มอาเซึ่ย่น” 

ปจัจบุนัศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่นมพั่นธ์มติ้รในเคุรอืขา่ยกวา่ 20 องค์ุกร ประกอบไปด้วย
องค์ุกรชั�นนำาของประเที่ศไที่ย องค์ุกรระหวา่งประเที่ศ แลัะองค์ุกรภัาคุประชาสังคุม
ระดับโลัก ทัี่�งน่� ต้ลัอดป ี2563 ศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่นได้จดักิจกรรมหลัากหลัายรป้แบบ 
เชน่ การประชมุ สัมมนา โคุรงการประกวด แลัะการแขง่ขันต่้าง ๆ เพื�อผู้ลัักดัน
ให้เกิด 1) การพัฒนาด้านคุวามยั�งยนื 2) การสรา้งคุวามรว่มมอืในกลัุม่ประเที่ศ
อาเซึ่ย่นแลัะนานาชาติ้ แลัะ 3) การพัฒนาบคุุคุลั

ศนูย์ ซ ีอาเซยีน (C asean)



การู้พัฒนาด�านค์วามยั�งยน้

“Win Win WAR Thailand” รายการท่ี่วเ่รย่ลัลิัต่้�โชวท่์ี่�ประกวด
แขง่ขนัแผู้นธ์รุกิจเพื�อคุ้นหาสดุยอดนักธ์รุกิจเพื�อสังคุม (Social 
Entrepreneurs) ท่ี่�ใชก้ลัไกที่างธ์รุกิจชว่ยแก้ไขปญั่หาสังคุมหรอื
สิ�งแวดล้ัอม โดยรายการจดัที่ำาขึ�นเพื�อให้คุวามร้แ้ลัะสรา้งคุวามเข้าใจ 
ท่ี่�ถึก้ต้้องในคุอนเซึ่ปต์้ “ธ์รุกิจเพื�อสังคุม” หรอื “ธ์รุกิจแบง่ปนั” 
มผู่้้ส้นใจเขา้รว่มการประกวดกวา่ 900 ท่ี่ม แลัะมเ่พ่ยง 20 ท่ี่มท่ี่�ผู่้าน 
เขา้รอบการที่ดสอบต้ลัาด ซึ่ึ�งในป ี2561 “Win Win WAR Thailand” 
(ปท่ีี่� 1) ได้รบัรางวลััโที่รทัี่ศน์ที่องคุำา คุรั�งท่ี่� 33 ประเภัที่รายการ
เกมโชวด่์เด่น ผู้้ช้นะเลิัศท่ี่มแรกของประเที่ศไที่ย คืุอ ท่ี่ม Siam Able 
Innovation ซึ่ึ�งเปน็ผู้้้ผู้ลิัต้ “กายอปุกรณ์สำาหรบัผู้้้พิการ เพื�อชว่ติ้
ท่ี่�ไมพิ่การ” คืุออปุกรณ์ท่ี่�ใชกั้บรา่งกายเพื�อชว่ยเหลืัอการเคุลืั�อนไหว 
เปน็การสรา้งงานแลัะสรา้งรายได้ให้แก่ผู้้้พิการท่ี่�อย้ใ่นเคุรอืขา่ย 
โดยได้รบัเงนิรางวลัั 2 ล้ัานบาที่ พรอ้มได้รบัการสนับสนนุในการ
ต่้อยอดที่างธ์รุกิจอยา่งต่้อเนื�อง ทัี่�งในด้านการต้ลัาด การจดที่ะเบย่น 
เปน็วสิาหกิจเพื�อสังคุม แลัะการจดัการด้านการเงนิ เปน็ต้้น

จากคุวามสำาเรจ็ในปท่ีี่�ผู่้านมา Win Win WAR Thailand ปท่ีี่� 2 
ได้จดัโรดโชวไ์ปยงั 8 มหาวทิี่ยาลััยทัี่�วประเที่ศ เพื�อเปน็การ
ประชาสัมพันธ์โ์คุรงการ พรอ้มรบัสมคัุรผู้้ท่้ี่�มคุ่วามสนใจเข้ารว่ม
แขง่ขนั โดยมผู่้้้สนใจเข้ารว่มกิจกรรมโรดโชวทั์ี่�งสิ�น 11,200 คุน 
มผู่้้้สนใจส่งผู้ลังานรว่มเข้าประกวด 1,843 ท่ี่ม แลัะท่ี่มท่ี่�คุวา้เงนิ
รางวลัั 2 ล้ัานบาที่ สดุยอดนักธ์รุกิจแบง่ปนั Win Win WAR 
Thailand ปท่ีี่� 2 ได้แก่ ท่ี่มจบัคุ้่ดแ้ลักัน (Buddy Home Care) 
จากจงัหวดัเชย่งใหมซ่ึ่ึ�งเปน็กิจการเพื�อสังคุมท่ี่�ฝึกึอบรมเยาวชน
ชาติ้พันธ์ุก์ะเหร่�ยงเพื�อพัฒนาอาชพ่เปน็ผู้้ด้แ้ลัผู้้ส้ง้อายแุลัะผู้้ป้ว่ย
ติ้ดเต่้ยงโดยมก่ารนำาแอปพลิัเคุชนัมาใชใ้นการคุวบคุมุคุณุภัาพ
การให้บรกิารผู้้ส้ง้อายใุห้สามารถึชว่ยเหลืัอตั้วเองได้สง้สดุ

สำาหรบั Win Win WAR Thailand ปท่ีี่� 3 จะที่ำาในรป้แบบออนไลัน์
เปน็หลัักเพื�อเขา้ถึึงกลัุ่มเคุรอืขา่ย กลัุ่มธ์รุกิจเพื�อสังคุมแลัะวสิาหกิจ
เพื�อสังคุม (Social business, social entrepreneurship & social 
enterprise) ในภัมิ้ภัาคุอาเซึ่ย่น รวมถึึงผู้ลัักดันให้เกิดการขยายพื�นท่ี่�
ของเคุรอืขา่ยกลัุ่มธ์รุกิจเพื�อสังคุมแลัะวสิาหกิจเพื�อสังคุม โดยจดั
กิจกรรมจบัคุ้่ธ์รุกิจ (Business Matching) สามารถึดร้ายลัะเอย่ด
เพิ�มเติ้มได้ท่ี่� www.winwinwarthailand.com
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เปา้หมายการู้พัฒนาที�ยั�งยน้ข่องสิ่หปรู้ะชาชาต่ที�ผ้�สิ่มัค์รู้ต�องการู้ผลั้กดันมากที�สิุ่ด
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รู้ายล้ะเอยีด ปทีี� 1 ปทีี� 2

ชว่งเวลัา ม่นาคุม - ธ์นัวาคุม 2561 ม่นาคุม 2562 – เมษัายน 2563

ผู้้้ส่งเอกสารสมัคุรทัี่�งหมด (ท่ี่ม) 987 1,843

ผู้้้สมัคุรจรงิทัี่�งหมด (ท่ี่ม) 864 1,059

ผู้้้สมัคุรเยาวชน รอ้ยลัะ 17 (146 ท่ี่ม) รอ้ยลัะ 33 (349 ท่ี่ม)

อายเุฉล่ั�ย 34 27.5

ปทีี� 1 ปทีี� 2

ออ
กอ

าก
าศ

รายการท่ี่ว่ 12 ต้อน 12 ต้อน

เรที่ติ้�งเฉล่ั�ย 0.16 0.13

รายการพิเศษั 1 ต้อน (1 ชม./ต้อน) 4 ต้อน (30 นาท่ี่/ต้อน)

รายการสัมภัาษัณ์สด ปากลัำาโพง 2 คุรั�ง •  ข่าวเชา้อมรนิที่ร ์1 คุรั�ง

•  ที่บุโต้�ะข่าว 1 คุรั�ง

รายการอื�น ๆ •  3 mins scoope

•  บันทึี่กเที่ปไที่ยเบฟ 2 times

ก่จั
กรู้

รู้ม
ล้ง

พ้
�นที

�

กิจกรรม 14 คุรั�ง 
•  พ้ดสรา้งแรงบันดาลัใจ 2 คุรั�ง
•  เวริค์ุชอป (2 วนั) 1 คุรั�ง
•  พ้ดคุยุแบบ 1 ต่้อ 1 10 คุรั�ง
•  รายการมอบรางวลัั 1 คุรั�ง

18 คุรั�ง
•  พ้ดสรา้งแรงบันดาลัใจ 1 คุรั�ง
•  แบ่งปนัประสบการณ์ 1 คุรั�ง
•  คุลิันิกไอท่ี่ 1 คุรั�ง
•  เวริค์ุชอป (3 วนั) 1 คุรั�ง
•  พ้ดคุยุ 1 ต่้อ 1 14 คุรั�ง

โรดโชวต์้ามมหาวทิี่ยาลััย ไม่ม่ •  8 มหาวทิี่ยาลััย
•  4 มหาวทิี่ยาลััยโพล่ัเที่คุนิคุ
•  ผู้้้เข้ารว่มทัี่�งหมด 11,200 คุน

ออ
นไ

ล้น์

รายการ 12 ต้อน 12 ต้อน

คุลิัปสั�น (20 ผู้้้เข้ารอบสดุท้ี่าย) 25 คุลิัป 25 คุลิัป

คุลิัปพิเศษั 2 คุลิัป •  6 รายการไลัฟส์ด
•  รายการ Road to WAR 10 นาท่ี่ 24 คุรั�ง
•  สก้�ปพิเศษั

จำานวนแสดงโฆ์ษัณา 42 ล้ัาน 92.4 ล้ัาน

จำานวนคุนท่ี่�เห็นโฆ์ษัณา 37 ล้ัาน 42.3 ล้ัาน

จำานวนคุนท่ี่�ม่ส่วนรว่ม 0.77 ล้ัาน 1.83 ล้ัาน

เฟซึ่บุ�กไลัฟ ์(ยอดคุนท่ี่�เห็นโฆ์ษัณา) 0.12 ล้ัาน 2.46 ล้ัาน

ภัาพรู้วมโค์รู้งการู้
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รางวลัั 
People’s Choice Award 
ได้แก่ HostAStay จัากปรู้ะเทศมาเล้เซื้ยี

มธีรุู้ก่จัสิ่ตารู้ท์อพั 17 บรู้ษั่ท
จากประเที่ศในกลัุ่มอาเซึ่ย่น
เข่�ารู้อบชง่ชนะเล่้ศรู้ะดับภัม้ภ่ัาค์

จำานวนผู้้้ส่งเขา้ประกวดทัี่�งสิ�น 

75 ทีม จาก 10 ปรู้ะเทศอาเซื้ยีน

ผ้�ชนะเล่้ศอนัดับ 1 ได้แก่ TakeMeTour จัากปรู้ะเทศไทย

อนัดับ 2 ได้แก่ Memori จัากปรู้ะเทศบรู้ไ้น 

อนัดับ 3 ได้แก่ Modern Lao Homes จัากปรู้ะเทศล้าว

การู้สิ่รู้�างค์วามรู้ว่มม้อในกลุ้ม่ปรู้ะเทศอาเซื้ยีนแล้ะนานาชาต่

Pitch@Palace ASEAN

ศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่น สนับสนนุการจดังาน Pitch@Palace ASEAN 
ซึ่ึ�งเปน็โคุรงการพระราชดำารใินเจา้ชายแอนดรว้ ์ดยกุแห่งยอรก์
ซึ่ึ�งจดัขึ�นคุรั�งแรกในป ีพ.ศ. 2557 ณ กรงุลัอนดอน สหราชอาณาจกัร 
มว่ตั้ถึปุระสงค์ุเพื�อชว่ยเหลืัอแลัะสนับสนนุผู้้้ประกอบการท่ี่�เริ�มต้้น
ที่ำาธ์รุกิจให้สามารถึดำาเนินงานได้อยา่งรวดเรว็ผู่้านการนำาเสนอ
แผู้นธ์ุรกิจต่้อหน้าผู้้้ที่รงอทิี่ธ์ิพลัที่างคุวามคิุด นักลังทีุ่น แลัะ
ผู้้้เช่�ยวชาญ่จากที่กุสาขาอาชพ่ สรา้งพื�นท่ี่�สำาหรบัผู้้้ประกอบการ
รุน่ใหม ่ได้มโ่อกาสในการพบกับนักลังที่นุเพื�อต่้อยอดธ์รุกิจของต้น

ปท่ีี่�ผู่้านมา ประเที่ศไที่ยเปน็เจา้ภัาพจดังาน “Pitch@Palace ASEAN” 
โดยมอ่งค์ุกรเคุรอืขา่ยผู้้้ประกอบการระดับโลัก (Global 
Entrepreneurship Network) ในประเที่ศไที่ย รว่มกับ Pitch@
Palace Global แลัะสำานักงานส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลัางแลัะ
ขนาดยอ่ม (สสว.) ภัายในงานจดัให้มก่ารฝึกึอบรมอยา่งเขม้ขน้ 
(Boot Camp) แลัะการนำาเสนอรอบสดุท้ี่ายเพื�อเฟน้หาตั้วแที่น
สดุยอดสต้ารท์ี่อพัจากกลัุม่ประเที่ศอาเซึ่ย่น โดยเจา้ชายแอนดรว้ ์
ดยกุแห่งยอรก์จะเสด็จเขา้รว่มงาน

ทัี่�งน่� ผู้้้ชนะท่ี่�ได้รบัการโหวต้คัุดเลืัอกจะเปน็ตั้วแที่นเขา้รว่มนำาเสนอแผู้นธ์รุกิจรอบชงิชนะเลิัศระดับโลักในงาน Pitch@Palace Global 
4.0 ณ พระราชวงัเซึ่นต์้เจมส์ กรงุลัอนดอน สหราชอาณาจกัร
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ASEAN Youth Showcase 2020: Advancing Social Entrepreneurship

ASEAN Youth Showcase 2020 เปน็งานท่ี่�รวบรวมเยาวชนท่ี่�ม ่
อายรุะหวา่ง 18 - 35 ป ีจำานวน 150 - 200 คุน ซึ่ึ�งส่วนใหญ่่จะเปน็
ผู้้้นำาองค์ุกรเพื�อสังคุม ตั้วแที่นจากสถึาบนัการศึกษัา รวมถึึงภัาคุ
ประชาชน ประชาสังคุม แลัะภัาคุรฐั ต้ลัอดจนเยาวชนจากโคุรงการ 
YSEALI โดย 3 ท่ี่มสดุท้ี่ายท่ี่�ผู่้านการพิจารณาคัุดเลืัอกจากท่ี่�ประชมุ 
YSEALI Summit 2019 จะได้รบัที่นุสนับสนนุการดำาเนินโคุรงการ
อยา่งต่้อเนื�องจากมล้ันิธ์สิถึาบนัพัฒนาวสิาหกิจเพื�อสังคุมแห่ง
ประเที่ศไที่ย (FINSEDT) โดยในปท่ีี่�ผู่้านมา กิจกรรมน่�สามารถึเพิ�ม
โคุรงการเพื�อสังคุมในชมุชนบา้นเกิด เพื�อให้เกิดการพัฒนาท่ี่�ยั�งยนื
ให้แก่ภัม้ภิัาคุอาเซึ่ย่น จำานวน 3 โคุรงการ ใน 3 ประเที่ศ ประกอบด้วย 
โคุรงการ WeAble (Berdaya Bareng) ประเที่ศอนิโดน่เซึ่่ย 
โคุรงการ Identify Identity ประเที่ศมาเลัเซึ่ย่ แลัะโคุรงการ Sex 
(Z) ประเที่ศฟิลิัปปนิส์ 

ทัี่�งน่� โคุรงการ WeAble (Berdaya Bareng) จากประเที่ศอนิโดน่เซึ่ย่ 
ได้รบัรางวลัั “The C asean Youth Social Entrepreneurship 
Award for the year 2020” ซึ่ึ�งเปน็พื�นท่ี่�ออนไลัน์สำาหรบักลัุ่ม
คุนพิการ (PSWDs) ในประเที่ศอนิโดน่เซึ่ย่ โดยมว่ตั้ถึปุระสงค์ุหลััก
เพื�อสนับสนนุการเชื�อมโยงประโยชน์ต่้าง ๆ ให้แก่กลัุ่มคุนพิการ 
เพิ�มการเขา้ถึึงกลัุ่มผู้้้พิการท่ี่�มศั่กยภัาพในด้านต่้าง ๆ รวมถึึงการ
จดัฝึกึอบรมให้คุวามร้เ้พื�อการประกอบอาชพ่ของกลัุ่มคุนพิการ
อยา่งยั�งยนื โคุรงการน่�ยงัได้เชื�อมต่้อกลัุ่มคุนพิการกับผู้้้มส่่วนได้
ส่วนเส่ยทัี่�งหมด เชน่ องค์ุกรภัาคุรฐั องค์ุกรภัาคุเอกชน แลัะ
พลัเมอืงชาวอนิโดน่เซึ่ย่ พรอ้มสรา้งการยอมรบัในศักยภัาพ
ของกลัุ่มคุนพิการจากสังคุมแลัะบรษัิัที่ท่ี่�เขา้รว่มที่ำางานอก่ด้วย

เปน็กิจกรรมต่้อเนื�องจากโคุรงการ Young Southeast Asian 
Leaders Initiative (YSEALI) Summit 2019 โดย ศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่น 
แลัะ มล้ันิธ์สิถึาบนัพัฒนาวสิาหกิจเพื�อสังคุมแห่งประเที่ศไที่ย 
(FINSEDT) รว่มกับสถึานที่ต้้สหรฐัอเมรกิาประจำาประเที่ศไที่ย 
ด้วยวตั้ถึปุระสงค์ุเพื�อสรา้งเคุรอืขา่ยกลัุ่มคุนรุน่ใหมใ่นอาเซึ่ย่นท่ี่�ม่
คุวามมุง่มั�นชว่ยเหลืัอ สนับสนนุ แลัะพัฒนาชมุชนในประเที่ศบา้นเกิด
ของต้นเอง ให้เยาวชนนำาเสนอโคุรงการด้านคุวามยั�งยนืในด้าน
เศรษัฐกิจ สังคุม แลัะสิ�งแวดล้ัอมท่ี่�ได้ดำาเนินการเสรจ็แล้ัวในรป้แบบ 
Virtual Showcase ผู่้านเฟซึ่บุ�กของศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่น (C asean) 
ภัายใต้้หัวข้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่ึ�ง
วตั้ถึปุระสงค์ุในการจดังานก็เพื�อให้เยาวชนในภัม้ภิัาคุน่�ขบัเคุลืั�อน
ธ์รุกิจเพื�อสังคุม โดยมหั่วขอ้ท่ี่�น่าสนใจ คืุอ

• Enriching skills: เสรมิสรา้งทัี่กษัะผู่้านกิจกรรมท่ี่�จดัขึ�น
โดยผู้้้เช่�ยวชาญ่ ท่ี่�ปรกึษัา หรอืเยาวชนท่ี่�เปน็ผู้้้นำาองค์ุกร
เพื�อสังคุม ซึ่ึ�งจะเน้นคุวามเขา้ใจการจดัการอปุสรรคุในการ
ที่ำาธ์รุกิจเพื�อสังคุม

• Empowering the ideas: คิุดนอกกรอบ การไมป่ดิกั�น 
จะชว่ยให้ไอเด่ยนั�นมคุ่วามสรา้งสรรค์ุมากยิ�งขึ�น แลัะ
สอดคุล้ัองกับหัวขอ้หลัักของงานด้วย

• Engaging the stakeholders: ร้จ้กัเคุรอืขา่ยของกลัุ่มธ์รุกิจ
เพื�อสังคุม ภัาคุประชาชน แลัะภัาคุรฐัในกลัุ่มภัม้ภิัาคุน่�
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Fostering Sustainable Growth: Europe, 
Asean & UK (LSE)
ศน้ย ์ซึ่ ่อาเซึ่ย่น สนับสนนุการจดังาน “Fostering Sustainable 
Growth: Europe, ASEAN & UK“ ซึ่ึ�งเปน็โคุรงการคุวามรว่มมอื
ระหวา่ง London School of Economics แลัะสมาคุมศิษัยเ์ก่า 
LSE Alumni Association Thailand รว่มกันจดัขึ�นเพื�อขยายคุวาม
รว่มมอืระหวา่งภัม้ภิัาคุอาเซึ่ย่น สหภัาพยโุรป แลัะสหราชอาณาจกัร 
ศิษัยเ์ก่า LSE มเ่คุรอืขา่ยทัี่�วโลัก ท่ี่�มผู่้้้สรา้งการเปล่ั�ยนแปลังแลัะ
ผู้้้นำาท่ี่�มคุ่วามสามารถึกวา่ 150,000 คุน โดยมก่ารจดังานประจำาป ี
เพื�อให้เคุรือข่ายแข็งแกร่งแลัะม่ส่วนร่วมกับศิษัย์เก่าคุนอื�น ๆ 
มผู่้้้บรหิารแลัะเคุรอืขา่ย LSE Alumni เขา้รว่มงานในคุรั�งน่�เปน็
จำานวน 150 ท่ี่าน

กิจกรรมในคุรั�งน่� จดัขึ�นเมื�อวนัท่ี่� 26 พฤศจกิายน 2562 ณ โรงแรม 
แบงค็ุอก แมรอิอที่ มารค่์ุส์ คุวน่ส์ปารค์ุ กรงุเที่พมหานคุร โดยม่

• ดร.ศภุัชยั พานิชภัักดิ� อด่ต้เลัขาธ์กิาร การประชมุสหประชาชาติ้
วา่ด้วยการคุ้าแลัะการพัฒนา (UNCTAD) แลัะอด่ต้ผู้้อ้ำานวยการ
ใหญ่่ องค์ุการการคุ้าโลัก (WTO) ให้เก่ยรติ้เปน็องค์ุปาฐกถึา

• Dame Minouche Shafik, Director of London School of 
Economics, Prof. Simon Hix, นายกลิันท์ี่ สารสิน ประธ์าน
กรรมการหอการคุ้าไที่ยแลัะสภัาหอการคุ้าแห่งประเที่ศไที่ย 
แลัะ ดร.สมเก่ยรติ้ ตั้�งกิจวานิชย ์ประธ์านสถึาบนัวจิยัเพื�อการ
พัฒนาประเที่ศไที่ย (Thailand Development Research 
Institute – TDRI) รว่มวงเสวนา โดยม่ รศ. ดร.ฐิติ้นันท์ี่ 
พงษ์ัสทุี่ธ์ริกัษ์ั อาจารยค์ุณะรฐัศาสต้ร ์จฬุาลังกรณ์มหาวทิี่ยาลััย 
เปน็ผู้้้ดำาเนินการอภิัปราย
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ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับความเป็น็อย่�ของพนักังาน ค่�ค้า ผู้่้บริโิภค และ
ผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ย และสำริา้งวฒันธริริมกัาริเริยีนริ่เ้พ่�อพัฒนาไป็สำ่� 
ความเป็น็เลิศและความเป็น็มอ่อาชีพี โด้ยให้้กัาริฝ่กึัอบริมแกั�ลก่ัค้าและค่�ค้า
อย�างต่�อเน่�อง นอกัจากันี� ไทยเบฟสำนับสำนนุและเคาริพความแต่กัต่�าง 
มอบโอกัาสำไริข้ดี้จำากััด้ให้้กัับพนักังาน ด้แ่ลเอาใจใสำ�เพ่�อความป็ลอด้ภัย
และความเป็น็อย่�ที�ดี้ของผู้่้บริโิภคและผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ย

ใส่ใจดแูลบคุลากร ลกูค้าและผูบ้รโิภค

โอกัาสำไริข้ดี้จำากััด้

ความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามยั สำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางาน 

และความผู้าสำกุัของพนักังาน

สิำทธมินษุยชีน

กัาริสำ�งเสำริมิสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภค

กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความสัำมพันธล์ก่ัค้า

กัาริจดั้ห้าอย�างยั�งยน่

กัาริกัำากัับด้แ่ลองค์กัริ และจริริยาบริริณในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจ
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ไทยเบฟเชี่�อว�าความสำขุและความก้ัาวห้น้าของพนักังานเป็น็แริงจง่ใจสำำาคัญ
ที�สำ�งเสำริมิให้้พนักังานอย่�กัับองค์กัริได้้ยาวนาน เพ่�อเสำริมิสำริา้งองค์กัริให้้
แขง็แกัริ�งจากัภายใน ไทยเบฟมคีวามตั่�งใจในกัาริสำริา้งความเป็น็ห้น่�งเดี้ยวกััน 
(Oneness) โด้ยมอบโอกัาสำให้้พนักังานได้้ก้ัาวห้น้าในสำายอาชีีพ ได้้เริยีนริ่ ้
พัฒนาทักัษะ และแสำด้งศักัยภาพในด้้านต่�าง ๆ เพ่�อนำาไป็สำ่�ความสำำาเริจ็ริ�วมกััน 
เป็น็ผู้ลให้้พนักังานของไทยเบฟเป็น็บคุลากัริที�มคีวามสำามาริถและทำางาน
อย�างมีความสำขุอย่�กัับองค์กัริอย�างยาวนาน 

โอกาสไรข้ดีจำากัด

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-2



ความม่�งม่�นและความสำำาเร็จ็

เพ่�อสำริา้งความแข็งแกัริ�งของบคุลากัริควบค่�ไป็กัับกัาริสำริา้งความเป็น็ห้น่�งเดี้ยวภายในองค์กัริ และเต่ริยีมความพริอ้มให้้พนักังานก้ัาวห้น้า
ไป็พริอ้มกัาริเป็ลี�ยนแป็ลง ไทยเบฟได้้กัำาห้นด้ 7 ยทุธศาสำต่ริใ์นกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริบคุลากัริ ดั้งนี� 

ยท่ธศาสำตร็ที์� 1: 
โคริงสำริา้งและ
บทบาทที�ชีดั้เจน

•	 	ปรบัโครงสรา้งองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าท่ีของงานแต่ละตำาแหน่ง	เพ่ือบรรลุ
เปา้หมายและวสัิยทัศน์	2020	และ	PASSION	2025

•	 	ขยายการพัฒนาสมรรถนะ	(Competency)	และเส้นทางอาชพี	(Career	Path)	ในกลุม่งาน	
(Job	Family)	ให้สอดคล้องกับการออกแบบโครงสรา้งและบทบาทการบรหิารของไทยเบฟ

ยท่ธศาสำตร็ที์� 5: 
กัาริบริหิ้าริ
ผู้่้ส่ำบทอด้ต่ำาแห้น�ง 
และบคุลากัริเชีงิริกุั

ยท่ธศาสำตร็ที์� 7: 
กัาริสำ�งเสำริมิวฒันธริริม
ที�สำริา้งความผู้ก่ัพัน
ต่�อองค์กัริ

•	 	ยกระดับการเตรยีมความพรอ้มของพนักงานและผูบ้รหิารในการสืบทอดตำาแหน่ง	 
ให้มีความพรอ้มและความสามารถ	ทันกับการเติบโตของธรุกิจ	และเสรมิสรา้ง 
ความยัง่ยนืขององค์กร

•	 	สรา้งความรู	้ความเข้าใจ	ความผกูพัน	และความรูสึ้กเปน็ส่วนหน่ึงขององค์กร	
เสรมิสรา้งความเปน็หน่ึงเดียว	(Oneness)	ผ่านค่านิยมของกลุม่ไทยเบฟ	รวมถึง
กระตุน้การมีส่วนรว่มของพนักงานอย่างต่อเน่ือง	ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเหมาะสม
ตามค่านิยมองค์กร

ยท่ธศาสำตร็ที์� 3: 
กัาริบริหิ้าริ
ผู้ลกัาริด้ำาเนินงาน
ที�โด้ด้เด้�น

ยท่ธศาสำตร็ที์� 2: 
ค�าต่อบแทนและ
สำวสัำดิ้กัาริที�แข�งขันได้้
กัับต่ลาด้

ยท่ธศาสำตร็ที์� 4: 
กัาริพัฒนาพนักังาน 
แบบองค์ริวม

ยท่ธศาสำตร็ที์� 6: 
กัาริสำริริห้าพนักังาน
ที�มีศักัยภาพและ
กัาริด้แ่ลพนักังานให้ม�

•	 	สรา้งระบบบรหิารผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครอบคลมุ	ขยายชอ่งทาง 
การเข้าใชง้าน	เพ่ือตอบโจทยพ์นักงานในแต่ละชว่งอาย	ุ

•	 	การประเมินผลอย่างเปน็ธรรม	รวมถึงการวางแผนพัฒนาทักษะ	เพ่ือให้พนักงาน 
มีศักยภาพ	ทำางานได้ตามเปา้หมายท่ีตนได้วางไว	้ส่งเสรมิการมีผลงานให้เปน็เลิศ

•	 	บรหิารและวเิคราะห์ค่าจา้ง	ค่าตอบแทน	และสวสัดิการ	เพ่ือสรา้งเปน็มาตรฐานท่ีเหมาะสม 
ในทกุบรษัิทของกลุ่มไทยเบฟ โดยให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของตลาด 
แรงงานและความต้องการของบคุลากรอย่างต่อเน่ือง

•	 	ส่งเสรมิให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง	ผ่านการเรยีนรูใ้นรปูแบบ	70:	20:10	 
รวมท้ังส่งเสรมิการพัฒนาทักษะให้แก่บคุลากรในด้านเทคโนโลยดิีจทัิล	การใชแ้ผนการ
พัฒนารายบคุคล	(IDP)	และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้าทางอาชพีของพนักงาน

•	 	พัฒนากระบวนการค้นหา	และคัดเลือกบคุลากรท่ีมีความรู	้ความสามารถ	และ
ทักษะท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ามาปฏิบติังานในตำาแหน่งงานตามท่ีองค์กรต้องการ	
รวมถึงดึงดดูพนักงานรุน่ใหม่	ท่ีมีความคล่องตัวและสามารถปรบัตัวเข้าสูย่คุดิจทัิล
ได้เปน็อยา่งดี

7 ยท่ธศาสำตร็ใ์นการ็บร็หิาร็จด่การ็บค่ลากร็
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ร็ะด่บความผกูพ่นของพน่กงาน
ในปีน้ีไทยเบฟได้ผลลัพธส์ูงขึ้นจากปีก่อน
อย่างมีนัยสำาคัญ	

จากร็อ้ยละ 69 >>เปน็ร็อ้ยละ 85 
ซึง่ถือวา่เปน็ระดับขององค์กรชัน้นำา

สำำาร็วจผ�าน 
แอปพลิเคชน่ 
Beverest Life

WOW Awards 

ไทยเบฟได้้จดั้กัาริป็ริะกัวด้โคริงกัาริภายใต้่ชี่�อ WOW Awards เพ่�อ
สำ�งเสำริมิให้้พนักังานนำาห้ลักักัาริ WOW (Way of Work) มาใชีใ้น
กัาริทำางาน ซึ่่�งป็นีี�เป็น็ป็ทีี� 3 โด้ยจดั้ข่�นเพ่�อเป็น็เวทีให้้กัับพนักังานได้้
นำาเสำนอโคริงกัาริที�มแีนวคิด้ห้ริอ่ริป่็แบบและกัริะบวนกัาริทำางานให้ม�
ที�สำามาริถพัฒนาองค์กัริได้้ เชี�น กัาริลด้ต้่นทนุ เพิ�มป็ริะสิำทธผิู้ล 
สำริา้งวฒันธริริมในมมุมองจากัพนักังาน ซึ่่�งผู้่ที้�เขา้ริอบสำดุ้ท้ายจะมี
โอกัาสำได้้นำาเสำนอโคริงกัาริต่�อห้น้าผู้่บ้ริหิ้าริริะดั้บสำง่ และในป็ ี2563 นี� 
ไทยเบฟได้้พัฒนากัาริป็ริะกัวด้ในริะดั้บโลกัเพ่�อสำนับสำนนุกัาริแข�งขนั
ของบริษัิทห้ริอ่ห้น�วยงานที�อย่�ต่�างป็ริะเทศและเป็น็กัาริสำริา้งความ
ผู้ก่ัพันกัับองค์กัริผู้�านชีมุชีนทั�วโลกั โด้ยป็ริบัริป่็แบบเป็น็กัาริป็ริะกัวด้
ผู้�านริะบบออนไลน์ (Virtual Competition) เน่�องจากัสำถานกัาริณ์
โควดิ้ ผู้่เ้ขา้แข�งขนัจากัป็ริะเทศอ่�น ๆ ไม�สำามาริถเดิ้นทางมาเขา้ริ�วมได้้ 
ทั�งนี� ไทยเบฟมุ�งห้วงัที�จะเห็้นผู้ลลัพธจ์ากัวถีิและกัริะบวนกัาริทำางาน
ริป่็แบบให้ม�ภายใต้่ 3 แนวคิด้ ค่อ

•  Generate Insights:  วถีิกัาริทำางานที�จะทำาให้้ได้้มาซึ่่�งข้อมล่
สำำาคัญ สำริา้งความเขา้ใจอย�างถ�องแท้ ต่อบโจทยธ์รุิกิัจ

•  Spark Inspirations: วถีิกัาริทำางานที�กัริะตุ่น้ให้้เกิัด้แริง
บนัด้าลใจ สำามาริถนำาไป็ต่�อยอด้และนำาไป็ป็ฏิิบติั่ได้้จริงิ และ

•  Drive Impacts: วถีิกัาริทำางานที�สำ�งผู้ลกัริะทบในวงกัวา้งอย�าง
มนัียสำำาคัญ นำามาซึ่่�งป็ริะโยชีน์แกั�องค์กัริ ห้น�วยงาน และเพ่�อน
พนักังานในคริอบคริวัไทยเบฟ

ในป็ ี2563 ได้้มกีัาริเพิ�มริางวลัด้้านความยั�งยน่ โด้ยมุ�งห้วงัให้้พนักังาน 
ผู้่้เขา้ริ�วม และกัริริมกัาริ มคีวามเขา้ใจถ่งความยั�งยน่มากัข่�น โด้ย
ผู้่เ้ขา้แข�งขนัต้่องนำาเสำนอโคริงกัาริของตั่วเองในด้้านกัาริพัฒนาความ
ยั�งยน่ (เศริษฐกิัจ สัำงคม สิำ�งแวด้ล้อม และศิลป็วฒันธริริม) ทั�งในมมุ
ของไทยเบฟและผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย โด้ยอา้งองิเป็า้ห้มายกัาริพัฒนา
ที�ยั�งยน่ขององค์กัาริสำห้ป็ริะชีาชีาติ่ (UN SDGs)

การ็มสีำ�วนร็�วมของพน่กงาน 

ไทยเบฟมเีป็า้ห้มายในกัาริเป็น็องค์กัริที�ดี้ที�สำดุ้ริะดั้บโลกั และให้้
ความสำำาคัญกัับกัาริสำำาริวจความผู้ก่ัพันของพนักังานเป็น็อย�างมากั 
เน่�องจากัเป็น็ห้น่�งในชี�องทางที�ไทยเบฟสำามาริถริบัฟงัเสีำยงของ
พนักังานได้้ดี้ที�สำดุ้ เพ่�อนำาเอาผู้ลสำำาริวจไป็วเิคริาะห์้เชีงิล่กั เพ่�อจดั้ทำา
แผู้นกัาริป็ริบัป็ริงุกัาริด้ำาเนินงานเพ่�อเพิ�มริะดั้บความผู้ก่ัพันของ
พนักังานต่�อไทยเบฟ  ริวมถ่งเสำริมิสำริา้งความเป็น็ห้น่�งเดี้ยว และ
สำามาริถด้แ่ลพนักังานได้้อย�างริอบด้้านและมีป็ริะสิำทธภิาพ (ทั�งเริ่�อง
กัาริทำางาน ความเป็น็อย่� โอกัาสำ ฯลฯ) โด้ยในป็นีี�ไทยเบฟได้้ผู้ลลัพธ์
สำง่ข่�นจากัป็กีั�อนห้น้าอย�างมีนัยสำำาคัญจากัริอ้ยละ 69 เป็น็ริอ้ยละ 85 
จากัความพยายามและความริ�วมมอ่ของทกุัสำ�วน ซึ่่�งถ่อว�าเป็น็ริะดั้บ
ขององค์กัริชีั�นนำา

 •  Stay – พนักังานมคีวามผู้ก่ัพันกัับองค์กัริและจะอย่�กัับ
องค์กัริในริะยะยาว

 •  Strive – พนักังานมคีวามมุ�งมั�นและทุ�มเทที�จะทำางานอย�าง
สำดุ้ความสำามาริถเพ่�อองค์กัริ

ไทยเบฟได้้พัฒนาแอป็พลิเคชีนั Beverest Life ซึ่่�งสำามาริถสำำาริวจ
ความผู้ก่ัพันของพนักังานผู้�านริะบบออนไลน์ โด้ยแบ�งกัาริวดั้ผู้ล
เป็น็สำองด้้านค่อ 

1.  กัาริมสีำ�วนริ�วมด้้วยห้ลักักัาริ Say Stay Strive เพ่�อพัฒนา
แผู้นและกัริะบวนกัาริสำริา้งความผู้ก่ัพันให้้ดี้ข่�นอย�างต่�อเน่�อง

 •  Say – พนักังานพริอ้มที�จะพ่ด้ถ่งสิำ�งดี้ ๆ เกีั�ยวกัับองค์กัริ
ให้้ผู้่้อ่�นริบัฟงั

2.  ความริ่ส่้ำกัของพนักังานที�มตี่�อตั่วชีี�วดั้และหั้วขอ้ต่�าง ๆ เชี�น 
วสัิำยทัศน์องค์กัริ กัาริด้แ่ลความป็ลอด้ภัยและความเป็น็อย่�ที�ดี้ 
ความมคีณุค�าของงาน ผู้่้บงัคับบญัชีา กัาริส่ำ�อสำาริภายใน 
เงนิเด่้อนและสำวสัำดิ้กัาริ และอ่�น ๆ
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เรยีนรูจ้าก
การลงมือปฏิบัติ	

70% 20% 10%

	เรยีนรูจ้าก
บคุคลอืน่	

เรยีนรูจ้าก
การเข้าอบรม

โดยมีการ็แบ�งเปน็โปร็แกร็มการ็พ่ฒนา 4 ปร็ะเภท

โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะหลัก
(Core	Competency)	

โปรแกรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
(General	Skills)	

การอบรมหลักสูตรตามสายงาน
(Functional	Competency	
Development)	

โปรแกรมด้านการพัฒนา
ภาวะผู้นำา	(Leadership
Competency)

สำร็า้งโอกาสำในการ็พ่ฒนาสำายอาชพีท่�งหมดกว�า 

5,400 คน

สายงานขาย
สายงานการเงิน

และบัญชี
สายงาน

ทรพัยากรมนษุย์

เตร็ยีมพร็อ้มสำำาหร็บ่อนาคตผ�านปร็ะสำบการ็ณ์์ดิจท่ิล

ไทยเบฟได้้มุ�งเน้นกัาริพัฒนาเทคโนโลยดิี้จทัิล เพ่�อกัาริสำริา้งสำริริค์
และแบ�งป็นัอย�างยั�งยน่ในด้้านความผู้าสำกุัของพนักังานและเพ่�อ
เต่ริยีมความพริอ้มให้้กัับพนักังานทกุัเพศทกุัวยัอย�างต่�อเน่�อง 
โด้ยมีจดุ้ป็ริะสำงค์เพ่�อสำริา้งความริวด้เริว็และมปี็ริะสิำทธภิาพในกัาริ
ทำางาน และด้้วยสำถานกัาริณ์กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟ
ได้้เป็ลี�ยนมาใชีร้ิะบบ Work from Home (WFH) ห้ริอ่ทำางานที�บา้น 
โด้ยใชีเ้ทคโนโลยดิี้จทัิล เพ่�อให้้พนักังานสำามาริถทำางานจากัที�บา้น
ได้้อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ เชี�น กัาริใชีอ้ปุ็กัริณ์ดิ้จทัิล Zoom ห้ริอ่ 

MS TEAM เพ่�อให้้กัาริทำางานและกัาริป็ริะชีมุเป็น็ไป็อย�างต่�อเน่�อง 
นอกัจากันี�ไทยเบฟยงันำาเอาริะบบดิ้จทัิลเชีก็ัอนิ เพ่�อให้้พนักังานลง
เวลากัาริทำางาน ริวมถ่งเป็น็กัาริติ่ด้ต่ามด้แ่ลพนักังานที�อาศัยห้ริอ่
จำาเป็น็ต้่องเดิ้นทางในพ่�นที�เสีำ�ยง อกีัทั�งริะบบดิ้จทัิลเชีก็ัอนินี�ยงัได้้
นำามาป็ริบัใชีใ้นกัาริกัลับเขา้ทำางานในสำำานักังานและโริงงานต่�าง ๆ 
เพ่�อป็อ้งกัันกัาริแพริ�กัริะจายของโริคโควดิ้-19 จากักัาริสัำมผัู้สำอปุ็กัริณ์
สำแกันลายนิ�วมอ่ในกัาริเขา้ทำางาน ห้ริอ่ในกัริณีฉุกุัเฉิุน สำามาริถใชี้
ติ่ด้ต่ามกัลุ�มเสีำ�ยงของกัาริแพริ�กัริะจายของโริคโควดิ้-19 ได้้อกีัด้้วย

การ็พ่ฒนาความก้าวหน้าในสำายอาชพี

ไทยเบฟได้้ออกัแบบกัลุ�มงานต่ามสำายอาชีพี เป็ดิ้โอกัาสำให้้
พนักังานมคีวามก้ัาวห้น้าอย�างมั�นคงและยั�งยน่กัับองค์กัริ 
วางแผู้นเส้ำนทางในอาชีพีกัาริทำางานของต่น ริวมถ่งกัาริพัฒนา
ศักัยภาพสำำาห้ริบัพนักังาน และกัาริให้้ความใสำ�ใจในกัาริทำาแผู้น
พัฒนาริายบคุคล เพ่�อให้้พนักังานได้้ริบักัาริพัฒนาอย�างเป็น็ริะบบ 
มคีวามริ่ ้ความสำามาริถ และคณุลักัษณะ พริอ้มที�จะเติ่บโต่อย�าง
ก้ัาวห้น้าในสำายอาชีพีต่ามที�มุ�งห้วงัต่�อไป็ ซึ่่�งมรีิายละเอยีด้ดั้งนี�

1.  พ่ฒนาบค่ลากร็และสำร็า้งโอกาสำให้ก่บพน่กงาน 
  เพ่�อพัฒนาศักัยภาพให้้ทำาห้น้าที�ที�ได้้ริบัมอบห้มายอย�างมี

ป็ริะสิำทธภิาพและได้้ริบัโอกัาสำที�เห้มาะสำมในกัาริเติ่บโต่ใน
องค์กัริ โด้ยแบ�งพนักังานออกัเป็น็ 3 ริะดั้บค่อ ริะดั้บพนักังาน
ป็ฏิิบติั่กัาริ (Spring & Streams) ริะดั้บผู้่้บริหิ้าริ (River) และ
กัลุ�มผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่ (Ocean) โด้ยใชีห้้ลักักัาริพัฒนา
ศักัยภาพของพนักังานในริป่็แบบ 70:20:10 ค่อ

3.  จด่ทำาแผนพ่ฒนาพน่กงานร็ายบค่คล (Individual 
Development Plan : IDP) 

  จดั้ทำาริ�วมกัับพนักังานคริอบคลมุริอ้ยละ 100 ของพนักังานใน
ริะดั้บ 4 ข่�นไป็ เพ่�อป็ริบัป็ริงุจดุ้อ�อนและเสำริมิสำริา้งจดุ้แขง็ สำำาห้ริบั
กัาริเต่ริยีมความพริอ้มให้้พนักังานที�จะก้ัาวไป็สำ่�ริะดั้บงานที�สำง่ข่�น
ในสำายอาชีพีของต่น พริอ้มทั�งมโีป็ริแกัริมติ่ด้ต่ามความก้ัาวห้น้า
ของแผู้นพัฒนาพนักังานริายบคุคล เพ่�อให้้แน�ใจว�า แผู้นพัฒนา
จะถก่ัด้ำาเนินกัาริอย�างจริงิจงัและบริริลผุู้ลสำำาเริจ็โด้ยไทยเบฟ
สำามาริถทำาได้้ริอ้ยละ 100 ต่ามเป็า้ที�วางแผู้นไว ้

ในกัาริจดั้ทำาแผู้นพัฒนาริายบคุคลของพนักังานในกัลุ�มสำายงาน
มขีั�นต่อนดั้งนี�
 1.  ศ่กัษาเส้ำนทางสำายอาชีพีและสำมริริถนะต่ามสำายงานที�ได้้

กัำาห้นด้ไว้
 2.  ทำากัาริป็ริะเมนิสำมริริถนะต่ามสำายอาชีพี เพ่�อริะบชุี�องว�าง

กัาริพัฒนา (Competency Gap)
 3.  จดั้ทำาแผู้นกัาริพัฒนาริายบคุคลต่ามผู้ลกัาริป็ริะเมนิริวมถ่ง

เป็า้ห้มายในสำายอาชีพีที�พนักังานวางไวผู้้�านริะบบ Beverest 
ซึ่่�งเป็น็ริะบบสำาริสำนเทศด้้านทริพัยากัริบคุคลของไทยเบฟ

สำำาห้ริบัพนักังานทกุัริะดั้บในกัลุ�มงานอ่�น ๆ ได้้มกีัาริจดั้ทำาแผู้นพัฒนา
ริายบคุคลเชี�นกััน โด้ยให้้ริะดั้บหั้วห้น้าได้้จดั้ทำาแผู้นพัฒนาริายบคุคล
ในริะบบ Beverest ทำาให้้สำามาริถติ่ด้ต่ามและต่ริวจสำอบความก้ัาวห้น้า
ของแผู้นพัฒนาได้้

4.  โปร็แกร็มพ่ฒนาพน่กงานตามสำายอาชพี (Functional Training 
Program) 

  ในป็ ี2562 ห้ลังจากัที�ได้้ออกัแบบและเป็ดิ้ใชีง้านสำำาห้ริบัพนักังาน 
จำานวน 3 กัลุ�มงาน ค่อ สำายงานขาย สำายงานกัาริเงินและบญัชี ีและ
สำายงานทริพัยากัริมนษุย ์โด้ยคริอบคลมุถ่งกัาริสำริา้งโอกัาสำใน
กัาริพัฒนาสำายอาชีพีทั�งห้มด้กัว�า 5,400 คน

2.  วด่ผลของการ็พ่ฒนาบค่ลากร็
  ด้้วยกัาริใชีแ้นวทางกัาริวดั้ป็ริะสิำทธผิู้ลกัาริเริยีนริ่จ้ากักัาริ

อบริมพนักังานของเคิริก์ัแพทริกิั (Kirkpatrick Model) โด้ย
ด้ำาเนินกัาริพัฒนาศักัยภาพผู้่้นำาสำำาห้ริบัพนักังานที�มศัีกัยภาพ
โด้ด้เด้�นผู้�านโป็ริแกัริมกัาริเริยีนริ่ต้่ามริะดั้บงานต่�าง ๆ ตั่�งแต่�
ผู้่้บริหิ้าริในริะดั้บสำง่จนถ่งพนักังานริะดั้บหั้วห้น้างาน 
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•  เพ่ิมเติมทักษะพ้ืนฐานและเตรยีมทักษะ
ใหม่ท่ีจำาเปน็ในการใชน้วตักรรมเทคโนโลยี
ดิจทัิลให้กับพนักงานเพ่ือรองรบัการ
เปล่ียนแปลงองค์กรสู่อนาคตในยคุดิจทัิล	

•  งานท่ีใชแ้รงงานคน	ปรบัเปล่ียน	เพ่ิมพูน
ทักษะของบคุลากรให้เปน็การควบคมุการ
ทำางานด้วยเทคโนโลยี	

•  บคุลากรท่ีอาจมีความเส่ียงในความมั่นคง
สายอาชพีเน่ืองจากงานท่ีอาจเปล่ียนไป
ตามกลยทุธอ์งค์กร	อาจต้องเพ่ิมเติม
ทักษะความสามารถใหม่ท่ีสามารถสรา้ง
ผลงานในองค์กรต่อไปได้

•  พัฒนาศักยภาพการทำางานในระดับ
ภมูิภาค/ระดับโลกให้มากขึ้น	เน่ืองจาก
องค์กรมีการขยายตัวทางธรุกิจสู่ต่าง
ประเทศ	นอกเหนือจากในประเทศไทย
อย่างต่อเน่ือง

•  พัฒนาทักษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจทัิล
และระบบอตัโนมัติให้ดีขึน้	เชน่	การติดต่อ
ส่ือสาร	ปฏิสัมพันธ์	แบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครือ่งมือดิจทัิล	หรอืการ
ปอ้งกันข้อมลูและตัวตนแบบดิจทัิล

โคร็งการ็พ่ฒนาบค่ลากร็ศ่กยภาพสำงู

โป็ริแกัริมกัาริพัฒนาศักัยภาพริป่็แบบต่�าง ๆ ที�ได้้ริบักัาริออกัแบบ
เพ่�อสำ�งเสำริมิและต่�อยอด้ให้้บคุลากัริในแต่�ละริะดั้บได้้เติ่บโต่ใน
ไทยเบฟโด้ยกัาริยด่้ห้ลักัพนักังานห้ริอ่ผู้่้เริยีนเป็น็ศน่ยก์ัลาง 
(Learner Centric) ริวมถ่งเพิ�มเติ่มความริ่ท้างธรุิกิัจและสำ�งเสำริมิ
ภาวะความเป็น็ผู้่้นำาให้้พนักังานมทัีกัษะในกัาริทำางานเพิ�มมากัข่�น 
โด้ยใชีห้้ลักักัาริพัฒนาศักัยภาพในริป่็แบบ 70:20:10 และกัาริเริยีนริ่้
ผู้�านกัาริลงมอ่ทำาด้้วยกัารินำาเสำนอโคริงกัาริที�ต่อบโจทยท์างธรุิกิัจ 
(Action-Learning Project) ซึ่่�งเป็น็เวทีให้้พนักังานได้้นำาเสำนอ
ไอเดี้ยที�จะสำ�งเสำริมิธรุิกิัจให้้บริริลวุสัิำยทัศน์ของไทยเบฟ ต่ลอด้จน
ทำาให้้ผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่เห็้นศักัยภาพของพนักังาน กั�อให้้เกิัด้กัาริ
เริยีนริ่ที้�มปี็ริะสิำทธภิาพมากักัว�ากัาริเริยีนริ่ใ้นห้้องเริยีนแต่�เพียง
อย�างเดี้ยว เชี�น โคริงกัาริ Supervisory Development Program 
(SDP), Management Development Program (MDP), 
ASEAN Management Development (AMD), Senior 
Executive Development Program (SEDP) ที�ผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่
จะเขา้ริ�วมในกัารินำาเสำนอและให้้ขอ้เสำนอแนะ เพ่�อต่�อยอด้ในกัารินำา
กัริณีศ่กัษามาป็ริะยกุัต์่ให้้สำามาริถนำามาป็ฏิิบติั่ได้้จริงิ

นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัได้้พัฒนาค่�มอ่กัาริพัฒนาสำมริริถนะความ
เป็น็ผู้่น้ำา (Leadership Competency Development Guidebook) 
ให้้กัับพนักังานเพ่�อชี�วยในกัาริคัด้เล่อกักิัจกัริริมกัาริเริยีนริ่ต้่าม
ห้ลักักัาริพัฒนาศักัยภาพแบบ 70:20:10 ขณะเดี้ยวกััน เป็น็ห้น่�งใน
กัลยทุธที์�สำอด้คล้องกัับแผู้นกัาริพัฒนาริายบคุคล (IDP) ของ
พนักังาน

เปา้หมายเพ่�อม่�งสำู�วส่ิำยท่ศน์ PASSION 2025 

เพ่�อเต่ริยีมความพริอ้มมุ�งห้น้าสำ่�เป็า้ห้มายในป็ ี2568 ที�มกีัาริเป็ลี�ยนแป็ลงอย�างริวด้เริว็มากัของเทคโนโลยดิี้จทัิลและริะบบอตั่โนมติั่ ไทยเบฟ
จำาเป็น็ต้่องมกีัาริพัฒนาและเต่ริยีมพริอ้มศักัยภาพของพนักังานเพ่�อริองริบัความเป็ลี�ยนแป็ลงนั�นโด้ยผู้�านกัริะบวนกัาริพัฒนาทักัษะสำองด้้าน 
ค่อ กัาริสำริา้งทักัษะ (ReSkill) และกัาริเสำริมิทักัษะ (UpSkill)

กัาริเสำริมิทักัษะความเชีี�ยวชีาญในเน่�องานเดิ้มให้้ทันกัับโลกั
ยคุป็จัจบุนัอย�างต่�อเน่�อง เพ่�อต่อบโจทยท์างธรุิกิัจขององค์กัริ
และสำริา้งความได้้เป็ริยีบทางธรุิกิัจ

กัาริสำริา้งทักัษะให้ม�ให้้เขา้กัับโลกัป็จัจบุนัและเต่ริยีมริบัมอ่โลกัใน
อนาคต่ โด้ยป็ริบัเป็ลี�ยนทักัษะกัาริทำางานเพ่�อให้้สำอด้คล้องกัับ
กัลยทุธอ์งค์กัริและกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงทางเทคโนโลยทีี�ริวด้เริว็

การ็สำร็า้งท่กษะ (ReSkill)
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เสำริมิสำริา้ง 
กัาริต่ริะห้นักัริ่้

ความเป็น็ผู้่้นำา 
และวฒันธริริม

แห้ล�งความริ่้

สำถาบน่วทิยาการ็ด้านความย่�งยน่ของไทยเบฟ  
(ThaiBev Sustainability Academy หร็อ่ TSA)

เริิ�มกั�อตั่�งข่�นเม่�อป็ ี2562 ด้้วยพันธกิัจห้ลักัค่อ สำริา้งวฒันธริริม 
สำ�งเสำริมิกัาริเริยีนริ่ด้้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งย่น และเพิ�มพ่นความ
สำามาริถให้้แกั�พนักังานของกัลุ�มธรุิกิัจไทยเบฟทั�งในป็ริะเทศไทย
และต่�างป็ริะเทศให้้ด้ำาเนินงานอย�างยั�งย่น ริวมถ่งขยายขอบเขต่
ด้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ให้้คริอบคลมุห้�วงโซึ่�คณุค�าขององค์กัริ
และผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยของไทยเบฟ โด้ยสำถาบนัฯ ได้้ด้ำาเนินกิัจกัริริม
ด้้านวชิีากัาริเกีั�ยวกัับกัาริพัฒนาความยั�งยน่ เชี�น กัาริฝ่กึัอบริม
ห้ลักัสำต่่ริต่�าง ๆ กัาริป็ริะชีมุวชิีากัาริ กัาริสัำมมนา ริวมถ่งกัาริจดั้ป็ริะเมนิ
ความริ่ด้้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ให้้กัับพนักังาน

แบ�งปนัคณ่์ค�า

โฆษิต สำข่สิำงห์
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่	
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)

“ห้น้าที�ห้ลักัของสำถาบนัฯ ค่อกัาริพัฒนาขดี้ความสำามาริถ
ด้้านความยั�งยน่ของทกุัคนอย�างยั�งยน่”

เปา้หมายของสำถาบ่นวทิยาการ็ด้านความย่�งยน่ของไทยเบฟ

สำถาบนัวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟมุ�งเน้นงานด้้านกัาริสำ�งเสำริมิแนวทางความยั�งยน่ขององค์กัริกัลุ�มไทยเบฟ โด้ยมวีตั่ถปุ็ริะสำงค์
เพ่�อพัฒนาพนักังานและผู้่้บริหิ้าริของบริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟให้้มคีวามสำามาริถในกัาริป็ริะเมนิต่นเอง มีความริอบริ่ใ้นกัาริแก้ัป็ญัห้าด้้านกัาริ
พัฒนาความยั�งยน่เพ่�อให้้องค์กัริบริริลเุป็า้ห้มาย ทั�งด้้านธรุิกิัจ สิำ�งแวด้ล้อม สัำงคมและศิลป็วฒันธริริม สำอด้คล้องกัับห้ลักัป็ริชัีญาเศริษฐกิัจ
พอเพียง และเป็า้ห้มายกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ของสำห้ป็ริะชีาชีาติ่ 

สถาบนัฯ	จดัการเรยีนการสอนท้ังในรปูแบบในห้องเรยีน	วดิีทัศน์	พรอ้มท้ังมกีารวเิคราะห์และประเมนิผลของผู้เรยีนผ่านแบบทดสอบ

แนวทางการ็ดำาเนินงาน  2563-2568

1
การสรา้งรากฐานการศึกษา

2
การสรา้งคณุค่าเพ่ิม

3
การพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่างยั่งยืน

4
เปน็ผู้นำาด้านการพัฒนาอย่างยัง่ยนื

177
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



การ็เปน็องค์กร็ที�ม่�นคงและย่�งยน่

แนวทางการ็เร็ยีนร็ู้

สำร็า้งพ่นธกิจ

วต่ถป่ร็ะสำงค์
โคร็งการ็

กล่�มเปา้หมาย

   กัาริสำริา้งความริ่ค้วามเขา้ใจ          มุ�งเน้นกัาริลงมอ่ป็ฏิิบติั่      กัาริสำริา้งคณุค�าและมล่ค�าเพิ�ม 

กัาริสำริา้งความเชี่�อมโยงในองค์กัริ 
จากัแนวความคิด้  

ไป็สำ่�กัาริพัฒนาที�ยั�งยน่

 พนักังานในองค์กัริทกุัท�าน    ผู้่ป้็ฏิิบติั่ในแต่�ละสำาขา  ผู้่บ้ริหิ้าริริะดั้บสำง่   

  สำริา้งความมุ�งมั�น พัฒนา 
แนวทางป็ฏิิบติั่ ลงมอ่ป็ฏิิบติั่ 

ให้้เกิัด้ข่�นจริงิ

กัำากัับองค์กัริ มุ�งไป็สำ่�แนวทาง 
กัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ สำริา้งความ   
สัำมพันธที์�มั�นคงกัับพันธมติ่ริ

เรยีนใน
ห้องเรยีน

เรยีนจาก 
ผู้มีประสบการณ์

เรยีนจากการ
ประชมุหารอื

ระบบ
e-learning

การศึกษา 
ดงูาน

เรยีนจากโครงการ 
ท่ีได้รบัมอบหมาย

ยท่ธศาสำตร็ข์องสำถาบน่วทิยาการ็ด้านความย่�งยน่ของไทยเบฟ

โคร็งสำร็า้งหล่กสำตูร็ของสำถาบน่วทิยาการ็ด้านความย่�งยน่ของไทยเบฟ

1.  กัาริวางแนวทางและความ
มุ�งมั�นที�ชีดั้เจนในกัาริ
พัฒนาความยั�งยน่ของ
พนักังานในกัลุ�มไทยเบฟ

2.  ศ่กัษาและสำำาริวจผู้ลกัริะทบจากั
แนวโน้มอนาคต่ในด้้านความยั�งยน่
จากักัลยทุธส์ำ่�กัาริป็ฏิิบัติ่

3.  สำริา้งสำริริค์และแบ�งป็นัป็ริะโยชีน์
จากัความริ�วมม่อจากัเห้ล�า
พันธมิต่ริทางธรุิกิัจขององค์กัริ

สำถาบนัวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟออกัแบบและพัฒนา
ห้ลักัสำต่่ริด้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ทั�งในด้้านกัริะบวนกัาริคิด้ 
ทักัษะ และกัาริป็ฏิิบติั่งาน โด้ยมุ�งห้วงัให้้พนักังานในกัลุ�มธรุิกิัจต่�าง ๆ 
เกิัด้กัาริเริยีนริ่ ้เขา้ใจ และสำามาริถเขา้ถ่งเน่�อห้าในบริบิทด้้านความ
ยั�งยน่ของไทยเบฟและกัาริพัฒนาในริะดั้บสำากัล ริวมทั�งสำามาริถ
นำาห้ลักัแนวคิด้ด้้านความยั�งยน่ที�ได้้ไป็ใชีใ้นกัาริป็ฏิิบติั่งานจริงิ 
เพ่�อพัฒนางานของต่นเอง สำริา้งความเป็ลี�ยนแป็ลงให้้แกั�องค์กัริ 
บคุลากัริและเพ่�อนริ�วมงาน สำ�งเสำริมิกัาริบริริลเุป็า้ห้มาย และกัาริ
เติ่บโต่ขององค์กัริอย�างยั�งยน่

สำถาบนัฯ ใชีแ้นวคิด้ในกัาริจดั้กัาริเริยีนกัาริสำอน โด้ยเน้นผู้่้เริยีนเป็น็
หั้วใจสำำาคัญ โด้ยจดั้ริป่็แบบกัาริเริยีนออกัเป็น็ 3 กัลุ�ม ค่อ

1. กล่�มพน่กงานท่�วไป (Individual Contributor) 
  ค่อ พนักังานทกุัริะดั้บที�มคีวามต่ริะห้นักัริ่ถ่้งความสำำาคัญของกัาริ

พัฒนาด้้านความยั�งยน่ เป็น็ผู้่้ที�มคีวามริ่ค้วามสำามาริถ และมทัีกัษะ
ในริะดั้บที�ทำางานได้้ด้้วยต่นเอง มีความริบัผิู้ด้ชีอบ สำามาริถสำริา้ง
ผู้ลงานต่ามที�องค์กัริคาด้ห้วงั

2. กล่�มผู้ปฏิิบติ่งานด้านความย่�งยน่ (Practitioner)
  ค่อ กัลุ�มพนักังานทกุัริะดั้บงานที�มหี้น้าที�ริบัผิู้ด้ชีอบงานด้้านกัาริ

พัฒนาความยั�งยน่ในแผู้นกัของต่นโด้ยต่ริง เป็น็ผู้่้ป็ฏิิบติั่งานและ
ด้ำาเนินงานต่ามเป็า้ห้มายด้้านความยั�งยน่ขององค์กัริ

3. กล่�มผู้บร็หิาร็ (Executive)
  เป็น็กัลุ�มที�สำามาริถสำริา้งกัาริขบัเคล่�อนกัลยทุธท์างธรุิกิัจให้้เกิัด้ข่�น

ภายในองค์กัริเพ่�อสำริา้งมล่ค�าให้้กัับกัลุ�มไทยเบฟได้้อย�างยั�งยน่
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พนักงานจำานวน

10,162 คน
ได้รบัการฝึึกอบรมในด้าน 
การพัฒนาความยัง่ยนื 
ในป	ีพ.ศ.	2563

ผลการ็ดำาเนินงานในป ี2563

ในป็ ี2563 เป็น็ป็แีริกัที�สำถาบนัฯ ได้้จดั้กัาริเริยีนกัาริสำอนด้้านกัาริ
พัฒนาความยั�งยน่ให้้กัับพนักังานและผู้่้บริหิ้าริของบริษัิทต่�าง ๆ 
ในกัลุ�มไทยเบฟจำานวน 10,162 คน ริวมถ่งกัาริจดั้กัาริอบริม สัำมมนา 
และกัาริจดั้ทด้สำอบความริ่ค้วามเขา้ใจด้้านความยั�งยน่ให้้กัับพนักังาน 

สำถาบนัฯ ริ�วมมอ่กัับสำถาบนั ThaiBev Training ซึ่่�งเป็น็ศน่ยฝ์่กึัอบริม
พนักังานกัลุ�มไทยเบฟ เพ่�อใชีแ้ห้ล�งกัาริเริยีนริ่ ้(Learning Platform) 
ของริะบบกัาริจดั้กัาริเริยีนริ่ ้(Learning Management System) 
ที�อย่�ในแพลต่ฟอริม์ริะดั้บสำากัลมาป็ริะยกุัต์่ใชีภ้ายในองค์กัริในชี่�อ 
ริะบบ Beverest จดุ้ป็ริะสำงค์เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริพัฒนาบคุลากัริให้้เกิัด้
ป็ริะสิำทธภิาพสำง่สำดุ้และมฐีานขอ้มล่จดั้เก็ับริายละเอยีด้ข้อมล่กัาริ
พัฒนาบคุลากัริของพนักังานแต่�ละคนตั่�งแต่�วนัแริกัเขา้จนถ่ง
กัาริทำางานและป็ริบัป็ริงุขอ้มล่กัาริพัฒนาอย�างต่�อเน่�อง
 

ชม่ชนคนเก�งของไทยเบฟ 
(Communities of Practice)
จากัป็ริะสำบกัาริณ์กัว�า 10 ป็ใีนด้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ของไทยเบฟ 
ริวมถ่งป็ริะสำบกัาริณ์จากักัาริได้้ริบัคัด้เล่อกัเป็็นสำมาชีิกั DJSI ดั้ชีนี
ความยั�งยน่ด้าวโจนส์ำ (Dow Jones Sustainability Indices) ป็ริะเภท
กัลุ�มดั้ชีนีต่ลาด้เกิัด้ให้ม� (Emerging Markets) เป็น็ป็ทีี� 5 ป็ริะเภท
กัลุ�มดั้ชีนีโลกั (World Index) เป็น็ป็ทีี� 4 และเป็น็ผู้่น้ำาในกัลุ�มอตุ่สำาห้กัริริม
อาห้าริและเคริ่�องด่้�ม (Industry Leader) ต่�อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 3 ติ่ด้ต่�อกััน 
ไทยเบฟจง่มพีนักังานห้มนุเวยีนกัันมาป็ฏิิบติั่ห้น้าที�อย่�ในคณะทำางาน
ด้้านความยั�งยน่ ริวมถ่งกัาริทำางานในโคริงกัาริต่�าง ๆ ด้้านกัาริพัฒนา
ความยั�งยน่ขององค์กัริ โด้ยมพีนักังานและผู้่บ้ริหิ้าริมากักัว�า 1,000 คน 
ริ�วมกัันคิด้และสำริา้งสำริริค์ แลกัเป็ลี�ยนและแบ�งป็นัความริ่ร้ิ�วมกััน เพ่�อ
ยกัริะดั้บความริ่ใ้ห้้เป็น็แนวป็ฏิิบติั่ที�เป็น็เลิศของไทยเบฟ (ThaiBev’s 
Best Practices) เพ่�อนำามาใชีอ้อกัแบบและพัฒนาเป็น็ห้ลักัสำต่่ริของ
สำถาบนั ริวมถ่งนำามาใชีพั้ฒนาโคริงกัาริต่�าง ๆ ขององค์กัริและเผู้ยแพริ�
ความริ่ใ้นองค์กัริให้้กัับพนักังานต่�อไป็  

สำถาบนัฯ มีแผู้นจะขยายขอบเขต่สำมาชีกิัของกัลุ�มชีมุชีนคนเกั�ง 
(Community of Practice) ไป็ในองค์กัริอ่�น ๆ ที�อย่�ในและนอกักัลุ�ม
ไทยเบฟที�อย่�ทั�งในป็ริะเทศและต่�างป็ริะเทศ โด้ยทำางานริ�วมกัับเคริอ่ข�าย
และพันธมติ่ริ ชีมุชีน ผู้่้ทริงคณุวฒุด้ิ้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่และ
ผู้่้เชีี�ยวชีาญเฉุพาะด้้านจากัทั�วโลกั เพ่�อแลกัเป็ลี�ยนความริ่แ้ละ
ป็ริะสำบกัาริณ์ผู้�านกัาริป็ริะชีมุเชีงิป็ฏิิบติั่กัาริและกัาริเยี�ยมชีมสำถานที�
ป็ฏิิบติั่กัาริ เป็น็กัาริต่อกัยำาว�าไทยเบฟเป็น็องค์กัริที�ให้้ความสำำาคัญและ
สำ�งเสำริมิพนักังานในกัาริเริยีนริ่แ้ละกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ มคีวามมุ�งมั�น
ในกัาริสำริา้งสำริริค์ แสำด้งออกัและแบ�งป็นัคณุค�าของกัาริเติ่บโต่ต่าม
วสัิำยทัศน์ 2025

เปา้หมายเพ่�อม่�งสำู�วส่ิำยท่ศน์ PASSION 2025

1.  การ็เสำร็มิสำร็า้งศ่กยภาพ
ของพน่กงานในด้าน
การ็พ่ฒนาที�ย่�งยน่

วธิกีาร 
-	 	วางโครงสรา้งเน้ือหา	การเรยีน

แบบ	Modules
-	 	ใชตั้วชีว้ดัจาก	Training	Need	

Analysis

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั
-	 	องค์ความรูด้้านการพัฒนา	

ท่ียั่งยืนท่ีดีขึ้น
-	 	ได้สรา้งความรว่มมือกับผู้ปฏิบัติ

ทกุภาคส่วน

2.  การ็สำร็า้งความร็�วมม่อ
เพ่�อการ็ศึกษาร็�วมก่บสำถาบ่น

วธิกีาร 
-	 	เชือ่มโยงแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

จากภายนอกและภายในองค์กร
-	 	นำาองค์ความรูด้้านการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนมาพัฒนาและต่อยอด

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั
-	 	แหล่งรวมองค์ความรูด้้านการ

พัฒนาท่ียั่งยืน
-	 	สรา้งสรรค์และแบ่งปนัองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน

3.  การ็สำร็า้งชม่ชนคนเก�ง
ด้านการ็พ่ฒนาที�ย่�งยน่

วธิกีาร 
-	 	พัฒนาสรา้งเครอืข่ายผู้ปฏิบัติ

ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน
-	 	แลกเปล่ียนองค์ความรูเ้ชงิลึก

ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน

ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบั
-	 	พัฒนาผู้ปฏิบัติ	และองค์ความรู้

ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน
-	 	สรา้งวฒันธรรมองค์กร

ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน
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ไทยเบฟใสำ�ใจในกัาริกัำาห้นด้แนวทางและริะบบบริหิ้าริจดั้กัาริด้้านความป็ลอด้ภัย
ให้้สำอด้คล้องกัับกัฎห้มาย และมาต่ริฐานสำากัลเพ่�อความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามยั 
และสำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางานสำำาห้ริบัพนักังาน ค่�ค้าและผู้่ม้สีำ�วนเกีั�ยวขอ้ง 
ด้้วยมาต่ริกัาริป็อ้งกัันความเสีำ�ยงซึ่่�งอาจเกิัด้ข่�นจากัอบุติั่เห้ต่ ุกัาริบาด้เจบ็
และกัาริเจบ็ป็ว่ยจากักัาริทำางาน พริอ้มสำ�งเสำริมิให้้มกีัาริป็ริบัป็ริงุสำภาพแวด้ล้อม
ในกัาริทำางานให้้เห้มาะสำมต่�อสำภาพริ�างกัายจติ่ใจของพนักังานและถก่ัสำขุลักัษณะ 
เพ่�อคณุภาพชีวีติ่ในกัาริทำางานและสำขุภาพที�ดี้ของพนักังาน

ความปลอดภัย อาชวีอนามยั 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน 
และความผาสุกของพนักงาน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 404-2



ภาร็กิจสำำาค่ญ

การ็ดแูลความเปน็อยู�ที�ดีของพน่กงาน

ไทยเบฟกัำาห้นด้แนวทางกัาริป็ฏิิบติั่งานด้้านความป็ลอด้ภัย อาชีวี
อนามัย สำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางานให้้คริอบคลมุ 4 ด้้าน ดั้งนี�

1. ด้านความปลอดภ่ย
 •  มกีัาริต่ริวจสำอบมาต่ริฐานด้้านความป็ลอด้ภัยอย�าง

ต่�อเน่�องในทกุัพ่�นที�ป็ฏิิบติั่กัาริ โด้ยมีคณะทำางานความ
ป็ลอด้ภัยจากัสำ�วนกัลาง ออกัพ่�นที�ต่ริวจสำอบมาต่ริฐาน
ความป็ลอด้ภัยของบริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟ ทั�งในกัริงุเทพฯ 
ป็ริมิณฑล และต่�างจงัห้วดั้ ริวมถ่งบริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟ
ในต่�างป็ริะเทศ อาทิ สิำงคโป็ริ ์มาเลเซึ่ยี และเมยีนมา

 •  จดั้อบริมด้้านความป็ลอด้ภัยต่�าง ๆ เชี�น กัาริอบริมเริ่�อง
กัาริดั้บเพลิง กัาริอบริมความป็ลอด้ภัยในกัาริใชีร้ิถใชีถ้นน 
กัาริเต่ริยีมกัาริด้้านความป็ลอด้ภัยในแต่�ละวนักั�อนเริิ�ม
ด้ำาเนินงานในโริงงานต่�าง ๆ กัาริอบริมมาต่ริฐานอาชีวีอนามยั
และความป็ลอด้ภัย ISO 45001 กัาริอบริมเจา้ห้น้าที�ด้้าน
ความป็ลอด้ภัยในกัลุ�มธรุิกิัจต่�าง ๆ ริวมถ่งกัาริอบริม
ด้้านกัาริขบัขี�อย�างป็ลอด้ภัยบนท้องถนนให้้กัับพนักังาน
ในสำำานักังานที�มยีานพาห้นะสำ�วนตั่ว

 •  สำริา้งริะบบกัาริจดั้เก็ับขอ้มล่ให้ม�และริวบริวมข้อมล่ด้้าน
ความป็ลอด้ภัยของบริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟไวใ้นฐานข้อมล่
เดี้ยวกััน โด้ยคริอบคลมุกัาริเก็ับขอ้มล่ความป็ลอด้ภัย
ริอบด้้านต่ามมาต่ริฐานกัาริริายงานของ Global Reporting 
Initiative (GRI) พริอ้มทั�งทำากัาริวเิคริาะห์้และริายงานผู้ล
ตั่วชีี�วดั้ด้้านความป็ลอด้ภัยแยกัต่ามบริษัิทและริวมต่าม
กัลุ�มผู้ลิต่ภัณฑ์ เพ่�อให้้มั�นใจว�ามกีัาริต่ริวจสำอบและติ่ด้ต่าม
ผู้ลกัาริด้ำาเนินงานได้้อย�างถก่ัต้่อง ริวด้เริว็ ทันท�วงทีต่าม
เป็า้ห้มายของห้น�วยงานที�กัำาห้นด้ข่�น พริอ้มทั�งจดั้ให้้มกีัาริ
ริายงานผู้ลกัาริป็ฏิิบติั่งาน ด้้านความป็ลอด้ภัยต่ามสำายงาน
ไป็ถ่งผู้่บ้ริหิ้าริสำง่สำดุ้ของห้น�วยงานอย�างสำมำาเสำมอ

2. ด้านอาชวีอนามย่ 
  ให้้กัาริด้แ่ลพนักังานด้้านสำขุภาพและอนามยัด้้วยมาต่ริฐาน

ความสำะอาด้และอปุ็กัริณ์ป็อ้งกัันที�ดี้ พริอ้มกัับจดั้อบริมและ
กิัจกัริริมต่�าง ๆ เพ่�อเสำริมิสำริา้งความแข็งแริงของริ�างกัาย 
โด้ยแบ�งเป็น็ 5 ห้มวด้ห้ลักั ดั้งนี�

 •  ดแูล–ไทยเบฟใสำ�ใจด้แ่ลพนักังานในด้้านสำขุภาพและอนามัย 
โด้ยกัาริจดั้ให้้มแีพทยแ์ละพยาบาลป็ริะจำาห้้องพยาบาล
เพ่�อให้้บริกิัาริต่ริวจริกััษาและให้้กัาริป็ริก่ัษาด้้านสำขุภาพแกั�
พนักังาน ริวมถ่งกัาริทำาขอ้ต่กัลงกัับสำถานพยาบาลเพ่�อนำา
พนักังานที�บาด้เจบ็ห้ริอ่เจบ็ป็ว่ยเขา้ริบักัาริริกััษาพยาบาล
ได้้อย�างสำะด้วกั ริวด้เริว็ ต่ลอด้ 24 ชีั�วโมง 

 •  ปอ้งก่น–ไทยเบฟใสำ�ใจในกัาริป็อ้งกัันโริคให้้กัับพนักังาน 
โด้ยเฉุพาะโริคในกัลุ�มวยัทำางาน เชี�น กัาริฉีุด้วคัซึ่นีป็อ้งกััน
ไขห้้วดั้ให้ญ�ให้้แกั�พนักังานเป็น็ป็ริะจำาทกุัป็ี

 •  ร็ก่ษา–ไทยเบฟชี�วยเห้ล่อเงนิค�าริกััษาพยาบาลป็ริะเภท
ผู้่ป้็ว่ยนอกั (OPD) เพิ�มเติ่มจากัเงนิชี�วยเห้ล่อป็ริะกัันสัำงคม 
ที�บริษัิทจ�ายให้้ต่ามกัฎห้มาย ริวมถ่งกัาริจดั้ทำาป็ริะกััน
อบุติั่เห้ต่แุละป็ริะกัันกัาริเจบ็ป็ว่ยป็ริะเภทผู้่ป้็ว่ยใน (IPD) 
ให้้กัับพนักังานทกุัคน

 •  ตร็วจสำข่ภาพ–ไทยเบฟจดั้ให้้มกีัาริต่ริวจสำขุภาพให้้กัับ
พนักังานทกุัคน โด้ยจดั้กัาริต่ริวจที�แต่กัต่�างกัันต่ามเพศ 
อาย ุและความเสีำ�ยงต่�อกัาริเกิัด้โริค เชี�น กัาริต่ริวจมะเริง็
ต่�อมลก่ัห้มากัและมะเริง็เต้่านมให้้แกั�พนักังานที�อย่�ใน
ชี�วงอายทีุ�มคีวามเสีำ�ยง ริวมถ่งกัาริต่ริวจสำขุภาพเพิ�มเติ่ม
ให้้กัับพนักังานในโริงงานต่ามป็จัจยัเสีำ�ยง นอกัจากันี� ยงัมี
กิัจกัริริมต่ริวจสำขุภาพและวดั้คล่�นไฟฟา้หั้วใจให้้กัับบดิ้า 
มาริด้าของพนักังานด้้วย

 •  ให้ความร็ู–้ไทยเบฟจดั้กัาริอบริมให้้ความริ่ด้้้านสำขุภาพและ
โริคที�มกััต่ริวจพบกัับพนักังานและสำมาชีกิัในคริอบคริวั 
เชี�น โริคของคนทำางานออฟฟิศ (Office Syndrome) 
กัาริลด้ความเคริยีด้ ริวมถ่งกัาริฝ่กึัทักัษะกัาริชี�วยชีวีติ่
เบ่�องต้่น ให้้กัับพนักังานอกีัด้้วย

3. ด้านสำภาวะแวดล้อมในการ็ทำางาน
 •  เต่ริยีมพริอ้มสำถานที� จดั้ห้าเคริ่�องมอ่และอปุ็กัริณ์กัาริ

ทำางาน เฟอรินิ์เจอริส์ำำานักังานที�เห้มาะสำมและได้้มาต่ริฐาน 
 •  ออกัแบบและจดั้พ่�นที�กัาริทำางานที�สำ�งเสำริมิกัาริทำางาน

อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ เชี�น Co-Working Space และพ่�นที�
ผู้�อนคลายห้ริอ่ป็ริบัเป็ลี�ยนริป่็แบบกัาริทำางาน

 •  จดั้ลักัษณะงานให้้เห้มาะสำมกัับพนักังาน ริวมถ่งจดั้ริะบบ
งานและกัริะบวนกัาริเคล่�อนไห้วริ�างกัายให้้เห้มาะสำม ริวมถ่ง
กัาริให้้ความสำำาคัญในกัาริวเิคริาะห์้วธิกีัาริทำางานให้้
สำอด้คล้องกัับความสำามาริถและสำมริริถนะของพนักังาน
แต่�ละกัลุ�ม 

181
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



 •  สำำานักังาน ThaiBev Quarter มีพ่�นที�ใชี้สำอยริวมถ่ง 
48,273 ต่าริางเมต่ริ ต่กัแต่�งเป็็นสำำานักังานที�ทันสำมัย 
เห้มาะสำมกัับกัาริทำางานสำมยัให้ม� มห้ี้องป็ริะชีมุขนาด้เล็กั 
และขนาด้ให้ญ� มสีำำานักังานแบบพ่�นที�ทำางานริ�วมกััน สำำาห้ริบั
พนักังานและบคุคลภายนอกัเขา้มาใชีบ้ริกิัาริ และพ่�นที�
จดั้แสำด้งนิทริริศกัาริริวมถ่งสิำ�งอำานวยความสำะด้วกัที�
พริอ้มต่อบโจทยท์กุัไลฟส์ำไต่ล์ให้้กัับพนักังานไทยเบฟ 
เชี�น ห้้องอาห้าริ ห้้องพยาบาล ธนาคาริ ห้้องออกักัำาลังกัาย 
ริวมถ่งห้้องสัำนทนากัาริ ห้้องฟิต่เนสำ ลานกีัฬา สำนาม
บาสำเกัต่บอล สำนามฟุต่ซึ่อล สำนามเทนนิสำ และห้้อง
คาริาโอเกัะ เป็น็ต้่น

4. ด้านความผาสำก่ 
  กัาริทำางานอย�างมคีวามสำขุของพนักังาน ค่อเป็า้ห้มายที�สำำาคัญ

ของไทยเบฟ นอกัจากัค�าต่อบแทนที�เป็น็ธริริม กัาริเล่�อนต่ำาแห้น�ง 
และสำวสัำดิ้กัาริของพนักังาน ไทยเบฟมุ�งมั�นจดั้ทำากิัจกัริริม 
โคริงกัาริต่�าง ๆ เพ่�อสำริา้งความสำขุให้้พนักังานอย�างต่�อเน่�อง 
และเพ่�อสำริา้งความผู้ก่ัพันของพนักังานต่�อองค์กัริ ดั้งนี�

 •  จดั้ตั่�งคณะทำางานเสำริมิสำริา้งสำขุภาพอนามยัและความ
ผู้าสำกุัของพนักังาน ทำาห้น้าที�ด้แ่ลกิัจกัริริมสำ�งเสำริมิกัาริ
ริกััษาสำขุภาพและเสำริมิสำริา้งความเป็น็อย่�ที�ดี้ ป็ริะกัอบด้้วย
ผู้่แ้ทนห้น�วยงานต่�าง ๆ เพ่�อต่อบโจทยก์ัาริทำางานอย�าง
มคีวามสำขุของพนักังาน 

 •  ป็ริบัป็ริงุขอ้บงัคับกัาริทำางาน เพ่�อเพิ�มสิำทธปิ็ริะโยชีน์ให้้กัับ
พนักังานจากัที�กัฎห้มายกัำาห้นด้ เชี�น เพิ�มสำวสัำดิ้กัาริ
วนัลาคลอด้ให้้กัับพนักังานห้ญิงมากักัว�าที�กัฎห้มายกัำาห้นด้ 
และวนัลาด้แ่ลบุต่ริที�เพิ�งคลอด้สำำาห้ริบัพนักังานชีาย 
เพิ�มวนัลากิัจให้้กัับพนักังานริายวนั และกัาริเพิ�มค�าชีด้เชีย
ให้้กัับพนักังาน เป็น็ต้่น

 •  กัาริจา้งงานและกัาริด้แ่ลพนักังานที�พิกัาริห้ริอ่ด้้อยโอกัาสำ
ทางกัายภาพ เพ่�อป็ฏิิบติั่ต่ามพริะริาชีบญัญัติ่สำ�งเสำริมิและ
พัฒนาคณุภาพชีวีติ่คนพิกัาริ มาต่ริา 33 และเพ่�อให้้คนพิกัาริ
และทพุพลภาพได้้มงีานทำาเพิ�มมากัข่�น ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินกัาริ
จา้งงานคนพิกัาริเป็็นเวลามากักัว�า 18 ป็ี โด้ยในป็ี 2563 
กัลุ�มไทยเบฟ 36 บริษัิทย�อย ได้้ริบัผู้่ท้พุพลภาพ 4 ป็ริะเภท
เขา้เป็น็พนักังาน (ความพิกัาริด้้านกัาริเคล่�อนไห้ว ด้้านกัาริ
มองเห็้น ด้้านกัาริได้้ยนิ และด้้านสำติ่ป็ญัญา) ริวม 508 คน 
ซึ่่�งจากักัาริจา้งงานคนพิกัาริพบว�าสำามาริถป็ฏิิบติั่งาน
ทด้แทนพนักังานป็กัติ่ได้้เป็น็อย�างดี้ นอกัจากันี�ยงัชี�วยให้้
พนักังานผู้่้พิกัาริทพุพลภาพมคีณุภาพชีวีติ่ที�ดี้ข่�นและ
สำามาริถพ่�งพาต่นเองได้้อย�างมีศักัดิ้�ศริทัีด้เทียมบคุคลทั�วไป็ 

 •  กัาริด้แ่ลและเต่ริยีมพริอ้มพนักังานสำง่อายทีุ�ใกัล้เกัษียณ 
  1)  ให้้โอกัาสำพนักังานสำง่อายทีุ�สำมคัริใจและเขา้เง่�อนไข

ของบริษัิท ให้้ทำางานในบริษัิทต่�อไป็ห้ลังเกัษียณอายุ
กัาริทำางาน โด้ยจดั้ให้้มเีวลาทำางานที�ยด่้ห้ยุ�นเห้มาะสำม
กัับวยั สำามาริถเล่อกัวนัทำางานต่ามริะยะเวลาที�กัำาห้นด้
ให้้ในแต่�ละสัำป็ด้าห์้ได้้ต่ามต้่องกัาริ ซึ่่�งในป็ัจจบุัน 
ไทยเบฟมีพนักังานสำ่งอายุที�อายุมากักัว�า 60 ป็ ี
มากัด้้วยป็ริะสำบกัาริณ์ทำางานกัว�า 245 ท�าน มสีำ�วน
ชี�วยให้้ผู้่ส้ำง่อายภุม่ใิจในคณุค�าของต่นและแบ�งเบา
ภาริะค�าใชีจ้�ายของผู้่ส้ำง่อาย ุให้้สำามาริถจนุเจอ่ตั่วเอง
และคริอบคริวัได้้อย�างภาคภม่ ิ 

  2)  โคริงกัาริวางแผู้นเต่ริยีมความพริอ้มพนักังานเพ่�อ
อนาคต่ที�ดี้กั�อนเกัษียณ เป็น็กิัจกัริริมเสำริมิสำริา้งความริ่้
ด้้านต่�าง ๆ เพ่�อเป็น็ป็ริะโยชีน์ในกัาริด้ำาเนินชีวีติ่
อย�างผู้าสำกุัของพนักังาน เชี�น จดั้กัาริบริริยายในเริ่�อง
สิำทธปิ็ริะโยชีน์ที�จะได้้ริบัจากับริษัิทและภาคริฐักั�อน
และห้ลังเกัษียณ กัาริใสำ�ใจด้แ่ลสำุขภาพกัาย/ใจ 
กัาริบริหิ้าริเงินห้ลังเกัษียณ ชี�องทางอาชีีพและ
งานอดิ้เริกั เพ่�อให้้พนักังานสำง่วยัได้้มกีัาริเต่ริยีมตั่ว
และสำามาริถจดั้กัาริชีวีติ่ภายห้ลังเกัษียณอายกุัาริทำางาน 
ริ่จ้กัักัาริออมและกัาริบริหิ้าริเงนิและบริหิ้าริห้นี� 

 •  กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความเคริยีด้ในกัาริทำางาน  
  1)  ให้้อสิำริะในกัาริเล่อกัชี�วงเวลากัาริทำางาน โด้ยป็ริะกัาศ

ให้้มกีัาริทำางานแบบยด่้ห้ยุ�น สำามาริถเล่อกัที�จะห้ลีกัเลี�ยง
กัาริจริาจริที�ติ่ด้ขัด้ในชีั�วโมงเริ�งด้�วนในชี�วงเชีา้และ
ชี�วงเยน็ เป็น็กัาริชี�วยลด้ความเคริยีด้ 

  2)  จดั้ให้้มพ่ี�นที�ทำางานริ�วมกััน (Co-Working Space) 
เพ่�อให้้พนักังานติ่ด้ต่�อส่ำ�อสำาริ พ่ด้คยุ ป็ฏิิสัำมพันธแ์บบ
กัาริทำางานริ�วมกััน และจดั้ให้้มโีต๊่ะทำางานแบบไม�ป็ริะจำา 
ห้ริอ่มพ่ี�นที�ทำางานริ�วมกััน (Hot Seat) ให้้พนักังาน
เล่อกัที�นั�งทำางานได้้ต่ามสำะด้วกั สำามาริถเป็ลี�ยนที�นั�งไป็
ในแต่�ละวนัต่ามต้่องกัาริ
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182 ความปลอดภัย อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการทำางาน และความผาสกุของพนักงาน



ความปลอดภ่ยในการ็ใชร้็ถใชถ้นน

ไทยเบฟได้้พัฒนาเริ่�องความป็ลอด้ภัยในกัาริใชีร้ิถใชีถ้นนอย�าง
ต่�อเน่�อง โด้ยเฉุพาะอย�างยิ�งในสำ�วนของงานขาย กัาริต่ลาด้ และ
กัาริขนสำ�ง โด้ยจดั้ให้้มกีัาริอบริมที�เกีั�ยวขอ้งกัับกัาริใชีร้ิถและกัฎจริาจริ 
เพ่�อสำริา้งจติ่สำำาน่กัและยำาเต่่อนถ่งความป็ลอด้ภัย ริวมถ่งแนะนำาวธิี
กัาริแก้ัไขสำถานกัาริณ์ที�ไม�คาด้คิด้ที�อาจเกิัด้ข่�นได้้ เพ่�อเป็น็กัาริ
สำริา้งลักัษณะนิสัำยที�ดี้ในกัาริใชีร้ิถใชีถ้นน ไม�ให้้เกิัด้ความเสีำยห้ายแกั�
ตั่วบคุคล องค์กัริ ห้ริอ่ผู้่อ้่�น นอกัจากันี�ยงัมีขอ้ป็ฏิิบติั่อ่�น ๆ เพ่�อ
ป็อ้งกัันไม�ให้้เกิัด้อบุติั่เห้ต่ ุเชี�น
•  ห้ากัเห้น่�อยล้าจากักัาริทำางานห้ริอ่มอีากัาริมน่เมาและกัาริขับริถ

ในเวลากัลางค่น พนักังานที�ขบัริถต้่องได้้ริบักัาริพักัผู้�อนอย�าง
เพียงพอ

•  กัาริต่ริวจสำอบสำภาพริถอย�างเป็น็กิัจจะลักัษณะ เพ่�อให้้ริถมี
สำภาพที�สำมบร่ิณ์อย่�เสำมอ 

•  ขอ้กัำาห้นด้ในกัาริใชีค้วามเริว็ โด้ยจะมกีัาริต่ริวจสำอบผู้�านริะบบ 
TOMs ซึ่่�งเป็น็แอป็พลิเคชีนัในกัาริริายงานกัาริทำางานของ
พนักังานขบัริถ

การ็ดแูลพน่กงานในสำถานการ็ณ์์แพร็�ร็ะบาดของโร็คโควดิ-19

•  ใชีเ้ทคโนโลยดิี้จทัิลในกัาริบนัท่กัเวลาเขา้งาน และยกัเลิกักัาริสำแกัน
นิ�วมอ่ในกัาริเขา้ทำางานต่ามสำถานที�ต่�าง ๆ เพ่�อกัำาจดั้ความเสีำ�ยงใน
กัาริแพริ�กัริะจายเชี่�อจากักัาริสัำมผัู้สำ

•  จดั้ตั่�งศน่ยบ์ริกิัาริพนักังานชี�วงวกิัฤต่โควดิ้-19 เพ่�อให้้พนักังาน
สำามาริถสำอบถามขอ้มล่ที�ได้้ริบักัาริต่ริวจสำอบแล้ว ให้้คำาแนะนำากัาริ
ริบัมอ่สำถานกัาริณ์ต่�าง ๆ ด้แ่ลและให้้ความชี�วยเห้ล่อพนักังานที�ได้้
ริบัผู้ลกัริะทบจากัสำถานกัาริณ์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19

•  มอบสำวสัำดิ้กัาริเสำริมิให้้กัับพนักังาน เชี�น อำานวยความสำะด้วกัให้้กัับ
พนักังานได้้ต่ริวจเชี่�อโริคโควดิ้-19 โด้ยไม�มีค�าใชีจ้�าย ซึ่่�งมพีนักังาน
จำานวนกัว�า 12,000 คน เข้าริบักัาริต่ริวจ และทำาป็ริะกัันสำุขภาพ
โควดิ้-19 ให้้กัับพนักังานในเคริอ่กัว�า 50,000 คน

•  แจกัจ�ายอปุ็กัริณ์ป็อ้งกััน เชี�น ห้น้ากัากัอนามัย และเจลแอลกัอฮอล์
ให้้กัับพนักังาน และบคุคลในคริอบคริวั ริวมถ่งอำานวยความสำะด้วกั
ในกัาริจดั้จำาห้น�าย และกัริะจายนำาด่้�มให้้กัับพนักังานเพ่�อลด้
ความเสีำ�ยงในกัาริเดิ้นทางไป็ห้้างสำริริพสิำนค้า

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับสำขุภาพ ความป็ลอด้ภัย และความ
เป็น็อย่�ที�ดี้ของพนักังาน เป็น็อย�างมากั โด้ยเฉุพาะในสำถานกัาริณ์
แพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ที�สำริา้งผู้ลกัริะทบต่�อภาพริวมในกัาริ
ด้ำาเนินธรุิกิัจต่ลอด้ถ่งสำภาพความเป็น็อย่�ของพนักังาน ไทยเบฟ
ได้้มมีาต่ริกัาริต่�าง ๆ เพ่�อป็อ้งกััน ด้แ่ล อำานวยความสำะด้วกั และ
ชี�วยเห้ล่อพนักังานทกุัคน
•  บริหิ้าริจดั้กัาริพ่�นที�ในกัาริทำางานต่ามความเห้มาะสำม เชี�น 

กัาริขยายและกัริะจายพ่�นที�ทำางานไป็ยงัสำำานักังานต่�าง ๆ 
เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริเวน้ริะยะทางสัำงคมในที�ทำางาน

•  นโยบายทำางานจากับา้น (Work from Home) สำำาห้ริบักัลุ�ม
พนักังานที�สำามาริถทำางานผู้�านริะบบออนไลน์ต่�าง ๆ ได้้ เพ่�อ
ลด้ความเสีำ�ยงสำำาห้ริบัตั่วพนักังาน และคนในคริอบคริวั โด้ย
พนักังานกัลุ�มนี�จะไม�เขา้สำำานักังานห้ริอ่สำถานที�ทำางานต่�าง ๆ 
เพ่�อป็อ้งกัันความเสีำ�ยงในกัาริแพริ�กัริะจายเชี่�อขา้มกัลุ�ม

•  มาต่ริกัาริด้้านความป็ลอด้ภัยในกัาริเขา้สำถานที�ทำางานต่�าง ๆ 
เชี�น กัาริทำาความสำะอาด้ฆ่�าเชี่�อ กัาริติ่ด้ตั่�งเจลแอลกัอฮอล์ใน
ทกุัพ่�นที� กัาริต่ริวจอณุห้ภม่ ิริวมถ่งอปุ็กัริณ์ป็อ้งกัันต่�าง ๆ 
ที�จำาเป็น็ในกัาริเขา้พ่�นที�กัาริทำางาน
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ไทบเบฟ ได้ร็บ่ร็างวล่ 
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020  
ต�อเน่�องป ี2 และ ‘WeCare Awards’

แบ�งปนัคณ่์ค�า

ดร็.เอกพล ณ์ สำงขลา 
ริองกัริริมกัาริผู้่้อำานวยกัาริให้ญ� 
ผู้่้บริหิ้าริสำง่สำดุ้ กัลุ�มทริพัยากัริบคุคล

ไทบเบฟ ได้้ริบัริางวลั HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 ต่�อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 2 และ ริางวลั ‘WeCare Most Caring 
Company Award’ ซึ่่�งเป็น็ริางวลัริะดั้บป็ริะเทศ และนานาชีาติ่ที�มกีัาริตั่ด้สิำนจากักัาริเขา้มาสำำาริวจความคิด้เห็้นและสัำมภาษณ์พนักังาน 
ในกัาริด้ำาเนินงานด้้านบคุคล แล้วเป็ริยีบเทียบกัับห้ลายริอ้ยบริษัิท จง่เป็น็ความภาคภม่ใิจของพวกัเริาอย�างมากัที�ไทยเบฟได้้ริบัเล่อกั
ให้้เป็น็ห้น่�งในบริษัิทที�ได้้ริบัริางวลันี�สำำาห้ริบัป็ริะเทศไทยเป็น็ป็ทีี�สำองติ่ด้ต่�อกััน ซึ่่�งสำะท้อนได้้ถ่งกัาริทำางานที�สำริา้งสำริริค์และสำามาริถเป็น็
ตั่วอย�างที�ดี้ให้้กัับบริษัิทอ่�นได้้ โด้ยเฉุพาะอย�างยิ�งไทยเบฟเป็น็เพียง 1 ใน 5 บริษัิทจากัป็ริะเทศไทยที�ได้้ริบัริางวลั ‘WeCare’ จากักัาริที�เริา
ด้แ่ลพนักังานและคริอบคริวัอย�างมุ�งมั�นในชี�วงที�ท้าทายของป็ ี2020 ส่ำบเน่�องจากัสำถานกัาริณ์โริคโควดิ้-19 ซึ่่�งเริาได้้ยน่อย่�เคียงข้าง
พนักังานของเริาโด้ยต่ลอด้ ทั�งในเริ่�องกัาริงานและสำขุภาพ ริวมถ่งกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริพ่�นที�กัาริทำางานที�เห้มาะสำมให้้พนักังานกัลุ�มต่�าง ๆ 
กัารินำาเทคโนโลยดิี้จทัิลเขา้มาสำ�งเสำริมิทั�งกัาริทำางานและความป็ลอด้ภัยอย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ ริวมถ่งกัาริลงทนุในกัาริผู้ลิต่และสำ�งมอบ
อปุ็กัริณ์ป็อ้งกัันสำ�วนบคุคลที�จำาเป็น็ กัาริลงทนุสำริา้งศน่ยก์ัาริต่ริวจโควดิ้เพ่�อพนักังานและพันธมติ่ริ ต่ลอด้จนกัาริทำาป็ริะกัันโควดิ้-19 
ให้้กัับพนักังานทกุัคนอย�างทั�วถ่ง  จากัเสีำยงสำะท้อนทั�งภายในและภายนอกัองค์กัริถ่อได้้ว�ากัลุ�มไทยเบฟมคีวามมั�นคงอย�างมากัท�ามกัลาง
สำถานกัาริณ์เศริษฐกิัจที�ค�อนข้างผัู้นผู้วน และไทยเบฟมุ�งมั�นในกัาริเติ่บโต่และสำ�งมอบคณุค�าให้้กัับทั�งพนักังานและสัำงคมอย�างต่�อเน่�อง 
ซึ่่�งสำอด้คล้องกัับพันธกิัจของบริษัิทในกัาริสำริา้งสำริริค์และแบ�งป็นัคณุค�าจากักัาริเติ่บโต่  
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ทิศทางการ็ดำาเนินงาน

1.  ด้ำาเนินกิัจกัริริมเพ่�อสำ�งเสำริมิวฒันธริริมด้้านความป็ลอด้ภัย 
ริวมถ่งกัาริขยายงานด้้านความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามยั และ
สำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางานไป็ยงับริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟใน
ภมิ่ภาคอาเซึ่ยีน 

2.  จดั้ทำาโคริงกัาริลด้อตั่ริากัาริเจบ็ป็ว่ยจากักัาริทำางานและความถี�
กัาริเกิัด้อบุติั่เห้ต่ถุ่งขั�นห้ยดุ้งานของพนักังานและผู้่ร้ิบัเห้มา 
โด้ยมเีป็า้ห้มายให้้อตั่ริาความถี�กัาริเกิัด้อบุติั่เห้ต่ถุ่งขั�นห้ยดุ้งาน 
(LTIFR) ของพนักังานต่ำาลงเห้ล่อ 1.0 ในป็ ี2568

3.  ป็ลก่ัฝ่งัวนัิยเริ่�องความป็ลอด้ภัยทางถนนให้้กัับพนักังาน
อย�างต่�อเน่�อง โด้ยจดั้อบริมและกิัจกัริริมในเริ่�องความป็ลอด้ภัย
บนท้องถนนให้้กัับพนักังาน พริอ้มทั�งขยายขอบเขต่ไป็ยงั
สำ�วนภม่ภิาคและกัลุ�มตั่วแทนจำาห้น�ายด้้วย เพ่�อลด้อตั่ริา
กัาริเสีำยชีวีติ่จากักัาริทำางานของพนักังานที�มสีำาเห้ต่สุำ�วนให้ญ�
มาจากัอบุติั่เห้ต่ ุ

4.  สำริา้งเคริอ่ข�ายงานด้้านความป็ลอด้ภัยที�มสีำมาชีกิัเป็น็เจา้ห้น้าที�
ความป็ลอด้ภัยในกัาริทำางานจากับริษัิทในกัลุ�มไทยเบฟทั�วทั�ง
ภม่ภิาคอาเซึ่ยีน เพ่�อเป็น็กัลไกัที�สำำาคัญในกัาริขบัเคล่�อนงานด้้าน
ความป็ลอด้ภัยให้้มปี็ริะสิำทธภิาพ กัาริส่ำ�อสำาริ แลกัเป็ลี�ยนความริ่้
และข�าวสำาริด้้านความป็ลอด้ภัยอย�างทั�วถ่งในกัลุ�มสำมาชีกิั ริวมถ่ง
กัาริจดั้อบริมความป็ลอด้ภัยขั�นสำง่แกั�เจา้ห้น้าที�ความป็ลอด้ภัย
อย�างสำมำาเสำมอ

5.  สำริา้งฐานขอ้มล่สำขุภาพของพนักังานแต่�ละคน เพ่�อนำาขอ้มล่
มาเก็ับสำถิติ่และวเิคริาะห์้ มุ�งด้แ่ลสำขุภาพของพนักังานในเชีงิริกุั
ทั�งในด้้านสำขุภาพกัายและสำขุภาพใจ กั�อนที�จะเกิัด้โริคในริป่็แบบ
กัาริป็อ้งกััน พริอ้มทั�งป็ลก่ัฝ่งัให้้พนักังานใสำ�ใจในกัาริออกักัำาลังกัาย 
ลด้ความเคริยีด้จากักัาริทำางาน ริวมถ่งกัาริฉีุด้วคัซึ่นีป็อ้งกัันโริค
ที�มกััเกิัด้กัับพนักังาน โด้ยมเีป็า้ห้มายให้้พนักังานมสีำขุภาพดี้ข่�น 
ลด้กัาริเจบ็ป็ว่ย มคีณุภาพชีวีติ่ที�ดี้และทำางานอย�างมคีวามสำขุ
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ไทยเบฟด้ำาเนินธรุิกิัจโด้ยยด่้มั�นในห้ลักัสิำทธมินษุยชีนมาอย�างต่�อเน่�อง และเคาริพใน
สิำทธมินษุยชีนของผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ ริวมถ่งป็ฏิิบติั่ต่ามกัฎห้มายที�เกีั�ยวขอ้ง 
ทั�งกัฎห้มายภายในป็ริะเทศและห้ลักัสำากัล ไม�ว�าจะเป็น็พริะริาชีบญัญัติ่คุม้คริอง
แริงงาน พ.ศ. 2541 ป็ฏิิญญาสำากัลว�าด้้วยสิำทธมินษุยชีน (Universal Declaration 
of Human Rights) ห้ลักักัาริขององค์กัาริสำห้ป็ริะชีาชีาติ่ว�าด้้วยธรุิกิัจกัับสิำทธมินษุยชีน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) และ
ป็ฏิิญญาว�าด้้วยห้ลักักัาริและสิำทธขิั�นพ่�นฐานในกัาริทำางานขององค์กัาริแริงงาน
ริะห้ว�างป็ริะเทศ (The International Labour Organization Declaration on 
Fundamental Principles and Rights at Work) นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัได้้กัำาห้นด้
แนวทางในกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริด้้านสิำทธมินษุยชีนต่ลอด้ทั�งห้�วงโซึ่�คณุค�า ดั้งนี�

•  ให้้ความเคาริพในสิำทธมินษุยชีนโด้ยป็ฏิิบติั่ต่�อทกุัภาคสำ�วนของธรุิกิัจอย�าง
เท�าเทียมกััน

•  ด้ำาเนินกัาริในเชีงิริกุัด้้านสิำทธมินษุยชีนผู้�านกัริะบวนกัาริจดั้กัาริด้้าน
สิำทธมินษุยชีน (Human Rights Due Diligence Process) อย�างต่�อเน่�อง

•  ริบัผิู้ด้ชีอบและมุ�งมั�นในกัาริป็ลก่ัฝ่งัให้้ทกุัสำ�วนในองค์กัริเคาริพในสิำทธมินษุยชีน
ของทกุัภาคสำ�วน โด้ยเฉุพาะผู้่ที้�มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยของบริษัิท พริอ้มทั�งกัำากัับด้แ่ล
มใิห้้ธรุิกิัจของบริษัิทเขา้ไป็มสีำ�วนเกีั�ยวขอ้งกัับกัาริล�วงละเมดิ้สิำทธมินษุยชีน

•  มกีัลไกัในกัาริเยยีวยา แก้ัไข ฟ้� นฟ่ และชีด้เชียเม่�อเกิัด้ผู้ลกัริะทบห้ริอ่มกีัาริละเมดิ้
สิำทธมินษุยชีนที�เน่�องมาจากักัาริด้ำาเนินกิัจกัริริมทางธรุิกิัจขององค์กัริ

•  ส่ำ�อสำาริและเผู้ยแพริ�แนวทางกัาริป็ฏิิบติั่ด้้านสิำทธมินษุยชีน ให้้กัับผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย 
ริวมถ่งเป็ดิ้ให้้มชีี�องทางกัาริริอ้งทกุัขข์องไทยเบฟที�โป็ริ�งใสำและมีป็ริะสิำทธภิาพ

•  ให้้ความริ่ ้ฝึ่กัอบริม และสำนับสำนนุให้้พนักังาน บริษัิทค่�ค้า และลก่ัค้า เคาริพ
ในสิำทธมินษุยชีนของผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยในธรุิกิัจของต่นอย�างเขม้งวด้

สิทธิมินษุยชน

GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-2



4.	ติดตามและรายงานผล
การดำาเนินงานด้านสิทธมินษุยชน

3.	บรูณาการผลการประเมินความเส่ียง
และผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน

5.	แก้ไขให้ถกูต้องและเยียวยา
ผลกระทบเชงิลบท่ีเกิดขึ้น

2.	ประเมินความเส่ียงและ
ผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน

1.	ประกาศนโยบาย
ด้านสิทธมินษุยชน

กร็ะบวนการ็ตร็วจสำอบสิำทธมินษ่ยชนอย�างร็อบด้าน 

เป็น็กิัจกัริริมจดั้ต่�อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 3 นับตั่�งแต่�เริิ�มโคริงกัาริในป็ ี2560 โด้ยไทยเบฟมปี็ริะเด็้นความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนที�สำำาคัญ 3 ป็ริะเด็้น
ที�เกีั�ยวขอ้งกัับผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย ค่อ 
• สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน
• สำภาพกัาริทำางานของพนักังาน
• สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน

ซึ่่�งกัริะบวนกัาริต่�อไป็และด้ำาเนินกัาริต่�อเน่�องอย�างยั�งยน่ค่อ กัาริป็ริะชีมุผู้่ที้�เกีั�ยวขอ้งทกุัฝ่า่ย เพ่�อห้าขอ้สำริปุ็ในกัาริแก้ัไข ลงมอ่ป็ฏิิบติั่ด้ำาเนินกัาริ 
กัาริวดั้ผู้ลสำำาเริจ็ และสำ�งเสำริมิในเริ่�องกัาริส่ำ�อสำาริให้้กัับผู้่ที้�เกีั�ยวขอ้งต่�อไป็

กร็ะบวนการ็ตร็วจสำอบสิำทธมินษ่ยชนอย�างร็อบด้านของไทยเบฟ

1. ปร็ะกาศนโยบายด้านสิำทธมินษ่ยชน
  ไทยเบฟมุ�งมั�นให้้ผู้่บ้ริหิ้าริริะดั้บสำง่และพนักังาน ริวมถ่งห้น�วยงาน

ที�อย่�ภายใต้่กัาริด้แ่ลและกิัจกัาริริ�วมค้า ค่�ค้าและพันธมติ่ริ
ทางธรุิกิัจ เคาริพในสิำทธมินษุยชีนของผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ทั�งห้มด้ ภายใต้่กัริอบของกัฎห้มายและห้ลักัสิำทธมินษุยชีน 
ริวมทั�งมาต่ริฐานแริงงานสำากัลอย�างเท�าเทียมกััน โด้ยไม�เล่อกั
ป็ฏิิบติั่ ไม�ว�าจะมาจากัเริ่�องเชี่�อชีาติ่ สัำญชีาติ่ เผู้�าพันธุ ์เพศ 
ภาษา อาย ุสีำผิู้ว ความแต่กัต่�างทางริ�างกัาย ความเชี่�อในลัทธิ
ศาสำนา ความคิด้เห็้นทางกัาริเมอ่ง กัาริศ่กัษา สำถานภาพ
ทางสัำงคม วฒันธริริม ขนบธริริมเนียม กัาริเป็น็สำมาชีกิัสำห้ภาพ 
ความห้ลากัห้ลายทางเพศ ห้ริอ่เริ่�องอ่�นใด้ที�ถ่อว�าเป็็น
สิำทธมินษุยชีน เพ่�อให้้แน�ใจว�าสิำทธขิั�นพ่�นฐานของผู้่้มสีำ�วนได้้

สำ�วนเสีำยทกุัภาคสำ�วนได้้ริบัความเคาริพอย�างเสำมอภาค ซึ่่�งกัาริป็ฏิิบติั่
ต่ามสำาริะของนโยบายด้้านสิำทธมินุษยชีนอย�างเข้มงวด้ของผู้่้มี
สำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ที�กัล�าวมาขา้งต้่นนั�นนับเป็น็สิำ�งจำาเป็น็ยิ�ง 

  นอกัจากันี�ไทยเบฟยงัมกีัาริต่ริวจสำอบความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีน
ในทกุั ๆ กิัจกัริริมทางธรุิกิัจอย�างสำมำาเสำมอ ริวมทั�งผู้ลกัริะทบ
โด้ยต่ริงจากักัาริทำางานและผู้ลกัริะทบที�ไทยเบฟอาจมสีำ�วนเกีั�ยวขอ้ง
ห้ริอ่มบีทบาทในกัาริสำ�งเสำริมิสำนับสำนนุในทกุั ๆ สำ�วนของกัาริ
ด้ำาเนินกัาริ พริอ้มทั�งเป็ดิ้ชี�องทางในกัาริแจง้เบาะแสำกัาริกัริะทำาผิู้ด้
และกัาริริอ้งเริยีนสำำาห้ริบัเริ่�องริาวห้ริอ่กัริณีที�น�าเป็น็ห้�วงเกีั�ยวกัับ
กัาริละเมดิ้สิำทธมินษุยชีน
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2. ปร็ะเมินความเสีำ�ยงและผลกร็ะทบด้านสิำทธมินษ่ยชน
  กัาริป็ริะเมนิความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนนั�นคริอบคลมุ

กิัจกัริริมทางธรุิกิัจทั�งห้มด้ของไทยเบฟ โด้ยมขีั�นต่อนดั้งนี�

 1. กัำาห้นด้ป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีน 
  •  กัำาห้นด้ป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีนที�เกีั�ยวขอ้งกัับ

กิัจกัริริมทางธรุิกิัจของไทยเบฟ 
  •  กัำาห้นด้กัลุ�มผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบ 

ริวมทั�งกัลุ�มที�มคีวามเป็ริาะบาง อาทิ สำต่ริ ีเด็้กั 
ชีนพ่�นเมอ่ง แริงงานต่�างด้้าว แริงงานที�มสัีำญญาจา้ง
ในลักัษณะบคุคลที�สำาม และชีมุชีนท้องถิ�น 

 2. จดั้ลำาดั้บความเสีำ�ยงต่ามลักัษณะธริริมชีาติ่
  •  จดั้ลำาดั้บความเสีำ�ยงต่ามลักัษณะธริริมชีาติ่ 

(ความเสีำ�ยงที�ป็ริาศจากักัาริควบคมุห้ริอ่มาต่ริกัาริ) 
ของป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีนที�กัำาห้นด้ข่�น 

 3. จดั้ลำาดั้บความเสีำ�ยงที�เห้ล่ออย่� 
  •  สำำาห้ริบัความเสีำ�ยงต่ามลักัษณะธริริมชีาติ่ในริะดั้บสำง่ 

กัาริจดั้ลำาดั้บความเสีำ�ยงที�เห้ล่ออย่� ความเสีำ�ยงที�ทาง
บริษัิทมกีัาริควบคมุห้ริอ่มาต่ริกัาริอย่�แล้ว

 4. วางลำาดั้บความสำำาคัญของความเสีำ�ยง 
  •  จดั้ลำาดั้บให้้ความสำำาคัญป็ริะเด็้นสิำทธมินษุยชีนที�

สำำาคัญที�สำดุ้ โด้ยอา้งองิถ่งป็ริะเด็้นสิำทธมินษุยชีนที�มี
ความเสีำ�ยงที�เห้ล่ออย่�ในริะดั้บสำง่ที�กัำาห้นด้ไวแ้ล้ว  

3.   บรู็ณ์าการ็ผลการ็ปร็ะเมนิความเสีำ�ยง
และผลกร็ะทบด้านสิำทธมินษ่ยชน

  เม่�อได้้มกีัาริด้ำาเนินกัาริต่ามมาต่ริกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริแล้ว 
ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินกัาริเฝ่า้ริะวงัและต่ริวจสำอบผู้ลกัาริทำางาน 
เพ่�อให้้มั�นใจว�าจะเกิัด้พัฒนากัาริอย�างต่�อเน่�องและกั�อให้้เกิัด้
ป็ริะสิำทธภิาพสำง่สำดุ้ ซึ่่�งเป็น็สำ�วนห้น่�งของกัาริสำริา้งสำริริค์และ
แบ�งป็นัอย�างมั�นคงและยั�งยน่ของไทยเบฟต่�อผู้่ม้สีำ�วนได้้
สำ�วนเสีำยทกุักัลุ�ม

ผลจากการ็ปร็ะเมินความเสีำ�ยง
ด้านสิำทธมินษ่ยชน 

100%  ของการดำาเนินการ
และกิจกรรมทางธรุกิจของไทยเบฟ

ได้รบัการประเมินความเส่ียง
และผลกระทบด้านสิทธมินษุยชน

100%  ของการดำาเนินการ
และกิจกรรมทางธรุกิจของไทยเบฟ

ท่ีถกูระบถึุงความเส่ียงด้านสิทธมินษุยชนระดับสงู	
ได้มกีารดำาเนินมาตรการบรรเทา

และขัน้ตอนการเยยีวยาเรยีบรอ้ยแล้ว	

33.3% ของกิจกรรมทางธรุกิจของไทยเบฟ
ได้ถกูระบวุา่มีความเส่ียงตามลักษณะธรรมชาติ

ไทยเบฟมกิีจกรรมท่ีมคีวามเส่ียงด้านสิทธมินษุยชน
ท่ีสำาคัญโดดเด่นท้ังหมด	
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ปร็ะเด็นด้านสิำทธมินษ่ยชนที�ไทยเบฟให้ความสำำาค่ญโดยติดตามและเฝา้ร็ะวง่ ในป ี2563

สำข่ภาพและความปลอดภ่ยของพน่กงาน มาตร็การ็ปอ้งก่นและบร็ร็เทา 

•  กัาริทำางานต่ลอด้จนกัริะทั�งกัาริผู้�อนผัู้นมาต่ริกัาริล็อกัด้าวน์
ริะยะที� 3 เชี�น ความเสีำ�ยงจากัโริคโควดิ้-19 

•  อบุติั่เห้ต่จุากักัาริขนสำ�ง เชี�น กัาริบาด้เจบ็ กัาริสำญ่เสีำยชีวีติ่
•  อบุติั่เห้ต่ทีุ�อาจเกิัด้ข่�นจากักัาริติ่ด้ตั่�งห้ริอ่ริ่�อถอนกิัจกัริริม

ต่�าง ๆ เชี�น กัาริติ่ด้ตั่�งอปุ็กัริณ์
•  ความเสีำ�ยงที�มผีู้ลกัริะทบทางสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย

ที�เกิัด้จากักัาริป็ฏิิบติั่งานในยามวกิัาล เชี�น อบุติั่เห้ตุ่
กัาริเดิ้นทางในเวลากัลางค่น

•  อบุติั่เห้ต่ทีุ�อาจเกิัด้ข่�นจากักัาริยกัสิำ�งของข่�นชีั�นวางและ
กัาริต่ริวจเชีก็ัสิำนค้าในคลังของลก่ัค้า

•  กัาริต่ริวจเชีก็ัริะดั้บแอลกัอฮอล์ในริ�างกัายและความพริอ้ม
กั�อนกัาริขนสำ�ง

•  กัาริต่ริวจเชีก็ัความดั้นและกัาริเต้่นของหั้วใจของพนักังาน
ขบัริถกั�อนกัาริขบัริถ 

•  กัาริต่ริวจเชีก็ัสำภาพยานพาห้นะที�ใชีใ้นกัาริขนสำ�ง
อย�างสำมำาเสำมอ 

•  กัาริป็ฏิิบติั่ต่ามมาต่ริกัาริของกัริะทริวงสำาธาริณสำขุ 
•  กัาริเต่ริยีมอปุ็กัริณ์ป็อ้งกัันอนัต่ริายสำ�วนบคุคล (PPE) 
•  กัาริอบริมด้้านความป็ลอด้ภัยในกัาริทำางาน เชี�น ขั�นต่อนในกัาริ

ทำางานที�ถก่ัต้่องป็ลอด้ภัย และกัาริใชีอ้ปุ็กัริณ์ป็อ้งกััน
•  มาต่ริกัาริบริริเทาโริคโควดิ้-19 เชี�น กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริพ่�นที�

ในกัาริทำางาน (physical distancing at workplace)
•  ป็ริะกัันโควดิ้-19 

สำข่ภาพและความปลอดภ่ยของชม่ชน มาตร็การ็ปอ้งก่นและบร็ร็เทา 

•  ผู้ลกัริะทบทางสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยจากัเสีำยง
ของกิัจกัริริม 

•  อบุติั่เห้ต่จุากักัาริขนสำ�งที�สำ�งผู้ลต่�อผู้่้คนในท้องถิ�น

•  กัาริแจง้ชีมุชีนท้องถิ�นให้้ริบัทริาบเกีั�ยวกัับกิัจกัริริมที�จะเกิัด้ข่�น
กั�อนกัาริเริิ�มต้่น 

•  กัาริควบคมุเสีำยงต่ามกัฎห้มายและขอ้บงัคับต่�าง ๆ 
•  ห้ลีกัเลี�ยงกัาริจดั้กิัจกัริริมในพ่�นที�ที�กิัจกัริริมอาจกั�อให้้เกิัด้ผู้ล

ในทางลบให้้กัับผู้่้คนในท้องที� 
•  อบริมเน้นยำาถ่งกัฎริะเบยีบและขั�นต่อนกัาริป็ฏิิบติั่ห้น้าที� 

ริวมถ่งมีกัาริคาด้โทษห้ากัมกีัาริด่้�มเคริ่�องด่้�มที�มแีอลกัอฮอล์
ริะห้ว�างป็ฏิิบติั่ห้น้าที�ของพนักังาน  

•  แบ�งป็นัความริ่เ้กีั�ยวกัับสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย 

สำภาพการ็ทำางาน มาตร็การ็ปอ้งก่นและบร็ร็เทา 

•  กัาริทำางานจนถ่งยามวกิัาลเพ่�อเต่ริยีมกิัจกัริริม 
•  กัาริทำางานชี�วงวนัห้ยดุ้สำดุ้สัำป็ด้าห์้และวนัห้ยดุ้อ่�น ๆ 
•  กัาริเยี�ยมเยยีนลก่ัค้าในพ่�นที�เสีำ�ยงโริคโควดิ้-19 และพ่�นที�ที�มี

ขอ้พิพาทภายใน 
•  ความเสีำ�ยงของพนักังานเพศห้ญิงในกัาริเยี�ยมเยยีนลก่ัค้า

ต่อนกัลางค่น

•  ป็ริะกัันชีวีติ่ 
•  ชีด้เชียวนัห้ยดุ้ และ/ห้ริอ่ ค�าต่อบแทนเพ่�อชีด้เชียกัาริทำางาน

ในวนัห้ยดุ้สำดุ้สัำป็ด้าห์้และวนัห้ยดุ้อ่�น ๆ  
•  อบริมและสำ�งเสำริมิกัาริป็้องกัันกัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 

ริวมถ่งกัาริใชีเ้ทคโนโลยดิี้จทัิลในกัาริทำางานเพ่�อป็อ้งกััน
ความเสีำ�ยงในกัาริเยี�ยมลก่ัค้า 

•  จดั้เต่ริยีมอปุ็กัริณ์ป็อ้งกััน และกัาริชี�วยเห้ล่อทางกัาริเงนิ
ริะห้ว�างกัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 

•  กัาริต่ริวจเชีก็ัสำภาพยานพาห้นะที�ใชีใ้นกัาริขนสำ�ง
อย�างสำมำาเสำมอ

•  แบ�งป็นัความริ่เ้กีั�ยวกัับสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย 

การ็ไม�เล่อกปฏิิบติ่ มาตร็การ็ปอ้งก่นและบร็ร็เทา 

•  กัาริแบ�งป็ริะเภทของผู้่้ป็ฏิิบติั่งานที�ได้้ริบัค�าต่อบแทน
แต่กัต่�างกััน 

•  กัาริแบ�งพวกัจากังานห้ริอ่แนวความคิด้ที�อาจเกิัด้ข่�น 
•  กัาริคกุัคามทางเพศที�อาจเกิัด้ข่�น (พนักังานสำ�งเสำริมิกัาริขาย) 

•  จดั้สัำด้สำ�วนป็ริะเภทของผู้่้ป็ฏิิบติั่งานเพ่�อให้้ทกุัคนได้้ริบักัาริ
ป็ฏิิบติั่เท�าเทียมกััน 

•  แนะนำาวธิกีัาริส่ำ�อสำาริ (เชี�น ความสำภุาพ ท�าทาง)  
•  ออกัแบบเคริ่�องแต่�งกัายให้้เห้มาะสำม (พนักังานสำ�งเสำริมิกัาริขาย)
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4.   ติดตามและร็ายงานผลการ็ดำาเนินงานด้านสิำทธมินษ่ยชน
  ไทยเบฟยด่้มั�นในกัาริทบทวนห้ลักักัาริต่ริวจสำอบและป็ริะเมนิ

ผู้ลกัริะทบด้้านสิำทธมินษุยชีน  ริวมทั�งริายงานกัาริทำางานด้้าน
สิำทธมินษุยชีนป็ริะจำาป็ผีู้�านริายงานกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ป็ริะจำาป็ี
ห้ริอ่ในเวบ็ไซึ่ต์่ของไทยเบฟ นอกัจากันี�ยงัติ่ด้ต่ามกัาริละเมิด้
สิำทธมินษุยชีนที�อาจเกิัด้ข่�นกัับผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยผู้�านทาง
ชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริ ดั้งนั�นเพ่�อชี�วยบริริเทาผู้ลกัริะทบที�เป็น็
อนัต่ริายและให้้กัาริเยยีวยาที�เห้มาะสำมกัับผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบ ไทยเบฟสำนับสำนนุให้้ผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ทั�งห้มด้ริายงานกัาริละเมดิ้ที�เกิัด้ข่�นผู้�านชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริ
ดั้งนี� 

5.   แก้ไขให้ถกูต้องและเยยีวยาผลกร็ะทบเชงิลบที�เกิดขึ�น
  ไทยเบฟเขา้ใจดี้ว�ากิัจกัริริมทางธรุิกิัจของบริษัิทอาจเป็น็สำาเห้ตุ่

ห้ริอ่สำ�วนห้น่�งห้ริอ่มคีวามข้องเกีั�ยวกัับกัาริละเมิด้สิำทธมินษุยชีนของ
ผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย ดั้งนั�นเพ่�อให้้บริริลเุป็า้ห้มายในพันธสัำญญานี� 
ไทยเบฟจง่มุ�งมั�นและพยายามที�จะบริริเทาความเสีำ�ยงและกัาริละเมิด้
ที�อาจเกิัด้ข่�นได้้โด้ยด้ำาเนินกัาริป็ริะเมินความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีน
ในกัริอบเวลาที�เห้มาะสำมเพ่�อริะบสุำถานกัาริณ์กัาริละเมิด้สิำทธมินษุยชีน
ที�เกิัด้ข่�นในกิัจกัริริมทางธรุิกิัจของไทยเบฟ 

  ขณะเดี้ยวกััน ไทยเบฟยงักัำาห้นด้มาต่ริกัาริบริริเทาเพิ�มเติ่มอ่�น ๆ 
ด้้วยมีเป็้าห้มายเพ่�อเยียวยาและลด้กัาริละเมิด้สิำทธมินุษยชีน
ซึ่่�งอาจเกิัด้จากัห้ริอ่ได้้ริบักัาริสำนับสำนุนจากักิัจกัริริมทางธุริกิัจ
ของไทยเบฟ นอกัจากันี�ยังจดั้ให้้มีกัาริต่ริวจสำอบ ริายงานผู้ล
กัาริทำางานและทบทวนพันธกิัจในนโยบายด้้านสิำทธมินุษยชีน
เป็็นป็ริะจำาทกุัป็ี เพ่�อให้้กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริด้้านสิำทธมินุษยชีน
เกิัด้ป็ริะสิำทธภิาพสำง่สำดุ้

  ทั�งนี� ในป็ ี2563 ไม�พบริายงานกัาริละเมดิ้สิำทธมินษุยชีน ดั้งนั�น
จง่ยงัไม�มีมาต่ริกัาริกัาริเยยีวยาใด้ ๆ เกิัด้ข่�น

บริษัิท ไทยเบฟเวอเริจ จำากััด้ (มห้าชีน)
เลขที� 14 ถนนวภิาวดี้ริงัสิำต่ แขวงจอมพล
เขต่จต่จุกััริ กัริงุเทพฯ 10900
โทริศัพท์ 0 2785 5555  โทริสำาริ 0 2785 5882
เวบ็ไซึ่ต์่ http://www.thaibev.com

โคร็งการ็สำ�งเสำร็มินโยบายด้านสิำทธมินษ่ยชน 

1. คณ์ะทำางานบร็หิาร็จด่การ็สำข่ภาพพน่กงาน
  ไทยเบฟได้้มกีัาริจดั้ตั่�งคณะทำางานบริหิ้าริจดั้กัาริสำขุภาพ

พนักังาน ภายในกัลุ�มทริพัยากัริบคุคล โด้ยมีเป็า้ห้มายในกัาริ
สำริา้งสำถานที�ทำางานในไทยเบฟให้้เป็น็องค์กัริแห้�งความสำขุ 
(Happy Workplace) ซึ่่�งคณะทำางานนี�เป็น็ผู้่้กัำากัับด้แ่ล
ให้้สำถานที�ทำางานต่�าง ๆ ในองค์กัริให้้เห้มาะสำมกัับกัาริทำางานของ
พนักังานทกุัคน และสำอด้คล้องกัับขอ้กัฎห้มาย กัาริสำอด้สำ�อง
ด้แ่ลป็ริะเด็้นความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนที�เกีั�ยวขอ้งกัับ
พนักังาน ริวมถ่งกัาริเสำริมิสำริา้งสำขุภาพที�ดี้ของพนักังาน
ผู้�านโคริงกัาริต่�าง ๆ เชี�น กัาริอบริมให้้ความริ่ใ้นกัาริบริหิ้าริ
ความเคริยีด้ และ Virtual Run

  ในป็ ี2563 คณะทำางานบริหิ้าริจดั้กัาริสำขุภาพพนักังาน ริ�วมกัับ
กัลุ�มทริพัยากัริบคุคล และห้น�วยงานที�เกีั�ยวขอ้ง ได้้มกีัาริ
ชี�วยเห้ล่อพนักังานในองค์กัริในกัาริริบัมอ่กัับสำถานกัาริณ์
กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 เชี�น กัาริแจกัจ�ายห้น้ากัากั 
เจลแอลกัอฮอล์ และกัาริชี�วยเห้ล่อและอำานวยความสำะด้วกั
ให้้กัับพนักังาน

2. งาน Global Summit of Women 2020
  ไทยเบฟเป็น็สำ�วนห้น่�งในกัาริสำนับสำนนุงานป็ริะชีมุสำดุ้ยอด้ผู้่้นำา

สำต่ริโีลกั “Global Summit of Women 2020” โด้ยมอบเงนิ
จำานวน 100,000 เห้ริยีญสำห้ริฐั เน่�องจากัในป็ ี2563 ป็ริะเทศไทย
ได้้ริบัเกีัยริติ่ให้้เป็น็เจา้ภาพจดั้งานป็ริะชีมุภายใต้่ Theme: “Women 
Revolutionizing Economies” พลังสำต่ริพีลิกัเศริษฐกิัจ เป็น็
งานป็ริะชีมุที�ริวมเอาผู้่ห้้ญิงเกั�งในด้้านธรุิกิัจกัว�า 70 ป็ริะเทศทั�วโลกั 
มาริ�วมกัันถกัป็ริะเด็้นน�าสำนใจ แชีริป์็ริะสำบกัาริณ์ และมมุมองต่�าง ๆ  
ในกัาริทำางานห้ริอ่กัาริเป็น็ผู้่้นำาในแบบฉุบบัผู้่้ห้ญิง นับได้้ว�าเป็น็
เวทีริะดั้บโลกัที�มคีวามสำำาคัญ เชี่�อมนักัธรุิกิัจ นักัวชิีาชีพี ผู้่้บริหิ้าริ
ทั�งภาคริฐั ภาคเอกัชีน และภาคสัำงคมจากัทั�วโลกั สำริา้งเคริอ่ข�าย
ความริ�วมมอ่และแบ�งป็นัป็ริะสำบกัาริณ์เพ่�อขยายโอกัาสำทางธรุิกิัจ
และสำ�งเสำริมิกัาริพัฒนาเศริษฐกิัจของโลกัอย�างยั�งยน่ และในป็นีี�
ยงัเป็น็ป็ฉีุลองคริบริอบ 30 ป็ ีของกัาริจดั้ป็ริะชีมุ จง่เป็น็โอกัาสำ
อนัดี้ในกัาริสำ�งเสำริมิภาพลักัษณ์ที�ดี้ให้้แกั�ป็ริะเทศไทยสำ่�สำายต่าเวทีโลกั 
และต่อกัยำาว�าป็ริะเทศไทยให้้ความสำำาคัญต่�อบทบาทของสำต่ริใีนภาค
ธรุิกิัจ ที�เป็น็สำ�วนสำำาคัญของกัาริขบัเคล่�อนเศริษฐกิัจและกัาริพัฒนา
สัำงคมทั�งในริะดั้บป็ริะเทศและริะดั้บโลกั
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แบ�งปนัคณ่์ค�า 

ได้้โอกัาสำมาทำางานกัับโออชิีิแล้วมีความสำุขสำบายใจในกัาริทำางานทุกั ๆ เริ่�อง 
เป็น็เวลากัว�า 8 ป็แีล้วที�ได้้เขา้มาเป็น็คริอบคริวัโออชิี ิริ่ส่้ำกัภมิ่ใจ และริ่ส่้ำกัขอบคณุโออชิี ิ
ริวมไป็ถ่งเพ่�อนริ�วมงาน ผู้่้บังคับบัญชีา ที�เป็็นเห้ม่อนคนในคริอบคริวัเดี้ยวกััน 
ไม�เคยทำาให้้ริ่ส่้ำกัอด่้อดั้ห้ริอ่ด้้อยกัว�าเลย ทั�งที�เริามขีอ้จำากััด้ในกัาริเคล่�อนไห้วทาง
ริ�างกัาย ตั่�งแต่�ที�เขา้มาก็ัได้้ริบักัาริฝ่กึัอบริมในห้น้าที�กัาริงานต่�าง ๆ เป็็นอย�างดี้ 
ได้้ริบัโอกัาสำต่�าง ๆ ทำาให้้เริาพัฒนาขดี้ความสำามาริถยิ�งข่�นไป็อกีั ชี�วยชีวีติ่ความเป็น็อย่�
ที�ดี้ของเริา และสำามาริถทำางานสำ�งเงินกัลับไป็ให้้คริอบคริวัที�ต่�างจงัห้วดั้ และสำ�ง
ลก่ั 2 คนจนสำามาริถเริยีนจบได้้ อยากัที�จะสำ�งต่�อความสำขุที�ได้้ริบันี�สำ่�ลก่ัค้าทกุั ๆ คน
ที�เขา้มาริบัป็ริะทานอาห้าริที�ริา้นของเริาค�ะ ปร็มิ มติสีำดา

ประจำาสาขา	:	โออชิบิฟุเฟต์	ซคีอนบางแค	ชัน้	4	
ตำาแหน่งงาน	:	ครวัรอ้น	/	ครวัเยน็	

ทิศทางการ็ดำาเนินงาน ป ี2559 - 2563 

•  เริิ�มโคริงกัาริติ่ด้ต่ามต่ริวจสำอบสิำทธมินษุยชีนอย�างริอบด้้าน 
(Human Rights Due Diligence Process) โด้ยจดั้
กัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบต่�อเน่�องเป็น็ป็ริะจำาทกุัป็ ี

•  กั�อตั่�งคณะทำางานบริหิ้าริความผู้าสำกุัของพนักังานเพ่�อเป็น็
ชี�องทางที�สำำาคัญทางห้น่�งในกัาริริบัเริ่�องริอ้งเริยีนและ
ริอ้งทกุัขจ์ากัพนักังานที�ถก่ัละเมดิ้ในด้้านสิำทธมินษุยชีน

•  ทบทวนนโยบายด้้านสิำทธมินษุยชีนโด้ยมุ�งมั�นที�จะป็ฏิิบติั่ต่าม
กัฎห้มายและขอ้บงัคับอ่�น ๆ และมุ�งสำ่�มาต่ริฐานที�สำง่ข่�น

•  ไทยเบฟมีแผู้นในกัาริสำริา้งความริ่แ้ละความเขา้ใจในเริ่�องสิำทธิ
มนษุยชีน โด้ยส่ำ�อสำาริและจดั้ฝ่กึัอบริมอย�างต่�อเน่�องให้้กัับ
พนักังานในกัลุ�มไทยเบฟทั�งในป็ริะเทศและต่�างป็ริะเทศ ริวมถ่ง
ผู้่้ริบัเห้มา และบริษัิทค่�ค้าของไทยเบฟ โด้ยจดั้ให้้มกีัาริฝ่กึั
อบริมป็ริะจำาป็ ีริวมทั�งบริริจไุวใ้นห้ลักัสำต่่ริป็ฐมนิเทศพนักังาน
ให้ม�ของไทยเบฟ

•  แก้ัไขป็ริบัป็ริงุสิำ�งที�เป็น็ป็ริะเด็้นความเสีำ�ยง 3 ด้้านที�ได้้จากั
กัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบด้้านสิำทธมินษุยชีนของไทยเบฟ ป็ ี2562 
ค่อ ด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน ด้้านสำภาพกัาริ
ทำางานของพนักังาน และด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของ
ชีมุชีน พริอ้มทั�งห้าวธิปี็อ้งกัันความเสีำ�ยงที�อาจเกิัด้ข่�นในอนาคต่ 
เชี�น ความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามัย สำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางาน
และความสำขุของพนักังานทั�งห้มด้อย�างต่�อเน่�องและคริอบคลมุ
กัาริจดั้กิัจกัริริมด้้านความป็ลอด้ภัยแกั�พนักังานในกัลุ�มไทยเบฟ 
ริวมถ่งกัาริจดั้โคริงกัาริสำริา้งวทิยากัริกั่้ชีพีและกั่้ภัยป็ริะจำาสำถาน
ป็ริะกัอบกัาริและชีมุชีนริอบโริงงาน

•  ต่ริวจป็ริะเมนิความเสีำ�ยงของค่�ค้าริายสำำาคัญที�จำาห้น�ายสิำนค้าและ
บริกิัาริให้้กัับไทยเบฟโด้ยต่ริง (Critical Tier 1 Supplier) ณ สำถาน
ป็ริะกัอบกัาริทกุัริาย โด้ยคริอบคลมุป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีน 
และริ�วมมอ่กัับค่�ค้าริายสำำาคัญเห้ล�านี�ในกัาริบริริเทาความเสีำ�ยงด้้าน
สิำทธมินษุยชีนที�อาจเกิัด้ข่�นจากัค่�ค้าของค่�ค้า (Non-tier 1 Supplier)
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ป็ญัห้าด้้านสำขุภาพของป็ริะชีากัริโลกัยงัคงเป็น็ป็ญัห้าสำำาคัญในป็จัจบุนั จากัริายงาน
ขององค์กัาริอนามยัโลกัได้้คาด้กัาริณ์ว�าสำาเห้ต่กุัาริเสีำยชีวีติ่ของป็ริะชีากัริโลกั
สำ�วนให้ญ�อาจจะเกิัด้จากัโริคไม�ติ่ด้ต่�อเริ่�อริงั เชี�น โริคอว้น โริคเบาห้วาน 
โริคห้ลอด้เล่อด้ โริคหั้วใจ และโริคมะเริง็ โด้ยในป็ริะเทศไทยในชี�วงทศวริริษ
ที�ผู้�านมาโริคไม�ติ่ด้ต่�อเริ่�อริงัได้้คริ�าชีวีติ่คนไทยถ่งริอ้ยละ 75 ของกัาริเสีำยชีวีติ่
ทั�งห้มด้ ซึ่่�งกัว�าริอ้ยละ 55 เกิัด้ในผู้่้ที�มอีายตุ่ำากัว�า 70 ป็ ีอกีัทั�งในป็ ี2563 
กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ได้้สำ�งผู้ลกัริะทบกัับความเชี่�อมั�นและความ
กัังวลในด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยจากัสิำนค้าและบริกิัาริ

ไทยเบฟต่ริะห้นักัถ่งความสำำาคัญในกัาริผู้ลิต่อาห้าริและเคริ่�องด่้�มที�มคีณุภาพ 
ป็ลอด้ภัย และสำ�งเสำริมิสำขุภาพที�แขง็แริง เริิ�มจากักัาริคัด้สำริริวตั่ถดิุ้บที�มคีณุภาพ
ต่ริงต่ามมาต่ริฐานขอ้กัำาห้นด้ของบริษัิท ริวมไป็ถ่งกัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบยอ้นห้ลัง
ไป็ยงัแห้ล�งที�มาของวตั่ถดิุ้บ กัาริควบคมุคณุภาพและความป็ลอด้ภัยในกัาริผู้ลิต่ 
กัาริจดั้เก็ับ กัาริขนสำ�ง และกัาริบริกิัาริ ด้้วยมาต่ริฐานริะดั้บสำากัล เชี�น ISO 22000 
GMP HACCP NSF และ FSSC 22000 

นอกัจากันี� ไทยเบฟทำากัาริวจิยัและพัฒนาอาห้าริและเคริ่�องด่้�มอย�างต่�อเน่�องเพ่�อ
เพิ�มสัำด้สำ�วนผู้ลิต่ภัณฑ์ที�มปี็ริะโยชีน์ต่�อสำขุภาพแต่�ยงัคงริสำชีาติ่ดั้�งเดิ้มให้้ได้้มากัที�สำดุ้ 
เป็ดิ้เผู้ยขอ้มล่ทางโภชีนากัาริผู้�านชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริต่�าง ๆ  ขององค์กัริอย�างคริบถ้วน
ทั�งป็ริมิาณนำาต่าล ไขมนั และโซึ่เดี้ยม พริอ้มทั�งป็ริบัป็ริงุสำต่่ริผู้ลิต่ภัณฑ์เดิ้มของ
บริษัิทเพ่�อสำนับสำนนุพฤติ่กัริริมของผู้่บ้ริโิภคให้้มสีำขุภาพที�ดี้ยิ�งข่�น

การส่งเสรมิสขุภาพ
และความปลอดภัยของผูบ้รโิภค

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 416-1, GRI 417-1



ผลการ็ดำาเนินงานของโคร็งการ็

20 ร็ายการ็ 
จำานวนผลิตภัณฑ์
ท่ีทำาการลดน้ำาตาล

ผลิตภ่ณ์ฑ์์ใหม�เพ่�อสำข่ภาพ

ไทยเบฟทำากัาริวจิยัและพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์ให้ม�เพ่�อสำ�งเสำริมิสำขุภาพ
ที�ดี้ของผู้่บ้ริโิภคอย�างต่�อเน่�อง โด้ยผู้ลิต่ภัณฑ์ต่�าง ๆ ได้้ผู้�านกัาริ
ริบัริองเคริ่�องห้มายทางเล่อกัเพ่�อสำขุภาพจากัสำถาบนัโภชีนากัาริ 
มห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล ซึ่่�งป็ริะกัอบไป็ด้้วยผู้ลิต่ภัณฑ์ดั้งต่�อไป็นี�

• โออชิ ิโกลด์ 
  โออชิี ิโกัลด์้ เกีัยวคโุริะ ชีาเขยีวริะดั้บพริเีมียมจากัญี�ป็ุน่กัริะบวนกัาริ

ผู้ลิต่ที�พิถีพิถัน เริิ�มตั่�งแต่�กัาริคัด้เฉุพาะสำามยอด้อ�อนใบชีาจากั
ต้่นฤด้เ่ก็ับเกีั�ยวแริกัของป็ ีจากันั�นนำามานวด้และม้วนด้้วยมอ่
อย�างบริริจง เพ่�อให้้ได้้ริสำชีาติ่ที�เป็น็เอกัลักัษณ์ คงป็ริะโยชีน์จากั
สำาริคาเทชีนิที�ชี�วยต้่านอนมุล่อสิำริะ และสำาริแอลธอีะนีนที�ชี�วยให้้
ริ่ส่้ำกัผู้�อนคลาย โด้ยวางจำาห้น�ายทั�งห้มด้ 2 สำต่่ริ ค่อ สำต่่ริไม�มี
นำาต่าล และสำต่่ริห้วานน้อย (ดี้ไลท์)

  โออชิี ิโกัลด์้ เซึ่นฉุะ และ มทัฉุะ ชีาเขยีวที�เกิัด้จากักัาริผู้สำมผู้สำาน
ใบชีา 2 ชีนิด้ ค่อ เซึ่นฉุะและมทัฉุะ ให้้ริสำชีาติ่ที�กัลมกัล�อมเป็น็
เอกัลักัษณ์ มทัี�งสำต่่ริไม�มนีำาต่าล และสำต่่ริห้วานน้อย (ดี้ไลท์)

• ชาเขียว โออชิ ิ
  ไทยเบฟได้้พัฒนาความเป็น็ผู้่้นำาในต่ลาด้ชีาเขยีวไป็อกีัขั�นโด้ยกัาริ

เป็ดิ้ตั่วผู้ลิต่ภัณฑ์ให้ม�แบบไม�มนีำาต่าล ในริสำชีาติ่ยอด้นิยมทั�งกัลิ�น
นำาผู่้�งผู้สำมมะนาวและริสำชีาติ่ต้่นต่ำาริบั ริวมไป็ถ่งกัาริเป็ดิ้ตั่วริสำชีาติ่
ให้ม�อย�าง “โออชิี ิแอป็เป็ลิฮนันี� ไลท์” ที�ผู้สำมผู้สำานริะห้ว�างแอป็เป็ลิ
ญี�ป็ุน่ อาโอโมริ ิชีั�นเลิศกัับนำาผู่้�งเฮยีกัขะมทิส่ำแท้ จากัเมอ่งฮอกัไกัโด้ 
ป็ริะเทศญี�ป็ุน่

• เคร็่�องด่�มอด่ลมเอสำ เพลย ์
  ไทยเบฟพัฒนาผู้ลิต่ภัณฑ์ให้ม�เพ่�อต่อบโจทยก์ัลุ�มวยัริุ�นที�ชี่�นชีอบ

ทด้ลองของให้ม�แต่�ยงัคงต้่องกัาริความซึ่�าสำด้ชี่�นด้้วย “เอสำเพลย ์
นำาผู่้�งมะนาว” ซึ่่�งเป็น็สำ�วนผู้สำมของความห้อมจากันำาผู่้�งแท้ และความ
สำด้ชี่�นของมะนาว แต่�มนีำาต่าลน้อยกัว�า 6 กัริมัต่�อ 100 มลิลิลิต่ริ 

• แซนด์วชิผสำมธญ่พ่ช ตร็าโออชิ ิอทีโตะ
  ขนมป็งัผู้สำมธญัพ่ชี ผู้ลิต่จากัข้าวสำาลี ขา้วบาริเ์ลย ์และถั�วเห้ล่องซึ่่�งมี

ป็ริมิาณไฟเบอริที์�นำาต่าลต่ำาชี�วยควบคมุริะดั้บนำาต่าลในเล่อด้ โด้ยวาง
จำาห้น�ายทั�งห้มด้ 5 ริสำชีาติ่ ป็ริะกัอบด้้วย ไส้ำอกัไกั�ไข�เค็มสำเป็ริด้ ไส้ำ
สำลัด้แซึ่ลมอนเทอริยิากิั ไส้ำอกัไกั�ผัู้กัโขมมาโย ไส้ำแซึ่ลมอนมาโยโนริิ
สำาห้ริ�าย และไส้ำอกัไกั�สำลัด้ไข�และเวยโ์ป็ริตี่น ซึ่่�งผู้ลิต่มาจากัวตั่ถดิุ้บที�
อดุ้มไป็ด้้วยแห้ล�งของโป็ริตี่น ค่อ อกัไกั� สำลัด้ไข� ที�สำำาคัญมสีำ�วนผู้สำม
ของเวยโ์ป็ริตี่นกัาริป็ริบัป็ริงุสำต่่ริผู้ลิต่ภัณฑ์เพ่�อสำ�งเสำริมิสำขุภาพที�ดี้
ของผู้่บ้ริโิภค 

การ็ลดปร็มิาณ์นำาตาลในผลิตภ่ณ์ฑ์์ 

ต่ลอด้ริะยะเวลา 3 ป็ทีี�ผู้�านมา ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญในกัาริลด้
ป็ริมิาณนำาต่าลในผู้ลิต่ภัณฑ์เคริ่�องด่้�มไม�มีแอลกัอฮอล์ โด้ย
ยงัคงริกััษาริสำชีาติ่ดั้�งเดิ้มของเคริ่�องด่้�มนั�น ไทยเบฟสำามาริถ
ลด้ป็ริมิาณนำาต่าลในผู้ลิต่ภัณฑ์ทั�งห้มด้ 20 ริายกัาริ

นอกัจากัผู้ลิต่ภัณฑ์ให้ม� ไทยเบฟยงัคงพัฒนาป็ริบัเป็ลี�ยนสำต่่ริอาห้าริและเคริ่�องด่้�มที�วางจำาห้น�ายอย่�เดิ้มให้้ดี้ยิ�งข่�น เพ่�อให้้สำนับสำนนุต่�อสำขุภาพ
ของผู้่บ้ริโิภค และยงัคงริสำชีาติ่เดิ้มไวใ้ห้้ได้้มากัที�สำดุ้

การ็อบร็มพน่กงานในร็า้นอาหาร็เพ่�อให้ขอ้มลูด้านโภชนาการ็แก�ผูบ้ร็โิภคอย�างถกูต้อง

ไทยเบฟฝึ่กัอบริมพนักังานริา้นอาห้าริในเคริอ่ เพ่�อให้้พนักังานเขา้ใจในผู้ลิต่ภัณฑ์ของบริษัิทและสำามาริถให้้คำาแนะนำาแกั�ผู้่บ้ริโิภคถ่งสำ�วนผู้สำมของ
อาห้าริได้้อย�างคริบถ้วนและถก่ัต้่อง ป็อ้งกัันและด้แ่ลป็ญัห้าที�อาจจะทำาให้้ผู้่้บริโิภคบางกัลุ�มที�สำามาริถเกิัด้อากัาริแพ้อาห้าริได้้ นอกัจากันี�ยงัมี
แผู้นที�จะพัฒนาชี�องทางส่ำ�อสำาริอ่�น ๆ ในริา้นอาห้าริเพิ�มเติ่มในอนาคต่เพ่�อให้้คริอบคลมุและใสำ�ใจในสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภคอกีัด้้วย

193
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



*เครือ่งด่ืมเพ่ือสขุภาพหมายถึงเครือ่งด่ืมประเภทน้ำาด่ืม,	น้ำาแร	่ 
		และเครือ่งด่ืมท่ีได้รบัการรบัรองทางเลือกเพ่ือสขุภาพ

ยอดขายเคร็่�องด่�มเพ่�อสำข่ภาพ*
จะเพิ�มขึ�นเปน็ 
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ของเคริ่�องด่้�ม 
ไม�มแีอลกัอฮอล์ทั�งห้มด้

ทิศทางการ็ดำาเนินงาน 

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญและต่ริะห้นักัถ่งป็ญัห้าสำขุภาพของผู้่บ้ริโิภค 
จง่ด้ำาเนินกัาริควบคมุมาต่ริฐานด้้านความป็ลอด้ภัยเพ่�อสำริา้งความ
เชี่�อมั�นในผู้ลิต่ภัณฑ์และบริกิัาริผู้�านกัาริริบัริองมาต่ริฐานริะดั้บ
สำากัล ดั้งนี�

•  ผู้ลิต่ภัณฑ์ทั�งห้มด้ของไทยเบฟ ผู้�านกัาริริบัริองมาต่ริฐาน 
ริะบบกัาริจดั้กัาริความป็ลอด้ภัยอาห้าริ ห้ริอ่ ISO 22000

•  ผู้ลิต่ภัณฑ์เคริ่�องด่้�มไม�มแีอลกัอฮอล์ทั�งห้มด้ของไทยเบฟ 
และริา้นอาห้าริในเคริอ่โออชิี ิผู้�านกัาริริบัริองริะบบจดั้กัาริ
สำขุาภิบาลอาห้าริและความป็ลอด้ภัยอาห้าริต่�อผู้่บ้ริโิภค ห้ริอ่ 
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice & 
Hazard Analysis and Critical Control Point)

•  กัริะบวนกัาริผู้ลิต่นำาด่้�มและนำาแริ� ผู้�านกัาริริบัริองมาต่ริฐาน
นำาด่้�มจากัสำมาคมสำขุาภิบาลแห้�งสำห้ริฐั (National Sanitation 
Foundation: NSF)

•  บริษัิท เสำริมิสำขุ จำากััด้ (มห้าชีน) และกัริะบวนกัาริผู้ลิต่เคริ่�องด่้�ม
บริริจกุัล�องโออชิี ิผู้�านกัาริริบัริองมาต่ริฐานความป็ลอด้ภัย
สำำาห้ริบักัาริผู้ลิต่อาห้าริ (FSSC 22000 ห้ริอ่ Food Safety 
System Certification)

ในป ี2568 จำานวนผู้ลิต่ภัณฑ์เคริ่�องด่้�มไม�มแีอลกัอฮอล์ 50%  จะต้่องได้้ริบักัาริริบัริองเป็น็ผู้ลิต่ภัณฑ์เพ่�อสำขุภาพ
ในป็ ี2563 มีผู้ลิต่ภัณฑ์ที�ได้้ริบักัาริริบัริองจากัสำถาบนัโภชีนากัาริ มห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล

ท่�งหมด 24 ร็ายการ็ หร็อ่คิดเปน็ 58% 
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194 การส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค



แบ�งปนัคณ่์ค�า 

ในชี�วงของกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ทางริา้นได้้มี
มาต่ริกัาริด้้านความป็ลอด้ภัยและป็ริบัเป็ลี�ยนแผู้นงานในด้้าน
ธรุิกิัจ เพ่�อให้้ลก่ัค้าที�มาใชีบ้ริกิัาริมั�นใจในเริ่�องของความป็ลอด้ภัย 
มกีัาริใชีม้าต่ริกัาริที�ห้น�วยงานริาชีกัาริกัำาห้นด้อย�างเคริ�งคริดั้ 
ไม�ว�าจะเป็น็ ไทยชีนะ กัาริเวน้ริะยะห้�าง กัาริต่ริวจวดั้อณุห้ภม่ลิก่ัค้า
กั�อนเข้าใชีบ้ริกิัาริ ห้ริอ่ติ่ด้ป็า้ยแจง้เต่่อนกัาริสำวมห้น้ากัากั และ
ในชี�วงสำถานกัาริณ์ล็อกัด้าวน์ ทางริา้นชีาบช่ีไิด้้ด้ำาเนินป็ริบัเป็ลี�ยน
แผู้นงานในด้้านธรุิกิัจ  จากัเดิ้มที�เริาให้้บริกิัาริเฉุพาะนั�งทานในริา้น 
ริอ้ยละ 99 ได้้ป็ริบัเป็ลี�ยนแผู้นงานโด้ยกัาริเพิ�มชี�องทางสัำ�งอาห้าริ
ทางออนไลน์ผู้�านไลน์แมน แกัริบ็ และฟ่ด้้แพนด้้า และยงัมบีริกิัาริ
ให้้พนักังานชีาบช่ีสิำ�งอาห้าริให้้ลก่ัค้าเองถ่งบา้น เพ่�อเป็น็กัาริ
เพิ�มยอด้ขาย โด้ยพนักังานทกุัคนริบัริ่ถ่้งความห้�วงใยและ
กัาริชี�วยเห้ล่ออ่�น ๆ ที�ทางบริษัิทมอบให้้

สำว่ทิย ์ศิร็ชิู
Vice	President	-	Operations	
(Shabushi	และ	Nikuya)

มาตร็การ็ด้านความปลอดภ่ยในร็า้นอาหาร็
ช�วงสำถานการ็ณ์์โควดิ-19 
ภัต่ต่าคาริและริา้นอาห้าริเป็น็ห้น่�งในกัลุ�มธรุิกิัจของไทยเบฟที�ได้้ริบั
ผู้ลกัริะทบโด้ยต่ริงจากักัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟ
จง่ป็ริบัเป็ลี�ยนริป่็แบบกัาริบริกิัาริของริา้นอาห้าริในเคริอ่ห้ลายอย�าง
ให้้เห้มาะสำมกัับสำถานกัาริณ์ เพ่�อสำริา้งความมั�นใจและความป็ลอด้ภัย
ให้้แกั�ผู้่บ้ริโิภค เชี�น 

•  จดั้ทำาริะบบสัำ�งอาห้าริผู้�านกัาริสำแกันคิวอาริโ์ค้ด้ เพ่�อลด้กัาริ
สัำมผัู้สำกัับอาห้าริและสิำ�งของในริา้นโด้ยไม�จำาเป็น็ โด้ยริะบบจะนำา
คำาสัำ�งซึ่่�อจากัสำมาริต์่โฟนลก่ัค้าแต่�ละโต๊่ะอาห้าริไป็ยงัเคริ่�อง
ริบัคำาสัำ�งเพ่�อป็ริงุห้ริอ่จดั้ห้าอาห้าริและนำาไป็เสิำริฟ์ยงัโต๊่ะอาห้าริ
เพิ�มความสำะด้วกัและริวด้เริว็ให้้กัับลก่ัค้า ซึ่่�งเป็น็กัาริป็ริบัริป่็แบบ
กัาริให้้บริกิัาริของริา้นอาห้าริ โด้ยเฉุพาะริป่็แบบบฟุเฟต์่ที�มโีอกัาสำ
จะเกิัด้กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 สำง่และบริหิ้าริจดั้กัาริยากั 
ได้้อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพและมีความป็ลอด้ภัย

•  เป็ลี�ยนจากักัาริวางอปุ็กัริณ์ทานอาห้าริบนโต๊่ะเป็น็กัารินำามา
เสิำริฟ์ให้้  โด้ยอปุ็กัริณ์จะผู้�านกัาริฆ่�าเชี่�อและบริริจอุย่�ในบริริจภัุณฑ์
เพ่�อเพิ�มความป็ลอด้ภัยมากัยิ�งข่�น 

•  อปุ็กัริณ์สำ�วนกัลางที�ให้้บริกิัาริบริเิวณเคาน์เต่อริแ์ละเคริ่�องป็ริงุ
อาห้าริต่�าง ๆ มกีัาริเป็ลี�ยนให้ม�ทกุั ๆ ชีั�วโมง ริวมถ่งมมีาต่ริกัาริ
เขม้งวด้ในกัาริทำาความสำะอาด้ภาชีนะและอปุ็กัริณ์ต่�าง ๆ พริอ้ม
เพิ�มขั�นต่อนกัาริทำาความสำะอาด้อปุ็กัริณ์ด้้วยกัาริแชี�ในนำายา
ฆ่�าเชี่�อ Suma Bac  

นอกัจากันี� ริา้นอาห้าริในเคริอ่โออชิียิงัมมีาต่ริกัาริเพิ�มเติ่มเพ่�อให้้
เป็น็ไป็ต่ามมาต่ริฐานกัาริบริโิภคแบบให้ม�เพ่�อความป็ลอด้ภัยและ
สำริา้งความมั�นใจให้้แกั�ผู้่้บริโิภค  
•  ต่ริวจสำอบสำขุภาพพนักังานทกุัคนกั�อนเริิ�มป็ฏิิบติั่งาน
•  พนักังานทกุัคนจะต้่องสำวมห้น้ากัากัและถงุมอ่ทกุัคริั�งขณะ

ป็ฏิิบติั่งาน และทำาความสำะอาด้มอ่อย�างน้อยทกุั 30 นาที
•  พนักังานแคชีเชียีริห์้ลังจากัริบัเงินทอนเงนิแล้วให้้ฉีุด้

แอลกัอฮอล์ฆ่�าเชี่�อที�มอ่ทกุัคริั�ง
•  คัด้กัริองลก่ัค้าที�ห้น้าริา้นด้้วยกัาริวดั้อณุห้ภม่ลิก่ัค้ากั�อนเขา้

ริบับริกิัาริ
•  จดั้เต่ริยีมเจลแอลกัอฮอล์ล้างมอ่ให้้กัับลก่ัค้า ณ จดุ้เขา้-ออกั 

บริเิวณต่�าง ๆ ในริา้น
•  จดั้ที�นั�งให้้เวน้ริะยะห้�างริะห้ว�างบคุคลอย�างน้อย 2 เมต่ริ
•  ทำาความสำะอาด้โต๊่ะ ที�นั�ง และอปุ็กัริณ์ต่�าง ๆ ด้้วยนำายาฆ่�าเชี่�อ

ทกุัคริั�งห้ลังลก่ัค้าใชีบ้ริกิัาริเสำริจ็

•  ทำาความสำะอาด้พ่�น ทางเดิ้น เคาน์เต่อริต์่�าง ๆ ภายในริา้นด้้วย
นำายาทำาความสำะอาด้ฆ่�าเชี่�ออย�างน้อยวนัละ 1 คริั�ง

•  จดั้ทำาแผู้งกัั�นพลาสำติ่กัแขง็ บริเิวณเคาน์เต่อริแ์คชีเชียีริ ์เพ่�อ
ป็อ้งกัันกัาริแพริ�กัริะจายของเชี่�อและสำริา้งความมั�นใจในเริ่�อง
ความป็ลอด้ภัยให้้กัับลก่ัค้า

•  ไทยเบฟได้้จดั้ให้้พนักังานทกุัคนได้้ริบักัาริต่ริวจโริคโควดิ้-19 
พริอ้มทั�งทำาป็ริะกัันโควดิ้-19 ให้้ด้้วย  

KFC ได้้ป็ริบัริป่็แบบจากักัาริให้้บริกิัาริทานในริา้น มาเป็น็กัาริซึ่่�อกัลับ
บา้นและกัาริบริกิัาริสำ�งอาห้าริได้้ด้้วยกัาริไม�จำากััด้บริเิวณขอบเขต่ใน
กัาริจดั้สำ�งอาห้าริของแต่�ละสำาขาอกีัต่�อไป็ นับตั่�งแต่�เด่้อนเมษายน 
2563 เป็น็ต้่นมา ซึ่่�งเป็น็กัาริจดั้สำ�งอาห้าริให้้กัับลก่ัค้าที�สัำ�งทางออนไลน์
โด้ยเฉุพาะ กัาริป็ริบัริป่็แบบนี�ชี�วยให้้ KFC เพิ�มความคริอบคลมุในกัาริ
ให้้บริกิัาริลก่ัค้าได้้มากัข่�น ต่อบสำนองความต้่องกัาริของลก่ัค้าที�เคย
อย่�นอกัขอบเขต่กัาริจดั้สำ�งของสำาขาห้ริอ่อย่�ไกัลจากัสำาขาที�กัำาห้นด้ 
ให้้ได้้ริบัความสำะด้วกัสำบายมากัยิ�งข่�น
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ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับความพ่งพอใจของลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�ายในกัาริ
ทำางานริ�วมกัับไทยเบฟ เน่�องจากัลก่ัค้าเป็น็ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยที�สำำาคัญของ
องค์กัริ เป็น็ป็จัจยัแห้�งความสำำาเริจ็ทางธรุิกิัจ ไทยเบฟริเิริิ�มโคริงกัาริต่�าง ๆ 
เพ่�อชี�วยพัฒนาศักัยภาพของลก่ัค้า พริอ้มทั�งให้้คำาแนะนำาอย�างใกัล้ชีดิ้ในฐานะ
ที�ป็ริก่ัษาทางธรุิกิัจ เพ่�อชี�วยให้้ลก่ัค้ามียอด้ขายเพิ�มข่�นอย�างต่�อเน่�องและ
มคีวามพ่งพอใจในกัาริทำางานริ�วมกัับไทยเบฟ 

การบรหิารจดัการ
ความสัมพันธิล์กูค้า

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3



ผลกร็ะทบของโร็คโควดิ-19 ต�อธร่็กิจร็า้นขายเคร็่�องด่�มแอลกอฮอล์ที�ได้ร็บ่ใบอนญ่าต (On Trade) และร็า้นอาหาร็
ที�ให้บร็กิาร็น่�งทานที�ร็า้น (Full Service Restaurant)

17 
มีนาคม
2563

มีคำาส่ังปิดรา้น
On	Trade	&	FSR

15 
มิถน่ายน

2563 รา้น	FSR	สามารถ
เปิดทำาการ	แต่ห้ามมี
รายการสนับสนนุ
การขายและ	PG

1 
กร็กฎาคม

2563 รา้น	On	Trade	
กลับมาเปิดได้	
แต่ต้องปิดเวลา
	24.00	น.	ทกุวนั

มอบกรมธรรมค์ุ้มครอง

> 6,000 ฉบ่บ
ส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์

> 60,000 ลิตร็
ส่งมอบหน้ากากอนามัย

> 10,000 ชิ�น
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19

> 100 ร็าย
อบรม	พ.ร.บ.	ออนไลน์

200 ร็าย

การ็ดแูลและให้ความช�วยเหล่อช�วงสำถานการ็ณ์์โควดิ-19  

สำถานกัาริณ์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ทำาให้้ภาคริฐัออกัมาต่ริกัาริริะงบักัาริขายเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์และป็ดิ้ห้้างสำริริพสิำนค้า ริา้นอาห้าริ 
ที�ให้้บริกิัารินั�งทานที�ริา้น (Full Service Restaurant) ทำาให้้เกิัด้กัาริห้ยดุ้ชีะงักัทางธรุิกิัจ สำริา้งความท้าทายที�ไทยเบฟจะต้่องสำริา้งความเชี่�อมั�น
ให้้กัับลก่ัค้าในฐานะของค่�ค้าที�ดี้ต่�อกััน โด้ยทีมงานขายของไทยเบฟได้้ให้้กัาริด้แ่ลและความชี�วยเห้ล่อต่�าง ๆ เพ่�อให้้ลก่ัค้าสำามาริถริบัม่อและ
ผู้�านพ้นสำถานกัาริณ์นี�ไป็ได้้ 

•  ผู้ลิต่วดีิ้โอเพ่�อให้้ความริ่เ้ริ่�องกัาริริกััษาสำขุอนามยัเพ่�อป็อ้งกััน
กัาริติ่ด้โริคโควดิ้-19 ในริป่็แบบที�เข้าใจง�าย และสำ�งต่�อผู้�านส่ำ�อ
ออนไลน์ให้้ลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�ายทั�วป็ริะเทศป็ริะมาณ 280 ริาย 
ในชี�วงที�เริิ�มเกิัด้กัาริแพริ�ริะบาด้ 

•  เชีญิลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�ายในพ่�นที�กัริงุเทพฯ และป็ริมิณฑล
เขา้ต่ริวจโริคโควดิ้-19 ที�คลินิกัต่ริวจวเิคริาะห์้ทางกัาริแพทยข์อง
ไทยเบฟ เพ่�อความมั�นใจในกัาริใชีช้ีวีติ่ในชี�วงกัาริแพริ�ริะบาด้

•  มอบกัริมธริริมป์็ริะกัันโควดิ้-19 มล่ค�า 100,000 บาท ให้้ลก่ัค้า
ตั่วแทนจำาห้น�ายและคริอบคริวั จำานวน 6,163 ริาย 

•  สำ�งมอบแอลกัอฮอล์ที�ผู้ลิต่โด้ยไทยเบฟให้้กัับลก่ัค้าทั�วป็ริะเทศ 
ริวมจำานวน 66,900 ลิต่ริ 

•  สำ�งมอบห้น้ากัากัอนามัยแบบใชีป้็ริะจำาวนัให้้กัับลก่ัค้าทั�วป็ริะเทศ 
ริวมมล่ค�า 3,700,000 บาท 

•  สำ�งมอบห้น้ากัากัอนามัยผู้้ามสัำลิน “สัำญลักัษณ์ต่ริาชีา้ง” จากั
ผู้่บ้ริหิ้าริสำง่สำดุ้ของไทยเบฟ ให้้กัับลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�าย
ทั�วป็ริะเทศ จำานวน 5,260 ชีิ�น 

ช�วงสำถานการ็ณ์์โร็คโควดิ-19 ไทยเบฟดแูลลกูค้า

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3
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นอกัเห้น่อจากัให้้ความชี�วยเห้ล่อลก่ัค้าแล้ว ไทยเบฟยงัมกีัาริ
ด้ำาเนินกัาริในสำ�วนลก่ัค้าริา้นค้าป็ลีกัซึ่่�งกัริะจายอย่�ทั�วป็ริะเทศ 
280,000 ริา้นค้า ที�พนักังานขายของไทยเบฟกัว�า 2,400 คนด้แ่ล 
เพ่�อให้้ริา้นค้าเกิัด้ความมั�นใจในฐานะค่�ค้าคนสำำาคัญ ด้้วยมาต่ริกัาริ
สำวมห้น้ากัากัอนามยั พกัเจลล้างมอ่ และใสำ�ถงุมอ่ขณะป็ฏิิบติั่ห้น้าที� 
เพ่�อป็อ้งกัันความเสีำ�ยงจากัทกุัจดุ้สัำมผัู้สำที�อาจได้้ริบักัาริป็นเป็้� อน 
ริวมต่ลอด้จนถ่งกัาริสำ�งมอบสิำนค้าห้ริอ่ผู้ลิต่ภัณฑ์ กัาริจดั้เริยีง
สิำนค้า และกัาริริบัเงนิสำด้ เพ่�อชี�วยลด้กัาริแพริ�กัริะจายของเชี่�อโริค
ไป็สำ่�กัลุ�มบคุคลอ่�น ๆ ในสัำงคม ซึ่่�งได้้เริิ�มด้ำาเนินกัาริแล้วตั่�งแต่�
กัลางเด่้อนกัมุภาพันธ ์2563

นอกัจากันี� เพ่�อเป็น็กัาริให้้บริกิัาริป็ริะชีาชีนในชี�วงสำถานกัาริณ์
แพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ห้น�วยริถของบริษัิท เสำริมิสำขุ จำากััด้ 
(มห้าชีน) ออกัให้้บริกิัารินำาสิำนค้านำาด่้�มคณุภาพไป็ให้้ลก่ัค้าเล่อกั
ซึ่่�อผู้ลิต่ภัณฑ์ต่�าง ๆ อาทิ นำาด่้�มคริสิำตั่ล เคริ่�องด่้�มอดั้ลมเอสำโคล�า 

และชีาเขยีวโออชิี ิยงัชีมุชีนต่�าง ๆ ในพ่�นที�กัริงุเทพฯ และป็ริมิณฑล 
ในชี�วงที�ทางริฐับาลขอความริ�วมมอ่จากัป็ริะชีาชีนในกัาริงด้กัาริเดิ้นทาง 
ออกัจากับา้น ชี�วยอำานวยความสำะด้วกัให้้กัับลก่ัค้าได้้เป็น็อย�างดี้

แอปพลิเคชน่ BevFood 

ไทยเบฟได้้พัฒนาแอป็พลิเคชีนั “BevFood” (เพ่�อต่�อยอด้แทน
แอป็พลิเคชีนั OISHI Pointo) มาใชีกั้ับลก่ัค้าและผู้่้ป็ฏิิบติั่งานห้น้าริา้น 
ทำาให้้เขา้ถ่งข้อมล่ข�าวสำาริและใชีบ้ริกิัาริได้้อย�างสำะด้วกัริวด้เริว็ เพ่�อ
ต่อบทกุัโจทยค์วามต้่องกัาริและพฤติ่กัริริมของผู้่้บริโิภคในยคุป็จัจบุนั
ที�ต้่องกัาริความสำะด้วกัสำบายและริวด้เริว็ 

ป็จัจบุนั BevFood มสีำมาชีกิักัว�า 400,000 ริาย โด้ยลก่ัค้าสำามาริถ
บริหิ้าริจดั้กัาริบญัชีสีำมาชีกิัของต่นเอง ริวมถ่งสำะสำมคะแนนในทกุั ๆ 
กัาริใชีจ้�ายเพ่�อนำามาแลกัริบั e-Voucher (ริบัคะแนนสำะสำม 1 คะแนน
ทกุั ๆ ยอด้ใชีจ้�าย 25 บาท  1 คะแนน มีค�าเท�ากัับ 1 บาท) พริอ้มริบั
สิำทธปิ็ริะโยชีน์ริวมไป็ถ่งโป็ริโมชีั�นต่�าง ๆ ผู้�าน e-Coupon และยงัสำามาริถ
สำำาริองที�นั�งล�วงห้น้ากั�อนเขา้ใชีบ้ริกิัาริและริบัข�าวสำาริอปั็เด้ต่ ทั�งห้มด้นี�
ถก่ัริวมไวอ้ย�างคริบครินัใน BevFood 

ในป็ ี2563 มรีิา้นอาห้าริภายใต้่กัลุ�มธรุิกิัจอาห้าริที�เชี่�อมโยงกัับ BevFood 
แล้วเสำริจ็ ทั�งสิำ�นมากักัว�า 10 แบรินด์้ และยงัคงมุ�งขยายบริกิัาริเพ่�อให้้
คริอบคลมุแบรินด์้ริา้นอาห้าริต่�าง ๆ อย�างต่�อเน่�องในอนาคต่
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ความม่�งม่�นและความสำำาเร็จ็

การ็วด่ผล ติดตาม ปร็ะเมินความพึงพอใจของลกูค้า
ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับกัาริสำริา้งความสัำมพันธที์�ดี้กัับลก่ัค้า 
และเพ่�อต่อบสำนองความพ่งพอใจสำง่สำดุ้ของลก่ัค้า ไทยเบฟวดั้ผู้ล 
ติ่ด้ต่าม ป็ริะเมนิความพ่งพอใจของลก่ัค้าและผู้่้บริโิภคเป็น็ป็ริะจำา
ทกุัป็โีด้ยห้น�วยงานภายนอกัต่ามห้ลักัเกัณฑ์ทางวชิีากัาริที�มมีาต่ริฐาน
และเป็น็ที�ยอมริบัต่ามห้ลักัสำากัล ไทยเบฟนำาผู้ลความพ่งพอใจที�ได้้
มากัำาห้นด้ตั่วชีี�วดั้เพ่�อป็ริะเมินผู้ลกัาริทำางานของห้น�วยงานภายใน
ไทยเบฟที�ทำางานริ�วมกัับลก่ัค้า ในแต่�ละป็ไีทยเบฟจะกัำาห้นด้เป็า้ห้มาย 
ความพ่งพอใจที�ต้่องพัฒนาให้้ได้้ผู้ลลัพธที์�สำง่ข่�น เพ่�อพัฒนา
อย�างต่�อเน่�อง

ร็ะบบวเิคร็าะห์พฤติกร็ร็มของลกูค้า
ป็ัจจบุันกัลุ�มธุริกิัจอาห้าริได้้ทำากัาริต่�อยอด้เริ่�องข้อม่ลของลก่ัค้า 
โด้ยป็ริะสำานความริ�วมมอ่กัับ CMKL University ซึ่่�งเป็น็มห้าวทิยาลัย
ที�เกิัด้จากัความริ�วมมอ่ริะห้ว�าง Carnegie Mellon University (CMU) 
กัับสำถาบันเทคโนโลยีพริะจอมเกัล้าเจา้คณุทห้าริลาด้กัริะบัง ในกัาริ
พัฒนาริะบบวเิคริาะห์้พฤติ่กัริริมของลก่ัค้าจากักัาริใชี้บริกิัาริจริงิใน
ทกุัชี�องทางเพ่�อป็ริะโยชีน์ในกัาริสำริา้งโอกัาสำในกัาริขายให้้ต่ริงกัับ
ความต้่องกัาริของลก่ัค้าอย�างแท้จริงิ สำามาริถริกััษาฐานลก่ัค้าเดิ้มไว้
ได้้อย�างเห้นียวแน�น ในขณะเดี้ยวกัันสำามาริถขยายกัาริให้้บริกิัาริไป็ยงั
ลก่ัค้ากัลุ�มให้ม�ได้้อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ พริอ้มทั�งนำาไป็สำ่�กัาริใชีบ้ริกิัาริ
แบรินด์้ริา้นอาห้าริภายใต้่กัลุ�มธรุิกิัจอาห้าริอย�างยั�งยน่ต่�อไป็ในอนาคต่

แบ�งปนัคณ่์ค�า 

วน่เพ็ญ วน่ชาลี
บจก.วนัเพ็ญเอเซยีดริง้ค์	–	ปทมุธานี

ชี�วงโริคโควดิ้-19 ทกุัคนก็ัได้้ริบัผู้ลกัริะทบกัันห้มด้ เริาก็ัต้่องป็ริบัตั่วและริบัมอ่กัับสำถานกัาริณ์อย�างมี
สำติ่ ในชี�วงนั�น ไทยเบฟเขา้เยี�ยมกัันต่ลอด้ มีกัาริสำ�งแอลกัอฮอล์และห้น้ากัากัมาให้้ ห้�วงใยในสำขุภาพ
ของเอเย�นต์่และพนักังานของเริา มีกัาริสำอบถามถ่งสำถานกัาริณ์ธรุิกิัจของเริาด้้วยความเป็น็ห้�วง 
เริาเองก็ัเป็น็ห้�วงในสำขุภาพอนามัยของลก่ัค้าเริาด้้วยเชี�นกััน แอลกัอฮอล์กัับห้น้ากัากัที�ได้้ริบัจากั
ไทยเบฟ ได้้มกีัาริสำ�งมอบต่�อไป็ให้้กัับลก่ัค้าของเริาด้้วย ด้แ่ลกัันเป็น็ทอด้ ๆ ไทยเบฟกัับเอเย�นต์่
ด้แ่ลกัันเป็น็คริอบคริวัเดี้ยวกัันมาต่ลอด้ ด้แ่ลกัันอย�างใกัล้ชีดิ้ มคีวามห้�วงใยกัันอย่�แล้ว ความริ่ส่้ำกั
ที�มตี่�อไทยเบฟก็ัยงัคงเห้มอ่นเดิ้ม เพริาะเริาด้แ่ลกัันแบบนี�มาต่ลอด้

ต้่องยอมริบัว�าในชี�วงโริคโควดิ้-19 เริาป็ริบัตั่วและเริยีนริ่ว้ธิกีัาริริบัมอ่กัับสำถานกัาริณ์ที�เกิัด้ข่�น
ไป็พริอ้ม ๆ กัับลก่ัค้า โด้ยห้�วงใยและใสำ�ใจถามไถ�ด้้วยกัาริเขา้พบห้ริอ่โทริติ่ด้ต่�อกัันต่ลอด้ 
เพริาะเริาทำางานด้้วยกัันมานานจนเป็น็เห้มอ่นคนในคริอบคริวัเดี้ยวกัันไป็แล้ว ผู้�านเห้ต่กุัาริณ์
ยากัลำาบากักัันมากั�อนแล้ว เชี�น ต่อนนำาท�วมให้ญ�ป็ ี2554 

ต้่องขอบคณุทางผู้่บ้ริหิ้าริที�ได้้มอบห้น้ากัากัอนามัยและเจลแอลกัอฮอล์ ซึ่่�งเป็น็ของที�ทกุัคน
ต้่องกัาริมากั ๆ ในชี�วงเวลานั�น ซึ่่�งเริาก็ันำาไป็แจกัจ�ายให้้กัับเอเย�นต์่ และเอเย�นต์่ทกุัคนก็ัดี้ใจ
และริ่ส่้ำกัขอบคณุมากั ๆ ที�ได้้ริบัของในชี�วงเวลาที�จำาเป็น็และจำานวนที�มากัพอจะแจกัจ�ายไป็ยงั
คริอบคริวั ลก่ัน้อง และลก่ัค้าของทางเอเย�นต์่อกีัด้้วย ซึ่่�งเป็น็กัาริด้แ่ลที�ทำาให้้กัันมาต่ลอด้

ชาญศิลป ์นาบญ่
ผู้จดัการขาย-เอเยน่ต์	บรษัิทปอ้มทิพย	์(2012)	จำากัด
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ฐานข้อมลูลกูค้าผ�านจำานวนสำมาชกิที�ใชง้าน

โด้ยมีเป็า้ห้มายจำานวนสำมาชีกิั 

430,000 คน

คะแนนความพึงพอใจของลกูค้า
ริกััษาริะดั้บความพ่งพอใจที� 
85 คะแนน

ผู้บร็โิภคสำามาร็ถใชบ้ร็กิาร็
ส่ำ�งอาหาร็ออนไลน์ 
ได้สำะดวกมากยิ�งขึ�น
เพิ�มชี�องทางกัาริขายให้้กัับ
ทกุัแบรินด์้ริา้นอาห้าริผู้�าน
บริกิัาริสำ�งอาห้าริทั�งชี�องทาง 
แพลต่ฟอริม์ของตั่วเองและ 
แพลต่ฟอริม์ของพันธมิต่ริ

ร็�วมเปน็พ่นธมิตร็ก่บ Food Aggregators (Grab, foodpanda, LINE MAN) 
และแพลตฟอร็ม์มาร็เ์ก็ตเพลสำ (Shopee) 

ทำาให้ยอดขายในกล่�ม OISHI Food Delivery  

เติบโตเพิ�มขึ�น 85% เม่�อเทียบกัับป็ ี2562

การ็บร็หิาร็ลกูค้าเชงิร็ก่ ร็ก่ษาฐานลกูค้าเก�าไว้
และลดอต่ร็าในการ็สำูญเสีำยลกูค้า

ลก่ัค้าป็จัจบุันที�ยงัใชีง้าน มีสัำด้สำ�วนเป็น็ 60%
ของกัลุ�มผู้่้ใชีบ้ริกิัาริทั�งห้มด้

แบ�งปนัคณ่์ค�า 

จริ็าล่กษณ์์ ณ์ เชยีงตง่
Marketing	Excellence	Director
	–	Food	Thailand		

ในป็ทีี�ผู้�านมา บริกิัาริสำ�งอาห้าริออนไลน์สำริา้งกัาริเติ่บโต่ให้้กัลุ�มธรุิกิัจอาห้าริกัว�าริอ้ยละ 100 
โด้ยมชีี�องทางกัาริสัำ�งอาห้าริภายใต้่แบรินด์้ของตั่วเอง เชี�น www.oishidelivery.com ห้ริอ่ 
แอป็พลิเคชีนั BevFood ที�พริอ้มให้้บริกิัาริลก่ัค้าแบบคริบวงจริ และริวบริวมความสำะด้วกั
ไวใ้นแอป็พลิเคชีนัเดี้ยว ซึ่่�งกัาริบริกิัาริสำ�งอาห้าริออนไลน์ ห้ริอ่ Online Food Delivery 
มแีนวโน้มเติ่บโต่อย�างต่�อเน่�อง เพริาะสำามาริถต่อบโจทยแ์ละแก้ัไขขอ้จำากััด้ มบีทบาทสำำาคัญ
ในกัาริใชี้ชีีวติ่ของคนในป็ัจจบุัน ด้้วยพฤติ่กัริริมกัาริใชี้ชีีวติ่ของคนเม่องที�เป็ลี�ยนไป็
อย�างเห็้นได้้ชีดั้ แนวโน้มกัาริทำาอาห้าริเองในแต่�ละคริวัเริอ่นลด้ลง ริวมถ่งป็จัจยัอ่�น ๆ 
เชี�น กัาริจริาจริติ่ด้ขัด้ ริะยะทางจากับ้านไป็ยงัริา้นอาห้าริ ความสำะด้วกัสำบายของกัาริ
กิันอาห้าริที�บา้น อกีัทั�งเทคโนโลยยีงัมกีัาริขยายตั่วไป็ในวงกัวา้งและเขา้มามสีำ�วนในกัาริใชี้
ชีวีติ่ป็ริะจำาวนั ทำาให้้บริกิัาริสำ�งอาห้าริออนไลน์เป็น็อกีัทางเล่อกัห้น่�งที�ผู้่บ้ริโิภคหั้นมาใชีบ้ริกิัาริ

ความคิด้เห็้นของลก่ัค้าจากักัาริใชีบ้ริกิัาริจริงิเป็น็สิำ�งสำำาคัญไม�แพ้กััน ริะบบ QR Survey 
ถก่ันำามาใชีเ้ก็ับขอ้มล่ความคิด้เห็้น คำาแนะนำา และ คำาติ่ชีมของลก่ัค้า ห้ากัขอ้ใด้ที�ลก่ัค้า
ให้้คะแนนต่ำากัว�ามาต่ริฐานที�กัำาห้นด้จะมีอเีมลแจง้ไป็ยงัริา้นที�ให้้บริกิัาริในทันทีเพ่�อทำากัาริ
แก้ัไขป็ญัห้าและแจง้ผู้ลกัาริด้ำาเนินงานให้้แล้วเสำริจ็ภายในริะยะที�กัำาห้นด้ไวใ้นแต่�ละหั้วขอ้ 
ทกุัความคิด้เห็้นจะถก่ันำามาวเิคริาะห์้ กัลั�นกัริอง เพ่�อนำาไป็พัฒนา ป็ริบัป็ริงุ เพ่�อชี�วยให้้
องค์กัริต่อบสำนองความต้่องกัาริของลก่ัค้าได้้ริวด้เริว็และมปี็ริะสิำทธภิาพมากัยิ�งข่�น 

เปา้หมายในอนาคตและทิศทางดำาเนินงาน

•  ไทยเบฟมุ�งมั�นที�จะริกััษาความสัำมพันธที์�ดี้กัับลก่ัค้าและ
ผู้่้บริโิภคอย�างยั�งยน่ โด้ยมีกัาริติ่ด้ต่ามวดั้ผู้ลความพ่งพอใจ
ของลก่ัค้าและผู้่้บริโิภคอย�างต่�อเน่�อง พริอ้มกัับกัาริกัำาห้นด้
เป็า้ห้มายที�จะต้่องเพิ�มข่�นและสำง่กัว�าเป็า้ห้มายที�ตั่�งไวท้กุัป็ ี

•  ขยายกัาริเขา้ถ่งกัลุ�มลก่ัค้าในทกุัมติิ่ ทั�งบริกิัารินั�งทานที�ริา้น 
ซึ่่�อกัลับ และบริกิัาริจดั้สำ�ง โด้ยเพิ�มจำานวนสำาขา ริป่็แบบ 
ขนาด้พ่�นที�ตั่�งที�เห้มาะสำม (Brand Penetration) 

•  ขบัเคล่�อนธรุิกิัจจดั้สำ�งอาห้าริ (Food Delivery) ให้้เป็น็อนัดั้บ 1 ใน
ธรุิกิัจริา้นอาห้าริญี�ป็ุน่ ผู้�านชี�องทางกัาริสัำ�งอาห้าริให้้มคีวามสำะด้วกั
และริวด้เริว็ พริอ้มทั�งเพิ�มโอกัาสำกัาริเขา้ถ่งผู้�านพันธมติ่ริผู้่้ให้้
บริกิัาริริายอ่�น ๆ 

•  ส่ำ�อสำาริป็ริะชีาสัำมพันธใ์ห้้ต่ริงกัับใจของกัลุ�มเป็า้ห้มาย 
(Personalization) 

เปา้หมายในอนาคตและทิศทางการ็ดำาเนินงาน
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การ็ให้บร็กิาร็อย�างมคีวามร็บ่ผิดชอบ 
(Serve Responsibly)
ไทยเบฟใสำ�ใจในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจอย�างริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสิำ�งแวด้ล้อม
และสัำงคมต่ลอด้ห้�วงโซึ่�คณุค�าของไทยเบฟ เริิ�มต้่นด้้วยกัาริด้ำาเนิน
ธรุิกิัจต่ามกัฎห้มายอย�างเคริ�งคริดั้ ริวมไป็ถ่งสำ�งเสำริมิกัาริบริโิภค
เคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์อย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบ ทั�งนี� เพ่�อกัริะตุ่้น
เต่่อนให้้ผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและผู้่้ให้้บริกิัาริได้้คำาน่งถ่งสำขุภาพและความ
ป็ลอด้ภัยของผู้่้บริโิภค ไทยเบฟจง่จดั้ทำาโคริงกัาริ กัาริให้้บริกิัาริ
อย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบ (Serve Responsibly) ให้้แกั�กัลุ�มผู้่้ให้้
บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ เชี�น โริงแริมและริา้นอาห้าริที�เป็น็
ค่�ค้าของบริษัิทจากัทั�วทกุัภม่ภิาค 

ผู้่้ให้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์มสีำ�วนสำำาคัญในกัาริด้แ่ลลก่ัค้า
ที�มาใชีบ้ริกิัาริให้้บริโิภคเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์อย�างป็ลอด้ภัยได้้ 
เชี�น ห้ยดุ้เสิำริฟ์ห้ริอ่ชี�วยชีะลอกัาริเสิำริฟ์ให้้กัับผู้่้บริโิภคที�เริิ�มมี
อากัาริมน่เมา เริยีกัริถขนสำ�งสำาธาริณะห้ากัผู้่้บริโิภคมีอากัาริมน่เมา 
ห้ริอ่ด้แ่ลให้้อากัาริมน่เมาของผู้่้บริโิภคให้้ดี้ข่�นกั�อนแล้วค�อยกัลับ 

ไทยเบฟมุ�งห้วงัให้้เกิัด้กัาริขยายผู้ลเพ่�อกัริะตุ่น้เต่่อนไป็ยงัผู้่บ้ริโิภค
ให้้เกิัด้จติ่สำำาน่กัในกัาริด่้�มอย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบ ในป็ ี2563 ได้้จดั้
อบริมในสำองริป่็แบบ ดั้งนี�

•  จดั้ทำาเพจเฟซึ่บุก๊ั “Serve Responsibly กัาริให้้บริกิัาริอย�างมี
ความริบัผิู้ด้ชีอบ” เพ่�อให้้ความริ่ใ้นด้้านกัาริให้้บริกิัาริ กัาริด่้�ม
อย�างริบัผิู้ด้ชีอบ ป็ริะชีาสัำมพันธข์อ้มล่ข�าวสำาริต่�าง ๆ ริวมถ่ง
วธิกีัาริป็ฏิิบติั่ตั่วในชี�วงกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 
ป็จัจบุนัมผีู้่้ติ่ด้ต่ามเพจจำานวน 3,200 คน ไทยเบฟตั่�งเป็า้
ยอด้ผู้่้ติ่ด้ต่ามเพจ 6,000 คน ภายในเด่้อนกัันยายน 2564 
นอกัจากันี�ยงัมกีัาริจดั้กิัจกัริริมริ�วมสำนกุัต่�าง ๆ เพ่�อให้้แฟนเพจ
ได้้มสีำ�วนริ�วม (engagement) ซึ่่�งพบว�ามยีอด้ engagement 
จากักัาริกัด้ “ไลก์ั คอมเมนต์่ แชีริ”์ สำง่สำดุ้ต่�อกัาริโพสำต์่อย่�ที� 
30,000 คริั�ง

•  จดั้อบริมด้้วยริป่็แบบเกัมโชีวแ์ละกิัจกัริริมเชีงิป็ฏิิบติั่กัาริ (workshop) 
เพ่�อให้้ผู้่้เขา้ริ�วมอบริมเขา้ใจเน่�อห้าของกัาริให้้บริกิัาริอย�างมคีวาม
ริบัผิู้ด้ชีอบมากัข่�น มกีัาริทำากิัจกัริริมริ�วมกัันในชีั�วโมงกัาริฝ่กึัอบริม
เพ่�อให้้เกิัด้กัาริแลกัเป็ลี�ยนความคิด้และต่ริะห้นักัถ่งความสำำาคัญ
ของกัาริให้้บริกิัาริอย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบมากัยิ�งข่�น ในป็ ี2563 
เน่�องจากัสำถานกัาริณ์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 สำามาริถ
จดั้กัาริอบริมได้้เพียง 1 คริั�ง โด้ยมผีู้่ใ้ห้้บริกิัาริเขา้ริ�วมอบริม 40 คน 
โด้ยไทยเบฟตั่�งเป็า้ที�จะเพิ�มจำานวนผู้่ใ้ห้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์
ที�ผู้�านกัาริอบริมในป็ ี2564 เป็น็ 150 คน  และเพิ�มสัำด้สำ�วนผู้่เ้ขา้อบริม
จากัสัำด้สำ�วน โริงแริม (Horeca): ริา้นขายเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ 
ที�ได้้ริบัใบอนุญาต่ (On Trade) ที�ริอ้ยละ 80 ริอ้ยละ 20  เป็็น
ริอ้ยละ 60 ริอ้ยละ 40 เน่�องจากัริา้นค้า On Trade  เชี�น ผัู้บ บาริ ์
ริา้นนั�งด่้�ม มเีพิ�มมากัข่�น จง่ถ่อเป็น็กัลุ�มที�สำำาคัญในกัาริควบคมุ
ป็ริมิาณกัาริบริโิภคแอลกัอฮอล์ในริะดั้บที�จะกั�อให้้เกิัด้อนัต่ริายแกั�
ผู้่บ้ริโิภคได้้ และเป็น็กัาริริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคมอย�างยั�งยน่

นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัได้้ริบัความริ�วมมอ่ที�ดี้จากัพันธมติ่ริต่�าง ๆ เชี�น 
สำมาคมธุริกิัจเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ไทย (TABBA) และม่ลนิธแิก้ัไข
ป็ญัห้ากัาริด่้�มแอลกัอฮอล์ ในกัาริสำนับสำนนุขอ้มล่แผู้�นพับความริ่ ้
ริวมถ่งกัาริป็ริะชีาสัำมพันธแ์ละเผู้ยแพริ�โคริงกัาริฯ ผู้�านส่ำ�อต่�าง ๆ ของ
พันธมติ่ริอกีัด้้วย และป็ริบัเป็ลี�ยนริป่็แบบกัาริอบริมเป็น็แบบ Level Up  
(Up Skill Up Scale) ค่อเพิ�มทักัษะความริ่ใ้ห้้กัับผู้่้เขา้อบริมในด้้านกัาริ
เสิำริฟ์และความริ่ด้้้านผู้ลิต่ภัณฑ์ให้้มากัข่�น เพ่�อเต่ริยีมความพริอ้มกัับ
พฤติ่กัริริมกัาริบริโิภคเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ที�มกีัาริป็ริบัเป็ลี�ยนให้ม�
ในยคุ New Normal โด้ยในป็ ี2562 มจีำานวนผู้่ป้็ริะกัอบกัาริที�เป็น็พันธมติ่ริ
เขา้ริ�วมอบริมริวมกัว�า 100 แห้�ง และมจีำานวนเพิ�มข่�น 30 แห้�งในป็ ี2563 

201
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ความม่�งม่�นและความสำำาเร็จ็

•  ไทยเบฟจดั้อบริมกัาริให้้บริกิัาริอย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบมา
ตั่�งแต่�ป็ ี2559 โด้ยแต่�ละป็จีะมผีู้่้เขา้ริ�วมอบริมป็ลีะป็ริะมาณ 
100 ถ่ง 150 คน ป็จัจบุนัจดั้อบริมแล้วจำานวน 9 คริั�ง โด้ยมี
ผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและผู้่้ให้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์เขา้ริ�วม
กัว�า 500 คน ซึ่่�งผู้่้ให้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ 1 คน จะให้้
บริกิัาริผู้่้บริโิภคโด้ยเฉุลี�ย 20 คนต่�อวนั ห้ริอ่ 6,000 คนต่�อป็ ี
(คำานวณจากัจำานวนวนัทำางาน 25 วนัต่�อเด่้อน) ดั้งนั�น ต่ลอด้
ริะยะเวลาในกัาริด้ำาเนินโคริงกัาริจะมผีู้่บ้ริโิภคจำานวนกัว�า 2 ล้านคน 
ได้้ริบักัาริด้แ่ลอย�างถก่ัต้่องจากัผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและพนักังาน
ผู้่ใ้ห้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ สำ�งผู้ลให้้มกีัาริบริโิภคเคริ่�องด่้�ม
แอลกัอฮอล์อย�างป็ลอด้ภัย

•  ผู้่เ้ขา้ริ�วมอบริมทกุัคนจะได้้ริบัป็ริะกัาศนียบตั่ริห้ลังจบกัาริอบริม
และป็ริะเมนิความพ่งพอใจในกัาริอบริม ผู้ลจากักัาริสำำาริวจ
ความคิด้เห็้นของผู้่เ้ขา้ริ�วมอบริม ในป็ ี2563 

 -  ริอ้ยละ 100 ของผู้่้เขา้อบริมให้้ความคิด้เห็้นว�ากัาริให้้
บริกิัาริอย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบเป็น็ห้น้าที�ของต่นเองและ
นำากัลับไป็ป็ฏิิบติั่

 -  ริอ้ยละ 85 ของผู้่้เขา้อบริมต้่องกัารินำาความริ่ที้�ได้้จากักัาริ
อบริมไป็แบ�งป็นักัับเพ่�อนริ�วมงานห้ริอ่พนักังานที�ริา้นริ�วมกััน
ป็ฏิิบติั่

•  โคริงกัารินี�สำอด้คล้องกัับกัาริพัฒนาอย�างยั�งย่นของ
สำห้ป็ริะชีาชีาติ่ (UN SDGs) ข้อ 3.5 ป็ริะเด็้นกัาริด่้�มแอลกัอฮอล์
ในริะดั้บอนัต่ริายนิยามต่ามบริบิทของป็ริะเทศ ซึ่่�งห้ลังจากั
เริิ�มโคริงกัารินี� พบว�าพนักังานผู้่ใ้ห้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ 
ที�ได้้ผู้�านกัาริอบริมนี�สำามาริถนำาความริ่ที้�ได้้ริบัไป็ใชี้ในกัาริ
ป็ฏิิบติั่งาน ค่อ ห้ยดุ้เสิำริฟ์ให้้กัับผู้่้บริโิภคที�เริิ�มมอีากัาริและ
สำภาพริ�างกัายที�ไม�ควริจะด่้�มแอลกัอฮอล์เพิ�มเติ่ม (ด้้วยความ
ริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคม ป็ริมิาณกัาริเสิำริฟ์ลด้ลงไป็ริอ้ยละ 35 
มากักัว�าป็กีั�อน ริอ้ยละ 2) 

ผลการ็ดำาเนินโคร็งการ็
การ็ให้บร็กิาร็อย�างมคีวามร็บ่ผิดชอบ
ผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและพนักังานผู้่้ให้้บริกิัาริเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์
ที�เขา้ริ�วมโคริงกัาริ

•  ป็ ี2560 - ผู้่้เขา้ริ�วมอบริม ริวม 120 คน
•  ป็ ี2561 - ผู้่้เขา้ริ�วมอบริม ริวม 140 คน
•  ป็ ี2562 - ผู้่้เขา้ริ�วมอบริม ริวม 150 คน
•  ป็ ี2563 - ผู้่เ้ขา้ริ�วมอบริม ริวม 40 คน (ไทยเบฟสำามาริถ

จดั้กัาริอบริมได้้เพียง 1 คริั�ง เน่�องจากัสำถานกัาริณ์กัาริแพริ�
ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19)

•  ยอด้ผู้่้ติ่ด้ต่ามเพจเฟซึ่บุก๊ัโคริงกัาริฝ่กึัอบริมให้้ความริ่้
ในหั้วขอ้ “กัาริให้้บริกิัาริอย�างมคีวามริบัผิู้ด้ชีอบ (Serve 
Responsibly)”  3,200 คน

•  ยอด้ผู้่้กัด้ติ่ด้ต่ามเพจเพิ�มข่�นจากัป็ ี2562 เป็น็จำานวนมากักัว�า 
2,000 คน (กัริกัฎาคม 62 เริิ�มเป็ดิ้เพจ - ธนัวาคม 62 มผีู้่้กัด้
ติ่ด้ต่ามเพจ 700 คน) ณ กัันยายน 63 มผีู้่้กัด้ติ่ด้ต่ามเพจ 
3,200 คน

•  ยอด้ Engagement จากักัาริกัด้ “ไลก์ั คอมเมนต์่ แชีริ”์ สำง่สำดุ้
ต่�อกัาริโพสำต์่มากักัว�า 30,000 คริั�ง 

•  เป็อริเ์ซึ่น็ต์่ความพ่งพอใจจากักัาริฝ่กึัอบริมคริั�งล�าสำดุ้ (ขอนแกั�น) 
มากักัว�าริอ้ยละ 95
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แบ�งปนัคณ่์ค�า 

ที�ผู้�านมา ไทยเบฟมองถ่งกัาริชี�วยเห้ล่อสัำงคมในริป่็แบบต่�าง ๆ ซึ่่�งโคริงกัารินี�เริามอง
ไป็ที�กัาริชี�วยเห้ล่อต้่นทาง เพริาะผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและผู้่้ให้้บริกิัาริเห้ล�านี�ถ่อว�าเป็น็ผู้่้จำาห้น�าย 
เป็น็ผู้่้ที�ต้่องเจอกัับผู้่้ด่้�มโด้ยต่ริง ซึ่่�งเม่�อลก่ัค้ามอีากัาริมน่เมาห้ริอ่ไม�พริอ้ม เริาก็ัไม�อยากั
ให้้เสิำริฟ์ต่�อ มีห้ลายริา้นต่อนแริกัมองว�าจะเป็น็กัาริลด้กัาริบริโิภคลงห้ริอ่ไม� เริาก็ัได้้ให้้ขอ้มล่
ไป็ในกัาริอบริมว�า เริาอยากัให้้ผู้่้เสิำริฟ์ได้้ต่ริะห้นักัและชี�วยเต่่อนสำติ่ให้้ลก่ัค้าไม�ด่้�มเกิันขนาด้
จนคริองสำติ่ไม�ได้้ และที�สำำาคัญโคริงกัารินี�สำริา้งมาเพ่�อให้้ความริ่กั้ับผู้่ใ้ห้้บริกิัาริ ให้้เขาได้้ด้แ่ล
และใสำ�ใจลก่ัค้ามากัข่�น เพ่�อให้้ลก่ัค้ากัลับมาใชีบ้ริกิัาริกัับเริาได้้อกีันาน ๆ สำร่็พล อทิ่นท่

ผู้อำานวยการสำานักประสานงานภายนอก	
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)

นิพนธ ์ขน่อ�อน 
ผู้จดัการลานเบยีรส์ด	ตลาดต้นตาล	จงัหวดัขอนแก่น	
ผู้เขา้อบรมในโครงการ	Serve	Responsibly	ครัง้ท่ี	9

พ.ต.อ. เขมร็นิทร็ ์พิศมย่
ผู้กำากับการสถานีตำารวจภธูรเมอืงพัทยา	วทิยากรในโครงการ	

ผู้มมองว�าโคริงกัารินี�เป็น็ป็ริะโยชีน์มากั ๆ ซึ่่�งจะมีทั�งในสำ�วนของผู้่้ป็ริะกัอบกัาริ ผู้่้ผู้ลิต่ 
และผู้่้จำาห้น�าย ริวมถ่งผู้่้ให้้บริกิัาริ ที�จะได้้มาริ�วมกัันแสำด้งความริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคม 
วนันี�ผู้มก็ัมโีอกัาสำได้้มาเป็น็วทิยากัริอกีัท�านห้น่�ง ซึ่่�งได้้มาแบ�งป็นัป็ริะสำบกัาริณ์ให้้กัับ
ผู้่้เขา้ริ�วมกิัจกัริริม ต้่องขอขอบคณุไทยเบฟ บริษัิทผู้่้ผู้ลิต่และจำาห้น�ายเคริ่�องด่้�ม
แอลกัอฮอล์ ที�ไม�ได้้มุ�งเน้นแต่�เพียงยอด้ขายอย�างเดี้ยว แต่�ยงัห้�วงใยและใสำ�ใจ
ผู้่้บริโิภคและต่ริะห้นักัถ่งความริบัผิู้ด้ชีอบต่�อผู้่้คนในสัำงคม

กัาริอบริมในวนันี�ทำาให้้เริาได้้ต่ริะห้นักัว�า ผู้่้ให้้บริกิัาริค่อสำ�วนห้น่�งของกัาริสำริา้งสัำงคมที�ดี้ 
ซึ่่�งกัาริอบริมนี�แต่กัต่�างจากักัาริอบริมทั�ว ๆ ไป็ เพริาะมกิีัจกัริริมที�สำนกุัสำลับกัับกัาริแทริกั
ความริ่ที้�เป็น็ป็ริะโยชีน์ ผู้มจะนำาความริ่เ้ห้ล�านี�ไป็บอกัต่�อทีมงาน  ต้่องขอขอบคณุไทยเบฟ
ที�เป็ดิ้โอกัาสำให้้เข้าริ�วมโคริงกัาริดี้ ๆ แบบนี�

ทิศทางการ็ดำาเนินงาน

เม่�อสำถานกัาริณ์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 คลี�คลายลงแล้ว 
ไทยเบฟตั่�งเป็า้ไวดั้้งต่�อไป็นี� 

•  ไทยเบฟตั่�งเป็า้ในกัาริอบริมผู้่้ป็ริะกัอบกัาริและผู้่้ให้้บริกิัาริ
เคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ป็ลีะ 180 คน และจะขยายฐานกัาริริบัริ่้
ไป็ยงักัลุ�มนิสิำต่นักัศ่กัษาในเคริอ่ข�าย EISA และ Beta Young 
ให้้เขา้ริ�วมป็ริะกัวด้คลิป็วดีิ้โอ Serve Responsibly โด้ยตั่�งเป็า้ไว้
จะมจีำานวนนักัศ่กัษาเขา้ริ�วมโคริงกัาริป็ริะมาณ 100 คน จากั
มห้าวทิยาลัย 20 แห้�ง 

•  ในป็ ี2564 จะมกีัาริป็ริบัเป็ลี�ยนริป่็แบบกัาริอบริมเป็น็แบบ Level 
Up  (Up Skill Up Scale) ริวมถ่งจะมกีัาริจดั้ป็ริะกัวด้คลิป็วดีิ้โอ
กัาริให้้บริกิัาริอย�างมีความริบัผิู้ด้ชีอบ เพ่�อเป็ดิ้โอกัาสำให้้นิสิำต่ 
นักัศ่กัษา ในมห้าวทิยาลัยในเคริอ่ข�าย ได้้สำริา้งสำริริค์ผู้ลงานที�เป็น็
ป็ริะโยชีน์ และเป็น็กัาริป็ลก่ัฝ่งัจติ่สำำานักัเริ่�องความริบัผิู้ด้ชีอบต่�อ
สัำงคมให้้กัับเยาวชีนเห้ล�านี�ด้้วย

•  เขา้ถ่งคนทั�วทกุัภมิ่ภาคของป็ริะเทศภายในป็ ี2565 โด้ยตั่�งเป็า้ไว้
ว�าจะมผีู้่เ้ขา้ริ�วมอบริมริวมทั�งสิำ�นกัว�า 1,500 คน และจะขยายผู้ล

ต่�อยอด้เพ่�อให้้ความริ่เ้ริ่�องความริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคมกัับกัลุ�ม
พนักังานของบริษัิทฯ เพิ�มเติ่ม เชี�น พนักังาน PG ฝ่า่ยขาย และ
ฝ่า่ยกัาริต่ลาด้ เป็น็ต้่น 
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เพ่�อให้้มั�นใจว�าผู้ลิต่ภัณฑ์ผู้�านกัริะบวนกัาริจดั้ห้าที�มมีาต่ริฐานและแสำด้งความ
ริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสิำ�งแวด้ล้อมและสัำงคมต่ลอด้ทั�งห้�วงโซึ่�คณุค�า ไทยเบฟจง่ให้้ความ
สำำาคัญกัับนโยบายและมาต่ริฐานในกัาริจดั้ห้าวตั่ถดิุ้บ กัาริริกััษามาต่ริฐานด้้าน
คณุภาพ กัาริสำ�งมอบ กัาริบริกิัาริ กัริะบวนกัาริต่ริวจป็ริะเมนิค่�ค้า และกัาริมสีำ�วนริ�วม
ของค่�ค้า โด้ยไทยเบฟได้้กัำาห้นด้กัลยทุธแ์ละพัฒนาริะบบต่�าง ๆ เพ่�อเป็น็แนวทาง
ในกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริห้�วงโซึ่�อปุ็ทานและป็อ้งกัันความเสีำ�ยงที�อาจเกิัด้ข่�นกัับความ
ต่�อเน่�องทางธรุิกิัจและห้ลีกัเลี�ยงผู้ลกัริะทบทางเศริษฐกิัจ สัำงคมและสิำ�งแวด้ล้อม 
โด้ยเฉุพาะอย�างยิ�งในสำถานกัาริณ์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19

การจดัหาอยา่งยั�งยืน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, GRI 414-1



สำร็า้งความแขง็แกร็�ง 
(STRONGER) 

เช่�อมต�อก่น 
(SYNERGIZED) 

ก้าวสำู�ความย่�งยน่
(SUSTAINABLE) 

• ปกปอ้งมลูค�าของการ็ลงทน่ • สำร็า้งเสำร็มิคณ่์ค�าของการ็ลงทน่ • สำร็า้งนวต่กร็ร็มและต�อยอดการ็ลงทน่

ความภาคภมูิใจแห�งอาเซยีน

ด้านธร่็กิจ

โลจสิำติกส์ำ

เคร็อ่ข�าย ความย่�งยน่ แบ�งปนั ร็�วมม่อ

ความย่�งยน่และ
เศร็ษฐกิจหมน่เวยีน

การ็ศึกษา สำ่ขภาพ
ห�วงโซ�อป่ทาน

ด้านอ่�นๆ

TSCN COMMUNITY PLATFORM 

• B2B	E-Marketplace
•	 ส่งเสรมิคู่ค้า
•	 จบัคู่ธรุกิจ

•	 	ดัชนีชีว้ดัด้านความยั่งยืน
ของ	TSCN

•	 นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์
•	 การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

•	 ศนูย์รวมความรู้
•	 กิจกรรมจดัอบรม
•	 เวทีเสวนาคู่ค้า
•	 พบปะสมาชกิ

•	 โครงการความรว่มมือด้านต่าง	ๆ
•	 กิจกรรมชว่ยเหลือสังคม

เคร็อ่ข�าย
พ่นธมิตร็คู�ค้า

มาตร็ฐาน
ด้านความย่�งยน่

แลกเปลี�ยน
ความร็ู้

มลูนิธ ิTSCN

ห�วงโซ�อป่ทานแห�งอนาคต

เพ่�อเพิ�มคณุค�าและสำริา้งความแต่กัต่�างในกัาริจดั้กัาริห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน ไทยเบฟได้้กัำาห้นด้กัลยทุธ ์“ห้�วงโซึ่�อปุ็ทานแห้�งอนาคต่” ดั้งนี� 

•  สำร็า้งความแขง็แกร็�ง (STRONGER) 
  จดั้ห้าวตั่ถดิุ้บสำำาคัญจากัค่�ค้าที�ห้ลากัห้ลายข่�นและลด้กัาริ

ผู้ก่ัขาด้กัับค่�ค้าเพียงริายเดี้ยว โด้ยเน้นกัาริจดั้ห้าจากัภายใน
ป็ริะเทศและเพิ�มศักัยภาพให้้กัับค่�ค้าในป็ริะเทศ 

•  เช่�อมต�อก่น (SYNERGIZED) 
  นำาเทคโนโลยดิี้จทัิลมาใชีใ้นกัาริวางแผู้นห้�วงโซึ่�อปุ็ทานทั�งห้มด้

เพ่�อเพิ�มขีด้ความสำามาริถในกัาริเข้าถ่งขอ้มล่ (Data Visibility) 
โด้ยเฉุพาะอย�างยิ�งห้�วงโซึ่�อปุ็ทานของวตั่ถดิุ้บห้ริอ่สิำนค้าที�มี
ความสำำาคัญต่�อกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจ ริวมไป็ถ่งริะบบกัาริจดั้กัาริ
ความเสีำ�ยงภายใต้่สำถานกัาริณ์ต่�าง ๆ เพ่�อให้้ริบัมอ่และ
ต่อบสำนองต่�อความเสีำ�ยงที�เกิัด้ข่�นได้้ดี้ยิ�งข่�น 

•  ก้าวสำู�ความย่�งยน่ (SUSTAINABLE) 
  ด้ำาเนินกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริห้�วงโซึ่�อปุ็ทานแบบคริอบคลมุทกุั

ภาคสำ�วน พริอ้มสำริา้งคณุค�าทางธรุิกิัจให้้แกั�ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ต่ลอด้ทั�งห้�วงโซึ่�อปุ็ทานและนำาแนวทางป็ฏิิบติั่เพ่�อกัาริพัฒนา
อย�างยั�งย่นมาใชี้ป็ริะโยชีน์ เพ่�อเพิ�มความย่ด้ห้ยุ�นในกัาริ
ด้ำาเนินธรุิกิัจและผู้ลักัดั้นให้้ธรุิกิัจด้ำาเนินไป็ได้้อย�างยั�งยน่

เคร็อ่ข�ายธร่็กิจห�วงโซ�อป่ทานแห�งปร็ะเทศไทย (Thailand Supply Chain Network - TSCN) 
ร็�วมต้านโร็คโควดิ-19
เริิ�มในป็ ี2562 ไทยเบฟริ�วมมอ่กัับพันธมิต่ริริายสำำาคัญกั�อตั่�งเคริอ่ข�ายธรุิกิัจห้�วงโซึ่�อปุ็ทานแห้�งป็ริะเทศไทย (Thailand Supply Chain Network  
ห้ริอ่ TSCN) เพ่�อบ่ริณากัาริความริ�วมม่อและเพิ�มพ่นกัาริลงทนุริะห้ว�างกัันทั�งในป็ัจจบุันและต่�อยอด้ในอนาคต่ ริวมถ่งกัาริขยายขอบเขต่
กัาริบร่ิณากัาริความริ�วมมอ่ไป็ยงัป็ริะเทศอ่�น ๆ ในอาเซึ่ยีน ห้ริอ่ใน ASEAN+3
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สำ�งมอบเจลแอลกอฮอล์ 

>1,000,000 ขวด 
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข	

คู�ค้ากว�า  
800 ร็าย 
ตอบแบบสำารวจ
ด้านการบรหิารจดัการ
วกิฤตการณ์โควดิ-19

ประเมินความเส่ียงคู่ค้าด้านความต่อเน่ือง
ทางธรุกิจครอบคลมุกวา่	

80% ของมลูค�าจด่หาร็ายปี

95% ของคู�ค้าทางตร็ง

และ	85% ของคู�ค้าทางออ้ม
กลุ่มกลยทุธท่ี์ประเมินความเส่ียงน้ัน
มีการบรหิารจดัการความต่อเน่ืองทางธรุกิจท่ีดี

ในฐานะผู้่้นำาในกัาริผู้ลิต่อาห้าริและเคริ่�องด่้�มทั�งในป็ริะเทศไทยและ
อาเซึ่ยีน ไทยเบฟเฝ่า้ริะวงัวกิัฤต่กัาริณ์โควดิ้-19 ตั่�งแต่�แริกัเริิ�ม
เพ่�อเต่ริยีมพริอ้มริบัมอ่กัับสำถานกัาริณ์และเป็น็สำ�วนห้น่�งในกัาริ
ป็อ้งกัันกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 อย�างต่�อเน่�อง 
โด้ยไทยเบฟได้้ด้ำาเนินงานและจดั้กิัจกัริริมต่�าง ๆ อาทิ

•  ป็ริะเมนิความเสีำ�ยงด้้านความต่�อเน่�องในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจริ�วม
กัับค่�ค้าห้ลักัของไทยเบฟ เพ่�อป็ริะเมินขั�นต่อนและศักัยภาพใน
กัาริจดั้ซึ่่�อจดั้ห้าในชี�วงกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 และ
เป็น็กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความเสีำ�ยงต่ลอด้ทั�งห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน 
ริวมถ่งเป็น็แริงจง่ใจในกัาริขบัเคล่�อนค่�ค้าริายอ่�น ๆ  ให้้มสีำ�วนริ�วม
กัับไทยเบฟในกัาริสำริา้งความยด่้ห้ยุ�นทางธรุิกิัจของห้�วงโซึ่�
อปุ็ทานให้้มมีากัข่�น 

•  สำำาริวจความต้่องกัาริของพันธมติ่ริผู้่้ริ�วมกั�อตั่�ง TSCN และค่�ค้า
ริายอ่�น ๆ ในชี�วงกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 เพ่�อให้้ความ
ชี�วยเห้ล่อด้้านทริพัยากัริทางกัาริแพทย ์ด้้านบคุลากัริ และด้้านอ่�น ๆ 
ได้้อย�างเห้มาะสำม

•  ริ�วมกัับบริษัิท พีทีที โกัลบอล เคมิคอล จำากััด้ (มห้าชีน) 
ห้น่�งในผู้่้ริ�วมกั�อตั่�ง TSCN ทำากัาริผู้ลิต่เจลแอลกัอฮอล์มากักัว�า
ห้น่�งล้านขวด้และสำ�งมอบให้้กัับกัริะทริวงสำาธาริณสำขุ เพ่�อแจกัจ�าย
ให้้กัับอาสำาสำมคัริสำาธาริณสำขุทั�วป็ริะเทศ 

•  สำ�งมอบแอลกัอฮอล์ให้้กัับเอกัอคัริริาชีทต่่มลัดี้ฟส์ำป็ริะจำาป็ริะเทศไทย
ผู้�านกัาริป็ริะสำานงานของ TSCN พริอ้มกัับผู้่้ริ�วมกั�อตั่�ง TSCN 
ริายอ่�น ๆ

ผลการ็ดำาเนินงานของโคร็งการ็

TSCN Business Partner Conference 
2020 และโคร็งการ็ปร็ะกาศเกียร็ติคณ่์คู�ค้า 
ในป็ี 2563 ไทยเบฟและบริษัิทในภาคีเคริอ่ข�ายต่�าง ๆ ริวมถ่ง
เคริอ่ข�าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ได้้จดั้กิัจกัริริม 
Thailand Sustainability Expo (TSX) 2020 ภายใต้่แนวคิด้ 
“พอเพียง ยั�งยน่ เพ่�อโลกั” (Sufficiency for Sustainability) 
โด้ยน้อมนำาพริะริาชีด้ำาริขิองพริะบาทสำมเด็้จพริะบริมชีนกัาธเิบศริ 
มห้าภม่พิลอด้ลุยเด้ชีมห้าริาชี บริมนาถบพิต่ริ และพริะป็ฐมบริม
ริาชีโองกัาริของพริะบาทสำมเด็้จพริะป็ริเมนทริริามาธบิดี้ศริสิีำนทริ
มห้าวชีริิาลงกัริณ พริะวชีริิเกัล้าเจา้อย่�หั้ว “ส่ำบสำาน ริกััษา และ
ต่�อยอด้” มาเป็น็แนวทางในกัาริจดั้งานต่ามศาสำต่ริพ์ริะริาชีาและ
ห้ลักัป็ริชัีญาของเศริษฐกิัจพอเพียง เพ่�อให้้ผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ทกุัภาคสำ�วน ริวมถ่งค่�ค้า ได้้ต่ริะห้นักัถ่งความสำำาคัญของกัาริ
พัฒนาที�ยั�งยน่ 

ไทยเบฟยงัได้้ริ�วมกัับเคริอ่ข�าย TSCN จดั้กิัจกัริริม TSCN 
Business Partner Conference 2020 ห้ริอ่กิัจกัริริมสัำมมนา
พันธมติ่ริทางธรุิกิัจ เป็น็สำ�วนห้น่�งของกิัจกัริริม TSX เพ่�อสำริา้ง
พลังริ�วมและเคริอ่ข�ายของกัาริมสีำ�วนริ�วมจากัผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย
ทกุัภาคสำ�วน อนัเกิัด้จากัความริ�วมมอ่ริะห้ว�างองค์กัริชีั�นนำาใน
ป็ริะเทศไทย โด้ยได้้ริบัเกีัยริติ่จากัผู้่้บริหิ้าริสำง่สำดุ้ขององค์กัริ
ผู้่้นำาด้้านกัาริพัฒนาอย�างยั�งยน่ในป็ริะเทศไทย ได้้แกั� บริษัิท 
ไทยเบฟเวอเริจ จำากััด้ (มห้าชีน) บริษัิท พีทีที โกัลบอล เคมคิอล 
จำากััด้ (มห้าชีน) และบริษัิท ไทยยเ่นี�ยน กัริุป๊็ จำากััด้ (มห้าชีน) 
ริ�วมเสำวนาและแลกัเป็ลี�ยนมมุมองถ่งวสัิำยทัศน์และแนวทางกัาริ

ขบัเคล่�อนองค์กัริไป็สำ่�ความยั�งยน่ ริวมถ่งป็จัจยัความสำำาเริจ็ในกัาริเป็น็
ผู้่น้ำาด้้านความยั�งยน่ริะดั้บโลกั นอกัจากันี� ยงัมผีู้่เ้ชีี�ยวชีาญด้้านความยั�งยน่
ในแต่�ละอตุ่สำาห้กัริริมริ�วมแบ�งป็นัป็ริะสำบกัาริณ์และให้้ความริ่แ้กั�ค่�ค้า 
ภายใต้่แนวคิด้ “สำริา้งสำริริค์และแบ�งป็นัคณุค�าจากักัาริเติ่บโต่ เพ่�อ
อนาคต่ที�ยั�งยน่” คริอบคลมุทกุัภาคสำ�วนของห้�วงโซึ่�อปุ็ทานตั่�งแต่�
ต้่นนำาถ่งป็ลายนำา เพ่�อผู้ลักัดั้นให้้เกิัด้กัาริลงมอ่ป็ฏิิบติั่ของภาคธรุิกิัจ
ที�สำอด้คล้องกัับเป็า้ห้มายเพ่�อกัาริพัฒนาอย�างยั�งยน่ขององค์กัาริ
สำห้ป็ริะชีาชีาติ่ ริวมถ่งริเิริิ�ม TSCN Platform เคริอ่ข�ายสัำงคมธรุิกิัจ
ออนไลน์ เพ่�อเป็ดิ้โอกัาสำให้้พันธมติ่ริทางธรุิกิัจจากัทกุักัลุ�มอตุ่สำาห้กัริริม
ริ�วมเป็น็สำ�วนห้น่�งของ TSCN โด้ยกัาริเชี่�อมต่�ออปุ็สำงค์และอปุ็ทาน
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ในกัาริทำาธรุิกิัจไวด้้้วยกัันและเป็น็ศน่ยร์ิวมองค์ความริ่ด้้้านกัาริ
ทำาธรุิกิัจอย�างยั�งยน่ ริวมถ่งเสำริมิสำริา้งความแข็งแกัริ�งของภาค
ธรุิกิัจในป็ริะเทศไทย

ในโอกัาสำนี� ไทยเบฟได้้มอบริางวลัป็ริะกัาศเกีัยริติ่คณุค่�ค้า เพ่�อ
สำ�งเสำริมิและสำริา้งคณุค�าให้้แกั�ค่�ค้าที�มผีู้ลกัาริด้ำาเนินงานเป็น็เลิศ
และต่�อยอด้โอกัาสำในกัาริขยายธรุิกิัจของค่�ค้ากัลุ�มดั้งกัล�าวไป็ยงั
บริษัิทอ่�น ๆ ในเคริอ่ข�าย TSCN โคริงกัาริป็ริะกัาศเกีัยริติ่คณุค่�ค้า
เป็น็โคริงกัาริที�ไทยเบฟริเิริิ�มข่�นตั่�งป็ ี2559 และได้้ด้ำาเนินโคริงกัาริ
ต่�อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 4 เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริพัฒนาศักัยภาพของค่�ค้า 
กัริะตุ่้นกัาริแข�งขนัทางธรุิกิัจ และสำริริค์สำริา้งนวตั่กัริริมในภาค
อตุ่สำาห้กัริริม ซึ่่�งค่�ค้าที�ได้้ริบัริางวลัค่อค่�ค้าที�มมีาต่ริฐานในกัาริ
ด้ำาเนินงานอนัเป็น็เลิศ และเป็น็แม�แบบในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจอย�าง
ยั�งยน่ให้้กัับค่�ค้าริายอ่�น ๆ โด้ยริางวลัมทัี�งห้มด้สำามริะดั้บค่อ 
Silver Award, Gold Award และ Platinum Award ในป็ ี2563 
ไทยเบฟได้้กัำาห้นด้เกัณฑ์กัาริป็ริะเมนิเริ่�องความยั�งยน่เป็น็
องค์ป็ริะกัอบห้น่�งในกัาริพิจาริณาให้้ริางวลัเพ่�อสำ�งเสำริมิให้้ค่�ค้าที�ริ�วม
โคริงกัาริคำาน่งถ่งกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความเสีำ�ยงด้้านความยั�งยน่ 
โด้ยกัำาห้นด้ให้้ค่�ค้าจดั้ทำาห้ลักัป็ฏิิบติั่สำำาห้ริบัค่�ค้า (Supplier Code 
of Conduct) และมผีู้ลบงัคับใชีไ้ป็ยงัค่�ค้าของต่นเอง

207
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



สร้างสรรค์
และแบ่งป�นคุณค่า

จากการเติบโต 
เพื�ออนาคตที�ยั�งยืน

12. แผนการบริโภคและ
การผลิตที�ยั�งยืน

2. ขจัด
ความหิวโหย

8. การจ้างงาน
ที�มีคุณค่า

และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

13. การรับมือ
การเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

9. อุตสาหกรรม 
นวัตกรรม 

โครงสร้างพื�นฐาน

สร้างความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม 
ตั�งแต่ขั�นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
- ผู้ผลิตสินค้าส่งเสริมการขาย
- ผู้เก็บและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตั�งแต่การได้มาซึ�งวัตถุดิบ 
และลดการสูญเสียอาหาร

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตและจำหน่าย
 วัตถุดิบและอาหาร

ลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม
จากการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่ง

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ให้บริการด้านขนส่ง
- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า
 ที�เกี�ยวข้องกับการขนส่ง

ส่งเสริมการสร้างและใช้
นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตและจำหน่ายเชื�อเพลิง
- ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ IT
- ผู้ให้บริการด้าน IT
- ผู้ผลิตเครื�องจักร

สร้างความยืดหยุ่น
ในการปรับตัวของภาคธุรกิจ
และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั�งยืน

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้รับเหมา
- ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า
 และวัสดุสิ�นเปลือง
- ผู้ประกอบการรายย่อย

การออกแบบอย่างยั�งยืน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนSustainable Design and Circular Economy

เกษตรกรรมอย่างยั�งยืน  

Sustainable Agriculture

การขนส่งอยา่ง
ยั�งยืน

Sustainable Logist
ics

นวัตกรรมเพื�อความยั�งยืน
Sustainable Innovation
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คู่ค้าท่ีเข้ารว่มกิจกรรมเล็งเห็นถึง
โอกาสทางธรุกิจจากการเข้ารว่ม
เปน็สมาชกิ	TSCN	คิดเปน็คะแนน

เฉลี�ยร็อ้ยละ 86 

ร็อ้ยละ 22 
ของผู้เข้ารว่มโครงการพัฒนาผลการดำาเนินงานในมิติต่าง	ๆ	ประกอบด้วย	
ด้านคณุภาพ	ด้านการค้า	ด้านการจดัส่งสินค้า	ด้านนวตักรรม	และด้านความยั่งยืน	
และได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุคู่ค้า

คู�ค้า 6 ร็าย
ได้ร็บ่ร็างวล่ปร็ะกาศเกียร็ติคณ่์
ร็ะด่บ Platinum
(ได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุ
ระดับ	Gold	ติดต่อกันต้ังแต่	3	ปีขึ้นไป)

ร็อ้ยละ 95 
ของคู่ค้าท่ีเข้ารว่มกิจกรรม
TSCN	Business	Partner	Conference	2020
สนใจเข้ารว่มเปน็สมาชกิ	TSCN

ผลการ็ดำาเนินงานของโคร็งการ็
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(ร็�วม) ส่งเสรมิความ
รว่มมือภายในองค์กร
ระหวา่งคู่ค้ากับไทยเบฟ

(ปร็บ่)	ปรบัเปล่ียน
กระบวนการจดัหาให้มี
ประสิทธภิาพ

(ออนไลน์) ทำางานผ่าน
ระบบออนไลน์เพ่ือความ
สะดวก	รวดเรว็และโปรง่ใส

(ใชง้�าย) พัฒนาระบบท่ี
ใชง้านง่ายและทำางานได้
คล่องตัว

(เช่�อมก่น) ผสมผสาน
การทำางานรว่มกันระหวา่ง
บคุลากรและเทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	

COLLABORATE RE-ENGINEER SIMPLIFY SYNERGIZEONLINE

โคร็งการ็ CROSS การ็เปลี�ยนแปลงร็ปูแบบของการ็จด่หา 

ในป็ ี2560 ไทยเบฟได้้ริเิริิ�มโคริงกัาริ CROSS โด้ยมจีดุ้ป็ริะสำงค์เพ่�อเพิ�มขดี้ความสำามาริถในกัาริเขา้ถ่งข้อมล่ในห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน (Visibility) และ
ยกัริะดั้บมาต่ริฐานในกัาริจดั้ห้า โด้ยมุ�งเน้นกัาริริ�วมมอ่ริะห้ว�างผู้่้มสีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย กัาริป็ริบัเป็ลี�ยนกัริะบวนกัาริทำางาน และกัาริเชี่�อมต่�อผู้�าน
ริะบบออนไลน์  ซึ่่�ง CROSS มหี้ลักัในกัาริทำางานค่อ 

โคริงกัาริ CROSS เป็น็ริะบบกัาริจดั้ห้าดิ้จทัิลที�ชี�วยป็ริบัป็ริงุ
กัริะบวนกัาริจดั้ห้าให้้มปี็ริะสิำทธภิาพโด้ยใชีร้ิะบบอตั่โนมติั่ สำามาริถ
เขา้ถ่งขอ้มล่ได้้อย�างโป็ริ�งใสำและส่ำบค้นได้้ อกีัทั�งยงัชี�วยลด้ต้่นทนุ
กัาริด้ำาเนินงาน โด้ยผู้่ซ้ึ่่�อและผู้่ข้ายทำางานริ�วมกัันผู้�านริะบบออนไลน์ 
ซึ่่�งป็จัจบุนัไทยเบฟได้้นำาริะบบจดั้ห้า CROSS Procurement 
มาเชี่�อมต่�อกัับริะบบ Supplier Life Cycle Management (SLCM) 
ซึ่่�งทำาห้น้าที�เป็น็ศน่ยก์ัลางในกัาริด้แ่ลและส่ำ�อสำาริกัับค่�ค้าของไทยเบฟ 
ตั่�งแต่�กัาริลงทะเบียนเป็็นค่�ค้าริายให้ม� กัาริป็ริะเมินความเสีำ�ยง
ด้้านความยั�งยน่ในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจของค่�ค้า กัาริยน่ยนัคำาสัำ�งซึ่่�อ
และกัาริแลกัเป็ลี�ยนเอกัสำาริผู้�านริะบบ ทั�งนี� ริะบบจดั้ห้า CROSS 
Procurement แบ�งห้น้าที�กัาริทำางานห้ลักัออกัเป็น็ 4 สำ�วน ค่อ

1. CROSS Source
  คัด้สำริริค่�ค้าที�มศัีกัยภาพ ซึ่่�งพิจาริณาทั�งด้้านสิำ�งแวด้ล้อม 

สัำงคม ห้ลักัธริริมาภิบาล และศักัยภาพในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจ
ของค่�ค้า โด้ยเชี่�อมต่�อกัับริะบบ Supplier Life Cycle 
Management (SLCM) คริอบคลมุตั่�งแต่�กัาริบงัคับใชี้
แนวทางป็ฏิิบติั่สำำาห้ริบัค่�ค้า (Supplier Code of Practice) 
กัาริลงทะเบยีนค่�ค้า กัาริป็ริะเมนิศักัยภาพค่�ค้า กัาริสำริริห้าค่�ค้า 
ไป็จนถ่งกัาริเสำนอริาคา ป็ริะกัวด้ริาคาสิำนค้า และกัาริคัด้เล่อกัค่�ค้า

2.  CROSS Contract
  ริ�างและจดั้ทำาสัำญญากัับค่�ค้าผู้�านริะบบที�ต่ริวจสำอบยอ้นห้ลัง

ได้้โป็ริ�งใสำ ริวมถ่งกัาริบริหิ้าริกัาริซึ่่�อสิำนค้าให้้อย่�ภายใต้่
ขอ้กัำาห้นด้ของสัำญญา

3.  CROSS Buy
  ออกัคำาสัำ�งซึ่่�อและยน่ยนักัาริสัำ�งซึ่่�อกัับค่�ค้า และกัาริเล่อกัซึ่่�อ

สิำนค้าผู้�านแค็ต่ต่าล็อกัสิำนค้าออนไลน์ (e-Catalog)

4. CROSS SRM (Supplier Risk Management)
  ต่ริวจป็ริะเมนิความเสีำ�ยงของค่�ค้าในด้้านสิำ�งแวด้ล้อม สัำงคม 

และห้ลักัธริริมาภิบาล ริวมไป็ถ่งด้้านอ่�น ๆ ได้้แกั� ความน�าเชี่�อถ่อ
องค์กัริ สำภาพคล�อง กัาริด้ำาเนินธรุิกิัจ ริวมถ่งข�าวสำาริต่�าง ๆ 
ที�สำ�งผู้ลกัริะทบต่�อภาพลักัษณ์ขององค์กัริ โด้ยใชีฐ้านขอ้มล่
จากัองค์กัริอสิำริะที�มคีวามชีำานาญกัาริในกัาริป็ริะเมนิความเสีำ�ยง 
ได้้แกั� World Economic Forum, Dun & Bradstreet, GDACS 
และ Semantic Visions เป็น็ต้่น

ทั�งนี� ไทยเบฟนำาริะบบ CROSS Procurement มาใชีใ้นกัริะบวนกัาริ
จดั้ห้าอย�างต่�อเน่�องโด้ยมีเป็า้ห้มายเพ่�อชี�วยพัฒนาศักัยภาพในกัาริ
เขา้ถ่งข้อมล่ที�มคีวามแม�นยำายิ�งข่�น เพิ�มขดี้ความสำามาริถในกัาริ
วเิคริาะห์้ขอ้มล่ และชี�วยในกัาริตั่ด้สิำนใจและกัำาห้นด้กัลยทุธต์่�าง ๆ ใน
กัาริจดั้ห้า ริวมถ่งกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความเสีำ�ยงได้้อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ
และทันต่�อสำถานกัาริณ์

สำข่ภาพและความ
ปลอดภ่ยของพน่กงาน

ความย่�งยน่ 
ด้าน

สิำ�งแวดล้อม
(Environmental)

ความย่�งยน่ 
ด้านส่ำงคม

(Social)

ความย่�งยน่
ด้านเศร็ษฐกิจ

และ
ธร็ร็มาภิบาล
(Governance)

กัำากัับกัาริใชีน้โยบาย
ด้้านกัาริจดั้ห้า (Compliance) ◊ ◊ ◊

บริหิ้าริจดั้กัาริความเสีำ�ยง 
ในห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน (Supply 
Chain Risk Management)

◊ ◊ ◊

สำ�งเสำริมิกัาริทำางานริ�วมกััน  
กัับค่�ค้า (Supplier  
Relationship Management)

◊

ความโป็ริ�งใสำและกัาริเข้าถ่ง
ขอ้มล่ในริะบบ (Transparency 
and Data Visibility)

◊

พัฒนาบคุลากัริ
(People Development) ◊

เพิ�มโอกัาสำทางธรุิกิัจกัับค่�ค้า
(Business Opportunities) ◊

พัฒนากัริะบวนกัาริจดั้ห้า 
ให้้มปี็ริะสิำทธภิาพและ 
เป็น็มาต่ริฐานสำากัล
(Process Optimization 
and Standardization)

◊ ◊

ลด้ต้่นทนุกัาริจดั้ห้า
(Cost Optimization) ◊

ผลการ็ดำาเนินงานของโคร็งการ็
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ความม่�งม่�นและความสำำาเร็จ็

ความร็�วมมอ่เพ่�อห�วงโซ�อป่ทานอย�างย่�งยน่ 
•  ผู้ลผู้ลิต่ทางกัาริเกัษต่ริที�เป็น็วตั่ถดิุ้บห้ลักัในกัริะบวนกัาริผู้ลิต่

เคริ่�องด่้�มที�มแีอลกัอฮอล์ เคริ่�องด่้�มที�ไม�มแีอลกัอฮอล์ และ
อาห้าริของไทยเบฟ ได้้แกั� มอลต์่ นำาต่าล ป็ลายขา้ว นำามนัป็าล์ม 
และใบชีา  ไทยเบฟได้้คัด้สำริริคณุภาพวตั่ถดิุ้บเป็น็อย�างดี้ โด้ย
ผู้�านกัริะบวนกัาริจดั้ห้าที�ริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคมและสิำ�งแวด้ล้อม
และสำอด้คล้องกัับมาต่ริฐานสำากัล อาทิ BonSucro, ProTerra, 
SEDEX, RSPO เป็น็ต้่น

•  จากักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงของสำภาพภม่อิากัาศและภัยพิบติั่ทาง
ธริริมชีาติ่ที�เกิัด้ข่�นบ�อยคริั�งอาจสำ�งผู้ลกัริะทบต่�อป็ริมิาณและ
ริาคาของผู้ลิต่ผู้ลทางกัาริเกัษต่ริ ริวมถ่งริายได้้และความเป็น็อย่�
ของเกัษต่ริกัริในพ่�นที� ไทยเบฟได้้ทำางานริ�วมกัับค่�ค้าอย�าง
เต็่มที�เพ่�อให้้ความริ่เ้กัษต่ริกัริในพ่�นที�และให้้กัาริสำนับสำนนุด้้าน
ทริพัยากัริต่ามความเห้มาะสำม 

ความยด่หย่�นทางธร่็กิจและการ็บร็หิาร็จด่การ็ความเสีำ�ยง 
•  ไทยเบฟคำาน่งถ่งป็จัจยัด้้านความยั�งยน่ในทกุัขั�นต่อนของ

กัาริจดั้ห้า โด้ยกัำาห้นด้ให้้ค่�ค้าทกุัริายริบัทริาบแนวทางป็ฏิิบติั่
สำำาห้ริบัค่�ค้า (Supplier Code of Practice) เพ่�อเป็น็มาต่ริฐาน
ในกัาริคัด้กัริองค่�ค้าและต่ริวจสำอบคณุภาพอย�างเขม้งวด้ 
ทั�งนี� ไทยเบฟได้้กัำาห้นด้ความยั�งยน่ในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจของ
ค่�ค้าเป็น็เกัณฑ์ในกัาริป็ริะเมนิคณุสำมบติั่ของค่�ค้า กัาริป็ริะกัวด้
ริาคาและขั�นต่อนกัาริป็ริะเมินผู้ลงานห้ลังกัาริซึ่่�อขาย

แบ�งปนัคณ่์ค�า 

ฐาปน สิำร็วิฒ่นภ่กดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่	
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)

•  ไทยเบฟมกีัริะบวนกัาริริะบคุ่�ค้าริายสำำาคัญทกุัป็ ีเพ่�อกัำาห้นด้
กัลยทุธใ์นกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความสัำมพันธค์่�ค้า ริวมทั�งกัาริจดั้
ริะดั้บความสำำาคัญในกัาริใชีท้ริพัยากัริและกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริ
ความเสีำ�ยงของค่�ค้าให้้เห้มาะสำม ทั�งห้มด้นี�จะทำาให้้บริษัิทสำามาริถ
ริะบแุละบริริเทาความเสีำ�ยงที�เกิัด้ข่�นจากัขั�นต่อนกัาริจดั้ห้า
ทกุัขั�นต่อนภายในห้�วงโซึ่�อปุ็ทานได้้ 

การ็พ่ฒนาศ่กยภาพของคู�ค้าภายในปร็ะเทศ 
•  ในป็ ี2563 สัำด้สำ�วนกัาริจดั้ห้าจากัค่�ค้าภายในป็ริะเทศอย่�ที�ป็ลีะ

ริอ้ยละ 95 โด้ยไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับค่�ค้าในพ่�นที�บริเิวณ
ใกัล้เคียงสำถานป็ริะกัอบกัาริเป็น็อนัดั้บแริกั โด้ยพิจาริณาทั�งป็จัจยั
ด้้านความยั�งยน่ในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจและผู้ลกัริะทบทางเศริษฐกิัจ 
เพ่�อลด้ริะยะทางในกัาริขนสำ�งและผู้ลกัริะทบทางสิำ�งแวด้ล้อมที�อาจ
เกิัด้ข่�น โด้ยเฉุพาะลด้กัาริใชีน้ำามนัและมลพิษในอากัาศ ริวมถ่งกัาริ 
กัริะจายริายได้้ให้้แกั�ค่�ค้าริายย�อยและสำริา้งงานให้้แกั�ชีมุชีนท้องถิ�น 

•  กัาริสำริา้งศักัยภาพให้้กัับค่�ค้าภายในป็ริะเทศผู้�านโคริงกัาริป็ริะกัาศ
เกีัยริติ่คณุค่�ค้า กัาริให้้ความริ่ด้้้านความยั�งยน่แกั�ค่�ค้า และกัาริ
ด้ำาเนินโคริงกัาริด้้านความยั�งยน่ต่�าง ๆ ริ�วมกััน ทำาให้้บริษัิทมี
ทางเล่อกัในกัาริจดั้ห้ามากัข่�น และบริริเทาความเสีำ�ยงจากักัาริ
มวีตั่ถดิุ้บจำากััด้ ริวมถ่งความเสีำ�ยงจากักัารินำาเขา้วตั่ถดิุ้บและ
กัาริบริกิัาริจากัต่�างป็ริะเทศ เชี�น ความล�าชีา้จากักัาริขนสำ�งสิำนค้า
และกัาริห้ยดุ้ชีะงักัทางธรุิกิัจ

ความยั�งยน่เป็น็สิำ�งที�ภาคธรุิกิัจสำนใจมานานแล้ว แต่�ว�าวนันี�เริาต่�างมคีำาถามสำำาคัญที�ว�า 
แต่�ละภาคธรุิกิัจจะริวมตั่วกัันได้้อย�างไริ ริวมไป็ถ่งว�าเริาจะป็ริบัมมุมองที�เน้นกัาริแข�งขัน
ให้้เป็น็มมุมองแห้�งความริ�วมมอ่ได้้อย�างไริ

กัาริทำางานด้้านความยั�งยน่ ต้่องเริิ�มต้่นจากัความเชี่�อว�า
เริ่�องนี�เป็็นเริ่�องสำำาคัญ และเม่�อเชี่�อแล้ว ต้่องทำาให้้
ความยั�งยน่เป็น็สำ�วนห้น่�งของธรุิกิัจ

ผู้บรหิารสงูสดุของ	บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	บรษัิท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	(มหาชน)	และบรษัิท	ไทยยเูน่ียน	กรุ�ป	จำากัด	(มหาชน)	แลกเปล่ียน
วสัิยทัศน์ในเวทีเสวนา	“Decade	of	Sustainability	in	Action”	ซึง่เปน็ส่วนหน่ึงของกิจกรรม	Thailand	Sustainability	Expo	2020

ดร็.คงกร็ะพ่น อนิทร็แจง้
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร
บรษัิท	พีทีที	โกลบอล	เคมคิอล	
จำากัด	(มหาชน)

ธรี็พงศ์ จน่ศิร็ิ
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร
บรษัิท	ไทยยเูน่ียน	กรุ�ป	จำากัด	
(มหาชน)

ในชี�วงที�ป็ริะเทศไทยถก่ัจบัต่ามองเริ่�องสิำทธมินษุยชีน ต่อนนั�น
เริาคิด้ว�า แค�องค์กัริของเริาทำาถก่ัต้่องแค�นั�นยงัไม�พอ แต่�เริา
ต้่องมั�นใจว�าทั�งซึ่พัพลายเชีนของเริาทำางานอย�างถก่ัต้่องด้้วย
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100% 
ของคู่ค้ารายสำาคัญได้รบัการตรวจสอบ	
ณ	สถานประกอบการ

เปา้หมาย
ป ี2563

100%
ของคู่ค้ายอมรบัและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้าของไทยเบฟ	

95%
ของคู่ค้าท่ีไทยเบฟ
จดัหาสินค้าและบรกิาร
เปน็คู่ค้าภายในประเทศ

100%
ของคู่ค้ารายใหม่ได้รบั
การประเมินด้านความยั่งยืน
ในการดำาเนินธรุกิจ	

100%
ของคู่ค้าท่ีได้รบัการประเมินและตรวจสอบ
ด้านความเส่ียงทางความยั่งยืนโดยองค์กรอสิระ	

100%
ของวตัถดิุบหลักทางการเกษตรน้ัน
ผ่านกระบวนการจดัหาอย่างมีความรบัผิดชอบ

เปา้หมาย
ป ี2573

100%
ของคู่ค้ากลุ่มกลยทุธม์ีการจดัทำาและบังคับ
ใชจ้รรยาบรรณของคู่ค้าของตนเอง	

ทิศทางการ็ดำาเนินงาน 
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ไทยเบฟยดึมั่่�นในการปฏิิบติ่ิภายใต้ิกรอบจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรุกิจ โดยมั่ี
ระบบบรหิารจด่การที�มั่ปีระสิิทธุภิาพ มั่คีวามั่โปรง่ใสิ ติรวจสิอบได้ พรอ้มั่ท่�ง
ดำาเนินธุรุกิจด้วยความั่ซื่่�อส่ิติย ์ความั่รบ่ผิิดชอบ และเปน็ธุรรมั่ เพ่�อสิรา้งความั่
เช่�อม่ั่�นและความั่มั่่�นใจให้ก่บผิ้ถ่้ือหุน้และผิ้ม้ั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยทกุฝ่า่ย รวมั่ถึืงส่ิงเสิรมิั่
ให้บรษ่ิัทมั่คีวามั่สิามั่ารถืในการแข่่งข่่นในระด่บสิากล และมีั่ผิลประกอบการที�ดี
โดยคำานึงถึืงผิลกระทบในระยะยาว ซื่ึ�งติรงติามั่ความั่มัุ่ง่หวง่ข่องท่�งภาคธุรุกิจ 
ผิ้ล้งทนุ ติลอดจนติลาดทนุและส่ิงคมั่โดยรวมั่

การกำากับดแูลองค์กร 
และจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 415-1



การกำากับดูแูลกิจการท่ี่�ดู่ขององค์์กร

ไทยเบฟมัุ่ง่เน้นการปฏิิบติ่ิติามั่หล่กการกำาก่บดแ้ลกิจการที�ดี
ซื่ึ�งสิอดคล้องก่บจรรยาบรรณข่องบรษ่ิัท โดยมั่กีารวางแผินจด่การ
บรหิารความั่ย่�งยน่และความั่เสีิ�ยงอยา่งเหมั่าะสิมั่ติามั่แนวทาง
การพ่ฒนาที�ย่�งยน่ และมีั่การเปดิเผิยข่อ้มั่ล้อยา่งโปรง่ใสิ เพียงพอ 
เพ่�อสิรา้งความั่เช่�อมั่่�นให้ก่บผิ้ถ่้ือหุน้ น่กลงทนุ พน่กงาน ลก้ค้า และ
ผิ้ม้ั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยทกุฝ่า่ย นอกจากนี�ยง่มัุ่ง่มั่่�นสิน่บสินนุและพ่ฒนา
ศ่ักยภาพทางธุรุกิจให้แก่ลก้ค้า เพ่�อสิรา้งความั่เจรญิเติิบโติ
อยา่งมั่่�นคงและย่�งยน่ และเพ่�อเพิ�มั่มั่ล้ค่าให้ก่บผิ้ถ่้ือหุน้ในระยะยาว 
โดยคำานึงถึืงผิ้ม้ั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยท่�งภายในและภายนอกองค์กรด้วย

คณะกรรมั่การบรษ่ิัทมั่หีน้าที�รบ่ผิิดชอบในการเปน็ผิ้น้ำาข่ององค์กร 
ดแ้ลความั่เปน็ผิ้น้ำาข่องธุรุกิจโดยรวมั่ในการกำาหนดทิศัทาง กลยทุธุ ์
วต่ิถืปุระสิงค์ในการดำาเนินงาน และความั่สิำาเรจ็ในระยะยาวข่อง
บรษ่ิัทในกลุม่ั่ไทยเบฟ เพ่�อให้การดำาเนินธุรุกิจข่องไทยเบฟเปน็ไป
ติามั่แผินธุรุกิจหล่กข่องบรษ่ิัท ติามั่มั่ติิข่องผิ้้ถ่ือหุ้นโดยสิจุรติิ 
ภายใต้ิกฎหมั่าย วต่ิถืปุระสิงค์ และข่อ้บง่ค่บข่องบรษ่ิัท รวมั่ถึืง
การกำาก่บดแ้ลให้บรษ่ิัทในกลุม่ั่ไทยเบฟและบรษ่ิัทยอ่ยปฏิิบติ่ิติามั่
กฎระเบยีบข่องติลาดหล่กทรพ่ยสิ์ิงคโปรแ์ละติลาดหล่กทรพ่ยอ์่�น ๆ 
ที�เกี�ยวข่อ้ง (สิามั่ารถืศึักษัาโครงสิรา้งองค์กรและรายงานการกำาก่บ
ดแ้ลกิจการที�ดีข่องบรษ่ิัท ได้จากรายงานประจำาป ี2563 และบน
เวบ็ไซื่ต์ิ www.thaibev.com) 

อนึ�ง ในชว่งสิถืานการณ์การแพรร่ะบาดข่องโรคโควดิ-19 
ติลาดหล่กทรพ่ยสิ์ิงคโปรไ์ด้ออกมั่าติรการให้บรษ่ิัทจดทะเบยีน
สิามั่ารถืจด่ประชมุั่ผิ้ถ่้ือหุน้ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิได้ โดยต้ิองปฏิิบติ่ิ
ติามั่หล่กเกณฑ์์ที�กำาหนด เชน่ การจำาก่ดจำานวนผิ้เ้ข่า้ประชมุั่และ
ผิ้จ้ด่เติรยีมั่การประชมุั่ในสิถืานที�จด่ประชมุั่เดียวก่นไมั่เ่กิน 6 คน 
การส่ิงคำาถืามั่ล่วงหน้าข่องผิ้เ้ข่า้รว่มั่ประชมุั่อยา่งน้อย 72 ช่�วโมั่ง
ก่อนวน่ประชมุั่ และการปฏิิบติ่ิติามั่มั่าติรการการเวน้ระยะห่าง
ทางส่ิงคมั่ เปน็ต้ิน เพ่�อให้ผิ้ถ่้ือหุน้ได้มั่โีอกาสิเข่า้รว่มั่ประชมุั่และ
ได้รบ่ข่อ้มั่ล้เท่าเทียมั่ก่น และเพ่�อชว่ยให้บรษ่ิัทจดทะเบยีนสิามั่ารถื
จด่ประชมุั่ผิ้ถ่้ือหุน้ได้ติามั่ที�กฎหมั่ายกำาหนด สิำาหรบ่ไทยเบฟได้มั่ี

การจด่ประชมุั่เพ่�อส่ิ�อสิารระหวา่งบรษ่ิัทและผิ้้ฝ่ากหล่กทรพ่ยใ์น
ประเทศัสิิงคโปร ์(Annual Information Meeting) ผ่ิานส่ิ�อ
อเิล็กทรอนิกส์ิโดยการถ่ืายทอดสิดผ่ิานชอ่งทาง Webcast เมั่่�อ
วน่ที� 19 มั่ถิืนุายน 2563 เพ่�อให้ผิ้ฝ้่ากหล่กทรพ่ยใ์นประเทศัสิิงคโปร์
ได้รบ่ข่อ้มั่ล้เท่าเทียมั่ก่บข่อ้มั่ล้ที�เปดิเผิยในการประชมุั่ผิ้ถ่้ือหุน้ใน
ประเทศัไทย โดยผิ้เ้ข่า้รว่มั่ประชมุั่สิามั่ารถืส่ิงคำาถืามั่เกี�ยวก่บธุรุกิจ
และการดำาเนินงานข่องบรษ่ิัทเปน็การล่วงหน้าเพ่�อให้กรรมั่การและ
ผิ้้บรหิารระด่บสิง้ชี�แจงในการประชมุั่ ท่�งนี� ไทยเบฟได้เปดิเผิย
ข่อ้มั่ล้การชี�แจงด่งกล่าวผ่ิานระบบข่องติลาดหล่กทรพ่ยสิ์ิงคโปร ์
(SGXNET) ในวน่เดียวก่น สิำาหรบ่การประชมุั่คณะกรรมั่การบรษ่ิัท
และคณะกรรมั่การยอ่ยข่องไทยเบฟและบรษ่ิัทยอ่ยในกลุม่ั่ไทยเบฟ 
ได้จด่ให้มั่กีารประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิ เพ่�อให้กรรมั่การและ
ผิ้บ้รหิารระด่บสิง้ที�อย้ท่่�งประเทศัไทยและต่ิางประเทศัมั่โีอกาสิเข้่ารว่มั่
ประชมุั่เพ่�อแสิดงความั่คิดเห็นและให้คำาแนะนำาได้ โดยปฏิิบติ่ิติามั่
ระเบยีบและหล่กเกณฑ์์ที�กฎหมั่ายกำาหนด

นอกจากนี� ไทยเบฟได้ประกาศัใชน้โยบายการรบ่ข่อ้รอ้งเรยีน 
เพ่�อเน้นยำาถึืงการให้ความั่สิำาค่ญก่บการรบ่ฟงัข่อ้รอ้งเรยีนจาก
กรรมั่การ ผิ้บ้รหิาร และพน่กงานข่องไทยเบฟ ท่�งนี� ป ี2563 ไมั่พ่บ
รายการข่่ดแยง้ที�มั่น่ียสิำาค่ญและไมั่พ่บข่อ้รอ้งเรยีนด้านจรยิธุรรมั่
ที�มั่น่ียสิำาค่ญ
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จรรยาบรรณในการดูำาเนินธุรุกิจ

ไทยเบฟกำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรุกิจด้วยเจตินารมั่ณ์
มัุ่่งเน้นพฤติิกรรมั่ที�มั่ีความั่ซื่่�อส่ิติย์สิุจรติิ ปฏิิบ่ติิติามั่กฎหมั่าย 
มั่ศีีัลธุรรมั่และจรยิธุรรมั่ ท่�งนี�คณะกรรมั่การ ผิ้บ้รหิาร และพน่กงาน
ทกุคน ต้ิองยดึถ่ือปฏิิบติ่ิติามั่ เพ่�อให้บรษ่ิัทบรรลจุดุมัุ่ง่หมั่ายในการ
รก่ษัาไวซ้ื่ึ�งจรรยาบรรณและรก่ษัามั่าติรฐานทางจรรยาบรรณไว้
อยา่งสิมั่ำาเสิมั่อ พรอ้มั่ท่�งส่ิงเสิรมิั่ให้การดำาเนินธุรุกิจเจรญิเติิบโติ
ก้าวหน้า มั่คีวามั่มั่่�นคงย่�งยน่ เปน็ที�ยอมั่รบ่ข่องส่ิงคมั่ 

ไทยเบฟมั่ีหน้าที�ที�จะทำาให้เกิดความั่โปรง่ใสิในการดำาเนินงาน
ปกป้องผิลประโยชน์ข่องผิ้้ถ่ือหุ้นโดยคำานึงถึืงภาวะและปัจจย่
ความั่เสีิ�ยงท่�งในปจัจบุน่และอนาคติและปฏิิบติ่ิต่ิอพน่กงาน ลก้ค้า และ
ค้ค้่าทกุคนอยา่งถืก้ต้ิองชอบธุรรมั่ บรษ่ิัทมัุ่ง่เน้นให้พน่กงานทกุคน
เข่า้ใจเน่�อหาและความั่หมั่ายจรรยาบรรณข่องบรษ่ิัทที�กำาหนดไว้
อยา่งถ่ืองแท้ และประกาศัให้บคุลากรทกุระด่บข่องบรษ่ิัททราบ 
ประกอบก่บต้ิองยอมั่รบ่และยดึถ่ือปฏิิบติ่ิโดยเครง่ครด่ หาก
บคุลากรที�มั่ส่ีิวนเกี�ยวข่อ้งก่บบรษ่ิัทในทกุส่ิวนให้ความั่รว่มั่มั่อ่และ
ปฏิิบติ่ิอยา่งจรงิจง่ภายใต้ินโยบายการกำาก่บดแ้ลกิจการที�ดี 
จะส่ิงผิลก่บบรษ่ิัทด่งนี�
• ชว่ยให้บรษ่ิัทรก่ษัาความั่รบ่ผิิดชอบต่ิอส่ิงคมั่และผิ้้มั่ส่ีิวนได้

ส่ิวนเสีิยทกุฝ่า่ย
• ทำาให้พน่กงานมั่ปีระสิิทธุภิาพในการทำางาน
• ทำาให้เกิดความั่เปน็ธุรรมั่ในองค์กร
• พน่กงานมั่เีกียรติิมั่ศ่ีักดิ�ศัร ีเปน็คนดี คนเก่ง
• องค์กรเปน็ที�ยอมั่รบ่ต่ิอส่ิงคมั่ 
• เพ่�อความั่ผิาสิกุข่องพน่กงาน

การต่่อต้่านการที่จุรติ่

การทจุรติิเปน็สิิ�งผิิดกฎหมั่าย กระทบต่ิอการแข่ง่ข่น่แบบเสิรแีละ
ผิิดจรรยาบรรณข่องบรษ่ิัท ซื่ึ�งทำาให้ช่�อเสีิยงองค์กรเส่ิ�อมั่เสีิย 
ทำาให้ผิ้้มั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยข่ององค์กรข่าดความั่เช่�อมั่่�น และกระทบ
ต่ิอผิลประกอบการบรษ่ิัท

ไทยเบฟดำาเนินธุรุกิจด้วยความั่โปรง่ใสิ มั่คีณุธุรรมั่ ยดึหล่กความั่
ยติุิธุรรมั่ และยดึมั่่�นปฏิิบติ่ิติามั่จรรยาบรรณทางธุรุกิจ พรอ้มั่ท่�ง
คำานึงถึืงผิลประโยชน์สิง้สิดุต่ิอผิ้้มั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยทกุฝ่า่ยจากการ
ดำาเนินธุรุกิจท่�งในประเทศัและต่ิางประเทศั ไทยเบฟจงึได้กำาหนด
นโยบายการต่ิอต้ิานการคอรร์ป่ชน่เพ่�อเปน็เคร่�องมั่อ่สิำาค่ญในการ
ต่ิดสิินใจและดำาเนินการเพ่�อปอ้งก่นการคอรร์ป่ชน่ รวมั่ถึืงเปน็
แนวทางในการดำาเนินธุรุกิจและเสิรมิั่สิรา้งความั่มั่่�นคงอยา่งย่�งยน่
ในอนาคติ

หากมีั่การเปลี�ยนแปลงทางธุรุกิจ กฎระเบยีบ มั่าติรฐาน และกฎหมั่าย 
กรรมั่การผิ้อ้ำานวยการใหญ่มั่หีน้าที�รบ่ผิิดชอบ ติิดติามั่และกำาหนด
ให้มั่รีะบบรองรบ่การต่ิอต้ิานการคอรร์ป่ชน่ที�มั่ปีระสิิทธุภิาพ
โดยรายงานต่ิอประธุานคณะกรรมั่การและคณะกรรมั่การเพ่�อ
ติรวจสิอบและทบทวนนโยบายให้ท่นสิม่ั่ยและสิอดคล้องก่บการ
เปลี�ยนแปลงทางธุุรกิจ นอกจากนี� ไทยเบฟย่งกำาหนดข่อบเข่ติ
การปฏิิบ่ติิติามั่นโยบายข่องทกุฝ่า่ย ด่งนี�
• ผิ้้บรหิารระด่บสิง้มั่หีน้าที�เสิรมิั่สิรา้งความั่เข่า้ใจในการปฏิิบติ่ิ

ติามั่นโยบาย พรอ้มั่ท่�งรว่มั่มั่อ่ก่บกรรมั่การ ผิ้้บง่ค่บบญ่ชา 
และพน่กงาน ชว่ยก่นสิอดส่ิองดแ้ล

• กรรมั่การและพน่กงานมั่หีน้าที�รก่ษัามั่าติรฐานสิง้สิดุในการดำาเนิน
ธุรุกิจ 

• พน่กงานต้ิองไม่ั่ทนหรอ่เพิกเฉย เมั่่�อพบเห็นการกระทำาที�เข่า้ข่่าย
การทจุรติิคอรร์ป่ชน่

• พน่กงานต้ิองให้ความั่รว่มั่มั่อ่ในการติรวจสิอบข่อ้เท็จจรงิ

หากไมั่ป่ฏิิบติ่ิติามั่นโยบายอาจถ่ือเปน็ความั่ผิิดทางวน่ิยอยา่งรา้ยแรง 
เปน็การข่ด่ต่ิอส่ิญญาและเปน็ความั่ผิิดอาญาข่องบคุคลน่�น ๆ และ
อาจสิรา้งความั่เสีิยหายรา้ยแรงต่ิอช่�อเสีิยงและสิถืานะข่องบรษ่ิัท 
หากพบเห็นการคอรร์ป่ชน่ให้แจง้การกระทำาด่งกล่าวแก่ผิ้้บง่ค่บบ่ญชา
หรอ่หากพบบคุคลที�กระทำาผิิดจะถืก้ลงโทษัติามั่กฎระเบยีบข่องบรษ่ิัท
และดำาเนินคดีติามั่กฎหมั่ายต่ิอไป

การรบัขอ้รอ้งเรย่น

ไทยเบฟมั่นีโยบายรบ่ข่อ้รอ้งเรยีนโดยสิน่บสินนุให้พน่กงานแจง้
ข่อ้เท็จจรงิเกี�ยวก่บการกระทำาที�อย้ใ่นข่่ายต้ิองสิงส่ิยวา่อาจเปน็ความั่ผิิด 
โดยไทยเบฟจะดำาเนินการก่บการกระทำาที�อย้ใ่นข่า่ยต้ิองสิงส่ิยวา่
อาจเปน็ความั่ผิิดที�เกิดข่ึ�นภายในอยา่งเข่ม้ั่งวด และพน่กงานที�แจง้
ข่อ้เท็จจรงิอน่ชอบธุรรมั่จะไมั่ไ่ด้รบ่ความั่เด่อดรอ้นหรอ่เสีิยหายหากเปน็ 
การแจง้ข้่อรอ้งเรยีนโดยสิจุรติิ ซื่ึ�งกระบวนการแจง้ข้่อรอ้งเรยีนมั่ด่ีงนี�
• หากกรรมั่การมั่ขี่อ้รอ้งเรยีน ให้กรรมั่การแจง้ข้่อรอ้งเรยีน

ด่งกล่าวไปยง่ประธุานกรรมั่การติรวจสิอบ 
• หากพน่กงานมั่ขี่อ้รอ้งเรยีน ให้พน่กงานแจง้ข้่อรอ้งเรยีนด่งกล่าว

เปน็ลายล่กษัณ์อก่ษัรผ่ิานชอ่งทางที�แนะนำา โดยระบชุ่�อและ
รายละเอยีดเพ่�อใชใ้นการติิดต่ิอ แล้วแจง้ไปยง่บคุคลที�มั่หีน้าที�
รบ่ผิิดชอบ

• พน่กงานทกุคนสิามั่ารถืแจง้ข้่อมั่ล้ที�อย้ใ่นข่า่ยอน่สิงส่ิยมั่ายง่
กรรมั่การผิ้้อำานวยการใหญ่โดยติรง ผ่ิานทางอเีมั่ล 
whistleblowing@thaibev.com หรอ่ส่ิงมั่ายง่ผิ้บ้รหิารโดยติรง

• ไทยเบฟพรอ้มั่ที�จะปกปอ้งพน่กงานที�แจง้ข้่อรอ้งเรยีนที�มั่ี
มั่ล้ความั่จรงิโดยรก่ษัาข่อ้มั่ล้ไวเ้ปน็ความั่ล่บและจะดำาเนินการก่บ
การกระทำาความั่ผิิดที�เกิดข่ึ�นอยา่งเข่ม้ั่งวด 

• พน่กงานที�แจง้ข้่อเท็จจรงิจะไมั่ไ่ด้รบ่ความั่เด่อดรอ้นหรอ่เสีิยหาย
ใด ๆ หากเปน็การรอ้งเรยีนโดยสิจุรติิ

• ไทยเบฟจะดำาเนินการอยา่งเหมั่าะสิมั่เพ่�อคุ้มั่ครองกรรมั่การและ
พน่กงานจากความั่เสีิยหายหรอ่การถืก้ทำารา้ยอน่มั่สีิาเหติมุั่าจาก
การแจง้ข้่อรอ้งเรยีนที�เกิดข่ึ�น 

เมั่่�อมั่พีน่กงานแจง้ข่อ้รอ้งเรยีน ไทยเบฟมั่มีั่าติรการดำาเนินการด่งนี�
• ประเมั่นิเร่�องที�ได้รบ่แจง้เพ่�อต่ิดสิินใจวา่จะดำาเนินการอยา่งไร

ต่ิอไป ซื่ึ�งอาจเปน็การส่ิบสิวนเปน็การภายในหรอ่ส่ิงเร่�องต่ิอเพ่�อ
ดำาเนินการส่ิบสิวนโดยบคุคลภายนอก

• หากพบวา่ข่อ้รอ้งเรยีนเปน็เท็จหรอ่โดยทจุรติิ หรอ่มั่ล่ีกษัณะ
ประสิงค์รา้ย หรอ่ปราศัจากความั่รอบคอบ หรอ่เพ่�อประโยชน์
ส่ิวนบคุคล การกระทำาด่งกล่าวถ่ือเปน็การกระทำาผิิดซื่ึ�งนำาไปสิ้่
การพิจารณาความั่ผิิดทางวน่ิยติามั่ที�ระบไุวใ้นห่วข่อ้การพิจารณา
ความั่ผิิดทางวน่ิยและบทลงโทษัในค้่มั่อ่พน่กงานข่องไทยเบฟ 
นอกจากนี�ยง่มั่กีารทำาประชาส่ิมั่พ่นธุถึ์ืงชอ่งทางแจง้ข่อ้รอ้งเรยีน 
ผ่ิานส่ิ�อภายในองค์กร
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214 การกำากับดแูลองค์กร และจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ



การละเมิดิูกฎระเบ่ยบขอ้บงัคั์บและกฎหมิาย

ไทยเบฟกำาหนดให้พน่กงานต้ิองปฏิิบติ่ิติามั่กฎระเบียบข่อ้บง่ค่บข่อง
องค์กรและข่อ้กฎหมั่ายข่องทกุประเทศัที�ไทยเบฟเข่า้ไปดำาเนิน
กิจการ หากมั่กีารละเมิั่ดกฎระเบยีบข่อ้บง่ค่บใด ๆ  ท่�งด้านจรรยาบรรณ 
ความั่เปน็เลิศัข่ององค์กร และสิิทธุมิั่นษุัยชนในสิถืานที�ประกอบการ
หรอ่สิถืานที�ดำาเนินธุุรกิจ จะต้ิองหยุดการละเมั่ิดน่�นในท่นทีและ
ใชม้ั่าติรการจด่การที�เหมั่าะสิมั่ ในป ี2563 ไทยเบฟและกลุม่ั่ไทยเบฟ
พบวา่ มั่กีารละเมั่ดิที�ไมั่ร่นุแรง และกรณีรนุแรง โดยเปน็การจด่กลุม่ั่
ระด่บข่องการละเมั่ดิติามั่ผิลกระทบที�เกิดข่ึ�น โดยกำาหนดเกณฑ์์
ติามั่มั่ล้ค่าทางการเงิน กรณีรนุแรง (Major Case) ค่อ กรณีที�มั่ี
ผิลกระทบทางการเงนิมั่ากกวา่หรอ่เท่าก่บ 300,000 บาท และ
กรณีไม่ั่รนุแรง (Minor Case) ค่อกรณีที�มั่ผีิลกระทบทางการเงนิ
น้อยกวา่ 300,000 บาท เพ่�อปอ้งก่นไมั่ใ่ห้เกิดการละเมั่ดิกฎระเบยีบ 
ข่อ้บง่ค่บและการทจุรติิในองค์กร ไทยเบฟมั่แีนวทางแก้ไข่เบ่�องต้ิน
ด่งนี�
• จด่ให้มั่กีารปฐมั่นิเทศัให้ก่บพน่กงานใหมั่แ่ละผิ้้บรหิาร 
• จด่ให้มั่หีล่กสิต้ิรการอบรมั่แบบออนไลน์
• ให้ความั่สิำาค่ญในการส่ิ�อสิารและทำาความั่เข่า้ใจในจรยิธุรรมั่ใน

การปฏิิบติ่ิงานข่องพน่กงานและผิ้้บรหิาร(Business Ethics) 
• มัุ่ง่มั่่�น ส่ิ�อสิาร ทำาความั่เข่า้ใจ และกำาหนดให้พน่กงานและผิ้บ้รหิาร

ปฏิิบติ่ิติามั่จรรยาบรรณเครอ่ไทยเบฟเวอเรจ 
• หากไทยเบฟติรวจพบการทจุรติิ บรษ่ิัทจะดำาเนินการข่่�นเด็ดข่าด

ท่นทีและอาจถืก้ดำาเนินคดี
• จด่ให้มั่กีระบวนการติรวจสิอบการทจุรติิในองค์กรอยา่ง

สิมั่ำาเสิมั่อ โดยสิำาน่กติรวจสิอบภายใน ซื่ึ�งมั่หีน้าที�รบ่ผิิดชอบ
ในการติรวจสิอบเพ่�อให้แน่ใจวา่ไทยเบฟปฏิิบติ่ิติามั่กฎระเบียบ
ข่อ้บง่ค่บและกฎหมั่าย

หมายเหตุ:ุ รายละเอียีดขอีงกรณีีละเมิดทีี่�ไมร่นุแรงและกรณีีรนุแรงสามารถดู
เพิิ่�มเติุมได้ทีี่� www.sustainability.thaibev.com

การปรบัตั่วต่่อการเปล่�ยนแปลง
ที่างกฎหมิาย
ไทยเบฟให้ความั่สิำาค่ญก่บการปฏิิบติ่ิติามั่ระเบยีบและข่อ้บง่ค่บ 
ซื่ึ�งลดความั่เสีิ�ยงในการถืก้ปรบ่ การเพิกถือนใบอนญุาติ ซื่ึ�งมีั่
ผิลกระทบโดยติรงต่ิอธุรุกิจ ในป ี2563 เกิดสิถืานการณ์การแพร่
ระบาดข่องโรคโควดิ-19 ท่�วโลกรวมั่ท่�งประเทศัไทย ภาครฐ่จงึได้
ออกมั่าติรการทางกฎหมั่ายเพ่�อปอ้งก่นและควบคมุั่การแพรร่ะบาด
ในประเทศัไทย ซื่ึ�งมั่าติรการที�ภาครฐ่กำาหนดไวน่้�นมั่บีางเร่�อง
ที�ส่ิงผิลกระทบต่ิอการประกอบธุรุกิจข่องกลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟ 
นอกจากนี� บรษ่ิัทยง่มั่สีิำาน่กกฎหมั่ายที�คอยดแ้ลการเปลี�ยนแปลง
ด้านกฎระเบยีบและกฎหมั่ายในประเทศัไทยอยา่งต่ิอเน่�อง โดย
ไทยเบฟมีั่ชอ่งทางติิดติามั่การเปลี�ยนแปลงข่องกฎหมั่ายจากการ
เปน็สิมั่าชกิหอการค้าไทย สิภาหอการค้าแห่งประเทศัไทย และ
สิภาอตุิสิาหกรรมั่แห่งประเทศัไทย รวมั่ท่�งส่ิบค้นข่อ้มั่ล้กฎหมั่าย
และข่่าวสิารจากเวบ็ไซื่ต์ิข่องหน่วยงานราชการต่ิาง ๆ เชน่ 
สิำาน่กเลข่าธุกิารนายกรฐ่มั่นติร ีสิำาน่กเลข่าธุกิารคณะรฐ่มั่นติร ี
สิำาน่กงานเลข่าธุกิารสิภาผิ้แ้ทนราษัฎร ราชกิจจานเุบกษัา สิำาน่กงาน
คณะกรรมั่การกฤษัฎีกา เป็นต้ิน ท่�งนี� ในปีที�ผ่ิานมั่าไทยเบฟ
ได้ปรบ่เปลี�ยนนโยบายในการดำาเนินงานให้สิอดคล้องก่บมั่าติรการ
ทางกฎหมั่ายข่องภาครฐ่ด่งนี�

• ประกาศสถานการณ์ฉุกุเฉิุนในที่กุเขต่ท้ี่องท่ี่�ทัี่�วราชอาณาจกัร 
ขอ้กำาหนดูออกต่ามิค์วามิในมิาต่รา 9 แห่งพระราชกำาหนดู 
การบรหิารราชการในสถานการณ์ฉุกุเฉิุน พ.ศ. 2548 
รวมิทัี่�งประกาศและค์ำาสั�งของจงัหวดัูท่ี่�ผูู้้วา่ราชการจงัหวดัู
ออกโดูยอาศัยอำานาจต่ามิพระราชบญัญัติ่โรค์ติ่ดูต่่อ พ.ศ. 2558 
ซึ่่�งกำาหนดูมิาต่รการค์วบค์มุิไวดัู้งน่�

- ปดิสิถืานที�เสีิ�ยงต่ิอการติิดต่ิอโรคโควดิ 19 ได้แก่ สิถืานบน่เทิง 
สิถืานบรกิาร สิถืานแสิดงมั่หรสิพ สิถืานประกอบกิจการ
อาบ อบ นวด สิถืานประกอบการที�คล้ายสิถืานบรกิาร 

- ห้ามั่รา้นอาหารจำาหน่ายอาหารโดยวธิุกีารน่�งทานในรา้น
- ปดิห้างสิรรพสิินค้า โดยให้จำาหน่ายได้แต่ิเฉพาะสิินค้าที�จำาเปน็

ต่ิอการดำารงชวีติิ
- ปดิรา้นค้าหรอ่สิถืานประกอบการที�มั่ใีบอนญุาติข่ายสิรุา

ประเภทที� 1 และประเภทที� 2 ส่ิงผิลให้บรษ่ิัทในกลุ่มั่ไทยเบฟ
ซื่ึ�งมั่ท่ี�งบรษ่ิัทที�เปน็ผิ้ผ้ิลิติและบรษ่ิัทที�เปน็ผิ้ไ้ด้รบ่ใบอนญุาติข่าย
สิรุาประเภทที� 1 ไม่ั่สิามั่ารถืจำาหน่ายสิรุาได้ในชว่งระยะเวลาหนึ�ง

- กำาหนดชว่งเวลาห้ามั่บคุคลออกนอกเคหสิถืาน เวน้แต่ิกรณี
จำาเปน็หรอ่เปน็บคุคลที�ได้รบ่สิิทธุยิกเวน้

- ห้ามั่เดินทางข่า้มั่จง่หวด่เวน้แต่ิกรณีจำาเปน็

ไทยเบฟจงึต้ิองวางแผินการผิลิติ การจำาหน่าย และการข่นส่ิงสิินค้า
ให้สิอดคล้องก่บอายุการบรโิภคข่องสิินค้าโดยไมั่่ให้กระทบก่บ
สิภาพคล่องข่องไทยเบฟ รวมั่ถึืงสิอดคล้องก่บความั่ต้ิองการข่อง
ค้่ค้าเพ่�อติอบสินองความั่ต้ิองการข่องผิ้้บรโิภค และเพ่�อให้การ
ประกอบกิจการข่องไทยเบฟสิามั่ารถืดำาเนินต่ิอไปโดยไม่ั่หยดุชะงก่ 
อกีท่�งเพ่�อดแ้ลสิภาพแวดล้อมั่การทำางานให้เกิดความั่ปลอดภ่ย
สิำาหรบ่พน่กงานในภาวะการแพรร่ะบาดข่องโรคโควดิ-19 จงึมั่ี
พน่กงานบางส่ิวนปฏิิบติ่ิงานที�สิถืานที�ทำางาน และพน่กงานบางส่ิวน
ปฏิิบติ่ิงานที�บา้นซื่ึ�งสิอดรบ่ก่บนโยบายข่องภาครฐ่ที�ต้ิองการ
ให้ประชาชนอย้บ่า้น หยดุเช่�อ เพ่�อชาติิ นอกจากนี�ไทยเบฟยง่ได้
ดแ้ลใส่ิใจก่บสิภาพความั่เปน็อย้ข่่องพน่กงานโดยการมั่อบ
แอลกอฮอล์และหน้ากากผ้ิาและหน้ากากอนามั่ย่ให้แก่พน่กงาน
สิำาหรบ่ใชใ้นการปอ้งก่นโรคโควดิ-19 รวมั่ท่�งมั่อบข่องใชที้�จำาเปน็
ต่ิอการยง่ชพีให้แก่พน่กงานที�ได้รบ่ผิลกระทบ

• พระราชกำาหนดูวา่ดู้วยการประชมุิผู่้านส่�ออเิล็กที่รอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
เดิมั่การประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิจะต้ิองดำาเนินการติามั่ประกาศั
คณะรก่ษัาความั่สิงบแห่งชาติิ ฉบบ่ที� 74/2557 เร่�อง การประชมุั่ผ่ิาน
ส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิ ลงวน่ที� 27 มั่ถิืนุายน 2557 ซื่ึ�งกำาหนดหล่กเกณฑ์์
ไวว้า่ หนึ�งในสิามั่ข่ององค์ประชมุั่ต้ิองอย้ใ่นสิถืานที�เดียวก่นและ
ผิ้้เข่า้รว่มั่ประชมุั่ท่�งหมั่ดต้ิองอย้ใ่นราชอาณาจก่รในระหวา่งการ
ประชมุั่ ซื่ึ�งเป็นไปได้ยากในทางปฏิิบ่ติิ กลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟจงึไมั่่
สิามั่ารถืจด่ประชมุั่สิำาหรบ่การประชมุั่ที�กฎหมั่ายบญ่ญ่ติิให้ต้ิองมีั่
การประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิ และหล่กเกณฑ์์ด่งกล่าวไมั่่
สิอดคล้องก่บมั่าติรการการเวน้ระยะห่างทางส่ิงคมั่ (Physical 
Distancing) ที�ทางภาครฐ่ได้กำาหนดไวเ้พ่�อควบคมุั่และลดการ
แพรร่ะบาดข่องโรคโควดิ-19 ติามั่คำาแนะนำาข่ององค์การอนามั่ย่โลก 
จงึมั่กีารออกพระราชกำาหนดวา่ด้วยการประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิ 
พ.ศั. 2563 ซื่ึ�งมั่ผีิลใชบ้ง่ค่บต่ิ�งแต่ิวน่ที� 19 เมั่ษัายน 2563 เปน็ต้ินไป 
เพ่�อเปลี�ยนแปลงหล่กเกณฑ์์การจด่ประชมุั่ที�กฎหมั่ายบญ่ญ่ติิ
ให้ต้ิองมั่กีารประชมุั่สิามั่ารถืประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิได้โดย
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ผิ้้รว่มั่ประชมุั่ไมั่ต้่ิองอย้ใ่นสิถืานที�เดียวก่นและไมั่ต้่ิองอย้ใ่น
ประเทศัไทยเท่าน่�น กลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟจงึมั่กีารจด่ประชมุั่
คณะกรรมั่การบรษ่ิัทผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิ และกรรมั่การบางท่าน
แม้ั่จะอย้่ในต่ิางประเทศัก็สิามั่ารถืเข่้ารว่มั่ประชมุั่เพ่�อแสิดง
ความั่คิดเห็นได้ ในการจด่ประชมุั่นี� กลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟ เล่อกใช้
ระบบการประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิที�มั่คีวามั่มั่่�นคงปลอดภ่ย
และปฏิิบติ่ิติามั่มั่าติรฐานการรก่ษัาความั่มั่่�นคงปลอดภ่ย
ข่องการประชมุั่ผ่ิานส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิที�กฎหมั่ายกำาหนด

• พระราชบญัญัติ่แก้ไขเพิ�มิเติ่มิประมิวลรษัฎากร (ฉุบบัท่ี่� 47) 
พ.ศ. 2561 
เปน็กฎหมั่ายที�เกี�ยวก่บการกำาหนดราคาโอนระหวา่งบรษ่ิัทหรอ่
ห้างหุ้นส่ิวนนิติิบคุคลที�มั่คีวามั่ส่ิมั่พ่นธุก่์น ซื่ึ�งก่อนที�กฎหมั่าย
ฉบบ่นี�จะมั่ผีิลใชบ้ง่ค่บในวน่ที� 22 พฤศัจกิายน 2561 กรมั่สิรรพากร
ได้วางแนวทางปฏิิบติ่ิไวต้ิามั่คำาส่ิ�งกรมั่สิรรพากรที� ป. 113/2545 
เร่�อง การเสีิยภาษีัเงนิได้ข่องบรษ่ิัทหรอ่ห้างหุ้นส่ิวนนิติิบคุคล 
กรณีการกำาหนดราคาโอนให้เปน็ไปติามั่ราคาติลาด ลงวน่ที� 16 
พฤษัภาคมั่ 2545 ซื่ึ�งกลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟได้กำาหนดค่าติอบแทน
ระหวา่งก่นโดยยึดถ่ือปฏิิบ่ติิติามั่คำาส่ิ�งด่งกล่าวแมั่้วา่คำาส่ิ�ง
ด่งกล่าวจะไมั่ม่ั่สีิถืานะเปน็กฎหมั่ายก็ติามั่ ต่ิอมั่าได้มั่กีารแก้ไข่
ประมั่วลรษ่ัฎากรเพ่�อนำาหล่กการด่งกล่าวมั่าบญ่ญ่ติิเปน็กฎหมั่าย
โดยให้อำานาจกรมั่สิรรพากรในการปรบ่ปรงุท่�งรายได้และรายจา่ย
ข่องบรษ่ิัทหรอ่ห้างหุ้นส่ิวนนิติิบคุคลที�มั่คีวามั่ส่ิมั่พ่นธุก่์น
หากการกำาหนดค่าติอบแทนระหวา่งก่นไมั่เ่ปน็ไปติามั่หล่ก 
Arm’s Length Price (ราคาข่องค่าติอบแทน ค่าบรกิาร หรอ่
ดอกเบี�ย ซื่ึ�งค้่ส่ิญญาที�เปน็อสิิระต่ิอก่นพึงกำาหนดโดยสิจุรติิ
ในทางการค้า กรณีโอนทรพ่ยสิ์ิน ให้บรกิารหรอ่ให้ก้้ยม่ั่เงนิ
ที�มั่ล่ีกษัณะประเภท และชนิดเดียวก่น ณ วน่ที�โอนทรพ่ยสิ์ิน 
ให้บรกิาร หรอ่ให้ก้้ยม่ั่เงนิ) ซื่ึ�งกฎหมั่ายด่งกล่าวมั่ผีิลใชบ้ง่ค่บ
ก่บกลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟต่ิ�งแต่ิรอบระยะเวลาบ่ญชี 2563 
เป็นต้ินไป แต่ิเมั่่�อกฎหมั่ายเริ�มั่มั่ผีิลใชบ้ง่ค่บในป ีพ.ศั. 2562 
กลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟได้เริ�มั่ดำาเนินการเพ่�อให้สิอดคล้องก่บ
หล่กการด่งกล่าว โดยได้จด่เติรยีมั่เอกสิารการกำาหนดราคา
โอนท่�งในภาพรวมั่ข่องกลุ่มั่บรษ่ิัทและบรษ่ิัทยอ่ยแต่ิละบรษ่ิัท
สิำาหรบ่กลุม่ั่ธุรุกิจเคร่�องด่�มั่ไมั่ม่ั่แีอลกอฮอล์ และในรอบปบีญ่ช ี
2563 นี�ได้ดำาเนินการเพิ�มั่เติิมั่ในส่ิวนข่องกลุ่มั่ธุุรกิจเบียร์
โดยเริ�มั่ดำาเนินการในส่ิวนข่องโรงงานเบยีรก่์อนเปน็ลำาด่บแรก 
หล่งจากน่�นจงึจะทยอยดำาเนินการในส่ิวนอ่�นข่องกลุม่ั่ธุรุกิจเบยีร์
และกลุม่ั่ธุรุกิจอ่�นต่ิอไป

• พระราชบญัญัติ่ภาษ่ท่ี่�ดิูนและสิ�งปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 
มั่ผีิลใชบ้ง่ค่บต่ิ�งแต่ิวน่ที� 13 มั่นีาคมั่ 2562 แต่ิเริ�มั่จด่เก็บภาษีั
ที�ดินและสิิ�งปลก้สิรา้งป ีพ.ศั. 2563 โดยเปน็การยกเลิกการ
จด่เก็บภาษีัโรงเรอ่นและที�ดินซื่ึ�งจด่เก็บภาษีัจากค่ารายป ี
(จำานวนเงินซื่ึ�งทรพ่ยสิ์ินน่�นสิมั่ควรให้เชา่ได้ในแต่ิละป)ี 
ติามั่พระราชบญ่ญ่ติิภาษีัโรงเรอ่นและที�ดิน พ.ศั. 2475 และ
ยกเลิกการจด่เก็บภาษีับำารงุท้องที�ซื่ึ�งจด่เก็บจากราคาปานกลาง
ข่องที�ดินติามั่พระราชบญ่ญ่ติิภาษีับำารงุท้องที� แล้วเปลี�ยนมั่า
จด่เก็บเปน็ภาษีัที�ดินและสิิ�งปลก้สิรา้งซื่ึ�งจด่เก็บภาษีัจากราคา
ประเมั่นิที�ดินและสิิ�งปลก้สิรา้ง กลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟได้ติระหน่กถึืง
หล่กการการจด่เก็บภาษีัที�ดินและสิิ�งปลก้สิรา้งที�เปลี�ยนแปลง
ไป จงึมั่นีโยบายให้บรหิารจด่การที�ดินและสิิ�งปลก้สิรา้งข่อง
บรษ่ิัทให้เหมั่าะสิมั่ก่บสิภาพข่องที�ดินและก่อให้เกิดมั่ล้ค่าเพิ�มั่
ทางเศัรษัฐกิจท่�งต่ิอบรษ่ิัท พน่กงาน ชมุั่ชนและประเทศั โดย

การค่ดเล่อกพ่�นที�ที�กลุ่มั่บรษ่ิัทจะนำามั่าใชป้ระโยชน์เองเพิ�มั่ขึ่�น 
นอกจากนี�ยง่เปดิโอกาสิให้พน่กงานหรอ่ครอบครว่ข่องพน่กงาน
เชา่พ่�นที�ข่องบรษ่ิัททำาเกษัติรกรรมั่เพ่�อสิรา้งรายได้เสิรมิั่ให้แก่
ครอบครว่ข่องพน่กงาน ซื่ึ�งเป็นการสิรา้งความั่ผิ้กพ่นระหวา่ง
พน่กงานก่บองค์กร รวมั่ท่�งยง่สิน่บสินนุให้ชาวบา้นในชมุั่ชนรอบ
สิถืานประกอบการข่องกลุ่มั่บรษ่ิัทและบคุคลอ่�นเชา่พ่�นที�ข่อง
กลุ่มั่บรษ่ิัททำาเกษัติรกรรมั่เพ่�อสิรา้งรายได้ให้ก่บบคุคลเหล่าน่�น
ด้วย โดยในรอบปบีญ่ชนีี�กลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟได้ใชป้ระโยชน์พ่�นที�
เพิ�มั่ขึ่�นจำานวน 1,657 ไร ่17.45 ติารางวา และให้พน่กงานหรอ่ครอบครว่
ข่องพน่กงานเชา่ จำานวน 10 ราย ชาวบา้นรอบสิถืานประกอบการ 
จำานวน 9 ราย และบคุคลอ่�นจำานวน 3 ราย รวมั่พ่�นที�ที�มั่กีารทำา
ประโยชน์แล้วท่�งสิิ�นจำานวน 2,612 ไร ่3 งาน 57.25 ติารางวา

• พระราชบญัญัติ่ค์ุ้มิค์รองขอ้มิลูส่วนบคุ์ค์ล พ.ศ. 2562 
แมั่จ้ะมั่กีารยกเวน้การใชบ้ง่ค่บกฎหมั่ายในส่ิวนข่องการคุ้มั่ครอง
ข่อ้มั่ล้ส่ิวนบคุคล สิิทธุขิ่องเจา้ข่องข้่อมั่ล้ส่ิวนบคุคล การรอ้งเรยีน 
ความั่รบ่ผิิดทางแพ่ง และบทกำาหนดโทษั ออกไปจนถึืงวน่ที� 31 
พฤษัภาคมั่ 2564 แต่ิกลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟก็ให้ความั่สิำาค่ญก่บการ
คุม้ั่ครองข้่อมั่ล้ส่ิวนบคุคลโดยกลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟจะข่อความั่ยนิยอมั่
ในการเก็บข่อ้มั่ล้ส่ิวนบคุคลจากบคุคลต่ิาง ๆ และแจง้วต่ิถืปุระสิงค์
ข่องการเก็บข่อ้มั่ล้ส่ิวนบคุคลให้บคุคลเหล่าน่�นทราบ และจะใช้
ข่อ้มั่ล้ส่ิวนบคุคลติามั่วต่ิถืปุระสิงค์ที�ข่อความั่ยนิยอมั่ไว ้เวน้แต่ิ
เปน็กรณีที�กฎหมั่ายยกเวน้ให้สิามั่ารถืทำาได้โดยไมั่ต้่ิองข่อความั่
ยนิยอมั่ รวมั่ท่�งได้มั่กีารปรบ่ปรงุแบบฟอรม์ั่ใบสิมั่ค่รงาน ส่ิญญา
จา้งงาน และเอกสิารส่ิญญาต่ิาง ๆ รวมั่ท่�งการใชง้านเวบ็ไซื่ต์ิต่ิาง ๆ 
ข่องกลุม่ั่บรษ่ิัทไทยเบฟให้สิอดคล้องก่บหล่กเกณฑ์์ข่องกฎหมั่าย
ในปจัจบุน่ เพ่�อไมั่ใ่ห้กระทบสิิทธุขิ่องบคุคลที�เปน็เจา้ข่องข้่อมั่ล้
ส่ิวนบคุคลน่�น

• ประกาศสำานักนายกรฐัมินต่ร ่เร่�อง ห้ามิขายเค์ร่�องดู่�มิ
แอลกอฮอล์โดูยวธิุก่ารหรอ่ในลักษณะการขายที่าง
อเิล็กที่รอนิกส์ พ.ศ. 2563
กฎหมั่ายฉบบ่นี�จะมั่ผีิลใชบ้ง่ค่บต่ิ�งแต่ิวน่ที� 7 ธุน่วาคมั่ 2563 
เปน็ต้ินไป ซื่ึ�งห้ามั่ไมั่ใ่ห้มั่กีารข่ายเคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์โดยวธิุกีาร
ข่ายเคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์หรอ่บรกิารที�เกี�ยวข่อ้งก่บการข่าย
เคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์ด้วยวธิุกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ิต่ิอผิ้้บรโิภค
โดยติรง หรอ่เป็นการดำาเนินการใด ๆ ในล่กษัณะการเชิญชวน
ให้ซื่่�อ หรอ่การเสินอข่ายรวมั่ไปถึืงการข่ายสิินค้าหรอ่บรกิารต่ิอ
ผิ้บ้รโิภคโดยติรงด้วยการติลาด หรอ่บรกิารการข่ายเคร่�องด่�มั่
แอลกอฮอล์ในล่กษัณะข่องการส่ิ�อสิารข่อ้มั่ล้ทางอเิล็กทรอนิกส์ิ 
โดยผิ้้ข่ายและผิ้้บรโิภคซื่่�อข่ายได้โดยไมั่ต้่ิองพบก่น แต่ิไมั่ใ่ชบ่้งค่บ
ก่บการซื่่�อข่ายและการชำาระราคาเคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์ด้วยวธิุกีาร
ทางอเิล็กทรอนิกส์ิ ณ จดุข่ายในรา้นค้า รา้นอาหาร หรอ่สิถืานที�ที�ให้
บรกิารเคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์ ซื่ึ�งกฎหมั่ายฉบบ่นี�ไม่ั่ได้ส่ิงผิลกระทบ
ต่ิอกลุ่มั่บรษ่ิัทไทยเบฟโดยติรงเน่�องจากบรษ่ิัทไมั่่ได้เสินอข่าย
เคร่�องด่�มั่แอลกอฮอล์ทางส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิให้แก่ผิ้บ้รโิภคโดยติรง 
แต่ิอาจมั่ผีิลกระทบต่ิอผิ้้มั่ส่ีิวนได้ส่ิวนเสีิยบางราย ซื่ึ�งไทยเบฟจะ
แนะนำาให้ผิ้้ที�ข่ายทางส่ิ�ออเิล็กทรอนิกส์ิแก่ผิ้้บรโิภคโดยติรงปฏิิบ่ติิ
ให้ถืก้ต้ิองติามั่กฎหมั่าย
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ไที่ยเบฟและการดูำาเนินงาน
ท่ี่�เก่�ยวขอ้งกับนโยบายสาธุารณะ
ไทยเบฟมีั่ระบบการบรหิารจด่การที�มั่ปีระสิิทธุภิาพ โปรง่ใสิ และ
กำาหนดนโยบายต่ิาง ๆ บนพ่�นฐานความั่รบ่ผิิดชอบต่ิอส่ิวนรวมั่
และเปน็กลาง โดยเข่า้ไปมั่ส่ีิวนรว่มั่และให้การสิน่บสินนุองค์กร
ข่องภาครฐ่และภาคเอกชน โดยในปทีี�ผ่ิานมั่าไทยเบฟได้ดำาเนินงาน
รว่มั่ก่บภาคส่ิวนต่ิาง ๆ ด้วยวต่ิถืปุระสิงค์ด่งนี�

1.  เพ่�อประโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละเพิ�มั่ศ่ักยภาพการแข่ง่ข่น่
ให้แข่ง็แกรง่มั่ากข่ึ�น ไทยเบฟรว่มั่มั่อ่ก่บ หอการค้าไทยและ
สิภาหอการค้าแห่งประเทศัไทย สิภาอตุิสิาหกรรมั่แห่ง
ประเทศัไทย สิภาธุรุกิจไทย-เวยีดนามั่ สิมั่าคมั่การจด่การธุรุกิจ
แห่งประเทศัไทย  UN Global Compact และสิมั่าคมั่เครอ่ข่า่ย
โกลบอลคอมั่แพ็กแห่งประเทศัไทย และการเปน็ประธุานสิภา
ผิ้้นำาธุรุกิจไทย-สิหราชอาณาจก่ร (Thai-UK Business 
Leadership Council: TUBLC) 

2.  เพ่�อข่ยายเครอ่ข่า่ยการเติิบโติรว่มั่ก่บบรษ่ิัทต่ิาง ๆ ใน
อตุิสิาหกรรมั่เคร่�องด่�มั่ อตุิสิาหกรรมั่อาหาร ไทยเบฟให้การ
สิน่บสินนุกิจกรรมั่ การเข่า้ไปมั่ส่ีิวนรว่มั่แบ่งปนัข่อ้มั่ล้ในด้าน
ต่ิาง ๆ หรอ่การสิน่บสินนุงบประมั่าณ ภายใต้ิความั่มัุ่ง่หวง่ใน
การสิานต่ิอนโยบายภาครฐ่และภาคเอกชน ซื่ึ�งนำามั่าสิ้่การ
ส่ิงเสิรมิั่และพ่ฒนาอตุิสิาหกรรมั่โดยรวมั่ให้เติิบโติอยา่ง
แข่ง็แกรง่อยา่งย่�งยน่และมั่่�นคง

ไทยเบฟสิน่บสินนุสิภาอตุิสิาหกรรมั่แห่งประเทศัไทย หอการค้าไทย
และสิภาหอการค้าแห่งประเทศัไทย เปน็หล่กเน่�องจากท่�งสิององค์กร
เป็นนิติิบุคคลที�เป็นต่ิวแทนผิ้้ประกอบการภาคเอกชนในการ
ประสิานงานนโยบายและดำาเนินการก่บภาครฐ่ ให้คำาปรกึษัาและ
เสินอแนะแก่รฐ่บาล เปน็แกนกลางในการประสิานงานให้เกิดความั่
รว่มั่มั่อ่ที�จะส่ิงเสิรมิั่การแลกเปลี�ยนข่อ้มั่ล้และรว่มั่พ่ฒนาธุรุกิจ 
การค้า การลงทนุ ติลอดจนปกปอ้งสิิทธุ ิและความั่ยติุิธุรรมั่
ที�สิมั่าชิกพึงได้รบ่อย่างเต็ิมั่ภาคภม้ั่ิท่�งในระด่บประเทศั และ
ระด่บสิากล นอกจากนี�ยง่ส่ิงเสิรมิั่ สิน่บสินนุการศึักษัา วจิย่ อบรมั่ 
เผิยแพรว่ชิาการและเทคโนโลยด้ีานอตุิสิาหกรรมั่และการค้า

ตั่วอยา่งการมิส่่วนรว่มิสนับสนนุ
องค์์กรต่่าง ๆ 
• หอการค้์าไที่ยและสภาหอการค้์าแห่งประเที่ศไที่ย 

เพ่�อให้ภาคธุรุกิจมั่ขีี่ดความั่สิามั่ารถืในการแข่่งข่่น ไทยเบฟได้รว่มั่ก่บ
คณะกรรมั่การหอการค้าไทยและสิภาหอการค้าแห่งประเทศัไทยและ
เครอ่ข่่ายผิ้ป้ระกอบการเสินอแนะแนวทางการแก้ไข่ปญัหา การพ่ฒนา
และการยกระด่บศ่ักยภาพผิ้ป้ระกอบการเช่�อมั่โยงนโยบายภาครฐ่
ที�สิำาค่ญ ๆ เช่น รว่มั่กำาหนดแนวทางการค้าและการลงทนุภายใต้ิ
สิภาธุุรกิจไทยเวยีดนามั่ การสิรา้งความั่เช่�อมั่่�นในสิถืานการณ์
การระบาดข่องโรคโควดิ-19 ในประเทศั ผิล่กด่นการช่วยเหล่อ
ประชาชนและน่กศึักษัาให้มั่รีายได้ สิน่บสินนุการจด่ส่ิ�อประชาส่ิมั่พ่นธุ ์
“ค้ม่ั่อ่ในการดำาเนินธุรุกิจแบบปลอดภ่ย” ใชเ้ปน็แนวทางการปรบ่ต่ิว
ข่องผิ้ป้ระกอบการและประชาชนติามั่มั่าติรการต่ิาง ๆ ด้วยวถีิืใหม่ั่ 
“New Normal” ท่�งหมั่ดนี�เปน็ภารกิจเพียงบางส่ิวนที�ไทยเบฟ
รว่มั่ผิล่กด่น เพ่�อสิรา้งผิลประโยชน์สิง้สิดุให้แก่บรษ่ิัทและ
ภาคอตุิสิาหกรรมั่

• สถาบนัการจดัูการบรรจภัุณฑ์์และรไ่ซึ่เคิ์ลเพ่�อสิ�งแวดูล้อมิ
แห่งประเที่ศไที่ย (TIPMSE)  ภายใต้่สภาอตุ่สาหกรรมิ
แห่งประเที่ศไที่ย 
ส่ิงเสิรมิั่หล่ก 3Rs ได้แก่ การลดการใช ้(Reduce) การใชซ้ื่ำา (Reuse) 
และการนำากล่บมั่าใชใ้หมั่ ่(Recycle) รวมั่ถึืงแนวทางปฏิิบติ่ิด้าน
บรรจุภ่ณฑ์์ที�มัุ่่งเน้นการรก่ษัาสิิ�งแวดล้อมั่ที�ย่�งย่น ด้วยการ
สิน่บสินนุการสิรา้งความั่ร้ ้ความั่เข่า้ใจบรรจภุ่ณฑ์์ใชแ้ล้วและวส่ิดุ
รไีซื่เคิลต่ิ�งแต่ิต้ินทางจนถึืงปลายทาง การรณรงค์และประชาส่ิมั่พ่นธุ์
เพ่�อสิรา้งจติิสิำานึกในการค่ดแยกข่ยะให้แก่ทกุภาคส่ิวน ซื่ึ�งไทยเบฟ
ให้การสิน่บสินนุสิภาอตุิสิาหกรรมั่แห่งประเทศัไทยด้านการวจิย่
และพ่ฒนาสิิ�งแวดล้อมั่เพ่�อความั่ย่�งยน่ พรอ้มั่ท่�งส่ิงเสิรมิั่การใช้
หล่ก 3Rs ด้วยการฝ่กึอบรมั่ ส่ิมั่มั่นา รวมั่ถึืงแลกเปลี�ยนความั่ร้้
ระหวา่งค้่ค้าในอตุิสิาหกรรมั่เคร่�องด่�มั่ ซื่ึ�งเปน็ความั่รว่มั่มั่อ่ข่อง
ภาคเอกชนในการบรหิารจด่การข่องเสีิยจากบรรจภุ่ณฑ์์ ที�มัุ่ง่เน้น
การลดผิลกระทบต่ิอสิิ�งแวดล้อมั่และย่งสิามั่ารถืช่วยการจด่การ
ข่องเสีิยจากบรรจภุ่ณฑ์์ในประเทศัไทยให้ดียิ�งข่ึ�น
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• สภาอตุ่สาหกรรมิแห่งประเที่ศไที่ย 
สิน่บสินนุการดำาเนินงานข่องสิภาอตุิสิาหกรรมั่แห่งประเทศัไทย
รายป ีและงานกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ สิน่บสินนุค่าธุรรมั่เนียมั่สิมั่าชกิ 
และมั่อบทนุวจิย่เพ่�อสิน่บสินนุการจด่การบรรจภุ่ณฑ์์ รว่มั่เปน็
ส่ิวนหนึ�งในพล่งข่บ่เคล่�อนการจด่การบรรจภุ่ณฑ์์อยา่งย่�งยน่
ภายใต้ิแนวคิดบรรจุภ่ณฑ์์เป็นวต่ิถืุดิบ เพ่�อรณรงค์ให้ทุก
ภาคส่ิวนรว่มั่ก่นค่ดแยกบรรจภุ่ณฑ์์ใชแ้ล้วออกจากข่ยะต่ิ�งแต่ิ
ต้ินทาง เพ่�อลดผิลกระทบก่บสิิ�งแวดล้อมั่ในประเทศัไทยอยา่ง
ย่�งยน่ อกีท่�งยง่ได้เข่า้รว่มั่ประชมุั่หารอ่รว่มั่ก่บกระทรวง
อตุิสิาหกรรมั่ เพ่�อรว่มั่แก้ไข่ปญัหาสิินค้าข่าดแคลนในชว่ง
สิถืานการณ์การแพรร่ะบาดข่องโรคโควดิ-19 ซื่ึ�งไทยเบฟ
ยน่ยน่วา่สิินค้าไมั่ข่่าดแคลน และเพียงพอต่ิอการบรโิภค
ข่องประชาชน

• สภาผูู้้นำาธุรุกิจไที่ย-สหราชอาณาจกัร (Thai-UK Business 
Leadership Council: TUBLC) 
ไทยเบฟในฐานะประธุานสิภาผิ้้นำาธุรุกิจไทย-สิหราชอาณาจก่ร 
มั่คีวามั่มัุ่ง่มั่่�นต่ิ�งใจที�จะเปน็ส่ิวนหนึ�งในการสิรา้งความั่เติิบโติ
ทางเศัรษัฐกิจระหวา่งสิองประเทศั โดยการรบ่ฟงัและประสิาน
ความั่รว่มั่มั่อ่ก่บภาคธุรุกิจเพ่�อส่ิงเสิรมิั่โอกาสิทางการค้าและ
การลงทนุ แสิวงหาโอกาสิทางธุรุกิจให้ก่บผิ้้ประกอบการไทย
และสิหราชอาณาจก่ร รวมั่ถึืงการมัุ่ง่เน้นการผิล่กด่นประเด็น
ข่อ้เสินอข่องภาคเอกชนแก่ภาครฐ่ เพ่�อเสิรมิั่สิรา้งข่ดีความั่
สิามั่ารถืในการแข่ง่ข่น่ทางธุรุกิจข่องท่�งสิองประเทศั โดยแบง่
การข่บ่เคล่�อนการดำาเนินงานออกเปน็ 2 หน่วยงานเฉพาะกิจ 
ค่อ 
1)  ส่ิงเสิรมิั่การลงทนุ (Trade and Investment Promotion 

Taskforce) เพ่�อเช่�อมั่โยงให้เกิดการค้าและการลงทนุ
ระหวา่งก่น และ 

2)  ประเมั่นินโยบายการค้า (Trade Policy Review Taskforce) 
เพ่�อสิรา้งความั่เข่า้ใจในข่อ้ระเบยีบการค้าระหวา่งประเทศั 
และเป็นพล่งในการผิล่กด่นข่้อเสินอหรอ่ประเด็น
ทางการค้าที�เป็นประโยชน์ก่บท่�งสิองประเทศั 

โดยที�ผ่ิานมั่าได้มั่กีารประชมุั่หารอ่รว่มั่ก่บหน่วยงานภาครฐ่ 
ภาคเอกชน ภาควชิาการ และประชาชน อยา่งต่ิอเน่�อง เพ่�อ
เติรยีมั่ความั่พรอ้มั่ในการรองรบ่ก่บความั่ท้าทายใหมั่ ่ๆ อาทิ 
การส่ิมั่มั่นา Brexit หรอ่การที�สิหราชอาณาจก่รถือนต่ิวจาก
การเปน็สิมั่าชกิสิหภาพยโุรป ซื่ึ�งจะกระทบต่ิอกฎระเบยีบข่อ้บง่ค่บ
ในการค้าการลงทนุ รวมั่ท่�งการส่ิงออกสิินค้าข่องไทยไปยง่
สิหราชอาณาจก่ร

• สภาธุรุกิจไที่ย-เวย่ดูนามิ (Thai-Vietnam Business Council) 
รว่มั่เปน็คณะกรรมั่การ และเข่า้รว่มั่กิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ซื่ึ�งจะเปน็
กลไกสิำาค่ญในการเสิรมิั่สิรา้งความั่ส่ิมั่พ่นธุใ์นมั่ติิิต่ิาง ๆ อาทิ 
การค้าการลงทนุ และรว่มั่ผิล่กด่นการแก้ปญัหาอปุสิรรค
ในการดำาเนินธุรุกิจระหวา่งไทยและเวยีดนามั่ โดยที�ผ่ิานมั่า 
ไทยเบฟได้รว่มั่ก่บสิภาธุรุกิจไทย-เวยีดนามั่ ซื่ ีอาเซื่ยีน และ 
SCG Group เปน็เจา้ภาพจด่งานส่ิมั่มั่นา “Thailand-Vietnam 
on Mutual Growth and Development” ณ ซื่ ีอาเซื่ยีน 
ถืนนรช่ดาภิเษัก เพ่�อส่ิงเสิรมิั่ความั่ส่ิมั่พ่นธุ ์ข่ยายเครอ่ข่า่ย
ทางด้านธุรุกิจ แลกเปลี�ยนความั่คิดเห็นระหวา่งผิ้้ประกอบการ
ไทยและเวยีดนามั่ในการพ่ฒนาศ่ักยภาพทางการค้าการ
ลงทนุก่บประเทศัเวยีดนามั่ให้แก่ผิ้้ประกอบการข่องไทย

• สมิาค์มิการจดัูการธุรุกิจแห่งประเที่ศไที่ย (Thailand 
Management Association: TMA) 
ไทยเบฟให้ความั่สิำาค่ญอยา่งยิ�งในการข่บ่เคล่�อนการดำาเนิน
กิจกรรมั่ข่ององค์กรไม่ั่แสิวงหาผิลกำาไร เพ่�อสิรา้งคนดีคนเก่งให้
ก่บประเทศั และยกระด่บข่ดีความั่สิามั่ารถืในการแข่ง่ข่น่ข่องธุรุกิจ
และประเทศัไทย เติรยีมั่ความั่พรอ้มั่ให้น่กธุรุกิจเพ่�ออนาคติที�ย่�งยน่ 
โดยมั่ผีิ้บ้รหิารไทยเบฟทำาหน้าที�เปน็ Advisory Committee of  
TMA Center for Competitiveness และ Steering Committee 
of TMA Center for Competitiveness รวมั่ท่�งให้การสิน่บสินนุ
งบประมั่าณในการดำาเนินกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ข่องสิมั่าคมั่จด่การธุรุกิจ
แห่งประเทศัไทย อาทิ Thailand Competitiveness Conference 
ซื่ึ�งเปน็กิจกรรมั่ที�เปดิโอกาสิให้ภาคธุรุกิจนำาเสินอแนวคิดในการ
ทำาให้องค์กรสิามั่ารถืแข่ง่ข่น่ได้อยา่งรวดเรว็และท่นสิมั่ย่ ติอบโจทย์
ผิ้้บรโิภค, Sustainability Forum มัุ่ง่เน้นการนำาเสินอแนวทาง
การดำาเนินธุรุกิจให้สิอดคล้องก่บเปา้หมั่ายการพ่ฒนาที�ย่�งยน่ 
(UN SDGs), Digital Management Forum ซื่ึ�งมั่ผีิ้บ้รหิารไทยเบฟ
รว่มั่แสิดงวส่ิิยท่ศัน์เกี�ยวก่บการบรหิารจด่การดิจท่ิลและเปน็
ข่อ้มั่ล้ที�ท่นสิมั่ย่เปน็ประโยชน์ต่ิอการบรหิารองค์กร เปน็ต้ิน

• UN Global Compact และสมิาค์มิเค์รอ่ขา่ยโกลบอลค์อมิแพ็ก
แห่งประเที่ศไที่ย
ในป ี2562 ไทยเบฟเข่า้รว่มั่เปน็สิมั่าชกิ UN Global Compact 
(UNGC) กรอบความั่รว่มั่มั่อ่การพ่ฒนาเพ่�อความั่ย่�งยน่แห่ง
สิหประชาชาติิ เพ่�อข่ยายความั่รว่มั่มั่อ่จากบรษ่ิัทต่ิาง ๆ ทกุภาคส่ิวน
อุติสิาหกรรมั่ มั่้ลนิธุิ องค์กรไมั่่แสิวงหากำาไร ให้ทุกองค์กร
มั่เีปา้หมั่ายความั่ย่�งยน่ในการดำาเนินกิจการ ท่�งการวางยทุธุศัาสิติร์
และการปฏิิบติ่ิการที�สิอดคล้องก่บหล่กสิากล 10 ประการข่อง 
UNGC ซื่ึ�งครอบคลมุั่ 4 มิั่ติิสิำาค่ญ ได้แก่ การต่ิอต้ิานการทจุรติิ 
การปกปอ้งสิิ�งแวดล้อมั่ มั่าติรฐานแรงงาน และสิิทธุมิั่นษุัยชน 
โดยไทยเบฟได้เข่า้รว่มั่การส่ิมั่มั่นาและการประชมุั่เชงิปฏิิบติ่ิการ 
จด่โดยสิมั่าคมั่เครอ่ข่า่ยโกลบอลคอมั่แพ็กแห่งประเทศัไทย หรอ่ 
Global Compact Network Thailand (GCNT) เพ่�อผิล่กด่นให้
องค์กรและเครอ่ข่า่ยสิมั่าชกิมั่วีส่ิิยท่ศัน์ที�ชด่เจนในการข่บ่เคล่�อน
ธุรุกิจที�ย่�งยน่ สิอดคล้องก่บหล่กสิิทธุมิั่นษุัยชนและเปา้หมั่ายข่อง
องค์การสิหประชาชาติิวา่ด้วยการพ่ฒนาอยา่งย่�งยน่ท่�ง 17 ประการ

•  เค์รอ่ขา่ยธุรุกิจห่วงโซึ่อ่ปุที่านแห่งประเที่ศไที่ย 
(Thailand Supply Chain Network: TSCN)
ไทยเบฟผิสิานความั่รว่มั่มั่อ่ก่บ 7 บรษ่ิัทเอกชนข่องไทย ในการจด่ต่ิ�ง
เครอ่ข่า่ย TSCN เพ่�อบร้ณาการความั่รว่มั่มั่อ่และเพิ�มั่พ้นการลงทนุ
ระหวา่งก่นท่�งในปจัจบุน่และการต่ิอยอดในอนาคติ โดยการดำาเนินงาน
ข่องเครอ่ข่่าย TSCN มั่ีวต่ิถืปุระสิงค์สิำาค่ญ 3 ประการ ได้แก่ 
(1) เพ่�อรว่มั่ก่นปกปอ้งมั่ล้ค่าข่องการลงทนุ อาทิ การบรหิาร
ความั่ต่ิอเน่�องทางธุรุกิจ กฎหมั่ายธุรุกิจ การเงนิ ความั่รบ่ผิิดชอบ
ต่ิอส่ิงคมั่ข่ององค์กร (2) เพ่�อรว่มั่ก่นสิรา้งเสิรมิั่คณุค่าข่องการลงทนุ 
ซื่ึ�งรวมั่ถึืงการสิรา้งความั่รว่มั่มั่่อ เพ่�อส่ิงเสิรมิั่ประสิิทธุภิาพ
การดำาเนินงานที�มั่อีย้เ่ดิมั่ อาทิ Cross-Selling Cross-Training 
การลงทนุรว่มั่ การใชท้รพ่ยากรรว่มั่ก่น และ (3) เพ่�อรว่มั่ก่นสิรา้ง
นวต่ิกรรมั่และต่ิอยอดการลงทนุ ในโครงการความั่รว่มั่มั่อ่ที�ไม่ั่เคย
ดำาเนินการมั่าก่อน เช่น การสิรา้ง Online Platform รว่มั่ก่บ 
กองทนุรว่มั่เพ่�อการลงทนุในสิติารท์อพ่ (Startup) Cross-Sharing 
ท่กษัะพน่กงาน การใช้น่กพ่ฒนาโปรแกรมั่สิำาหรบ่โครงการ
ในประเทศัไทย
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ดูแู
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ในอนาคติเครอ่ข่า่ย TSCN มั่แีผินงานที�จะข่ยายข่อบเข่ติการบร้ณาการความั่รว่มั่มั่อ่ไปยง่ประเทศัอ่�น ๆ ในอาเซื่ยีน หรอ่ใน ASEAN+3 (ญี�ปุน่ 
สิาธุารณรฐ่ประชาชนจนี และสิาธุารณรฐ่เกาหลีใต้ิ) โดยในเบ่�องต้ิน เครอ่ข่า่ย TSCN แบ่งกลุ่มั่งานออกเปน็ 5 กลุ่มั่ เพ่�อเพิ�มั่ประสิิทธุภิาพข่อง
การบรหิารจด่การ ประกอบด้วย กลุ่มั่งานโลจสิิติิกส์ิและห่วงโซื่อ่ปุทาน กลุ่มั่งานด้านสิขุ่ภาพ  กลุ่มั่งานด้านความั่ย่�งยน่และเศัรษัฐกิจหมั่นุเวยีน 
กลุม่ั่งานด้านการศึักษัา และกลุม่ั่งานความั่ภาคภม้ั่ใิจแห่งอาเซื่ยีน (Pride of ASEAN)

หมิายเหตุ่
รายละเอยีดเกี�ยวก่บค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวข่อ้งก่บนโยบายสิาธุารณะ สิามั่ารถืดเ้พิ�มั่เติิมั่ได้ที� www.sustainability.thaibev.com
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ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิเศรษฐกิจ

ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2560 2561 2562 2563
GRI 201-1 ความสิามารถทางธิรุกิจ

รายได้รวม (ประจำาป)ี ล้านบาท 190,697 232,598 274,110 259,392

 สัดส่วนรายได้ท่ีเกิดจากประเทศไทย รอ้ยละ 97 75 70 74

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ รอ้ยละ 3 25 30 26

เงินปนัผล (ประจำาป)ี ล้านบาท 16,824 9,793 12,054 11,553

ต้นทนุการขาย ล้านบาท 131,899 162,477 189,966 178,620

ค่าใชจ้า่ยด้านผลประโยชน์พนักงาน ล้านบาท 14,318 18,265 21,880 20,008

GRI 204-1 การจดัำซือ้จดัำหา

การจดัหาโดยใชคู้่ค้าภายในประเทศ

จำานวนคู่ค้าในประเทศ (รวม) รอ้ยละ 97 96 98 97

มลูค่าการซือ้ในประเทศ (รวม) รอ้ยละ 97 91 93 92

จำานวนคู่ค้าในประเทศ  
(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 95 95 96 94

มลูค่าการซือ้ในประเทศ  
(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 96 92 89 89

จำานวนคู่ค้าในประเทศ  
(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 98 97 99 99

มลูค่าการซือ้ในประเทศ  
(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 99 91 99 98

จำานวนคู่ค้าในประเทศ (ธรุกิจอาหาร) รอ้ยละ - - 99 99

มลูค่าการซือ้ในประเทศ (ธรุกิจอาหาร) รอ้ยละ - - 99 95
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ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสิิ�งแวดำล้อม
ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2560 2561 2562 2563

GRI 302-1 การใชพ้ลังงานิภายในิองค์กร

การใชพ้ลังงานภายในองค์กรท้ังหมด เมกะจลู 6,548,882,864 6,272,113,885 8,230,240,250 8,233,894,388

 การใชพ้ลังงานภายในองค์กรจากแหล่งท่ีใชแ้ล้วหมดไป เมกะจลู 4,217,717,527 3,842,134,240 4,449,797,246 4,195,263,011

•   น้ำามันเตา เมกะจลู 1,817,833,830 1,364,409,734 1,125,218,753 1,213,782,760

•   ก๊าซธรรมชาติ เมกะจลู 112,984,871 3,298,576 19,089,673 69,188,652

•   น้ำามันรยีสู เมกะจลู 0 64,885,721 316,760,421 225,289,606

•   น้ำามันเบนซนิ เมกะจลู 4,584,687 4,303,097 4,308,057 4,881,195

•   น้ำามันดีเซล เมกะจลู 1,137,919,666 997,922,778 1,083,453,896 993,854,964

•   ถ่านหินบิทมูินัส เมกะจลู 1,040,995,429 1,300,044,619 1,719,556,012 1,463,530,288

•   ก๊าซปโิตรเลียมเหลว เมกะจลู 103,399,044 107,269,714 181,410,434 224,735,545

การใชพ้ลังงานจากเชือ้เพลิงท่ีเกิดข้ึนทดแทนใหม่ได้ เมกะจลู 1,190,073,807 1,072,622,936 2,658,773,769 2,960,910,252

•   ก๊าซชวีภาพ เมกะจลู 583,460,442 565,276,866 668,481,859 629,994,793

•   น้ำากากส่าเข้มข้น เมกะจลู 558,402,242 451,631,413 269,827,965 508,714,007

•   แอลกอฮอล์หัว-หาง เมกะจลู 48,211,123 55,714,657 54,483,922 64,632,383

•   เศษไม้ เมกะจลู 0 0 1,631,099,974 1,673,871,138

•   แกลบ เมกะจลู 0 0 34,279,740 35,079,676

•   เชือ้เพลิงชวีมวล เมกะจลู 0 0 600,310 48,618,255

ไฟฟา้และไอน้ำาท่ีซือ้จากภายนอก เมกะจลู 1,172,076,339 1,085,069,893 1,291,715,097 1,262,064,027

•   ไฟฟา้ เมกะจลู 1,094,353,260 991,558,614 1,165,983,325 1,125,758,020

•   ไอน้ำา เมกะจลู 77,723,079 93,511,279 125,731,773 136,306,007

ไฟฟา้ท่ีผลิตเองจากแหล่งท่ีเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ เมกะจลู 456 442,337 392,535 536,199

•   พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะจลู 456 442,337 392,535 536,199

ไฟฟา้ท่ีขายสู่ภายนอก เมกะจลู 30,985,265 35,977,518 170,438,396 153,463,100

•   ไฟฟา้พลังงานทดแทนท่ีขายได้ เมกะจลู 30,985,265 35,977,518 170,438,396 153,463,100

ไอน้ำาท่ีขายจากแหล่งพลังงานท่ีใชแ้ล้วหมดไป เมกะจลู 0 0 0 363,566

อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ่งด่ืม (9) (12)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

215.48 204.33 244.89 245.97

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 สรุา (9)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

565.59 555.09 701.09                       
676.22 

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์ เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

198.86 213.01 218.25                         
231.02 

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 เครือ่งด่ืมโออชิิ

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

119.65 111.48 130.00                         
137.76 

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 เสรมิสขุ

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

50.18 43.16 41.83                           
35.19 

อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม
ประเทศไทย (12) (9)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

215.48 204.33 232.94 232.19

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 เครือ่งด่ืม (GRGI) (2)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 592.44 527.05

•   อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
 เครือ่งด่ืม (Inver House) (2)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 757.44  855.71 

อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร เมกะจลูต่อกิโลกรมั 8.86 6.83 6.93 8.14

GRI 303-3 การใชท้รพัยากรนิ้ำาแยกตามประเภทของแหล่งนิ้ำา (3)

ปรมิาณการใชท้รพัยากรน้ำาท้ังหมด ล้านลิตร 24,842 19,883 46,561 24,867

•   น้ำาผิวดิน (น้ำาฉีด ≤ 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

18,827 15,128

18,233 16,170

•   น้ำาผิวดิน (น้ำาประเภทอืน่ ๆ > 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 734

•   ปรมิาณน้ำาผิวดินท้ังหมด ล้านลิตร 18,827 15,128 18,233 16,904
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ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2560 2561 2562 2563
•   น้ำาบาดาล (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  

 ค่าสารละลายท้ังหมด)
ล้านลิตร

3,892 3,435

4,249 5,670

•   น้ำาบาดาล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ > 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมด ล้านลิตร 3,892 3,435 4,249 5,670

•   น้ำาทะเล (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

0 0

0 0

•   น้ำาทะเล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ >1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาทะเลท้ังหมด ล้านลิตร 0 0 0 0

•   น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ  
 (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

0 0

0 0

•   น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ (น้ำาประเภทอืน่ ๆ >  
 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบท้ังหมด ล้านลิตร 0 0 0 0

•   น้ำาจากแหล่งภายนอก (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร 
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

2,479 1,320

1,465 2,130

•   น้ำาจากแหล่งภายนอก (น้ำาประเภทอืน่ ๆ >  
 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 134 163

•   ปรมิาณน้ำาจากแหล่งภายนอกท้ังหมด ล้านลิตร 2,123 1,320 1,599 2,293

ปรมิาณการใชท้รพัยากรน้ำาท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมี
ความเครยีดของน้ำา

ล้านลิตร N/A N/A 25,000 13,298

•   น้ำาผิวดิน (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A

9,638 8,888

•   น้ำาผิวดิน (น้ำาประเภทอืน่ ๆ > 1000 มก./ลิตร 
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาผิวดินท้ังหมด ล้านลิตร N/A N/A 9,638 8,888

•   น้ำาบาดาล (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A

2,640 3,393

•   น้ำาบาดาล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ > 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมด ล้านลิตร N/A N/A 2,640 3,393

•   น้ำาทะเล (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A

0 0

•   น้ำาทะเล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ > 1000 มก./ลิตร  
 ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาทะเลท้ังหมด ล้านลิตร N/A N/A 0 0

•   น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ 
 ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A

0 0

•   น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ (น้ำาประเภทอืน่ ๆ >  
 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบท้ังหมด ล้านลิตร N/A N/A 0 0

•   น้ำาจากแหล่งภายนอก (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ 
 ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A N/A

443 1,017

•   น้ำาจากแหล่งภายนอก (น้ำาประเภทอืน่ ๆ >  
 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0

•   ปรมิาณน้ำาจากแหล่งภายนอกท้ังหมด ล้านลิตร N/A N/A 443 1,017

•   น้ำาผิวดินท่ีมาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A 443 1,017

•   น้ำาบาดาลท่ีมาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A 0 0

•   น้ำาทะเลท่ีมาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A 0 0

•   น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบท่ีมาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A 0 0
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GRI 303-4 การระบายนิ้ำาท้ิงออกจากโรงงานิ (3) (4)

ปรมิาณน้ำาท้ิงท่ีระบายออกจากโรงงานท้ังหมด ล้านลิตร 12,705 9.485 11,040 12,199

•   น้ำาผิวดิน ล้านลิตร N/A N/A 8,313 9,524

•   น้ำาบาดาล ล้านลิตร N/A N/A 0 0

•   น้ำาทะเล ล้านลิตร N/A N/A 21 33

•   น้ำาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A N/A 2,707 2,642

ปรมิาณน้ำาจดืท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง (≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A N/A 5,305 4,272

ปรมิาณน้ำาประเภทอืน่ ๆ ท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง  
(> 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A N/A 5,735 7,927

ปรมิาณน้ำาจดืท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ความเครยีดของน้ำา  
(≤ 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A N/A 2,689 1,263

ปรมิาณน้ำาประเภทอืน่ ๆ ท่ีปล่อยท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีมี 
ความเครยีดของน้ำา  
(> 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A N/A 3,604 4,971

GRI 303-5 ปรมิาณการใชน้ิ้ำา (3)

ปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมด ล้านลิตร 12,137 10,398 13,040 12,668

ปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครยีดของน้ำา ล้านลิตร N/A N/A 6,435 7,063

ความเปล่ียนแปลงของปรมิาณน้ำาท่ีเก็บกัก (8) ล้านลิตร N/A N/A 109 (80)

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

4.01 3.52 4.08 3.96

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุา เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

9.89 7.26 7.68 8.79

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์ เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

1.46 2.07 2.53 2.64

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออชิิ เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.62 2.97 2.69 1.55

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสรมิสขุ เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.41 3.17 3.57 2.90

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม
ประเทศไทย

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

4.01 3.52 3.83 3.75

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRGI) เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 11.42 10.40

•   อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  
 (Inver House)

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 15.19 10.63

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร เฮกโตลิตรต่อ
กิโลกรมั

0.28 0.22 0.21 0.23

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

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรง (ประเภท 1) ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

1,144,905 1,053,716 1,371,739 1,331,768

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงขั้นต้ัน (ประเภท 1) ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

901,067 826,801 927,649 881,891

การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ทางชวีภาพ (10) ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

243,837 226,915 444,090 449,877 

GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกทางออ้ม (ประเภท 2)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้ม (ประเภท 2) ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

179,078 163,317 186,696 180,966
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GRI 305-4 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกต่อหน่ิวยผลิตภัณฑ์ (5)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (ประเภท 1 และ 2) ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

1,080,145 990,119 1,114,345 1,062,857

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ่งด่ืม (12)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

36.06 34.54 35.23  33.48 

•   อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 
 หน่วยผลิตภัณฑ์สรุา

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

131.48 133.32 130.15  121.44 

•   อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 
 หน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

19.87 21.68 21.88  22.71 

•   อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 
 หน่วยผลิตภัณฑ์โออชิิ

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

12.31 11.99 15.49  15.18 

•   อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อ 
 หน่วยผลิตภัณฑ์เสรมิสขุ

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

5.12 4.39 4.60  3.65 

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ่งด่ืมประเทศไทย (12)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

 36.06  34.54  34.41  33.13 

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
(GRG)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 61.63  41.71 

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
(Inver House)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A N/A 60.26  54.48 

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
อาหาร

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ 
กิโลกรมั

1.12 0.86 0.85  1.00 

GRI 306-2 ของเสีิยที�แบ่งตามประเภทและวธิิกีารจดัำการ (7)

ปรมิาณของเสียท่ีอนัตรายท้ังหมด ตัน N/A 318 185  168

•   นำากลับมาใชซ้้ำา ตัน N/A 1 6  9 

•   นำากลับมาใชใ้หม่ ตัน N/A 173 93  55 

•   ฟ้ืนฟูเปน็พลังงาน ตัน N/A 31 59  44 

•   เผาท้ิง ตัน N/A 11 1 0

•   ฝงักลบ ตัน N/A 102 18  34 

•   บำาบัดด้วยเคมี ตัน N/A 0 3  26 

•   อดัฉีดลงบ่อใต้ดิน ตัน N/A 0 4 0

ปรมิาณของเสียท่ีไม่อนัตรายท้ังหมด ตัน N/A 13,155 38,071  37,434 

•   นำากลับมาใชซ้้ำา ตัน N/A 121 1,950  2,006 

•   นำากลับมาใชใ้หม่ ตัน N/A 10,051 18,404  18,265 

•   ทำาเปน็ปุย๋ ตัน N/A 864 12,194  10,479 

•   ฟ้ืนฟูเปน็พลังงาน ตัน N/A 346 236  158 
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•   เผาท้ิง ตัน N/A 67 38  2,419 

•   ฝงักลบ ตัน N/A 1,706 5,238  4,099 

•   บำาบัดด้วยเคมี ตัน N/A 0 10  8 

DJSI ปรมิาณของเสีิยแบ่งตามประเภทและการกำาจดัำ

ของเสียท้ังหมด (6) ตัน 65,645 13,473 38,256 37,602

•   ของเสียท่ัวไป ตัน 2,936 N/A N/A N/A

•   ของเสียอนัตราย ตัน 261 N/A N/A N/A

•   ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเปน็ผลพลอยได้ ตัน 46,922 N/A N/A N/A

•   ของเสียท่ีมีมลูค่า ตัน 15,526 N/A N/A N/A

ปรมิาณของเสียท้ังหมดท่ีถกูใช ้นำากลับมาใชใ้หม่ 
หรอืขาย

ตัน 62,448 11,587 32,707  31,016

ปรมิาณของเสียท่ีถกูกำาจดัท้ังหมด ตัน 3,197 1,886 5,314  6,586 

หมายเหตุ
N/A: ไมม่ขีอ้มลู

1. ในป ี2561-2562 ไทยเบฟรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยมีการเพ่ิมเติมขอบเขตดังน้ี
 1.1 ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุ่มธรุกิจอาหาร ได้แก่ บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จำากัด (บ้านบึง)
 1.2  ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุ่มธรุกิจเครือ่งด่ืมไมมี่แอลกอฮอล์ของ บรษัิท เอส.พี.เอม็ อาหารและเครือ่งด่ืม จำากัด (ภายใต้เสรมิสขุ) 

ยกเลิกในป ี2562
 1.3  ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุ่มธรุกิจต่อเน่ือง ได้แก่ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอรย์ี ่จำากัด และบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จำากัด และ

บรษัิท ไทยโมลาส จำากัด
2.  ในป ี2562 บรษัิทไทยเบฟขยายขอบเขตในการรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยประเทศเมียนมา (แกรนด์ รอยลักรุป๊) และ

ประเทศสกอตแลนด์ (บรษัิท อนิเวอร ์เฮา้ส์ ดิสทิลเลอร ์จำากัด)
3. ในป ี2562 ไทยเบฟได้เริม่รายงานขอ้มลูเรือ่งน้ำาและน้ำาเสียตามมาตรฐาน GRI 303 (2018) โดยข้อมลูยอ้นหลังได้ถกูจดัหมวดหมูใ่หม่ตามขอ้กำาหนดใหม่
4.  ขอ้มลูน้ำาท้ิง ป ี2560-2561 ถึงปจัจบุนัของไทยเบฟได้มกีารปรบัปรงุให้เปน็ปจัจบุนั โดยการเพ่ิมสารปรบัปรงุดินท่ีบรจิาคให้ชมุชน เปน็ส่วนหน่ึงของน้ำาท้ิงของแหล่ง

ภายนอก เปน็ผลให้ปรมิาณน้ำาท้ิงมปีรมิาณสงูขึ้น
5.  ขอ้มลูตามดัชนีชีว้ดั GRI 305-1 ของป ี2560 - 2561 ได้แก้ไขเพ่ือครอบคลมุการรัว่ไหลของก๊าซเรอืนกระจกจากระบบบำาบัดน้ำาเสีย เปน็ผลให้การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ทางตรงและอตัราส่วนการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงเพ่ิมสงูขึ้น
6. ในป ี2560 การกำาจดัของเสียจะแบง่ตามประเภทของเสียท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ซึ่งแบง่ออกเปน็ 4 ประเภท ได้แก่
 6.1 ของเสียท่ัวไป ซึ่งมผีู้รบัไปกำาจดั ได้แก่ หน่วยงานท้องถ่ิน เชน่ เทศบาล หรอืองค์การบรหิารส่วนตำาบล
 6.2 ของเสียอนัตราย ซึ่งมผีู้รบัไปกำาจดั ได้แก่ บรษัิทจา้งกำาจดัท่ีมใีบอนญุาตถกูต้องตามกฎหมายกำาหนด
 6.3 ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเปน็ผลพลอยได้ ซึ่งมบีรษัิทในเครอืรบัไปดำาเนินการ ทำาให้เกิดรายได้กับไทยเบฟ ได้แก่ บรษัิท อาหารเสรมิ จำากัด
 6.4 ของเสียมมีลูค่า ซึ่งมกีารคัดแยกชนิดท่ีสามารถนำากลับมาใชซ้้ำา (Reuse) และนำากลับมาใชใ้หม่ (Recycle)
7. ในป ี2561 ถึงปจัจบุนั ไทยเบฟรายงานของเสียแบง่ตามประเภทของเสียและวธิกีารกำาจดัตามมาตรฐาน GRI 306-2
8. ไทยเบฟนิยามการกักเก็บน้ำาเปน็ส่วนสำาคัญของผลกระทบด้านการบรหิารจดัการน้ำาถ้าระบบกักเก็บน้ำาน้ันอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมีความเครยีดของน้ำา ในกรณีท่ีตัวเลขอยูใ่นวงเล็บ  
 (อาทิ ตัวเลขป ี2563) หมายความวา่ การเปล่ียนแปลงของปรมิาณการกักเก็บน้ำาเปน็ไปในทางลดลง
9. อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ ไมร่วมการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือขายให้ภายนอก
10. บรษัิทได้แก้ไขขอ้มลูจากการรายงานก่อนหน้าสำาหรบัการปลดปล่อยก๊าซทางชวีภาพให้ครอบคลมุก๊าซชวีภาพและการใชพ้ลังงานทดแทนอืน่ ๆ ตามมาตรฐาน GRI 302-1
11.  การใชพ้ลังงานท้ังหมดภายในองค์กร อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงของผลิตภัณฑ์อาหาร 

(ประเภท 1) ของป ี2561 ได้ถกูแก้ไขเน่ืองจากพบขอ้ผิดพลาดเก่ียวกับขอ้มลูก๊าซธรรมชาติ
12. “ธรุกิจเครือ่งด่ืม-ประเทศไทย” กล่าวถึงการดำาเนินธรุกิจในประเทศไทย “ธรุกิจเครือ่งด่ืม” กล่าวถึงการดำาเนินธรุกิจรวมต่างประเทศ 
13.  ในป ี2562 จำานวนคู่ค้าและมลูค่าการซือ้ในประเทศของธรุกิจอาหารเปน็ของบรษัิท โออชิ ิฟูด้ เซอรว์สิ จำากัด และ บรษัิท ฟูด้ออฟเอเชยี จำากัด ส่วนในป ี2563 

ได้ขยายขอบเขตรวมบรษัิท คิวเอสเอ จำากัด เขา้มาด้วย
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ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิเศรษฐกิจ

ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
GRI 102-8 จำานิวนิพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

จำานวนพนักงานท้ังหมด คน 24,821 16,546 24,538 17,013 25,889 19,974 26,723 20,926

 จำานวนพนักงานระดับบรหิาร คน 1,307 846 1,477 947 1,655 1,061 1,751 1,124

จำานวนพนักงานระดับพนักงาน คน 23,514 15,700 23,061 16,066 24,234 18,913 24,972 19,802

GRI 401-1 การจา้งพนัิกงานิใหม่และการหมนุิเวยีนิออกของพนัิกงานิ

การจา้งพนัิกงานิใหม่

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

จำานวนพนักงานจา้งท้ังหมด คน 3,101 1,472 3,308 3,056 2,740 3,683 1,820 1,617

กลุ่มอายตุ่ำากวา่ 30 ปี คน 1,904 1,080 2,075 2,497 1,604 3,310 1,063 1,360

รอ้ยละ 61 73 63 82 59 90 58 84

กลุ่มอาย ุ30 - 50 ปี คน 1,181 379 1,212 538 1,105 351 735 247

รอ้ยละ 38 26 37 18 40 10 40 15

กลุ่มอายสุงูกวา่ 50 ปี คน 16 13 21 21 31 22 22 10

รอ้ยละ 0.5 0.9 0.6 0.7 1.1 0.6 1.2 0.6

การหมนุิเวยีนิออกของพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

จำานวนพนักงานออกท้ังหมด คน 3,851 1,725 3,394 2,502 2,236 3,048 1,820 2,186

กลุ่มอายตุ่ำากวา่ 30 ปี คน 1,707 931 1,558 1,696 927 2,457 686 1,704

รอ้ยละ 44 54 46 68 41 81 38 78

กลุ่มอาย ุ30 - 50 ปี คน 1,728 641 1,404 620 1,043 467 585 340

รอ้ยละ 45 37 41 25 47 15 47 16

กลุ่มอายสุงูกวา่ 50 ปี คน 416 153 413 205 266 124 276 142

รอ้ยละ 11 8.9 12 8.2 12 4.1 15 6

จำานวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ คน 3,084 1,594 2,776 2,302 2,197 3,033 1,684 1,982

GRI 404-1 ชั�วโมงการฝกึอบรมพนัิกงานิแยกตามเพศ และระดัำบพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

ระดับผู้บรหิาร (รวม) จำานวนชัว่โมงอบรม
เฉล่ียต่อคนต่อปี

33.55 51.41 21.34 8.14

ผู้บรหิารระดับกลาง (รวม) จำานวนชัว่โมงอบรม
เฉล่ียต่อคนต่อปี

62.01 62.71 48.11 25.04

หัวหน้าส่วนงาน (รวม) จำานวนชัว่โมงอบรม
เฉล่ียต่อคนต่อปี

60.87 58.12 38.67 25.63

พนักงานอาวโุส (รวม) จำานวนชัว่โมงอบรม
เฉล่ียต่อคนต่อปี

39.15 35.72 18.13 24.47

พนักงาน (รวม) จำานวนชัว่โมงอบรม
เฉล่ียต่อคนต่อปี

10.19 5.09 6.07 13.86
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ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย
2560 2561 2562 2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
GRI 404-3 สัิดำส่ิวนิพนัิกงานิที�ได้ำรบัการประเมินิประสิิทธิภิาพการทำางานิและการพัฒนิาอาชพี แยกตามเพศและประเภทพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ (4)

พนักงานท้ังหมด คน 31,325 31,549 32,989 33,959

พนักงานท้ังหมด (แยกตามเพศ) คน 20,579 10,746 20,470 11,079 21,571 11,418 21,600 12,359

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100 100 100

พนักงานระดับผู้บรหิารระดับสงู (ระดับ 13 ขึ้นไป) (5) คน 60 60 202 190

รอ้ยละ 100 100 100 100

พนักงานระดับบรหิาร (ระดับ 8 - 12) (5) คน 2,047 2,266 2,456 2,514

รอ้ยละ 100 100 100 100

พนักงานระดับพนักงาน (ระดับ 1 - 7) (5) คน 29,218 29,223 30,331 31,255

รอ้ยละ 100 100 100 100

GRI 413-1 โครงการการพัฒนิา การประเมินิผลกระทบการมีส่ิวนิรว่มกับชมุชนิท้องถิ�นิ

สัดส่วนพ้ืนท่ีหรอืจงัหวดัท่ีได้ดำาเนินการเปรยีบเทียบกับ
พ้ืนท่ีหรอืจงัหวดัท้ังหมด

รอ้ยละ 100 100 100 100

สัดส่วนพ้ืนท่ีได้ดำาเนินการโดยรอบโรงงาน รอ้ยละ 100 100 100 100

สัดส่วนพ้ืนท่ีเปา้หมายในการขาย รอ้ยละ 100 100 100 100

หมายเหตุ
N/A: ไมม่ขีอ้มลู

1.  การออกของพนักงานท้ังหมด ประเมินจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ีออกจากบรษัิทด้วยเหตผุลท่ีครอบคลมุการลาออกโดยสมัครใจ การเลิกจา้ง การเกษียณอาย ุ
และเสียชวีติ

2. การลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ประเมินจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ีจงใจออกจากบรษัิทด้วยเหตผุลต่าง ๆ
3.  ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางาน คำานวณจากจำานวนพนักงานท่ีมีสิทธิไ์ด้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานตามระเบียบของแต่ละบรษัิทในกลุ่ม 

(เชน่ การผ่านการทดลองงาน และ/หรอืทำางานกับบรษัิทมามากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป)
4. ต้ังแต่ป ี2562 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพี ได้มีการปรบักลุ่มของระดับพนักงาน เปน็ผู้บรหิารระดับสงู พนักงานระดับบรหิาร 

และพนักงานระดับพนักงาน
4.1 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพีระหวา่งป ี2560 - 2561 ผู้บรหิารระดับสงู หมายถึง พนักงานระดับ 15 ขึ้นไป
4.2 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพีระหวา่งป ี2560 - 2561 พนักงานระดับบรหิาร หมายถึง พนักงานระดับ 8 - 14
4.3 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพีระหวา่งป ี2560 - 2561 พนักงานระดับพนักงาน หมายถึง พนักงานระดับ 1 - 7

5. ข้อมลูโครงการการพัฒนาชมุชน การประเมินผลกระทบการมีส่วนรว่มกับชมุชนท้องถ่ิน ในป ี2560 เปน็การแสดง 1) สัดส่วนพ้ืนท่ีหรอืจงัหวดัท่ีได้ดำาเนินการเปรยีบเทียบกับพ้ืนท่ี
จงัหวดัท้ังหมด 2) สัดส่วนพ้ืนท่ีท่ีได้ดำาเนินโครงการพัฒนาชมุชนรอบโรงงาน และ 3) สัดส่วนพ้ืนท่ีเปา้หมายการขาย

6. ข้อมลูโครงการการพัฒนาชมุชน การประเมินผลกระทบการมีส่วนรว่มกับชมุชนท้องถ่ิน ต้ังแต่ป ี2561 เปน็ต้นมา คำาวา่ สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการท่ีมีการ
ประเมินโครงการท่ีอาจมีผลกระทบต่อชมุชนในกรอบของโรงงานท่ีมีการดำาเนินการท่ัวประเทศ (32 แห่ง)
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ตัวชีว้ดัำด้ำานิความปลอดำภัย อาชวีอนิามยั และสิภาพแวดำล้อมในิการทำางานิ
ตัวชีว้ดัำ ชื�อ หน่ิวย 2560 2561 2562 2563

GRI Indicators

GRI 403-8 
(2018)

บคุลากรภายใต้ระบบบรหิารด้ำานิอาชวีอนิามัยและความปลอดำภัย

1. พนักงาน คน 41,367 41,551 45,863 47,649

 รอ้ยละ 100 100 100 100

2. ผู้รบัเหมา คน N/A N/A 21,545 46,755

รอ้ยละ N/A N/A 100 100

GRI 403-9 
(2018)

การบาดำเจบ็จากการทำางานิ

การเสียชวีติ

1. พนักงาน

•   จำานวน คน 6 5 1 3

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

N/A N/A 0.01 0.03

2. ผู้รบัเหมา

•   จำานวน คน 0 0 0 0

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

0 0 0 0

อตัราการบาดเจบ็รนุแรง (ไม่รวมการเสียชวีติ)

1. พนักงาน

•   จำานวน คน N/A N/A 7 4

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

N/A N/A 0.07 0.04

2. บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

•   จำานวน คน N/A N/A 0 0

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

N/A N/A 0 0

อตัราการบาดเจบ็ท่ัวไป

1. พนักงาน

•   จำานวน คน N/A N/A 259 280

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

N/A N/A 2.63 2.56

2. บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

•   จำานวน คน N/A N/A 29 51

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

N/A N/A 2.51 2.40
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ตัวชีว้ดัำ ชื�อ หน่ิวย 2560 2561 2562 2563

อตัราการหยดุงานจากการบาดเจบ็เน่ืองจากการทำางาน

•   พนักงาน ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

1.90 1.36 1.67 1.72

•   บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

1.22 0.89 1.73 1.74

GRI 403-10 
(2018)

อตัราการเจบ็ปว่ยจากการทำางานิ

การเจบ็ปว่ยท่ัวไปจากการทำางาน

1. พนักงาน

•   จำานวน คน 6 0 3 2

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

0.06 0.00 0.03 0.02

2. บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

•   จำานวน คน 0 0 0 0

•   อตัรา ต่อ 1,000,000 
ชัว่โมง

0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ
N/A: ไมม่ขีอ้มลู

1. ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทไทยเบฟได้เปล่ียนมาใชม้าตรฐาน GRI 403 เวอรช์ัน่ 2018 แทนเวอรช์ัน่ 2016 ในการรายงานตัวชีว้ดัด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย  
 และสภาพแวดล้อมในการทำางาน
2. ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทไทยเบฟรายงานขอ้มลูอตัราการบาดเจบ็จากการทำางาน แยกประเภทเปน็ อตัราบาดเจบ็ท่ัวไป และอตัราการบาดเจบ็รนุแรง  
 ตามมาตรฐาน GRI 2018
3. ในป ี2562 ขอบเขตการรายงานขอ้มลูด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ครอบคลมุผู้รบัเหมา และเปน็บคุลากรท่ีไมไ่ด้จดัจา้ง 
 โดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ
4. ขอ้มลูอตัราการบาดเจบ็จากการทำางานของป ี2560 - 2561 ได้ถกูคำานวณใหม ่จากอตัราต่อ 200,000 ชัว่โมงทำางาน เปน็ อตัราต่อ 1,000,000 ชัว่โมงทำางาน
5. การเจบ็ปว่ยจากการทำางานเปน็การรายงานกรณีการเจบ็ปว่ยท่ีได้รบัการยนืยนัจากแพทยอ์าชวีเวชศาสตร์
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Independent Assurance Statement 
Relating to Thai Beverage Public Company Limited’s Sustainability 
Report for the fiscal year 2020 (1st October 2019 – 30th September 
2020) 
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 Limited (LR) was commissioned by Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev), to provide 
independent assurance on its Sustainability Report (“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 LR’s verification procedure. LR’s verification procedure is based on current 
best practice, is in accordance with ISAE 30001 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of 
performance data. 

Our assurance engagement covered ThaiBev’s operations and activities in Thailand, Myanmar, and United Kingdom specifically the following 
requirements: 

• Confirming that the report is in accordance with: GRI Standards (2016) and core option
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below: 

- Economic:  GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed 
- Environmental: GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 (2018 edition) Water 

withdrawal, GRI 303-4 (2018 edition) Water discharge, GRI 303-5 (2018 edition) Water consumption, GRI 305-1 Direct (Scope 1) 
GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions, GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-2 Waste by type 
and disposal method 

- Social: GRI 403-8 (2018 edition) Workers covered by an occupational health and safety management system, GRI 403-9 (2018 
edition) Work-related injuries, GRI 403-10 (2018 edition) Work-related ill health, 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 suppliers, contractors and any third-parties mentioned in the 
report. 

LR’s responsibility is only to ThaiBev.  LR 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. 

LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that ThaiBev has not, in all material respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• 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.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed.  

LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were undertaken as 
part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing ThaiBev’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. 
We did this by interviewing ThaiBev’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as reviewing documents 
and associated records. 

• Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the 
data.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for 
internal verification.  We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

______________________________ 

1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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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, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

 

• Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at: 

Spirit Group:  

• Natheechai Company Limited, Surat Thani Province, Thailand 

• Inver House Distillers Limited, Scotland, United Kingdom 

• Grand Royal Group, Yangon, Myanmar 

Beer Group: 

• Beer Thai (1991) Public Company Limited, Kamphaeng Phet Province, Thailand 

Non-Alcoholic Beverage Group: 

• Sermsuk Public Company Limited, Pathum Thani and Chonburi Provinces, Thailand 

Food Group: 

• Oishi Food Service Company Limited, Chonburi Province, Thailand 

Supply Chain Management Operations: 

• Thai Beverage Energy Company Limited, Surat Thani Province, Thailand 

• Thai Beverage Recycle Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand  

• Thai Beverage Logistics Company Limited, Surat Thani Province, Thailand  

Note:  
1:  LR 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.  LR did not visit the plants in the United Kingdom and Myanmar.  Data for these locations were 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.    

• Responsiveness:  
ThaiBev and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that ThaiBev should address 
further on circular economy business model through its stakeholder groups, typically with supply chains and customers.   

• Reliability  
Data management systems are established and centralized for the data and information collection and calculation associated with the 
selected GRI indicators. However, we believe that ThaiBev should work further on the accuracy of GHG emissions from biogas flow 
meter as it will play an important role in ThaiBev carbon reduction roadmap. 

 
LR’s standards, competence and independence 
LR 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 LR for ThaiBev and as such does not compromise our independence or impartiality. 

 
 Dated: 5 December 2020 

 
Opart Charuratana   
LR Lead Verifier 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited 
22nd  Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
LR reference: BGK00000507/C 
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คำาอธิบิายศัพท์
คำาศัพท์ ความหมาย หน้ิา

การล้างยอ้น (Backwashing) การปล่อยหรอืสบูน้ำาให้ไหลยอ้นผ่านสารกรอง โดยสวนทางการกรอง เพ่ือไล่ตะกอนลอยท่ีติดอยูบ่นชัน้ผิวหน้า
ทรายกรอง ทำาให้ทรายกรองมีการขยายตัวและมีการขยบัตัว

การบำาบัดน้ำาเสียแบบบึงประดิษฐ์ 
(Wetland)

เปน็ระบบบำาบัดน้ำาเสียท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ ข้อดีของระบบน้ีคือไม่ซบัซอ้นและไม่ต้องใชเ้ทคโนโลยี
ในการบำาบัดสงู มีประสิทธภิาพในการบำาบัดสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ของแข็งแขวนลอย และโลหะหนัก 
ได้ดี นอกจากน้ียงัมค่ีาใชจ้า่ยในการก่อสรา้งระบบ การดำาเนินระบบ และการดแูลบำารงุรกัษาน้อย ระบบบำาบดัดังกล่าว
อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลกูพืช เชน่ กก แฝก ธปูฤ ๅษี และออ้ เปน็ต้น

การประเมินวฏัจกัรชวีติของผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Assessment – LCA) 

เปน็กระบวนการวเิคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมีต่อส่ิงแวดล้อมตลอดชว่งชวีติของผลิตภัณฑ์ 
ต้ังแต่การสกัดหรอืการได้มาซึ่งวตัถดิุบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจา่ย การใชง้านผลิตภัณฑ์ การนำา
มาใชใ้หม่หรอืการแปรรปู และการจดัการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน โดยมีการระบถึุงปรมิาณพลังงาน
และวตัถดิุบท่ีใช ้รวมถึงของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสขุอนามัยของ
ชมุชน เพ่ือท่ีจะหาวธิกีารในการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสดุและมีการใชท้รพัยากร
อยา่งมีประสิทธภิาพมากท่ีสดุ

ก๊าซเรอืนกระจก 
(Greenhouse Gases – GHGs)

ก๊าซใด ๆ ท่ีมีคุณสมบัติในการดูดซับรงัสีอนิฟราเรด (ความรอ้น) ท่ีปล่อยออกจากพ้ืนผิวโลก แล้วแผ่รงัสี
ความรอ้นกลับมาสูพ้ื่นโลก ก่อให้เกิดสภาวะโลกรอ้น ก๊าซหลัก ๆ ท่ีจดัเปน็ก๊าซเรอืนกระจกคือคารบ์อนไดออกไซด์ 
(CO2) มีเทน (CH2) ไนตรสัออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFCs) 
ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลอูอไรด์ (SF6) โอโซน (O3) และสารคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (CFCs)

ความต้องการน้ำา (Water Demand) ความต้องการในการใชน้้ำา

คารบ์อนฟุตพรนิต์ขององค์กร 
(Carbon Footprint Organization)

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เชน่ การเผาไหมข้องเชือ้เพลิง การใชไ้ฟฟา้ 
การจดัการของเสีย และการขนส่ง วดัออกมาในรปูตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า 
(Carbon Dioxide Equivalent – CO2e)

หน่วยแสดงความสามารถในการทำาให้โลกรอ้นเมื่อเทียบในรปูปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

คู่ค้ากลุ่มกลยทุธ ์(Strategic supplier) คู่ค้าท่ีมีมลูค่าซือ้ต่อปสีงูและมีผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกิจของบรษัิทสงู ตามหลักการ Kralijic Matrix

คู่ค้ารายสำาคัญ (Critical supplier) คู่ค้าท่ีมีความสำาคัญต่อการดำาเนินธรุกิจและความสำาเรจ็ของบรษัิท ได้แก่ คู่ค้าท่ีจำาหน่ายวตัถดิุบท่ีสำาคัญ คู่ค้าท่ีมี
มลูค่าซือ้ต่อปสีงู คู่ค้าท่ีไม่สามารถทดแทนได้ เปน็ต้น

เครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพรนิต์
ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint 
Product) 

ฉลากท่ีระบปุรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ชว่ยให้ผูบ้รโิภคตัดสินใจ
ลดการทำาลายระบบนิเวศและภาวะโลกรอ้น รอยเท้าคารบ์อนเปน็การแสดงค่าคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากคารบ์อน 
(Carbon Footprint Label)

ฉลากท่ีระบปุรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ชว่ยให้ผูบ้รโิภคตัดสินใจ
ลดการทำาลายระบบนิเวศและภาวะโลกรอ้น คารบ์อนฟุตพรนิต์เปน็การแสดงค่าคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากลดโลกรอ้น 
(Carbon Footprint Reduction) 

ฉลากท่ีแสดงวา่ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคารบ์อนฟุตพรนิต์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดโดยเปรยีบเทียบคารบ์อนฟุตพรนิต์ของผลิตภัณฑ์
ในปปีจัจบุันกับปฐีาน คือไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 2 เมื่อเทียบกับปฐีาน

เชือ้เพลิงชวีภาพ (Biofuel) เชือ้เพลิงท่ีได้จากชวีมวล (Biomass) เม่ือนำามาผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสม สามารถเปล่ียนให้เปน็พลังงานหมนุเวยีนได้

ธรณีสัณฐาน (Geomorphology) รปูแบบหรอืลักษณะของเปลือกโลก ท่ีมีรปูพรรณสัณฐานต่างกัน เชน่ เปน็ภเูขา ท่ีราบสงู ท่ีราบ และอืน่ ๆ 
จากภาพกองหินท่ีปรากฏอยูบ่นยอดเขาเหล่าน้ี เกิดจากการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติด้วยระยะเวลาท่ียาวนาน 
ซึ่งมีลักษณะภมูิอากาศ ลักษณะกายภาพ เปน็ตัวกำาหนดการเปล่ียนแปลง

นวตักรรม (Innovation) การนำาส่ิงใหม่ ๆ อาจเปน็แนวคิด ส่ิงประดิษฐ์ใหม่ ๆ ท่ียงัไม่เคยมีใชม้าก่อน หรอืเปน็การพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมท่ีมีอยูแ่ล้วให้ทันสมัย ให้ได้ประสิทธภิาพและประสิทธผิลท่ีสงูกวา่เดิม

น้ำากากส่า (Distillery Slop/Vinasse) ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเปน็ผลพลอยได้จากกระบวนการกล่ันสรุา

น้ำาใช ้(Water Supply) ความสามารถในการผลิตน้ำา

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) พลังงานท่ีได้จากแหล่งท่ีมีพลังงานเติมเข้ามาใหม่เองตลอดเวลาด้วยปรมิาณท่ีจำากัด เชน่ น้ำาเสีย แสงอาทิตย ์ลม 
เปน็ต้น มาใชไ้ด้อกี

พ้ืนท่ีลุ่มน้ำา/พ้ืนท่ีรบัน้ำา (watershed) หน่วยของพ้ืนท่ีซึ่งล้อมรอบด้วยสันปนัน้ำา (boundary) เปน็พ้ืนท่ีรบัน้ำาฝนของแม่น้ำาสายหลักในลุ่มน้ำาน้ัน ๆ 
เมื่อฝนตกลงมาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาจะไหลออกสู่ลำาธารสายยอ่ย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลำาธารสายใหญ่ 
(order) และรวมกันออกสู่แม่น้ำาสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้ำา (outlet) ในท่ีสดุ

ภาวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) ภาวะท่ีชัน้บรรยากาศของโลกกระทำาตัวเสมอืนกระจก ท่ียอมให้รงัสีคล่ืนส้ันผ่านลงมายงัผิวโลกได้ แต่จะดดูกลืน
รงัสีคล่ืนยาวชว่งอนิฟราเรดท่ีแผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว ้จากน้ันจะคายพลังงานความรอ้นให้กระจายอยูภ่ายใน
ชัน้บรรยากาศและพ้ืนผิวโลก ปจัจบุันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศมากเกินสมดลุ ซึ่งก๊าซเหล่าน้ี
สามารถดดูกลืนรงัสีคล่ืนยาวชว่งอนิฟราเรดและคายพลังงานความรอ้นได้ดีเชน่กัน ส่งผลให้อณุหภมิูพ้ืนผิวโลก
และชัน้บรรยากาศมีอณุหภมูิสงูขึ้นอกี

วตัต์ (Watt) หน่วยวดักำาลังไฟฟา้ท่ีเปน็ตัวบอกพลังงานไฟฟา้ของอปุกรณ์หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟา้แต่ละชนิดใชใ้นการทำางาน

ออสโมซสิผันกลับ (Reverse Osmosis) ออสโมซสิผันกลับ หรอืออสโมซสิยอ้นกลับ เปน็การกรองด้วยเยือ่ (membrane filtration) แบบหน่ึง โดยการใช้
ความดันทำาให้โมเลกลุของน้ำาเคล่ือนท่ีจากสารละลายท่ีมคีวามเขม้ขน้สงูกวา่ ผ่านเยือ่ก่ึงซมึผ่านได้ (semi permeable 
membrane) ไปยงัสารละลายท่ีเจอืจางกวา่ ซึ่งเปน็กระบวนการตรงกันข้ามกับกระบวนการ ออสโมซสิ (osmosis) 
ตามธรรมชาติ

เฮกโตลิตร (Hectolitre) หน่วยวดัความจตุามมาตราเมตรกิมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร
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ขอ้มลูตามตัวชีว้ดัำมาตรฐานิ GRI 
GRI 102: General Disclosure 2016

Disclosure Page/Website Omission/Note External Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 12-13 - -

102-2 Activities, brands, products, and services 12-13 - -

102-3 Location of headquarters 12-13 - -

102-4 Location of operations 12-13 - -

102-5 Ownership and legal form ThaiBev Annual Report 2020

102-6 Markets served 12-13 - -

102-7 Scale of the organization 12-13 - -

102-8 Information on employees and other workers 172, 226-227 - -

102-9 Supply chain 22-23 - -

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 12-23 - -

102-11 Precautionary Principle or approach 42-45 - -

102-12 External initiatives 10-11, 186-191, 212-219 - -

102-13 Membership of associations 212-219 - -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 4-5 - -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 34-41, 42-45 - -

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour 24-33, 212-219 -

102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics 212-219 -

Governance

102-18 Governance structure 24-33, 212-219 -

102-19 Delegating authority 24-33 -

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics

7, 24-33 - -

102-25 Conflict of interest 212-219 - -

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts

52, 84, 170-212 - -

102-30 Effectiveness of risk management process 24-33 - -

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting 31-33 -

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 29-31 -

102-41 Collective bargaining agreements 180-185 100% of employees 
are represented by the 

Welfare Committee.

-

102-42 Identifying and selecting stakeholders 29-31 -

102-43 Approach to stakeholder engagement 29-31 -

102-44 Key topics and concerns raised 29-31 -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 12-13 -

102-46 Defining report content and topic Boundaries 31-33 -

102-47 List of material topics 31-33 -

102-48 Restatements of information - There were no restate-
ments in this report.

102-49 Changes in reporting 31-33 -

102-50 Reporting period 10-11 - -
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ข้อมลูต�มตัวชีว้�ัต�มม�ต�ฐ�� GRI

GRI 102: General Disclosure 2016

Disclosure Page/Website Omission/Note External Assurance

102-51 Date of most recent report - The most recent 
Sustainability Report 
covered the 12-month 
period October 2018 to 

September 2019.

-

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 233-237 - -

102-56 External assurance 10-11, 230-231 - -

สิาระสิำาคัญด้ำานิความยั�งยนืิ 

GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Economic 

Consumer Health & Safety

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 192-195 - -

103-2 The management approach and its components 192-195 - -

103-3 Evaluation of the management approach 192-195 - -

GRI 416: 
Customer health and safety
2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product 
and service categories

192-195 - -

Business Partners Capability Development

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 196-203 - -

103-2 The management approach and its components 196-203 - -

103-3 Evaluation of the management approach 196-203 - -

Data Security & Privacy

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 46-49 - -

103-2 The management approach and its components 46-49 - -

103-3 Evaluation of the management approach 46-49 - -

GRI 418: 
Customer privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer data

46-49 - -

Product Health & Nutrition

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 192-195 - -

103-2 The management approach and its components 192-195 - -

103-3 Evaluation of the management approach 192-195 - -

GRI 417: 
Marketing and labelling 2016

417-1 Requirements for product and service information and 
labelling

192-195 - -

Corporate Governance, Business Ethics & Risk Management

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 16-17, 42-45, 
212-219, 
220-229

- -

103-2 The management approach and its components 12-13 - -

103-3 Evaluation of the management approach 16-17, 220-229 - -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

GRI 201: 
Economic performance  2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 16-17, 220-229 -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 12-13, 31-33, 
212-219

- -

103-2 The management approach and its components 212-219 - -

103-3 Evaluation of the management approach 212-219 - -

GRI 205: 
Anti-corruption  2016

205-2 Communication & training about anti-corruption policies 
& procedures

212-219 - -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken sustainability.thaibev.com

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 212-219 - -

103-2 The management approach and its components 212-219 - -

103-3 Evaluation of the management approach 212-219 - -

GRI 415: 
Public Policy 2016

415-1 Political contributions 212-219 - -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 212-219 - -

103-2 The management approach and its components 212-219 - -

103-3 Evaluation of the management approach 212-219 - -

GRI 419: 
Socioeconomic compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and 
economic area

212-219 - -

Innovation Management

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 9 - -

103-2 The management approach and its components 34-41, 74-81, 
192-195

- -

103-3 Evaluation of the management approach 34-41, 74-81, 
192-195

- -

Sustainable Supply Chain

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 204-211 - -

103-2 The management approach and its components 204-211 - -

103-3 Evaluation of the management approach 204-211 - -

GRI 204: 
Procurement practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 204-211 - -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 204-211 - -

103-2 The management approach and its components 204-211 - -

103-3 Evaluation of the management approach 204-211 - -

GRI 308: 
Supplier environmental 
assessment  2016

308-1 Proportion of spending on local suppliers 204-211 - -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 204-211 - -

103-2 The management approach and its components 204-211 - -

103-3 Evaluation of the management approach 204-211 - -

GRI 414: Supplier social assessment  
2016

414-1 New suppliers that were screened using social criteria - ‘Information 
not available: 
ThaiBev plans 

to improve 
the data 

collection 
and reporting 
for the next 

reporting 
period.’

-
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ข้อมลูต�มตัวชีว้�ัต�มม�ต�ฐ�� GRI

GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Environment

Energy Management

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 60-65 - -

103-2 The management approach and its components 60-65 - -

103-3 Evaluation of the management approach 60-65 - -

GRI 302: 
Energy 2016

302-1 Energy consumption within the organization 60-65, 
220-229

-

302-3 Energy intensity 60-65, 
220-229

-

302-4 Reduction of energy consumption 60-65, 
220-229

- -

302-5 Reductions in energy requirements of products and 
services

60-65, 
220-229

- -

Climate Strategy

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 201: 
Economic performance  2016

201-2 Financial implications and other risks and opportunities 
due to climate change

54-59 - -

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 305: 
Emissions 2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 54-59 -

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 54-59 -

305-4 GHG emissions intensity 54-59 -

Waste, Packaging & the Circular Economy 

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 74-81 - -

103-2 The management approach and its components 74-81 - -

103-3 Evaluation of the management approach 74-81 - -

GRI 306: 
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method 74-81, 220-229 -

Water Stewardship 

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 66-73 - -

103-2 The management approach and its components 66-73 - -

103-3 Evaluation of the management approach 66-73 - -

GRI 303: 
Water and effluents 2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 66-73 -

303-2 Management of water discharge-related impacts 66-73 -

303-3 Water withdrawal 66-73 -

303-4 Water discharge 66-73 -

303-5 Water consumption 66-73 -
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GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Social

Corporate Consumer Accountability

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 196-203 - -

103-2 The management approach and its components 196-203 - -

103-3 Evaluation of the management approach 196-203 - -

Community Development & Partnerships

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 84-169 - -

103-2 The management approach and its components 84-169 - -

103-3 Evaluation of the management approach 84-169 - -

GRI 203: 
Indirect economic impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported 84-169 - -

203-2 Significant indirect economic impacts 158-163 - -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 84-169 - -

103-2 The management approach and its components 84-169 - -

103-3 Evaluation of the management approach 84-169 - -

GRI 413: 
Local communities  2016

413-1 Operations with local community engagement, impact 
assessments, and development programs

84-169 -

Human Capital Development

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 172-179 - -

103-2 The management approach and its components 172-179 - -

103-3 Evaluation of the management approach 172-179 - -

GRI 404: 
Training and education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 172-179, 
220-229

-

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance program

172-179, 
180-185

- -

404-3 Percentage of employees receiving regular performance 
and career development reviews 

172-179 -

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 172-179 - -

103-2 The management approach and its components 172-179 - -

103-3 Evaluation of the management approach 172-179 - -

GRI 405: 
Diversity and equal opportunity 2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 172-179, 
220-229

- -

Talent Attraction & Retention

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 172-179 - -

103-2 The management approach and its components 172-179 - -

103-3 Evaluation of the management approach 172-179 - -

GRI 401: 
Employment 2016

401-1 New employee hires and employee turnover 172-179, 
220-229

- -

237
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2563 



ข้อมลูต�มตัวชีว้�ัต�มม�ต�ฐ�� GRI

GRI Standard Disclosure Page/Website Omission/Note External 
Assurance

Employee Wellbeing

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 180-185 - -

103-2 The management approach and its components 180-185 - -

103-3 Evaluation of the management approach 180-185 - -

GRI 403: 
Occupational health and safety 2018

403-1 Occupational health and safety management system 180-185 - -

403-2 Hazard identification, risk assessment and incident 
investigation

180-185 - -

403-3 Occupational health services 180-185 - -

403-4 Worker participation, consultation, and communication on 
occupational health and safety

180-185 - -

403-5 Worker training on occupational health and safety 180-185 - -

403-6 Promotion of worker health 180-185 - -

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and 
safety impacts directly linked by business relationships

180-185 - -

403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system

180-185 -

403-9 Work-related injuries 180-185, 
220-229

-

403-10 Work-related ill health 180-185, 
220-229

-

Human Rights

GRI 103: 
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary 186-191 - -

103-2 The management approach and its components 186-191 - -

103-3 Evaluation of the management approach 186-191 - -

GRI 412: 
Human rights assessment 2016

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews 
or impact assessments

186-191 - -
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แบบตอบกลับรายงานิการพัฒนิาที�ยั�งยนืิของไทยเบฟ 2563

ขอบคณุท่ีให้ความสนใจในรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของไทยเบฟ 2563 ความคิดเห็นของท่านเปน็ส่ิงสำาคัญสำาหรบัเราท่ีจะชว่ยในการ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพการทำางานโดยรวมของการพัฒนาท่ียัง่ยนืและการรายงานในอนาคต

ขอความกรณุากรอกแบบตอบกลับและส่งมมุมองของท่านมาท่ีอเีมล: info@thaibev.com

หรอืส่งจดหมายมาท่ี
สำานักพัฒนาความเปน็เลิศ
เลขท่ี 14 อาคารแสงโสม ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

1. หัวขอ้ใดท่ีเก่ียวขอ้งกับท่านมากท่ีสดุ* (กรณุาใส่เครือ่งหมาย      ได้มากกวา่ 1 หัวขอ้)

 ชมุชน   ผู้บรโิภค  ลกูค้า  พนักงาน  นักลงทนุ 
 องค์กรพัฒนาเอกชน  หน่วยงานกำากับดแูล  คู่ค้า  อืน่ ๆ โปรดระบ:ุ…………….......................…….

2. ประสิทธภิาพในการส่ือสารความยัง่ยนืของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืเปน็อยา่งไร* 
(กรณุาให้คะแนนโดยใส่เครือ่งหมาย      เมือ่ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)

   หัวขอ้   1   2   3   4   5
2.1 แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ          
2.2 ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกิจ         
2.3 ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม         
2.4 ความยัง่ยนืด้านสังคม         
2.5 อืน่ ๆ โปรดระบ:ุ………….........………………………         

3. กรณุาให้คะแนนเน้ือหาและคณุภาพของรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของไทยเบฟ 2563 ตามหัวขอ้ต่อไปน้ี  
(เมือ่ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)*

   หัวขอ้   1   2   3   4   5
3.1 ความสมดลุของเน้ือหา         
3.2 ความชดัเจนของเน้ือหา         
3.3 การเปรยีบเทียบได้กับบรษัิทอืน่         
3.4 การทำาสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืและสาระท่ีเก่ียวขอ้ง         
3.5 ความสมบรูณ์ของเน้ือหา         
3.6 ความถกูต้องของเน้ือหา         
3.7 ความโปรง่ใสของเน้ือหา         
3.8 โครงสรา้งและการเรยีบเรยีงเน้ือหา         
3.9 การออกแบบรปูเล่ม         

กรณุาให้ความเห็นอืน่ ๆ ต่อความยัง่ยนืและรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื



รายงานฉบับน้ีจดัพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น้ำามันถ่ัวเหลือง
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมบนกระดาษจากผู้ผลิตท่ีได้รบั FSC Logo




