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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ผมมีความยินดีที่จะรายงานว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) มีความก้าวหน้าในการด�าเนินธุรกิจสู่เป้าหมายของ 
การเป็นผูน้�าธรุกจิเครือ่งดืม่ครบวงจรทีแ่ขง็แกร่งและยัง่ยนืของภมูภิาคอาเซยีนภายในปี 2563 และเราได้รบัการยอมรบัให้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ทัง้ในระดบัโลกและกลุม่ตลาดเกิดใหม่ โดยหัวข้อการประเมนิท่ีเราได้คะแนนเต็มมจี�านวนเพิม่ขึน้
จากปีก่อนถงึสองเท่า การทีเ่ราได้รับการยอมรับให้เป็นส่วนหน่ึงของ DJSI ในระดบัโลกเพยีง 1 ปีหลงัจากได้รบัการยอมรบัให้เป็นส่วนหน่ึง 
ของกลุ่มตลาดเกิดใหม่ เป็นผลลัพธ์อันน่าประทับใจจากความทุ่มเทอย่างเต็มก�าลังเพื่อบรรลุเป้าหมายตาม “วิสัยทัศน์ 2020” ภายใต ้
กลยทุธ์หลกั 5 ประการ คือ การเตบิโตอย่างมปีระสทิธภิาพ ความหลากหลายของตลาดและผลติภณัฑ์ ตราสนิค้าทีโ่ดนใจ การขายและกระจายสินค้า
ที่แข็งแกร่ง และความเป็นมืออาชีพ การปรับอันดับดังกล่าวช่วยยกระดับให้ไทยเบฟก้าวขึ้นสู่การเป็นองค์กรระดับสากลที่สร้างการเติบโต 
ได้อย่างยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความส�าเร็จครั้งนี้ไม่เพียงช่วยสร้างก�าลังใจให้เรา แต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เรา
ทุ่มเทด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและนโยบายความยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น

เรามุ่งมั่นสู่ “การสร้างสรรค์ และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต” ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท พนักงาน ชุมชนที่เราด�าเนินกิจการอยู่ และ 
ชมุชนอืน่ๆ ท่ัวประเทศ ผ่านการด�าเนนิกิจกรรมเพือ่สังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) อย่างต่อเน่ือง พร้อมท้ังให้การสนบัสนนุ
โครงการประชารัฐของภาครัฐ
 
ในส่วนของวิธีการบริหารงานเพื่อสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้มากยิ่งขึ้น ไทยเบฟได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency 
Economy Philosophy- SEP) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาปรับใช้เป็นแนวทาง รวมทั้งได้รับ
แรงบันดาลใจจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (United Nation’s Sustainable Development Goals – SDGs) 
ซ่ึงแบ่งเป็นสามมติ ิส่วนแรกคอื ด้านเศรษฐกจิ เราเชือ่มัน่ในการด�าเนินธรุกิจในระยะยาว มกีรอบด้านการวนัิยทางการเงนิทีชั่ดเจน ส่วนทีส่องคอื 
ด้านสิง่แวดล้อม เราใช้นโยบายทีเ่ป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อมตลอดทัง้ห่วงโซ่คณุค่า และส่วนทีส่ามคอื ด้านสงัคม เรามคีวามมุง่มัน่ในการท�างาน 
ร่วมกับชุมชนเพื่อช่วยสร้างสรรค์คุณค่าและผลักดันให้เกิดการเติบโต โดยในการด�าเนินการทั้งหมดนี้ ไทยเบฟน้อมน�าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นรากฐานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ในปี 2560 หนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่ส�าคัญของไทยเบฟคือการมีส่วนร่วมในโครงการสานพลังประชารัฐของรัฐบาล ซึ่งเป็นการประสาน
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาร่วมมือกันขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

ไทยเบฟได้ช่วยสร้างเครือข่ายวิสาหกิจเพื่อสังคมในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประกอบด้วย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากดั และบริษัท ประชารัฐรักสามคัค ีวสิาหกิจเพือ่สงัคมในแต่ละจงัหวัดอีก 76 บรษิทั บรษิทัทัง้ 77 บรษิทัน้ีจะช่วยชีแ้นะแนวทาง
เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ชุมชนใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ เกษตร แปรรูป และท่องเที่ยวโดยชุมชน ผ่าน 5 กระบวนการ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัย
การผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารและการรับรู้ และการบริหารจัดการ 

การเติบโตร่วมกันเป็นหัวใจของความยั่งยืน ซึ่งในปี 2560 ความทุ่มเทของรัฐบาลได้ช่วยผลักดันเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต ดังจะเห็นได้จาก
ยอดขายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ที่เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 23 การพัฒนาเช่นนี้ช่วยให้ชุมชนในแต่ละท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและน�าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติภายในปี 2573

ในรายงานฉบับนี้ ไทยเบฟยังคงรายงานตามแนวทางของ Global Reporting Initiative (GRI) ต่อไป โดยมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
สังคม และศิลปวัฒนธรรม นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้สนับสนุนโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน การกีฬา การสาธารณสุข และการศึกษา ตลอดจนการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ไทยเบฟเลง็เหน็โอกาสมากมายในภายภาคหน้า ความส�าเรจ็ของเราทีผ่่านมาช่วยสร้างแรงกระตุน้ให้เราก้าวต่อไปในด้านการด�าเนนิธรุกิจอย่างยัง่ยนื 
และเรายังคงยืนหยัดที่จะสร้างความเป็นเลิศขององค์กรเพื่อเป็นผู้น�าธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจรที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน 
ภายในปี 2563

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่
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สารจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความย่ังยืนของ 
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ (“กลุ่มไทยเบฟ”) ปัจจัยด้านความย่ังยืนในด้านของส่ิงแวดล้อม สังคม และ 
ธรรมาภิบาล เป็นส่วนส�าคัญในการพิจารณาเพื่อก�าหนดกลยุทธ์โดยรวมของกลุ่มไทยเบฟ ทั้งนี้  
คณะกรรมการฯ มีความตั้งใจในการสนับสนุนคณะผู้บริหารของไทยเบฟเพื่อพัฒนางาน 
ด้านความยั่งยืนอย่างเต็มที่  

นอกจากนี้ เนื่องจากความยั่งยืนในระยะยาวของกลุ่มไทยเบฟ นับว่าเป็นส่ิงที่ทางคณะกรรมการฯ  
ให้ความสนใจเป็นอันดับแรก และผลส�าเร็จของความยั่งยืนขึ้นอยู่กับการด�าเนินงานและการบริหารงาน
ของทีมผู้บริหาร ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณาผลการด�าเนินงานดังกล่าวโดยค�านึงถึง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ได้เขียนไว้ในรายงานฉบับนี้

คณะกรรมการฯ มุ่งมั่นในการบริหารธุรกิจให้มีความโปร่งใส ชัดเจน และเปิดเผยได้ต่อผู้ถือหุ้นและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนและในรายงานประจ�าปี
ของไทยเบฟ มีความสอดคล้องกับความมุ่งมั่นดังกล่าว ในรายงานฉบับนี้ เรายังได้กล่าวถึง 
ความพยายามอย่างต่อเนื่องของไทยเบฟในการเสริมสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจให้ม ี
ความแข็งแกร่ง เพื่อผลักดันให้เกิดประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนและคณะท�างานเป็นผู้รับผิดชอบ 
ในการก�ากับดูแลโครงการด้านความยั่งยืนของกลุ่มไทยเบฟ และการจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน
ฉบับนี้ คณะกรรมการฯ ได้รับการรายงานและการน�าเสนอข้อมูลอย่างสม�่าเสมอจากคณะกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนและคณะผู้บริหารของไทยเบฟ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย การริเริ่ม อุปสรรค 
ความคืบหน้า และความส�าเร็จด้านความยั่งยืน ตลอดจนการบริหารและติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม และธรรมาภิบาลที่ส�าคัญและเกี่ยวข้องกับกลุ่มไทยเบฟ ทั้งนี้ เราจะยังคงทุ่มเทต่อไปเพื่อ 
เสริมสร้างความยั่งยืนของไทยเบฟให้มากขึ้นในอนาคต

สารจาก
คณะกรรมการ8 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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สร้างสรรค์และแบ่งปัน  
คุณค่าจากการเติบโต



สร้างสรรค์และแบ่งปัน คุณค่าจากการเติบโต

มิติของค�าว่า “การเติบโต”
ในฐานะผู้น�าในตลาดเครื่องดื่มครบวงจร 
ในระดับภูมิภาคนั้น หมายรวมถึงความเติบโต 
ทางด้านการเงินยอดขายและการสร้างความหลากหลาย 
ของตราสินค้าเพื่อตอบสนองเคียงข้างผู้บริโภค 
และคู่ค้าของเราด้วย

ซึ่งนั่นหมายถึงการค�านึงถึงมิติของผู้ที่เราได้ท�างานร่วมกัน  
ที่จะเก่งขึ้น ดีขึ้น และได้รับผลจากการสร้างสรรค ์
และความตั้งใจดีนั้นไปพร้อมกัน

และเรายังคิดถึงคุณค่าที่ทุกคนจะได้รับจากสินค้าที่เราผลิต 
และการให้ต่อสังคมโดยรวมในหลากหลายมิติ  
ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา กีฬา  
และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดกระแสแห่งความสุข 
ที่ส่งต่อกันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)  
เริ่มมีการจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนมาตั้งแต่ปี 2554 
โดยรายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจ�าปี 2560 และเป็นรายงาน
ฉบับที่ 4 ที่จัดท�าขึ้นตามหลักเกณฑ์ในแบบหลัก (Core)  
ของกรอบการรายงานความยั่งยืนสากล Global Reporting 
Initiative (GRI) ฉบับ GRI Standards ด้วยจุดประสงค ์
เพือ่สือ่สารประเดน็ทีม่คีวามส�าคญัทางธรุกจิต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ครอบคลุมประเด็นส�าคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีเจตนารมณ์ต้องการแสดงให้เห็นถึง
กลยุทธ์ แนวทางการด�าเนินธุรกิจด้วยการน้อมน�าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช บรมนาถบพติร มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
ความยั่งยืนของไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ  
(“กลุม่ไทยเบฟ”) อย่างต่อเนือ่ง ซ่ึงมคีวามสอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาต ิ
(UN Sustainable Development Goals: SDGs)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้12 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ได้น�าเสนอผลการด�าเนินงาน 
ในด้านการเงินปี 2560 ซึ่งผ่านการสอบบัญชีจากผู้สอบบัญช ี
รับอนุญาต (บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด KPMG)  
โดยรายงานของผู้สอบบัญชีได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปี 2560 
ของไทยเบฟ ในส่วนผลการด�าเนินงานในด้านสิ่งแวดล้อม  
ด้านการอบรมพนักงาน ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ได้รบัการตรวจสอบความถกูต้องและให้ความเช่ือมัน่จาก Lloyd’s 
Register International (Thailand) Limited ซึ่งเอกสาร 
การรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อการรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า 
การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มไทยเบฟเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนโดยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตการรายงาน
ข้อมูลที่น�าเสนอในรายงานครั้งนี้เป็นข้อมูลในปีงบประมาณ 2560 
โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560  
รวมระยะเวลา 12 เดือน 

ส�าหรับปี 2559 น�าเสนอไว้ 2 ลักษณะ คือ
• ระยะเวลาครอบคลุม 9 เดือน เริ่มตั้งแต่ 

มกราคม-กันยายน 2559
• ระยะเวลาครอบคลุม 12 เดือน เริ่มตั้งแต่ 

ตุลาคม 2558-กันยายน 2559

โดยแสดงผลไว้ในตารางผลการด�าเนินงานท้ายเล่ม และเดือน
มกราคม 2558 ถึงเดือน ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 12 เดือน  
ซ่ึงเป็นไปตามรอบปีงบประมาณ โดยขอบเขตการรายงานครอบคลมุ 
ไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมถึง 
บริษัทในต่างประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
เป็นการรวบรวมข้อมูลจากภาคการผลิต 33 แห่ง ได้แก่ โรงงานสุรา  
18 แห่ง โรงงานเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  
12 โรงงาน (ประกอบด้วยโรงงานโออชิิ 4 แห่ง โรงงานเสรมิสขุ 7 แห่ง  
และโรงงานเอส พี เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม 1 แห่ง) และข้อมูลจาก  
ศูนย์กระจายสินค้า 8 แห่ง (ประกอบด้วย ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  
3 แห่ง และเสริมสุข 5 แห่ง) 

ไทยเบฟจัดท�ารายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของไทยเบฟ  
sustainability.thaibev.com หากท่านมีข้อเสนอแนะ 
หรอืข้อสงสัยสามารถตดิต่อคณะท�างานพฒันาความยัง่ยืนทางธรุกิจ 
ได้ทาง sustainability@thaibev.com หรือแสดงความเหน็เพิม่เติม 
โดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ คณะท�างานมีความยินด ี
เป็นอย่างยิ่งที่จะพิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวและน�าไปปรับปรุง 
คุณภาพของรายงานต่อไป

GRI 102-1, GRI 102-10,  
GRI 102-45, GRI 102-48 to 50,  
GRI 102-52 to 56

กา
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มูล
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ริษ
ัท
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ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริกา

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ขององค์กร คือ การเป็นกลุ่มบริษัทไทย ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย 
เครื่องดื่มครบวงจรในระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศทางพาณิชย์  
ความต่อเนื่องในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม  
และความเป็นมืออาชีพ 

พันธกิจ

พันธกิจของเรา คือ การประสาน “สัมพันธภาพ”กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีมีความส�าคญักบับริษัทในทกุๆ ด้าน โดยมอบคณุค่าท่ีส�าคญั 6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจ�าหน่ายโดยให้บริการ 

อย่างมืออาชีพ
• ให้ความส�าคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น

ด้วยการเติบโตของรายได้และผลก�าไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส 

และการด�าเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อ�านาจและรางวัลแก่พนักงาน  

เพื่อสร้างความรับผิดชอบ 
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

เกี่ยวกับไทยเบฟ

กลยุทธ์

• การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
• ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
• ตราสินค้าที่โดนใจ
• การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
• ความเป็นมืออาชีพ

ไทยเบฟก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อ 
รวมกิจการทีเ่ก่ียวข้องกับธรุกิจเบยีร์และสรุาชัน้น�าของไทยทีเ่ป็นของ 
ผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอ่ืนๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี  
2549 ไทยเบฟได้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ (“SGX”) 
ปัจจุบันมีมูลค่าตลาดกว่า 16,740 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา  
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2560) ภายหลังจากจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์สงิคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธรุกิจจากเครือ่งดืม่ 
แอลกอฮอล์ไปสู่ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่ม 
ความหลากหลายของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจาย
สินค้า รวมถึงกระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบัน ไทยเบฟ 
ไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มชั้นน�าในประเทศไทย แต่ยังเป็น 
ผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจ 
ออกเป็น 4 สาย ได้แก่ สรุา เบยีร์ เคร่ืองดืม่ไม่มแีอลกอฮอล์ และอาหาร

GRI 102-2 to 9, GRI 201-1

เกี่ยวกับ
ไทยเบฟ14 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ทวีปออสเตรเลีย

ทวีปอเมริกาเหนือ

ทวีปเอเชีย

ทวีปยุโรป

ทวีปแอฟริกา

สินค้าและบริการ

ปัจจุบันบริษัทในกลุ่มไทยเบฟเวอเรจ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน 2560) มีทั้งสิ้น 138 บริษัท ดังต่อไปนี้
• บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
• บริษัทในประเทศไทย 93 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 92 บริษัท 

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

• บริษัทในต่างประเทศ 44 บริษัท (แบ่งเป็นบริษัทย่อย 41 บริษัท 
และบริษัทซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทย่อย 3 บริษัท คือ 
Liquorland Limited, Fraser and Neave, Limited* และ  
Frasers Centrepoint Limited* 

• โรงงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิตเบียร์ 3 แห่ง  
และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีก 12 แห่ง  
อีกทั้งยังมีเครือข่ายกระจายสินค้าที่ครอบคลุมกว่า 400,000 จุด 
ทั่วประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง ดังนี้

• กลุ่มสุรา ได้แก่ รวงข้าว แสงโสม แม่โขง หงส์ทอง  
และเบลนด์ 285 

• กลุ่มเบียร์ คือ เบียร์ช้างเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่ได้รับ 
การยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักดื่มเบียร์ชาวไทย 

• กลุ่มเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่มีชื่อเสียง ประกอบด้วย  
ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลมเอส 100 พลัส  
น�้าดื่มคริสตัล และโซดาร็อคเมาเท็น

• กลุ่มอาหาร ประกอบไปด้วย ร้านอาหารที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ดังนี้ Oishi Grand, Oishi Eaterium, Oishi Buffet,  
Shabushi, Oishi Ramen, Nikuya, Kakashi,  
Hyde & Seek, Man Fu Yuan, MX Cake & bakery,  
SO asean, Food Street

• บริษัทไทยเบฟจ�าหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 90 ประเทศทั่วโลก  
และมีโรงงานกลั่นสุรา 5 แห่งในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็น 
แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าวิสกี้ชั้นน�าระดับโลก 
อย่าง Balblair, Old Pulteney และ Speyburn นอกจากนี ้
ยังมีโรงงานผลิตสุราอีก 1 แห่งในประเทศจีนได้แก่ Yulinquan

หมายเหตุ
* โดยไม่มีบันทึกบริษัทอื่นในกลุ่ม Fraser and Neave, Limited และ Frasers Centrepoint Limited ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง 
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ผืน
3,600,000

เข้าถึงชุมชน 578 อำเภอ
45 จังหวัด

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

อัตราส่วนการใช้น้ำบาดาลต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ลดลง

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

อัตราส่วนของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ลดลง

189,997
ล้านบาท

ยอดขาย

34,681
กำไร

0.47 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น

27.07%

41,367
คน

เท่า

จำนวนพนักงาน

ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น

18 ปีที่ผ่านมา
ไทยเบฟมอบผ้าห่ม

คน

500,000

10 ปีที่ผ่านมา
ไทยเบฟสนับสนุนเยาวชน 

ด้านกีฬา จำนวนกว่า

100%
ครอบคลุม 77 จังหวัด

ของประเทศไทย

ไทยเบฟมีโครงการ
ที่สร้างสรรค์พัฒนาสังคม 

11%

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ลดลง

5%

14%

43%

3

138 12

8

18

โรงงานเบียร์

ไทยเบฟ
และบริษัทในเครือ

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

และอาหาร

โรงงานสุรา

ศูนย์กระจายสินค้า

16 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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ไม่มีแอลกอฮอล์

และอาหาร

โรงงานสุรา
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ผลการด�าเนินงานทางธุรกิจ
GRI 201-1, GRI 102-8

Thai Beverage
Public Company Limited

Always
with you

97%
สัดส่วนรายได้ประเทศไทย

2560
รายได้รวม (ประจำปี)

190,697
ล้านบาท

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
ระยะเวลา 12 เดือน

3%
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

96%
สัดส่วนรายได้ประเทศไทย

ล้านบาท

มกราคม 2559-กันยายน 2559
ระยะเวลา 9 เดือน

4%
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

139,887
2559
รายได้รวม (ประจำปี)

ผลการด�าเนินงาน
ทางธุรกิจ18 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุ
1. การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างอิง GRI201-1:Revenue) ต้นทุนขาย  

(อ้างอิง GRI201-1:Operating Costs) ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน (อ้างอิง GRI201-1:Employee  
Wages and Benefits ) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (อ้างอิง GRI201-1:Payments to Government) และเงินปันผล 
ประจ�าปี (อ้างอิง GRI201-1:Payments to Providers of Capital) ในขณะที่เนื้อหาของรายงานครอบคลุมเฉพาะ 
การด�าเนินงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหัวข้อการเติบโตทางธุรกิจครอบคลุมไทยเบฟและบริษัทย่อย 
ในกลุ่มไทยเบฟตามรายงานประจ�าปี 2560

2. ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนขาย คือ จ�านวน 3,528.82 ล้านบาท 
ในช่วงเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560 และจ�านวน 2,665.15 ล้านบาทในช่วงเดือน  
มกราคม-กันยายน 2559 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการขายด้วย

3. รายได้จ�าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ตามงบการเงินของ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปีนี้สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560

4. เงินปันผลประจ�าปีส�าหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

Thai Beverage
Public Company Limited6

7

Always
with you

2559

เงินปันผลประจำปี

20,000

15,000

10,000

ล้านบาท

(มกราคม-กันยายน)
2560

(ตุลาคม-กันยายน)

ต้นทุนการขาย

150,000

100,000

50,000

10,000

ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

15,000

10,000

5,000

1,000

ล้านบาท

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

ล้านบาท

ปี ปี

ปี ปี

97%
สัดส่วนรายได้ประเทศไทย

2560
รายได้รวม (ประจำปี)

190,697
ล้านบาท

ตุลาคม 2559-กันยายน 2560
ระยะเวลา 12 เดือน

3%
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

16,824
15,066

96%
สัดส่วนรายได้ประเทศไทย

ล้านบาท

มกราคม 2559-กันยายน 2559
ระยะเวลา 9 เดือน

4%
สัดส่วนรายได้ต่างประเทศ

131,899

97,591

13,823

10,389

5,132

3,643

139,887
2559
รายได้รวม (ประจำปี)

2559
(มกราคม-กันยายน)

2560
(ตุลาคม-กันยายน)

2559
(มกราคม-กันยายน)

2560
(ตุลาคม-กันยายน)

2559
(มกราคม-กันยายน)

2560
(ตุลาคม-กันยายน)

Thai Beverage
Public Company Limited6

7
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1 การจัดซื้อจัดหา
3

5 การบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การผลิต

การตลาด
และการขาย

การกระจายสินค้า2

4

ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ

1  การจัดซื้อจัดหา 
 บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ต้องม ี

ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
ในกระบวนการเพือ่รักษาคณุภาพของสินค้าและบรกิาร ขณะเดยีวกัน 
ยังให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานของคู่ค้าให้เกิดการพัฒนา 
ตามมาตรฐานที่ก�าหนดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงการเติบโต
อย่างยั่งยืนพร้อมกับบริษัท โดยบริษัทได้น�ากลไกการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงด้านสินค้าและบริการมาใช้ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงคู่ค้า ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงคัดกรองคู่ค้าและ 
ตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและกระบวนการจัดการ 
ที่เหมาะสม โดยค�านึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและ 
การก�ากับดูแลกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าและบริการที่ส่งถึงมือ 
ผู้บริโภคนั้นมีคุณภาพและปลอดภัย 

GRI 102-9

2  การผลิต
 บรษิทัไทยเบฟให้ความส�าคญัและใส่ใจในทกุขัน้ตอนของกระบวน 

การผลิต ทั้งในเรื่องการควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน  
ความปลอดภัยในการผลิต การใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น ทรพัยากรน�า้ 
และพลงังาน ให้คุม้ค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุโดยไม่ก่อให้เกดิมลพษิ 
ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม การปฏบิตัใิห้ถูกต้องตามข้อก�าหนด 
ทางกฎหมายและมาตรฐานการจัดการต่างๆ ตามหลักสากล เช่น 
มาตรฐาน ISO 9000 GMP HACCP ISO 14000 เครื่องหมาย
รับรองคุณภาพของน�้าดื่ม National Sanitation Foundation: 
NSF อกีทัง้ยงัมกีารพฒันา นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มไทยเบฟเป็นผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุด และที่ส�าคัญคือเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ20 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



1 การจัดซื้อจัดหา
3

5 การบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การผลิต

การตลาด
และการขาย

การกระจายสินค้า2

4

3  การกระจายสินค้า
 บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคัญในเรื่องการบริหารจัดการและการ

วางแผนการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการ 
กระจายสนิค้าท่ีแข็งแกร่งและครอบคลุม ท�าให้กระบวนการจดัส่งสนิค้า 
จากแหล่งผลิตไปถึงจุดหมายปลายทางในแหล่งของผู้บริโภคได้
ตามเป้าหมายที่ก�าหนดโดยสามารถรักษาคุณภาพของสินค้า 
พร้อมกับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคู่ค้าและกลุ่มบริษัทไทยเบฟ 
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจ
เกิดจากระบบการขนส่ง จึงน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการและการวางแผนการกระจายสินค้า เช่น  
การควบคุมวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ  
การบรหิารการใช้พลงังานเช้ือเพลงิอย่างมีประสิทธภิาพ ซึง่ประโยชน์ 
ที่ได้รับคือ กลุ่มบริษัทไทยเบฟสามารถควบคุมและจัดการผลกระทบ 
ด้านต่างๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เป็นอย่างดี 

4  การตลาดและการขาย
 บริษัทไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทาง 

การจัดจ�าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ โดยการสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง
และมุง่เน้นการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีกบัคูค้่า ผ่านโครงการหลากหลาย 
โครงการ เช่น โครงการ The Agent “Next Gen” ซึ่งเป็น 

หนึง่ในกลยทุธ์ตามวสิยัทศัน์ 2020 รวมถงึใช้การสือ่สารประชาสัมพันธ์ 
ที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม ไม่ว่าจะเป็น 
การใช้ฉลากผลิตภัณฑ์ที่ระบุรายละเอียดทางโภชนาการ หรือการจัด 
โครงการอบรมการเสร์ิฟอย่างรบัผดิชอบ และการจดักิจกรรมส่งเสริม 
การขายเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภค ขณะเดียวกันไทยเบฟ 
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคผ่านช่องทางติดต่อส่ือสาร
ต่างๆ เพื่อน�ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ 
ของผู้บริโภคให้มากที่สุด

5  การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
 ด้วยความเชื่อที่ว่าบรรจุภัณฑ์ที่ดีนอกจากจะท�าหน้าที่ปกป้อง

ผลิตภัณฑ์และมีรูปลักษณ์สวยงามแล้ว ยังต้องสามารถน�ากลับมา
ใช้ซ�้าได้ จึงท�าให้มีการน�าวัสดุหรือบรรจุภัณฑ์สินค้าประเภทต่างๆ 
เช่น กล่องกระดาษ ไส้กล่อง ขวดแก้ว ลังพลาสติก ที่ยังสามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ถูกน�ากลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีก บริษัทจึงได ้
พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ท�าจากวัสดุที่สามารถหมุนเวียนใช้ซ�้า น�ากลับมา 
ใช้ใหม่ และสามารถเก็บกลับคืนมาใช้ในกระบวนการได้อีก เพื่อลด 
ของเสียที่เกิดขึ้นหลังการบริโภค เพราะ “การใช้ครั้งเดียว” ท�าให้เกิด 
ขยะมากเกินจ�าเป็นและสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตวัสด ุ
บรรจุภัณฑ์สินค้าเหล่านี้อีกด้วย 
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บริษัทไทยเบฟน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาความยั่งยืน พร้อมทั้ง
ยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ
มาใช้เป็นยทุธศาสตร์ในการพฒันา เพ่ือผลกัดันให้องค์กรด�าเนินงาน 
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

กรอบแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งน�ามาใช้ในการวางแผน 
และด�าเนินการ ประกอบไปด้วยคุณลักษณะ 3 ประการ คือ ความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และมีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี หากด�าเนิน 
ตามหลัก 3 ประการ ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้และคุณธรรม  
บริษัทจะสามารถด�ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ

ความรู้

• ข้อมูลเชิงลึก 
• ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
• นำความรู้และประสบการณ์
 มาเชื่อมโยงกัน

คุณธรรม 

• ความซื่อสัตย์ 
• ความบริสุทธิ์ใจ
• ความอุตสาหะ
• ความมีสติ
• ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความพอประมาณ

• ทำตามความสามารถและศักยภาพ
 ของตนเอง
• หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
• มีวินัยทางการเงิน

ความมีเหตุผล

• ประเมินเหตุและผลของทุกการกระทำ
 ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
• สร้างคุณค่าที่แท้จริง

มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• เตรียมพร้อมเพื่อผลกระทบใน
 อนาคตหรือความเปลี่ยนแปลง

ในการดำเนินธุรกิจควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยต้องคำนึงถึงหลักสามประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ไทยเบฟเชื่อในประโยชน์ของการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามประการ
และคุณค่าอีกสองประการ คือ ความรู้ 
และคุณธรรม

GRI 102-12, GRI 102-18, GRI 102-40,  
GRI 102-42, GRI 102-43, GRI 102-44,  
GRI 102-46, GRI 102-47, GRI 103-1

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ22 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ความรู้

• ข้อมูลเชิงลึก 
• ความเข้าใจที่ถูกต้อง 
• นำความรู้และประสบการณ์
 มาเชื่อมโยงกัน

คุณธรรม 

• ความซื่อสัตย์ 
• ความบริสุทธิ์ใจ
• ความอุตสาหะ
• ความมีสติ
• ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความพอประมาณ

• ทำตามความสามารถและศักยภาพ
 ของตนเอง
• หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
• มีวินัยทางการเงิน

ความมีเหตุผล

• ประเมินเหตุและผลของทุกการกระทำ
 ที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
• สร้างคุณค่าที่แท้จริง

มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี

• การบริหารจัดการความเสี่ยง
• เตรียมพร้อมเพื่อผลกระทบใน
 อนาคตหรือความเปลี่ยนแปลง

ในการดำเนินธุรกิจควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยต้องคำนึงถึงหลักสามประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้

ไทยเบฟเชื่อในประโยชน์ของการเติบโต
อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามประการ
และคุณค่าอีกสองประการ คือ ความรู้ 
และคุณธรรม

การน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง
ในการด�าเนินธุรกิจจะน�าพาองค์กรไปสู่ความก้าวหน้า 
อย่างสมดุลใน 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันภายใต้กลยุทธ์การพัฒนา
ความยัง่ยนืขององค์กร บริษัทไทยเบฟเช่ือมัน่ว่า จะสามารถ 
พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจ�ากัด 
ให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมได้ต่อไป

นอกเหนือจากการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทยังแสดง
เจตนารมณ์ในการด�าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ
ขององค์การสหประชาชาติตามทีไ่ด้ระบไุว้ในวาระการพฒันาท่ียัง่ยนื ค.ศ. 2030  
โดยน�ามาผสานกันเพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน
ของบริษัทในหลายด้าน และช่วยผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและ
ระดับสากล หลักการทั้งสองยังมุ่งเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความคิด 
ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าทีม่ั่นคง ส่งเสรมิการลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม  
และการพฒันาทรพัยากรบคุคล แต่อย่างไรก็ตามการเจรญิเติบโตในทางเศรษฐกิจ 
จะยั่งยืนได้นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของการด�าเนินธุรกิจอย่างมีเหตุผล และ 
ยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเป็นส�าคัญ 

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัทไทยเบฟ โดยมีจุดมุ่งหมายก้าวสู่การเป็น “ผู้น�า 
ธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน” และมุ่งเน้นไปท่ี 
การมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ยั่งยืน 
ไปพร้อมกับการเติบโตขององค์กร 

ทั้งนี้บริษัทไทยเบฟเชื่อมั่นว่า กลยุทธ์การพัฒนาสู่ความยั่งยืนที่มีรากฐาน
ส�าคัญมาจากการน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ จะเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้า 
ที่สมดุลให้แก่บริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า และส่งเสริมให้การด�าเนินธุรกิจ 
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ขององค์กร

เศรษฐกิจ
การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

สิ่งแวดล้อม
การจัดการดูแลผลกระทบ 
จากธุรกิจ

สังคม
การดูแลและแบ่งปัน

วัฒนธรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
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ต่อคณะกรรมการบรหิารเพือ่พจิารณายนืยนัและอนมัุตปิระเดน็ส�าคัญ 
ด้านความยั่งยืน

ในปี 2560 ไทยเบฟได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชน ี
ความยัง่ยนืดาวโจนส์ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)  
ในกลุ่ม DJSI Emerging Markets ต่อเนื่อง โดยมีคะแนนสูงสุด 
เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่ม DJSI World  
ของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่ม (Beverages) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ 
มุ่งมั่นพัฒนาด้านความยั่งยืนที่โดดเด่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิง่แวดล้อม และมีผลการด�าเนินงานทีเ่ทยีบเคียงได้กับบรษิทัชัน้น�า 
ในระดับสากล 

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของบริษัทไทยเบฟ 
รบัผดิชอบในการพิจารณา วางแผน ก�าหนดนโยบาย และด�าเนินการ 
ด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับทิศทางการด�าเนินงาน  
กลยุทธ์ขององค์กรที่ก�าหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ 
คณะกรรมการบริหาร และมีคณะท�างานพัฒนาความอย่างยั่งยืน
ทางธุรกิจ (Sustainability Development Working Team) เป็น
ผู้ให้การสนับสนุนคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ  
ซึ่งคณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ ประกอบด้วยตัวแทน 
จากสายงานต่างๆ มีหน้าที่ในการก�าหนดดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพ 
ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ก�าหนดแผนงาน 
สนับสนุน ติดตามการด�าเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
สื่อสารกับคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ รวมถึง 
มีส่วนร่วมในข้ันตอนกระบวนการประเมนิสาระส�าคญัด้านความยัง่ยนื 
ของบริษัท โดยที่คณะท�างานพัฒนาความอย่างยั่งยืนทางธุรกิจ  
ท�าหน้าที่ด�าเนินการทวนสอบความครบถ้วนของประเด็นส�าคัญต่อ 
ความยั่งยืนขององค์กร วิเคราะห์และน�าเสนอต่อคณะกรรมการ 
พฒันาความยัง่ยนืทางธรุกจิเพือ่พจิารณาเหน็ชอบ จากนัน้น�าเสนอ 

โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

คณะทำงานพัฒนา
ความยั่งยืนทางธุรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มธุรกิจเคร่ืองด่ืม
ไม่มีแอลกอฮอล์
(ประเทศไทย)

กลุ่มธุรกิจเบียร์กลุ่มธุรกิจสุรา สายธุรกิจอาหาร
(ประเทศไทย)

กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

คอร์ปเปอเรท
ฟังก์ชั่น

- กลุ่มบริหารการลงทุนตราสินค้า
- กลุ่มบริหารช่องทางการจำหน่าย
- กลุ่มการเงินและบัญชี
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
- สายบริหารทั่วไป
- สายสนับสนุน
- สายพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
- สายพัฒนาความเป็นเลิศ

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ24 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทไทยเบฟด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยค�านึงถึงความส�าคัญ การเคารพในสิทธิ และความเป็นธรรมต่อผู้ม ี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน  และเพื่อเป็นแนวปฏิบัติส�าหรับทุกหน่วยงานและพนักงานทุกระดับ รวมถึงป้องกันความเสี่ยงหรือผลกระทบ 
จากการด�าเนินธุรกิจ บริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสม ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่ายผ่านกิจกรรมและช่องทางการสือ่สารต่างๆ อย่างต่อเน่ือง เพือ่รบัฟังความต้องการ ความคดิเหน็  
ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่างๆ โดยที่ความถี่ของการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามแผนการด�าเนินงาน 
ของบริษัท ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการก�าหนดกลยุทธ์ ทิศทาง แผนการด�าเนินงาน และแนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน 

บริษัทไทยเบฟจ�าแนกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่  
1. พนกังาน 2. คู่ค้า 3. ลกูค้า 4. ผูบ้รโิภค 5. นกัลงทนุ 6. ชุมชน  
7. หน่วยงานก�ากับดูแล และ 8. องค์กรพัฒนาเอกชน

คณะทำงานพัฒนา
ความยั่งยืนทางธุรกิจ

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

กลุ่มธุรกิจเบียร์กลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจอาหาร กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

สายงานบริหาร
งานทั่วไป

องค์กร
พัฒนาเอกชน

พนักงาน

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

นักลงทุน 

ชุมชน

หน่วยงาน
กำกับดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ

25



กา
รเป

ิดเ
ผย

ข้อ
มูล

ทั่ว
ไป

ขอ
งบ

ริษ
ัท

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น บทรายงาน 

พนักงาน • ข้อความทาง SMS
• แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line Application)
• เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage)
• อินทราเน็ต (Intranet)
• การประชุมประจ�าปี เช่น การประชุม 

ผู้บริหารประจ�าปี การประชุม 
คณะกรรมการลูกจ้าง การประชุม 
คณะกรรมการสวัสดิการ การประชุม 
คณะกรรมการความปลอดภัย  
การประชุมสหภาพแรงงาน  
และการประชุมของหน่วยงาน

• กล่องรับความคิดเห็น
• การเดินสายพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ  

เช่น Core Values Roadshow และ
วิสัยทัศน์ 2020 Roadshow

• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 
ประจ�าปี 

• การส�ารวจความพึงพอใจ 
และการมีส่วนร่วมของพนักงาน

• ความปลอดภัยในการท�างาน
• การอ�านวยความสะดวกเรือ่งสถานทีท่�างาน
• สวัสดิการพนักงาน
• การจัดท�าโครงการที่เป็นประโยชน ์

ให้แก่สังคม
• การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ
• การพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน

• โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ 
(Limitless Opportunities for 
ThaiBev’s Employees)

• การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก  
(Sharing the Value with the World)

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

คู่ค้า • การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า
• การส�ารวจประเด็นด้าน

ความยั่งยืนประจ�าปี

• ระบบการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

• การจัดหาอย่างยั่งยืน 
(Responsible Sourcing)

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  
(Water Stewardship)

• พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภมูอิากาศ (Energy and Climate Change)

• เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy)

ลูกค้า • งานนิทรรศการและสัมมนาประจ�าปี  
(ThaiBev EXPO 2017)

• การประชุมลูกค้าประจ�าปี
• การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า
• กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
• กิจกรรม Business Review ประจ�าปี
• การเยี่ยมชมโรงงานประจ�าปี
• โครงการ Agent “The Next Gen”
• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 

ประจ�าปี

• ความปลอดภัยในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค

• ความชัดเจนของนโยบาย
ในการด�าเนินธุรกิจ

• ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ
• การรับผิดชอบต่อการบริโภค 

ของผู้บริโภค
• การมีส่วนร่วมในการวางแผน

การด�าเนินงาน
• การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะ

ในการท�างานของบุคลากร
• การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย 

เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
• การประกอบการค้าที่ยืดหยุ่นและตรง

ตามความต้องการของสภาวะตลาด

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

• การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(Governance, Risk and Compliance)

• แนวทางการพัฒนาความ
ยั่งยืนของไทยเบฟ (ThaiBev’s 
Sustainability Approach)

• โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ 
(Limitless Opportunities for 
ThaiBev’s Employees)

• การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก  
(Sharing the Value with the World)

ผู้บริโภค • กิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรม 
ส่งเสริมการตลาดในช่องทางการขาย

• ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 

ประจ�าปี

• คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
• ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม
• การให้บริการและน�าเสนอสินค้า

อย่างมีความรับผิดชอบ
• ความรับผิดชอบต่อการจัดการ 

สิ่งแวดล้อม
• ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
• การจัดท�าโครงการที่เป็นประโยชน ์

ให้แก่สังคม

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  
(Water Stewardship)

• เศรษฐกิจหมุนเวียน  
(Circular Economy)

• พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (Energy 
and Climate Change)

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ26 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างของประเด็น บทรายงาน 

• การก�ากับดูแล ความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Governance, 
Risk and Compliance)

• การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก  
(Sharing the Value with the World)

นักลงทุน • การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การประชุมประจ�าไตรมาส
• การเข้าเยี่ยมชมโรงงานประจ�าปี
• การเดินสายพบปะนักลงทุน 

(Investor Roadshows)
• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 

ประจ�าปี

• ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล
• ผลประกอบการของบริษัท
• การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟ 

และรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้น 
และนักลงทุน

• การบริหารและพัฒนาตราสินค้า

• การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(Governance, Risk and Compliance)

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

ชุมชน • กิจกรรมร่วมกับชุมชน
รอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

• การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชน
• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนประจ�าปี
• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 

ประจ�าปี 

• การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
• การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้แก ่

ชุมชน
• การส่งเสริมด้านสาธารณสุข

และสุขภาพให้กับชุมชน
• การส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด 

ร่วมกับชุมชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี  

และศิลปะ
• การจัดการฝุ่นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
• การคมนาคมหรือสัญจรโดยรอบสถานที ่

ปฏิบัติงาน
• การเปิดเผยข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร 

กับชุมชน
• การใช้แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

• การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก  
(Sharing the Value with the World)

• การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
(Preserving and Promoting 
Arts and Culture)

• โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ 
(Limitless Opportunities for 
ThaiBev’s Employees)

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

• การปฏิบัติงานร่วมกัน
• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 

ประจ�าปี

• การจัดการภาษีที่โปร่งใส
• การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
• การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรม 

และเหมาะสม
• การใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย
• สิทธิมนุษยชน
• ความปลอดภัยในการท�างาน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

• การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(Governance, Risk and Compliance)

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

• โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ 
(Limitless Opportunities for 
ThaiBev’s Employees)

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  
(Water Stewardship)

• เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

องค์กรพัฒนา
เอกชน

• การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืน 
ประจ�าปี

• สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
• การด�าเนินธุรกิจตามกฎหมาย
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค (Consumer Health, 
Safety and Well-Being)

• การก�ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฏระเบียบ 
(Governance, Risk and Compliance)

• การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กรสู่ระดับโลก  
(Sharing the Value with the World)
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ด้านเศรษฐกิจ

• นวัตกรรม
• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
• การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ
 ในการดำเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์
 แหล่งน้ำ
• การจัดการของเสีย

ด้านสังคม

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
 ของผู้บริโภค
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และความเป็นอยู่ที่ดี
• สิทธิมนุษยชน
• การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
• ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่า
 ทางโภชนาการ
• การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ 
 และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
• การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย
 เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด 

"หากดูจากศักยภาพของไทยเบฟในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จะเห็นว่า
มีปัจจัยสำคัญสองด้านซ่ึงอาจส่งผลทางด้านบวกกับธุรกิจและช่ือเสียง
ของไทยเบฟในฐานะท่ีเป็นผู้นำด้านความย่ังยืนในประเทศไทย น่ันคือ 
ความย่ังยืนของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการบริหารและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในส่วนของปัจจัยหลักในการผลิตของไทยเบฟ
มีสองอย่างคือ น้ำตาลและน้ำ ซ่ึงในขณะท่ีไทยเบฟมีโครงการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท้ังสองน้ีอยู่แล้ว ผมก็พร้อมท่ีจะ
สนับสนุนให้โครงการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนต้ังแต่กระบวนการเร่ิมต้น
ของห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน เช่น ร่วมทำงานกับชาวไร่อ้อย
เพื่อสร้างผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยชาวไร่อ้อยแก้ปัญหา
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมมือกับชุมชนท่ีอาศัย
อยู่ริมแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำให้ดีขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มแม่น้ำของประเทศไทยมีความ
สมบูรณ์มากขึ้นด้วย เป็นการแสดงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตหรือชุมชนไปจนถึง
ผู้บริโภค"

“ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมประเด็นใดที่ไทยเบฟ
ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไทยเบฟอาจเริ่มจากการ
พิจารณา Core business เทียบกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (United Nation Sustainable Development Goals) 
ว่าตรงกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ข้อไหน ซึ่งหาก
พิจารณาด้านลักษณะทางธุรกิจของไทยเบฟ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องที่สุดคือเป้าหมายที่ 12 
เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ไทยเบฟอาจลอง
พิจารณาจาก Core business เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนตรงกับ
เป้าหมายดังกล่าวบ้าง นอกเหนือไปจากการปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าซึ่งตอบเป้าประสงค์ของ
เป้าหมายที่ 12 แล้ว ไทยเบฟยังสามารถริเริ่มการทำ 
Data Flow Platform เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีศูนย์กลางข้อมูลในลักษณะนี้ 
จะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าการดำเนินงาน หรือการพัฒนา
ของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับไหนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริง จุดนี้ถ้าภาคเอกชนสามารถริเริ่มก่อนได้  
ภาครัฐยินดีเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอน”

Martin Hart-Hansen
Deputy Resident Representative 
UNDP Thailand

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister Delivery Unit: PMDU)  

การกำหนดประเด็น

การกำหนดขอบเขตการรายงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทวนสอบ

การจัดลำดับความสำคัญ

กระบวนการประเมินสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

1. การก�าหนดประเด็น
 บริษัทไทยเบฟคัดเลือกประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความสอดคล้อง 

กับการด�าเนินธุรกิจโดยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสายงานธุรกิจ 
ทุกสายงาน ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รวมไปถึงการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากภายนอก 
ในบริบทที่เกี่ยวกับความยั่งยืนของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  
โดยศึกษาแนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ 
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนของบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรม
เดียวกัน ตลอดจนส�ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ถึงประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืนขององค์กรอีกด้วย

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ
 บริษัทไทยเบฟน�าประเด็นที่ได้จากขั้นตอนการก�าหนดประเด็น 

มาจัดล�าดับความส�าคัญ โดยพิจารณาจากผลกระทบที่มีต่อการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท และความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มในด้านความส�าคัญและความสนใจที่มีต่อผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อกลั่นกรองประเด็นที่มีนัยส�าคัญต่อความยั่งยืน 
ขององค์กร

3. การทวนสอบ
 คณะท�างานเพือ่ความยัง่ยืนทางธรุกิจของบรษิทัด�าเนินการทวนสอบ 

ความครบถ้วนของประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร  
และน�าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบ จากนั้นน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน

4. การก�าหนดขอบเขตการรายงาน
 บริษัทไทยเบฟก�าหนดขอบเขตการรายงานประเด็นส�าคัญ 

ทั้ง 17 ประเด็น โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และ 
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
มากที่สุด

5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 บรษิทัไทยเบฟมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนินธรุกิจตามแนวทางการพฒันาทีย่ัง่ยืน 

อย่างต่อเนื่องโดยน�ามุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อประเด็น 
ส�าคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะ มาใช้ในการพัฒนาแนวปฏิบัต ิ
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม 
และเป็นธรรมต่อไป

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ28 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ด้านเศรษฐกิจ

• นวัตกรรม
• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
• การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ
 ในการดำเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์
 แหล่งน้ำ
• การจัดการของเสีย

ด้านสังคม

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
 ของผู้บริโภค
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และความเป็นอยู่ที่ดี
• สิทธิมนุษยชน
• การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
• ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่า
 ทางโภชนาการ
• การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ 
 และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
• การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย
 เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด 

"หากดูจากศักยภาพของไทยเบฟในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จะเห็นว่า
มีปัจจัยสำคัญสองด้านซ่ึงอาจส่งผลทางด้านบวกกับธุรกิจและช่ือเสียง
ของไทยเบฟในฐานะท่ีเป็นผู้นำด้านความย่ังยืนในประเทศไทย น่ันคือ 
ความย่ังยืนของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการบริหารและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในส่วนของปัจจัยหลักในการผลิตของไทยเบฟ
มีสองอย่างคือ น้ำตาลและน้ำ ซ่ึงในขณะท่ีไทยเบฟมีโครงการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท้ังสองน้ีอยู่แล้ว ผมก็พร้อมท่ีจะ
สนับสนุนให้โครงการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนต้ังแต่กระบวนการเร่ิมต้น
ของห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน เช่น ร่วมทำงานกับชาวไร่อ้อย
เพื่อสร้างผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยชาวไร่อ้อยแก้ปัญหา
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมมือกับชุมชนท่ีอาศัย
อยู่ริมแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำให้ดีขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มแม่น้ำของประเทศไทยมีความ
สมบูรณ์มากขึ้นด้วย เป็นการแสดงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตหรือชุมชนไปจนถึง
ผู้บริโภค"

“ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมประเด็นใดที่ไทยเบฟ
ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไทยเบฟอาจเริ่มจากการ
พิจารณา Core business เทียบกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (United Nation Sustainable Development Goals) 
ว่าตรงกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ข้อไหน ซึ่งหาก
พิจารณาด้านลักษณะทางธุรกิจของไทยเบฟ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องที่สุดคือเป้าหมายที่ 12 
เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ไทยเบฟอาจลอง
พิจารณาจาก Core business เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนตรงกับ
เป้าหมายดังกล่าวบ้าง นอกเหนือไปจากการปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าซึ่งตอบเป้าประสงค์ของ
เป้าหมายที่ 12 แล้ว ไทยเบฟยังสามารถริเริ่มการทำ 
Data Flow Platform เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีศูนย์กลางข้อมูลในลักษณะนี้ 
จะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าการดำเนินงาน หรือการพัฒนา
ของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับไหนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริง จุดนี้ถ้าภาคเอกชนสามารถริเริ่มก่อนได้  
ภาครัฐยินดีเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอน”

Martin Hart-Hansen
Deputy Resident Representative 
UNDP Thailand

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister Delivery Unit: PMDU)  

การกำหนดประเด็น

การกำหนดขอบเขตการรายงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทวนสอบ

การจัดลำดับความสำคัญ

ด้านเศรษฐกิจ

• นวัตกรรม
• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
• การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ
• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
• การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ
 ในการดำเนินการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
 สภาพภูมิอากาศ
• การบริหารจัดการน้ำและการอนุรักษ์
 แหล่งน้ำ
• การจัดการของเสีย

ด้านสังคม

• การดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
 ของผู้บริโภค
• ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
 และความเป็นอยู่ที่ดี
• สิทธิมนุษยชน
• การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
• ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีคุณค่า
 ทางโภชนาการ
• การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ 
 และรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
• การสร้างความร่วมมือ และเครือข่าย
 เพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม
• การบริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์
• ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด 

"หากดูจากศักยภาพของไทยเบฟในการก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
ท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) จะเห็นว่า
มีปัจจัยสำคัญสองด้านซ่ึงอาจส่งผลทางด้านบวกกับธุรกิจและช่ือเสียง
ของไทยเบฟในฐานะท่ีเป็นผู้นำด้านความย่ังยืนในประเทศไทย น่ันคือ 
ความย่ังยืนของปัจจัยการผลิตทางการเกษตรและการบริหารและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ในส่วนของปัจจัยหลักในการผลิตของไทยเบฟ
มีสองอย่างคือ น้ำตาลและน้ำ ซ่ึงในขณะท่ีไทยเบฟมีโครงการพัฒนา
เพ่ือความย่ังยืนท่ีเก่ียวข้องกับปัจจัยท้ังสองน้ีอยู่แล้ว ผมก็พร้อมท่ีจะ
สนับสนุนให้โครงการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนต้ังแต่กระบวนการเร่ิมต้น
ของห่วงโซ่อุปทานให้มีความเข้มแข็งมากข้ึน เช่น ร่วมทำงานกับชาวไร่อ้อย
เพื่อสร้างผลผลิตอย่างยั่งยืน รวมไปถึงช่วยชาวไร่อ้อยแก้ปัญหา
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและร่วมมือกับชุมชนท่ีอาศัย
อยู่ริมแม่น้ำสายต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพน้ำในแม่น้ำให้ดีขึ้น 
ซึ่งอาจส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนในชุมชนและ
ความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มแม่น้ำของประเทศไทยมีความ
สมบูรณ์มากขึ้นด้วย เป็นการแสดงความรับผิดชอบในทุกขั้นตอน
ของห่วงโซ่อุปทาน เริ่มตั้งแต่แหล่งผลิตหรือชุมชนไปจนถึง
ผู้บริโภค"

“ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมประเด็นใดที่ไทยเบฟ
ควรให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ไทยเบฟอาจเริ่มจากการ
พิจารณา Core business เทียบกับเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน (United Nation Sustainable Development Goals) 
ว่าตรงกับเป้าหมายและเป้าประสงค์ข้อไหน ซึ่งหาก
พิจารณาด้านลักษณะทางธุรกิจของไทยเบฟ เป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืนที่ค่อนข้างเกี่ยวข้องที่สุดคือเป้าหมายที่ 12 
เรื่องแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ไทยเบฟอาจลอง
พิจารณาจาก Core business เพื่อดูว่ากิจกรรมไหนตรงกับ
เป้าหมายดังกล่าวบ้าง นอกเหนือไปจากการปรับปรุงวิธีการ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าซึ่งตอบเป้าประสงค์ของ
เป้าหมายที่ 12 แล้ว ไทยเบฟยังสามารถริเริ่มการทำ 
Data Flow Platform เพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชน
สามารถเข้าถึงข้อมูล แก้ปัญหาการกระจัดกระจายของข้อมูล
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน หากมีศูนย์กลางข้อมูลในลักษณะนี้ 
จะทำให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบว่าการดำเนินงาน หรือการพัฒนา
ของแต่ละฝ่ายอยู่ในระดับไหนซึ่งเอื้อต่อการพัฒนา
อย่างแท้จริง จุดนี้ถ้าภาคเอกชนสามารถริเริ่มก่อนได้  
ภาครัฐยินดีเข้ามามีส่วนร่วมแน่นอน”

Martin Hart-Hansen
Deputy Resident Representative 
UNDP Thailand

ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ 
รองผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 
(Prime Minister Delivery Unit: PMDU)  

การกำหนดประเด็น

การกำหนดขอบเขตการรายงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การทวนสอบ

การจัดลำดับความสำคัญ

สาระส�าคัญด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ

ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟท�าการส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 8 กลุ่ม โดยให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
ด�าเนินการสัมภาษณ์และส่งแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างของ 
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ซ่ึงผลทีไ่ด้จากการส�ารวจ Stakeholder engagement  
survey นี้ ได้น�ามาใช้ในกระบวนการประเมินสาระส�าคัญด้านการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์กร 
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ผลการประเมินสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

การกำกับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณ
ในการดำเนินการ

การบริหารจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์

นวัตกรรม

สิทธิมนุษยชน
การจัดการของเสีย

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

การพัฒนาบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ 
และรักษาพนักงานท่ีมีความสามารถ

การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อสร้าง
คุณค่าสู่สังคม

การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ

ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และความเป็นอยู่ที่ดี

การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การบริหารจัดการน้ำ
และการอนุรักษ์แหล่งน้ำ

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ
และมีคุณค่าทางโภชนาการ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคมสูง

ต่ำ สูง
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ระดับผลกระทบและโอกาสที่มีต่อธุรกิจ
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ASEAN Leader

Secretary to RMC and review 
risk management and control 
activities of Product 
Groups/Business Units

Secretary to RMC and review 
risk management and control 
activities of Product 
Groups/Business Units

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของไทยเบฟ

The Sustainable Development Working Team and experts from relevant agencies held a workshop with the Corporate 
Sustainability Development Committee to seek endorsement on the 17 material issues of ThaiBev and its subsidiaries, 
which were selected from the materiality assessment process.

ระดับ  1 2 3 4 5
ผลกระทบ น้อยมาก น้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก มาก

ระดับความเสี่ยง มาตรการ

สูงมาก (E) การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที

สูง (H) ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจ
 หรือความสำคัญ

ปานกลาง (M) ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
 ให้แก่ฝ่ายจัดการ (ระดับผู้ช่วยกรรมการ
 ผู้อำนวยการใหญ่ ผู้อำนวยการสำนัก)

ต่ำ (L) บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ

5 H H H E E
สูงมาก 5 10 15 20 25

4 M M H H E
สูง 4 8 12 16 20

3 M M H H H
ปานกลาง 3 6 9 12 15

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์ มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

1 L L L M M
ไม่มีผล 1 2 3 4 5

2 L L M M H
เล็กน้อย 2 4 6 8 10

ทั้งนี้ คณะท�างานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้ด�าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหาร 
เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟให้พิจารณาอนุมัติ ผลจากการด�าเนินการท�าให้ไทยเบฟได้คัดเลือก  
17 ประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของไทยเบฟ

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ30 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



สรุปประเด็นส�าคัญในการรายงาน

ขอบเขตของผลกระทบ 

ภายในบริษัท ภายนอกบริษัท

บท ประเด็นสาระส�าคัญ
บริษัทไทยเบฟ 

และ 
บริษัทในเครอื พนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน

หน่วยงาน
ก�ากับดูแล

องค์กรพัฒนา
เอกชน

การก�ากับดูแล ความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

การก�ากับดูแลองค์กร และ 
จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ

นวัตกรรม นวัตกรรม

การส่งเสริมสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค

การดแูลสุขภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บริโภค

ฉลากผลิตภัณฑ์และการตลาด

การบริหารจัดการลูกคา้สัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและ
มีคุณค่าทางโภชนาการ

การบริโภค 
อย่างมีความรับผิดชอบ การบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ 

การจัดหาอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ สิทธิมนุษยชน

การพัฒนาบุคลากร  
การสร้างแรงจูงใจ และรักษา
พนักงานที่มีความสามารถ

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั 
และความเป็นอยู่ที่ดี

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า การบริหารจัดการน�้า 
และการอนุรักษ์แหล่งน�า้

เศรษฐกิจหมุนเวียน การจัดการของเสีย

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

การแบ่งปันคุณค่าจากองค์กร 
สู่ระดับโลก

การสร้างความร่วมมือ และ 
เครือขา่ยเพื่อสร้างคุณค่าสู่สังคม

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม การเป็นองค์กรที่ดีของสังคม
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พันธกิจ
การสร้างสรรค์และแบ่งปัน 
คุณค่าของการเติบโต
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
บริษัทไทยเบฟมีเป้าหมายที่จะใช้
การเติบโตของบริษัทเป็นเสมือน
สื่อกลางในการตอบแทนสังคม  
ด้วยแนวคิดของความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR)  
และการสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (CSV)  
ให้เกินความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
ในเรื่องของการเติบโตทางธุรกิจ
อย่างยั่งยืน



เศ
รษ

ฐก
ิจ

การก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร
บริษัทไทยเบฟตั้งใจและมุ่งมั่นในการก�ากับดูแลกิจการตามหลัก
บรรษัทภิบาลที่ดีควบคู่กับการด�าเนินงานด้วยระบบการบริหาร 
ที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือ  
ไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้น  
แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็นแบบอย่างที่ดีในการด�าเนินธุรกิจอย่าง
เป็นมืออาชีพ คือ ด�าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส และการด�าเนิน
ธุรกิจด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น  
นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

นอกจากนี้ บริษัทได้รายงานการก�ากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงาน 
ประจ�าปี 2560 ซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการในการ 
เปิดเผยข้อมูลบรรษัทภิบาล ในรายงานประจ�าปีดังกล่าว ยังได ้
เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ แสดงแนวทางในการพัฒนา 
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในองค์กร ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ  
และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

การก�ากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บริษัทไทยเบฟด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ โปร่งใส เป็นธรรม คงไว้ซึ่งจริยธรรม 
โดยยึดมั่นปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท การก�ากับดูแล 
เป็นปัจจัยส�าคัญอย่างหนึ่งในการปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรซึ่งเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง 
ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานและผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยี การก�ากบัดแูลท�าให้เกดิโครงสร้าง 
ที่ส�าคัญ ซึ่งเป็นกลไกในการก�าหนดวัตถุประสงค์ของการด�าเนินธุรกิจและการก�าหนดวิธีที่จะบรรล ุ
วัตถุประสงค์เหล่านั้น รวมถึงการสอดส่องดูแลผลการปฏิบัติงาน บริษัทจึงมุ่งเน้นการปฎิบัติตามหลัก 
การก�ากบัดแูลกิจการท่ีด ีมกีารวางแผนจดัการบรหิารความเสีย่งอย่างเหมาะสมตามแนวทางการพฒันา 
ทีย่ัง่ยนื การก�ากบัดแูลกจิการทีด่เีป็นแนวทางการบรหิารองค์กรซ่ึงเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากลซึง่สอดคล้อง 
กับจรรยาบรรณของบริษัท เป็นระบบบริหารจัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใส สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อีกทั้งยังส่งเสริมให้บริษัทด�าเนินธุรกิจให้เจริญ 
เติบโตได้อย่างยั่งยืน

รวมทั้งให้ความส�าคัญในการมุ่งมั่น สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ 
ทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ 
ยั่งยืน และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาวโดยค�านึงถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรด้วย บริษัท 
มีแผนการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายและหลักเกณฑ ์
ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยทุกปีส่วนงาน 
ก�ากับดูแล ส�านักเลขานุการบริษัท จะจัดให้ความรู้แก่กรรมการ  
ผู้บริหาร และพนักงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ  
และเมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
ก็จะแจ้งให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหาร หรือผ่านทางอีเมล แล้วแต่กรณี นอกจากนี ้
บริษัทไทยเบฟยังมีนโยบายการรับข้อร้องเรียน เพื่อเน้นย�้าถึงการ 
ให้ความส�าคัญกับการรับฟังข้อร้องเรียนจากกรรมการ ผู้บริหาร  
และพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ปี 2560 ไม่พบรายการขัดแย้ง 
ที่มีนัยส�าคัญและไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มีนัยส�าคัญ

GRI 102-11, GRI 102-15, GRI 102-16,
GRI 102-17, GRI 201-2, GRI 205-2, 
GRI 205-3, GRI 419-1

การก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ34 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ
เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเจริญเติบโตก้าวหน้า มีความมั่นคงยั่งยืน  
และเป็นที่ยอมรับของสังคม จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
จึงเป็นส่วนส�าคัญ ดังนั้นบริษัทไทยเบฟจึงก�าหนดจรรยาบรรณ 
ด้วยเจตนารมณ์มุง่เน้นพฤติกรรมทีมี่ความซือ่สัตย์สจุรติ ปฏบิติัตาม 
กฎหมาย มีศีลธรรมและจริยธรรม ซึ่งก�าหนดไว้ในจรรยาบรรณ 
เครอืไทยเบฟเวอเรจ ท้ังนีค้ณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
ต้องยึดถือปฏิบัติตามเพื่อให้บริษัทบรรลุจุดมุ่งหมายในการรักษาไว ้
ซึ่งจรรยาบรรณและยังส่งเสริมการรักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณ 
ไว้อย่างสม�่าเสมอ บริษัทไทยเบฟได้จัดอบรมเรื่องจรรยาบรรณ 
ในการด�าเนินธุรกิจส�าหรับปฐมนิเทศพนักงานใหม่ โดยเผยแพร ่
ผ่านทาง sustainability.thaibev.com เพื่อมุ่งเน้นให้พนกังาน 
ทุกคนเข้าใจเนือ้หาและความหมายทีก่�าหนดไว้อย่างถ่องแท้  
ประกอบกับต้องยอมรับและศรัทธาต่อคุณค่าของมาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด หากบุคลากร 
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทในทุกๆ ส่วนสามารถปฏิบัติหน้าที ่
โดยยึดถือความถูกต้องชอบธรรมและด�าเนินการต่างๆ ภายใต ้
นโยบายการก�ากับดูแลที่ดี จะช่วยให้บริษัทรักษาความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

การต่อต้านการทุจริต
บริษัทไทยเบฟตระหนักถึงความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงยึดมั่นในกรอบการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์กร โดยยึดหลักความยุติธรรม จริยธรรม และ
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ รวมทั้งค�านึง 
ถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้บริษัท 
ได้ก�าหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัต ิ
ในการต่อต้านและป้องกันการคอร์รัปชัน รวมถึงเป็นแนวทาง 
ในการเสริมสร้างความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืนในอนาคต 
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ กฎระเบียบ มาตรฐาน และกฎหมาย 
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่มีหน้าที่รับผิดชอบ ติดตามและก�าหนด
ให้มีระบบรองรับการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ 
โดยรายงานต่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
เพื่อตรวจสอบ และทบทวนนโยบายให้ทันสมัยและสอดคล้อง 
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทยังก�าหนดให ้
ผู้บริหารระดับสูงมีหน้าที่เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัต ิ
ตามนโยบาย พร้อมทั้งร่วมมือกับกรรมการ ผู้บังคับบัญชา  
และพนักงาน ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบเห็นการคอร์รัปชัน 
ให้แจ้งการกระท�าดังกล่าวแก่ผู้บังคับบัญชา หรือหากพบบุคคล 
ที่กระท�าผิดจะถูกลงโทษตามกฎระเบียบของบริษัทและด�าเนินคด ี
ตามกฎหมายต่อไป

การรับข้อร้องเรียน
บริษัทไทยเบฟมีนโยบายรับข้อร้องเรียนโดยสนับสนุนให้พนักงาน
ทุกคนแจ้งข้อสงสัยหรือเบาะแส หากพบเห็นการกระท�าที่เข้าข่าย 
เป็นความผิด ซึ่งบริษัทอาจด�าเนินการกับการกระท�าความผิด 
ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มงวด และพนักงานที่แจ้งข้อเท็จจริงจะไม่ได้รับ 

ความเดือดร้อนหรือเสียหายใดๆ หากเป็นการร้องเรียนโดยสุจริต  
อกีทัง้ยงัเปิดช่องทางการรบัข้อร้องเรียนผ่านทาง กล่องรบัความคิดเหน็ 
ในหน่วยงานและ www.thaibev.com จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน นโยบายการรับข้อร้องเรียนมุ่งเน้นที่จะจัดการกับ 
ข้อร้องเรียนและด�าเนินการกับผู้ต้องสงสัยว่ากระท�าความผิด 
ด้วยความรวดเร็วและเหมาะสม นโยบายนี้จะมีผลบังคับใช้กับ 
กรรมการและพนักงานทุกระดับในองค์กร และบริษัทพร้อมที่จะ 
ปกป้องพนักงานที่แจ้งข้อร้องเรียนที่มีมูลความจริง แม้จะปรากฏ 
ในภายหลังว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวเป็นความเข้าใจผิด นอกจากนี ้
บรษิทัจะด�าเนินการอย่างเหมาะสมเพือ่คุ้มครองกรรมการและพนกังาน 
จากความเสียหายหรือการถูกท�าร้ายอันมีสาเหตุมาจากการแจ้ง 
ข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย
บริษัทไทยเบฟก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ข้อบังคับขององค์กรและข้อกฎหมายทุกประเทศที่บริษัทเข้าไป
ด�าเนินกิจการ หากมีการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับใดๆ  
ทั้งด้านจรรยาบรรณ ความเป็นเลิศขององค์กร และสิทธิมนุษยชน 
ในสถานที่ประกอบการหรือสถานที่ด�าเนินธุรกิจ จะต้องหยุด
การละเมิดนั้นในทันทีและใช้มาตรการจัดการที่เหมาะสม

ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟและกลุ่มบริษัทย่อยในเครือพบว่า 
มีการละเมิดที่ไม่รุนแรง และกรณีรุนแรง โดยเป็นการจัดกลุ่ม 
ระดับของการละเมิดตามผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยก�าหนดเกณฑ ์
ตามมูลค่าทางการเงิน  กรณีรุนแรง (Major case) คือ กรณ ี
ที่มีผลกระทบทางการเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาท  
และกรณีไม่รุนแรง (Minor case) คือกรณีที่มีผลกระทบทาง 
การเงินน้อยกว่า 300,000 บาท เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับ บริษัทมีแนวทางแก้ไขเบื้องต้นดังนี้

แนวทางการลดการทุจริตในองค์กร
1. บริษัทจัดให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และผู้บริหาร
2. จัดให้มีหลักสูตรการอบรมแบบออนไลน์
3. บริษัทให้ความส�าคัญในการสื่อสารและท�าความเข้าใจในจริยธรรม

ในการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้บริหาร (Business ethic)
4. บริษัทมุ่งมั่น สื่อสาร ท�าความเข้าใจ และก�าหนดให้พนักงาน

และผู้บริหารปฏิบัติตามจรรยาบรรณเครือไทยเบฟ
5. หากบริษัทตรวจพบการทุจริต บริษัทจะด�าเนินการ 

ขั้นเด็ดขาดทันที
6. บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบการทุจริต 

ในองค์กรอย่างสม�่าเสมอ

หมายเหตุ
รายละเอียดของกรณีละเมิดที่ไม่รุนแรง และกรณีรุนแรง สามารถ
ดูเพิ่มเติมได้ที่ sustainability.thaibev.com
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บริษัทไทยเบฟมุ่งเน้นการสร้างและแบ่งปันคุณค่าของการเติบโตทางธุรกิจอย่างม่ันคงและย่ังยืนให้กับ 
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีขององค์กร การบรหิารจดัการความเสีย่งทีเ่หมาะสมจงึเป็นสิง่จ�าเป็นส�าหรับการด�าเนนิธรุกจิภายใต้ 
สภาวะความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค ์
และเป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ ขณะเดียวกันช่วยลดความสูญเสียและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการเติบโต 
ของธุรกิจและ/หรือสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้กับองค์กร ซึ่งภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงมีองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญดังนี้

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงในระดับกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนดังนี้
1. การระบุความเสี่ยง (Identify risks) คือ การระบุความเสี่ยง 

ท่ีองค์กรหรือธุรกจิเผชิญอยูห่รือแฝงอยูใ่นการด�าเนินงาน ซ่ึงอาจ 
เกิดขึ้นและส่งผลกระทบในทางลบต่อการบรรลุวัตถุประสงค ์
ขององค์กรหรือธุรกิจ

2. การวิเคราะห์และประเมนิความเส่ียง (Analyze and assess risks) 
คือ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุ การประเมิน 
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และผลกระทบหรือระดับ 
ความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เพื่อจ�าแนกและ 
จัดล�าดับความส�าคัญของความเสี่ยงที่มีอยู่

3. การวางแผนและก�าหนดแนวทางบริหารความเสี่ยง 
(Plan the risk management actions) 

4. การปฏิบัติตามแนวทางบริหารความเสี่ยง
(Implement the action plans) 

5. การติดตาม ควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติ (Monitor,  
control and measure) คือ การติดตามความคืบหน้าและ 
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง โดยเปรียบเทียบกับตัวชี้วัด 
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก�าหนดเพื่อเป็นเกณฑ์
ประเมินผลการปฏิบัติงานส�าหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของบริษัท แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร และระดับกลุ่มธุรกิจหรือสายธุรกิจ 

การบริหารความเสี่ยง

ระดับองค์กร มคีณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management 
Committee : RMC) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ระดบัสงูของแต่ละกลุม่ธรุกจิหรอืสายธุรกจิทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ ท�าหน้าที ่
ก�าหนดนโยบายและกรอบการด�าเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยง 
ของบริษัท รวมทั้งติดตาม กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
 

ระดับกลุม่ธรุกิจหรอืสายธุรกิจ มผีูบ้รหิารระดับสงูของแต่ละกลุม่
ธรุกิจหรอืสายธุรกิจ ท�าหน้าทีค่วบคมุและติดตามการด�าเนินงาน
ด้านการบรหิารความเสีย่งของกลุม่ธรุกิจหรอืสายธรุกิจ และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

หมายเหตุ
หลังจากปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  
ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ได้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  
“คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง” เป็น “คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและ 
ความเสีย่ง” และการแก้ไขเพิ่มเติมขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบให้ครอบคลุม 
การก�ากับดูแลกลยุทธ์ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

โครงสร้างและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมความเสี่ยง
ภายในองค์กร

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง
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การระบุ
ความเส่ียง

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียง

การวางแผนและ
กำหนดแนวทาง
บริหารความเส่ียง

การปฏิบัติตาม
แนวทางบริหาร

ความเส่ียง

การติดตาม 
ควบคุมและประเมิน

ผลการปฏิบัติ

เศรษฐกิจ

การกำกับ
ดูแลกิจการสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัย

สุขภาพอนามัย

สังคม

ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบ
กับความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

โครงสร้างและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมความเสี่ยง
ภายในองค์กร

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

1 32

การระบุ
ความเส่ียง

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียง

การวางแผนและ
กำหนดแนวทาง
บริหารความเส่ียง

การปฏิบัติตาม
แนวทางบริหาร

ความเส่ียง

การติดตาม 
ควบคุมและประเมิน

ผลการปฏิบัติ

เศรษฐกิจ

การกำกับ
ดูแลกิจการสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัย

สุขภาพอนามัย

สังคม

ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบ
กับความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

นอกเหนอืจากการบริหารความเส่ียงทีอ่าจเกิดข้ึนจากการด�าเนินงานตามปกติของแต่ละกลุม่ธุรกิจหรอืสายธรุกิจ  บรษิทัยังบรหิารความเสีย่ง
เชือ่มโยงกบักระบวนการจดัท�าแผนกลยทุธ์ การลงทุน และการวางแผนธรุกิจ ซ่ึงประเดน็ทีเ่ป็นความเสีย่งระดบัองค์กร (Corporate Risk) 
จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบด้วย เพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุความเสีย่งได้รบัการจดัการตามมาตรการทีก่�าหนดไว้

การบริหาร
ความเสี่ยง36 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



วัฒนธรรมความเสี่ยงภายในองค์กร
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกฝังการบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้อยู่ในจิตส�านึกของพนักงานทุกคน และพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมองค์กร บริษัทไทยเบฟจึงจัดกิจกรรมฝึกอบรมพนักงาน
และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้เข้าใจถึงปัจจัยเสี่ยงขององค์กร 
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือบริหารจัดการ
ความเสี่ยงทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะเจาะจงอย่างสม�่าเสมอ  
เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจ 
เกิดขึ้นในการด�าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

ความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบกับความยั่งยืนของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จากการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาคในอนาคตทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญ 4 ประการ 

1. การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากร ในลักษณะของการ 
เข้าสู่สังคมสูงวัย การเพิ่มขึ้นของประชากรในกลุ่มชนชั้นกลาง 
และการขยายตัวของเมืองใหญ่ (Urbanization)

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

3. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้น 
ของการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกไซเบอร์

4. การเปลี่ยนฐานอ�านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอเมริกา 
และยุโรปมายังประเทศแถบทวีปเอเชีย  

พนักงานสามารถรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่องค์กรเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษรแก่ผูบ้งัคบับญัชาตามสายงาน หรอืสามารถรายงาน 
ไปยงัส�านักกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ด้วยอีเมลทีบ่รษัิทได้ก�าหนดขึน้  
จากนั้นกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่จะพิจารณาและด�าเนินการ 
ตามที่เห็นสมควรต่อไป  

ดังนั้นบริษัทจึงได้ก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ก�าลังเกิดขึ้นใหม่ส�าหรับทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อลดความสูญเสียหรือผลกระทบ 
ที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันช่วยเพิ่มโอกาสของการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทไทยเบฟ 

โครงสร้างและนโยบาย
การบริหารความเสี่ยง

วัฒนธรรมความเสี่ยง
ภายในองค์กร

กระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง

1 32

การระบุ
ความเส่ียง

กระบวนการ
บริหารความเสี่ยง

การวิเคราะห์และ
ประเมินความเส่ียง

การวางแผนและ
กำหนดแนวทาง
บริหารความเส่ียง

การปฏิบัติตาม
แนวทางบริหาร

ความเส่ียง

การติดตาม 
ควบคุมและประเมิน

ผลการปฏิบัติ

เศรษฐกิจ

การกำกับ
ดูแลกิจการสวัสดิภาพและ

ความปลอดภัย

สุขภาพอนามัย

สังคม

ความเสี่ยง
ที่มีผลกระทบ
กับความยั่งยืน

สิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจน�ามาซึ่งความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ การก�ากับดูแลกิจการ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย 
สุขภาพอนามัย และสังคม โดยทั้งหมดถือเป็นความเสี่ยงที่ก�าลังเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) จะน�ามาซึ่งอุปสรรคและการเสียโอกาส
ในการด�าเนินธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ชื่อเสียงของบริษัท รวมทั้งความมั่นคงและยั่งยืนขององค์กร  
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การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของประชากร 

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในเรื่อง
สุขภาพมากขึ้น ถือเป็นความเสี่ยงหากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลง
หรือปรับตัวตามพฤติกรรมและ/หรือความต้องการของผู้บริโภค

• การเกิดพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการที่หลากหลาย  
มีคุณภาพหรือมาตรฐานสูงขึ้น และเป็นนวัตกรรมใหม่ของกลุ่ม 
ผู้บริโภคที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 
ในเมืองใหญ่ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถตอบสนองได้ทันท่วงที  
ก่อให้เกิดการเสียโอกาส/ความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ 
และ/หรือการเป็นผู้น�าตลาด

• การเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
สินค้าอุปโภคบริโภค หรือสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค  
ซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ หากไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผล 
กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท การถูกลงโทษและค่าปรับ

• การคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มและอาหารเพื่อสุขภาพตามนโยบายด้านสุขภาพและ
โภชนาการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ 

• การพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอาหารในรูปแบบร้านอาหารที่หลากหลายสามารถ 
เข้าถึงลูกค้าได้หลายกลุ่ม เพื่อขยายธุรกิจโดยรวมและสนับสนุนธุรกิจเครื่องดื่ม

• การด�าเนินงานของ “ครัวกลาง” (Central Kitchen) เพื่อบริหารจัดการตั้งแต่การ
จัดซื้อและการใช้วัตถุดิบของธุรกิจอาหาร รวมถึงการลดปริมาณและการจัดการ 
ของเสียจากอาหาร

• การให้ความส�าคัญกับช่องทางการจัดจ�าหน่าย HORECA (Hotels, Restaurants 
& Cafe) ที่เข้าถึงและสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในกลุ่มที่มีรายได ้
ปานกลางขึ้นไป

• การออกแบบและพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่สื่อสารถึงข้อมูลและคุณค่า 
ทางโภชนาการของเครื่องดื่มและอาหารของบริษัท 

• การสื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สอดคล้อง
กับพฤติกรรมและรูปแบบการด�ารงชีวิตของผู้บริโภค และเข้าถึงผู้บริโภคเป้าหมาย

• การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรในส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและ
ขยายตัวทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ

• ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม เช่น การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ 
ปัญหามลพิษของน�้าและอากาศ

• เหตุการณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศ และความล้มเหลวในการ
บรรเทาผลกระทบและการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ 
ภูมิอากาศ

• วิกฤตน�้า อาหาร และพลังงานซึ่งมีผลกระทบต่อกระบวนการจัดการ
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัท ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต  
การขายและการขนส่งสินค้า 

• ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของปริมาณและราคาของสินค้า
ทางการเกษตรที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท

• การเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบต่างๆ และการเพิ่ม
ความเข้มงวดของกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม

• การสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร และการสูญเสียทางการเงิน 
ในลักษณะของค่าปรับ หากมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศ

• ทุกกลุ่มธุรกิจต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าขององค์กรอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ISO 14001 การใช้หลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การส�ารองน�้า 
ให้เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิต การเข้าร่วมโครงการ Water Footprint รวมถึง
โครงการ Carbon Footprint ระดับองค์กรและผลิตภัณฑ์ การใช้เทคโนโลย ี
ที่ทันสมัยและประหยัดพลังงานในการบ�าบัดและก�าจัดน�้าเสียของโรงงาน รวมทั้ง
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือกต่างๆ เพื่อน�ามาใช้ในโรงงาน

• การใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัยและประหยัดพลังงาน เพื่อลด 
การใช้ทรัพยากรและพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่าย
หรือต้นทุนการผลิต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต

• การส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลด 
ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต 
กระบวนการขนส่ง รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า

• การบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้าในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

• การวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณของวัตถุดิบหลัก
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการจัดการและเพิ่มห่วงโซ่คุณค่า

• การก�าหนดแนวทางและพัฒนาระบบของการจัดซื้อสินค้าและบริการแบบองค์รวม
ของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ (Consolidated strategic sourcing and procurement)

การบริหาร
ความเสี่ยง38 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกไซเบอร์

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ

• ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security 
Attacks) ซึ่งมีผลต่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล 
และความพร้อมใช้ของระบบในการปฏิบัติงาน

• การรั่วไหลของข้อมูลที่ส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ 
ข้อมูลการขาย ผลประกอบการ ข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ  
ซึ่งมีผลต่อการสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร

• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วย
การกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

• พัฒนาระบบงานที่น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในวงจรห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะ 
ในการจัดซื้อจัดหา การขนส่ง และการจัดจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้บริโภค
คนสุดท้าย

• การก�ากับดูแล การระบุ และการแก้ไขภัยคุกคามด้านไซเบอร์และกิจกรรมภายใน 
ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัย

• การอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการป้องกันความปลอดภัย
ของข้อมูลสารสนเทศแก่พนักงาน 

• การทดสอบการกู้คืนภัยพิบัติ และก�าหนดมาตรการตอบรับและการฟื้นฟูในแผนการ
บริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์

การเปลี่ยนฐานอ�านาจทางเศรษฐกิจจากประเทศอเมริกาและยุโรปมายังประเทศแถบทวีปเอเชีย

ความเสี่ยงและผลกระทบ การบริหารจัดการ

• สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันในตลาดทั้งในและ 
ต่างประเทศที่รุนแรงและหลากหลายรูปแบบ อันเนื่องมาจาก 
ความแตกต่างด้านภาษา ศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรม 

• นโยบายการกีดกันทางการค้าของแต่ละประเทศ ก่อให้เกิดอุปสรรค
ของการขยายธุรกิจในต่างประเทศ

• ความเสี่ยงด้านการเงิน : การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน 
เงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบี้ย และสภาพคล่องทางธุรกิจ

• ขยายตลาดของสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ ไปสู่ประเทศต่างๆ 
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

• ตดิตามการเคล่ือนไหวและแนวโน้มของตลาดเงิน อัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปลีย่น 
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงใช้เครื่องมือทางการเงินประเภทต่างๆ ในการบริหาร
ต้นทุนดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน

• รักษาหรือยกระดับอันดับเครดิตกับสถาบันจัดอันดับเครดิตทั้งในและต่างประเทศ
• ก�าหนดกลยุทธ์ของทุกกลุ่มธุรกิจ (สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร) 

ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมสนับสนุนการติดต่อและประสานงานของ
ทุกสายงานภายใต้กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
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นวัตกรรมด้านกระบวนการ
บริษัทไทยเบฟคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการต่างๆ ของห่วงโซ่คุณค่า ซึ่งจะช่วยผลักดันให้บริษัทสามารถใช้ทรัพยากร 
ได้อย่างคุ้มค่า ควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน เพิ่มอัตรา 
การผลิต ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
ที่เกี่ยวข้องในปี 2560 บริษัทไทยเบฟพัฒนานวัตกรรมด้านกระบวนการต่างๆ ดังนี้

เบฟเทค (BevTech)
บริษัทไทยเบฟได้จัดตั้ง บริษัท เบฟเทค จ�ากัด โดยได้มีการคัดเลือกทีมวิศวกร 
ที่มีความสามารถจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อเข้าร่วมในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี
การผลิตเครื่องจักรและหุ่นยนต์ร่วมกับหน่วยการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ  
โดยมีการจัดสรรงบประมาณการลงทุนเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่เหมาะสมแก่สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 
คุณภาพในการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เพิ่มความปลอดภัย 
แก่ผู้ท�างาน ลดความเสี่ยงในด้านการขาดแคลนแรงงาน และมีต้นทุนที่ได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน ซึ่งเทคโนโลยีของเบฟเทคได้ถูกน�าไปใช้ในโรงงานของกลุ่มธุรกิจต่างๆ  
โดยมีเป้าหมายในการน�าระบบ Automation มาใช้ในโรงงานของกลุ่มธุรกิจทั้งหมด  
ร้อยละ 80–90 ของกระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยแรงงานคน โดยในขณะนี ้
โรงงานโออิชิมีการใช้ระบบ Automation ถึงร้อยละ 90 และโรงงานเบียร์มีการใช ้
ระบบนี้แล้วร้อยละ 80

1. เบฟเทค (BevTech)
2. TOMS Mobile
3. โออิชิ พ้อยโตะ การ์ด
4. ระบบการจัดการร้านอาหารในเครือโออิชิ
5. โออิชิ ซากุระ สตรอเบอร์รี่ 

นวัตกรรมเป็นส่วนส�าคัญของห่วงโซ่คุณค่าที่ท�าให้บริษัทไทยเบฟประสบความส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจใน 
อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องด่ืม โดยบริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้เกิด 
ความหลากหลายในเชงิธรุกจิและตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ขณะเดยีวกนัยงัช่วยปรบัปรงุประสทิธภิาพ 
และคุณภาพในกระบวนการผลิตและการให้บริการแก่ลูกค้าและผู้บริโภค เพื่อตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการด�าเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล 

ไทยเบฟได้ยื่นจดสิทธิบัตร และอนุสิทธิบัตรกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ 
จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 

108 รายการ 
ในปี 2560

1
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นวัตกรรม
GRI 103-1, 
GRI 103-2

นวัตกรรม40 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



TOMS Mobile
TOMS Mobile เป็นระบบดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจสอบสถานะ
และค�าสั่งซื้อผ่านสัญญาณมือถือ โดยระบบนี้จะท�างานร่วมกับการ 
ระบุต�าแหน่ง (GPS) จากเครื่องโทรศัพท์มือถือ เพื่อตรวจสอบระดับ
ความเร็ว และต�าแหน่งที่รถขนส่งวิ่งอยู่ ซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิด 
อบุตัเิหต ุลดการใช้เช้ือเพลิงจากการวางแผนการขนส่งทีมี่ประสทิธภิาพ  
อีกทั้งยังสามารถน�าส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วตามก�าหนด 
อีกด้วย และในอนาคตระบบดังกล่าวจะถูกพัฒนาต่อยอดให้ท�างาน
ร่วมกับเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ (GPS Box) และ 
อัลกอริทึมของ Safe Mate ซึ่งท�าหน้าที่ระบุต�าแหน่งของรถขนส่ง 
พร้อมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถระหว่าง 
เดินทางได้แม่นย�ายิ่งขึ้น เช่น ขับขี่ด้วยความเร็วเกินกว่าก�าหนด  
การเร่งความเร็ว การเปลี่ยนช่องทางการเดินรถหรือหยุดรถกะทันหัน  
ข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการประมวลผลและแสดงผลบนเว็บไซต ์
และผ่านการตรวจสอบโดยหน่วยงานควบคุมการขนส่งในทันที  
เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในเชิงรุกและช่วยลดผลกระทบ 
ที่จะเกิดขึ้นกับชุมชนจากการขนส่งทางรถของบริษัท

โออิชิ พ้อยโตะ การ์ด
โออิชิ พ้อยโตะ การ์ด เป็นบัตรสมาชิกดิจิทัลในรูปแบบแอปพลิเคชัน 
ท่ีออกแบบมาเพือ่รองรับการให้บริการตามความต้องการของผูบ้รโิภค  
ซึ่งช่วยพัฒนาระบบการบริหารความสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารหรือ 
สทิธิพเิศษจากร้านอาหาร ตรวจสอบประวตักิารเข้าใช้บรกิารและค้นหา 
ต�าแหน่งร้านอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ ตลอดจนสะสมคะแนน 
เพื่อสามารถแลกใช้เป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้อีกด้วย

ระบบการจัดการร้านอาหารในเครือโออิชิ
บรษิทัไทยเบฟเลง็เหน็ถึงโอกาสในการพฒันาการบรหิารจดัการขยะ
ของเสยีในธุรกิจอาหารในกลุ่มบริษัทโออิชิ จึงศึกษาข้อมูลเชิงลึก 
เพือ่เข้าใจถงึพฤตกิรรมของผู้บริโภค ตลอดจนน�าเทคโนโลยมีาใช้ในการ 
ช่วยสร้างระบบการบริหารจัดการร้านอาหารและขยะอาหาร โดยกลุ่ม
บริษัทโออิชิ สามารถน�าข้อมูลที่ได้จากระบบดังกล่าวที่ช่วยจดบันทึก
ปริมาณและชนิดอาหารที่เหลือของผู้บริโภค และรายการอาหารที่เป็น
ที่ชื่นชอบของลูกค้ามาใช้วิเคราะห์และพัฒนาแผนการปรับปรุง 
ผลการด�าเนนิงานให้มปีระสิทธิภาพท้ังในด้านบริการและการใช้วตัถุดบิ 
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยกลุ่มบริษัทโออิชิสามารถปรับ
เปลี่ยนรายการอาหารให้ตรงกับความชอบของผู้บริโภคมากข้ึน  
จากการศึกษาผ่านบริษัทภายนอกที่มีประสบการณ์ในด้านการวิจัย 
โดยท�าการศึกษาผู้บริโภคส�าหรับร้านอาหารในกลุ่มบริษัท โออิช ิ
ทั้งร้านโออิชิ อีทเทอเรียม และร้านชาบูชิ ซึ่งผลที่ออกมานั้นพบว่า 
ผูบ้รโิภคกว่าร้อยละ 90 มคีวามพึงพอใจกบัเมนอูาหารและการบรกิาร 
มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยในการจัดหารายการอาหารและวัตถุดิบที่ใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทโออิชิยังเริ่มใช้
ระบบการสั่งอาหารผ่านบัตรบาร์โค้ดและหน้าจอสัมผัสที่ร้านโออิชิ  
อีทเทอเรียมเป็นที่แรกในปี 2560 เพื่อควบคุมปริมาณอาหารที่ลูกค้า 
สามารถสั่งได้ในแต่ละครั้ง ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่ลูกค้ามีส่วนช่วยลด 
ปริมาณขยะอาหารจากการบริโภค โดยกลุ่มบริษัทโออิชิมีแผนการ 
ขยายสาขาโออิชิ อีทเทอเรียมเพิ่มเติมอีกในอนาคต

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทไทยเบฟนั้นส่วนหนึ่ง 
มพีืน้ฐานมาจากการวเิคราะห์ความคิดเหน็และพฤติกรรมผ่านช่องทาง 
การติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ อีเมล หน่วยลูกค้าสัมพันธ์  
(Call Center) รวมถึงผลวิจัยทางการตลาดเชิงลึก โดยบริษัท 
น�าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้บริโภค โดยเฉพาะในกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม ่
ทีต้่องการหาสิง่แปลกใหม่ให้กับชวีติ ควบคู่กับให้ความส�าคัญกบัคณุค่า 
ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์

โออิชิ ซากุระ สตรอเบอร์รี่ 
โออิชิ ซากุระ สตรอเบอร์รี่ เป็นผลิตภัณฑ์แรกของธุรกิจเครื่องดื่ม 
ในประเทศไทยที่น�าเอาเทคโนโลยี Thermochromic Shrink Label  
มาใช้กับฉลากบรรจุภัณฑ์ ท�าให้ฉลากสามารถเปลี่ยนสีได ้
เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง เห็นได้ชัดเจนจากดอกซากุระบนฉลาก 
ที่สามารถเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูได้เมื่อสัมผัสกับความเย็น  
ซึ่งถือเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้บริโภคกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ต้องการ
ทดลองสิ่งใหม่หรือหาความตื่นเต้นให้กับชีวิตได้เป็นอย่างดี

นวัตกรรมแบบเปิด
ศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทไทยเบฟช่วยส่งเสริมนวัตกรรมทาง
ความคดิสร้างสรรค์ให้กับพนักงานทุกระดบั ตลอดจนให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายนอก เช่น คู่ค้า องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลก�าไร  
(NGOs) และมหาวิทยาลยั ในรปูแบบนวตักรรมแบบเปิด เพือ่เสรมิสร้าง 
องค์ความรู้และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน ์
ต่อบริษัท สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 
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เศ
รษ

ฐก
ิจ การจัดหาวัตถุดิบที่ปลอดภัย 

ส�าหรับผู้บริโภค
บริษัทไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรวัตถุดิบที่ใช้
ในการผลิตเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค  
โดยบริษัทตรวจสอบแหล่งที่มา คุณภาพและ 
ความปลอดภัยของวัตถุดิบตามมาตรฐาน 
สากลอย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีกระบวนการ 
คัดกรองคู่ค้าที่ก�าหนดให้เปิดเผยข้อมูล 
ด้านการตัดแต่งทางพันธุกรรมในวัตถุดิบ  
บริษัทจะแสดงข้อมูลดังกล่าวบนฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่ายในทุกประเทศ 
ตามนโยบายของบริษัท และกฎเกณฑ์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยการใช ้
และเก็บเกี่ยววัตถุดิบในการตัดแต่งพันธุกรรมหากมีการใช้ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังสนับสนุนให้มีการใช้วัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลูกด้วยวิธ ี
การเกษตรอินทรีย์จากแหล่งเกษตรกรรมที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การส่งเสริมสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค 

การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณค่าทางโภชนาการและความปลอดภัยเป็นปัจจัยส�าคัญที่ช่วยเสริมสร้าง 
ความแขง็แรงของร่างกายและสขุภาพทีด่แีก่ผูบ้รโิภค บรษิทัไทยเบฟจงึใส่ใจในการพฒันาผลติภณัฑ์ด้วยนวตักรรม 
และกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การคัดสรรวัตถุดิบที่ปลอดภัยส�าหรับผู้บริโภค 
เป็นส่วนหนึ่งในการตอบรับต่อปัญหาโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases: NCDs)  
ทีม่เีหตุมาจากพฤตกิรรมเสีย่งของผูบ้รโิภคท่ีก่อให้เกดิโรคในกลุม่ NCDs เช่น โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)  
และโรคอ้วน (Obesity) โดยนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการของบริษัทไทยเบฟนั้นมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก คือ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพที่หลากหลายส�าหรับผู้บริโภคโดยเน้นการลดปริมาณน�้าตาลและสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ที่ให้แคลอรีต�่า ส่งเสริมการสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ส่งเสริมคุณภาพของบริษัทไทยเบฟ และเพิ่มพูน
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) และส่งเสริมการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ดีต่อสุขภาพ 

ISO 22000 

GMP&HACCP

NSF

FSSC 22000

70%

67%
ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟทั้งหมดผ่านการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 
ISO 22000 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟ

ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร 
(Food Safety System Certification 22000: FSSC 22000)

กระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุกล่องโออิชิ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดผ่านการรับรอง
ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหาร
ต่อผู้บริโภค หรือ GMP&HACCP (Good Manufacturing 
Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
โดยในปี 2560 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่ 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปจนถึงร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และธุรกิจอาหาร

กระบวนการการผลิตน้ำดื่มช้าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
และน้ำดื่มคริสตัล ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก
National Sanitation Foundation: NSF ซึ่งรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาสหรัฐ 
(The United States Food and Drug Administration: 
U.S. FDA)

ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก 
National Sanitation Foundation: NSF

ของยอดขายปัจจุบัน
(ลิตร) 

เป้าหมาย
ของยอดขาย (ลิตร) 

1

1

1

GRI 103-1, GRI 103-2,
GRI 416-1, GRI 417-1

การส่งเสริมสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค 42 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน
บริษัทไทยเบฟควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดเก็บ  
การขนส่งและกระจายสินค้า เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ดังนี้

1. ตัวอย่างวัตถุดิบที่ได้รับการรับรอง
ว่าปราศจากการตัดแต่งพันธุกรรม 
เช่น น�้ามันพืช ข้าวญี่ปุ่น น�้าตาล

2. ตัวอย่างวัตถุดิบที่ผ่านการรับรอง 
ว่าปลูกด้วยวิธีเกษตรอินทรีย์ 
เช่น ใบชาเขียว ข้าวไรซ์เบอร์รี่

2 2

ISO 22000 

GMP&HACCP

NSF

FSSC 22000

70%

67%
ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟทั้งหมดผ่านการรับรอง
มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร 
ISO 22000 

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษัทไทยเบฟ

ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับการผลิตอาหาร 
(Food Safety System Certification 22000: FSSC 22000)

กระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมบรรจุกล่องโออิชิ

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดผ่านการรับรอง
ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและความปลอดภัยอาหาร
ต่อผู้บริโภค หรือ GMP&HACCP (Good Manufacturing 
Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
โดยในปี 2560 ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่ 
การผลิตผลิตภัณฑ์จากโรงงานไปจนถึงร้านอาหาร

ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์และธุรกิจอาหาร

กระบวนการการผลิตน้ำดื่มช้าง น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง
และน้ำดื่มคริสตัล ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก
National Sanitation Foundation: NSF ซึ่งรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอาหารและยาสหรัฐ 
(The United States Food and Drug Administration: 
U.S. FDA)

ผ่านการรับรองมาตรฐานน้ำดื่มจาก 
National Sanitation Foundation: NSF

ของยอดขายปัจจุบัน
(ลิตร) 

เป้าหมาย
ของยอดขาย (ลิตร) 
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ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการ
บริษัทไทยเบฟศึกษา ค้นคว้าและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ โดยค�านึงถึงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ทางเลือกที่มีคุณค่าทางสารอาหารและประโยชน์ทางโภชนาการ ในขณะเดียวกันยังคงรักษารสชาติที่ดีส�าหรับผู้บริโภค 

สินค้าในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของบริษัทไทยเบฟ
ผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” 
จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

31%

สินค้าในตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของบริษัทไทยเบฟ
ผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ “ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” 
จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

31%

ในปีนี้บริษัทไทยเบฟสามารถเพิ่มสัดส่วนของยอดขาย (เชิงปริมาณ) ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมด โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในปี 2563 (ร้อยละ 67) ซึ่งเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่ตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพและโภชนาการ โดยในปี 2560 บริษัทได้ต่อยอดพัฒนา 
สูตรอาหารและเครื่องดื่มใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ ดังนี้

โออิชิแซนวิช พลัส 
ผลติภณัฑ์ใหม่ในกลุม่อาหารพร้อมรบัประทาน (Ready to Eat) 
ส�าหรับผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ และต้องการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า 
และให้แคลอรี่ต�่า โดยบริษัทภายในกลุ่มบริษัทไทยเบฟได้วิจัย 
พัฒนาสูตรขนมปังธัญพืชที่มีคุณค่าจากธัญพืชที่คัดสรรมา  
4 ชนิด คือ ข้าวสาลี (Wheat) ข้าวบาร์เลย์ (Malted Barley)  
ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Riceberry Flour) และเมล็ดถ่ัวเหลือง (Kibble  
Soybean) ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ประกอบกับวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ เช่น เน้ืออกไก่ท่ีมีไขมันต�่าโปรตีนสูง 

โออิชิ เกี๊ยวซ่า สูตรไรซ์เบอร์รี่
ผ่านการคัดสรรและเลือกใช้แต่วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง ได้แก ่
แป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ จากนาข้าวเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรไทย 
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นแป้งข้าวเจ้าที่อุดมไปด้วยคุณค่าทาง
โภชนาการและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ได้แก่ วิตามินบี 1  
วิตามินอี ธาตุเหล็ก กรดไขมันโอเมก้า-3 และเส้นใยอาหาร น�ามา 
ต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และแปรรูปเป็นแผ่นแป้งเกี๊ยวซ่าญี่ปุ่น  
โดยโออิชิ เกี๊ยวซ่า ด้วยสูตรผสมแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ 1 ซอง  
ให้พลังงานเพียงแค่ 190 กิโลแคลอรี เท่านั้น

100 พลัส กลิ่นเบอร์รี ่ 
รสชาติใหม่ของผลิตภัณฑ์ 100 พลัส เครื่องดื่มน�้าอัดลมผสม 
เกลือแร่ปราศจากคาเฟอีน เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผู้บริโภค 
ในตลาด โดย 100 พลัส มีส่วนผสมของสตีวิออลไกลโคไซด ์
ซึ่งเป็นน�้าตาลธรรมชาติจากหญ้าหวานที่มีแคลอรีและปริมาณ 
น�้าตาลน้อยกว่าน�้าอัดลมทั่วไปถึงร้อยละ 50

น�้าแร่ธรรมชาติ ตราช้าง  
บริษัทไทยเบฟขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทไปยังตลาดเครื่องดื่ม 
น�้าแร่ โดยน�้าแร่ธรรมชาติ ตราช้าง ได้ผลิตมาจากแหล่งน�้าบริสุทธิ ์
จากชั้นหินให้น�้าธรรมชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่สะสมแร่ธาต ุ
ท่ีเป็นประโยชน์ต่างๆ มากมาย เช่น แคลเซยีม แมกนีเซยีม ฟลอูอไรด์  
และน�ามาผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานระดับโลกด้วยระบบ 
การกรองแบบ 3 ชั้น (Triple Filtration Process) ท�าให้น�้าแร ่
สะอาดและบริสุทธิ์ แต่ยังคงมีแร่ธาตุตามธรรมชาติที่จ�าเป็นต่อ 
ร่างกายอย่างครบถ้วน อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานจาก 
National Sanitation Foundation: NSF 

การส่งเสริมสุขภาพ 
และความปลอดภัยของผู้บริโภค 44 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



1. 100 พลัส กลิ่นเบอร์รี่ 
2. โออิชิ เกี๊ยวซ่า สูตรไรซ์เบอร์รี่
3. โออิชิแซนวิช พลัส 
4. น�้าแร่ธรรมชาติ ตราช้าง

1 3

4

2

ทั้งนี้ บริษัทไทยเบฟได้มีการสื่อสารเพื่อให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงความรู้ด้านโภชนาการ  
เช่น ปริมาณน�้าตาลและโซเดียมในผลิตภัณฑ์ ขณะเดียวกันทางบริษัทต้องการให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลทางโภชนาการตามกฎหมาย 
และกฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวผ่านทางฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์
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การบริโภคอย่างรับผิดชอบ 

บริษัทไทยเบฟ เป็นผู้ผลิตและจ�าหน่ายเครื่องดื่มครบวงจรระดับโลก มุ่งสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 
จากทกุกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้บริโภคตามแผนการด�าเนินธุรกิจที่บริษัทก�าหนดไว้ในวิสัยทัศน์ 2020 
(Vision 2020) นอกจากจะมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความหลากหลายของตลาด 
และกลุม่ผลติภณัฑ์ รวมถึงท�าให้ตราสนิค้าและผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานครองใจผู้บรโิภคแล้ว บรษัิทยังให้ความส�าคญั
กบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์อย่างมีความรบัผิดชอบ โดยการจดัโครงการและการอบรมเชงิปฏิบตักิารร่วมกับ 
ผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหลายแง่มุม 
แก่ผู้ประกอบการที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค กิจกรรมที่บรษิทัด�าเนินการนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรณรงค ์
ให้ผู้บริโภคดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างมีความรับผิดชอบโดยค�านึงถึงสุขภาพของผูบ้รโิภคและความปลอดภยั 
ของสังคม ซึง่กจิกรรมดังกล่าวมีดงันี้

โครงการ Serve Responsibly 
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ
โครงการ Serve Responsibly หรอืการให้บรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบ เริม่มา
ตัง้แต่ปี 2559 ด้วยวัตถปุระสงค์เพือ่ต้องการสร้างจติส�านกึให้กบัผูใ้ห้บรกิาร 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ ได้ตระหนกัถงึความรบัผดิชอบในหน้าทีข่องตนเองทีม่ต่ีอ 
สงัคม โดยต้องค�านงึถงึสวสัดภิาพและความปลอดภยัของลกูค้าเป็นส�าคญั ทัง้นี้ 
เพือ่ส่งเสรมิการให้บรกิารอย่างมีความรับผดิชอบ บรษัิทไทยเบฟจงึได้จดัการอบรม 
เชงิปฏบิตักิารในหวัข้อ “Serve Responsibly” ให้กบักลุม่พนกังานผู้ให้บรกิาร
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายอาหารและเครือ่งดืม่ พนกังานเสร์ิฟ  
บาร์เทนเดอร์ประจ�าโรงแรมและร้านอาหารระดับพรเีมีย่ม โดยมจีดุมุ่งหมาย 
เพ่ือลดอตัราเส่ียงต่อการเกดิอบุติัเหตจุากการบรโิภคเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
เกนิขนาด ซึง่ใช้เวลาในการจดัอบรม 1 วนั โดยมุง่เน้นการจัดกจิกรรมทีส่อดแทรก 
เนือ้หาสาระดงันี้
• การให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะ 
 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 และ 
 การถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากเจ้าหน้าทีต่�ารวจทีท่�างานก�ากับดแูล 
 ในเรือ่งการบงัคบัใช้กฎหมายเกีย่วกบักฎหมายจราจรทางบก
• การให้ความรูจ้ากแพทย์ผู้เชีย่วชาญเพือ่มุง่หวงัสร้างความเข้าใจทีถู่กต้อง 
 เกีย่วกบัการบรโิภคเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ให้เหมาะสม ซึง่เป็นประโยชน์ในการ 
 ดูแลสขุภาพร่างกายของผู้บรโิภค 
• การเรยีนรูป้ฏกิริยิาของร่างกายก่อนและหลังการได้รบัปรมิาณแอลกอฮอล์ 
 เกนิขนาดจากกิจกรรม “เดนิเมามนัส์” โดยให้ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมทดลอง 
 ใส่แว่นตาจ�าลองการเมา (Drunk Buster Goggles) เพือ่ให้สามารถบ่งบอก 
 และแยกลกัษณะของลกูค้าทีเ่ริม่มอีาการเมาได้ 

ในปี 2560 บริษัทได้จดัอบรมเชงิปฏิบตักิาร Serve Responsibly อย่างต่อเนือ่ง 
ถงึ 3 ครัง้ ซึง่มพีนกังานผูใ้ห้บรกิารเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เข้าร่วมการอบรม 
รวมทั้งสิ้น 200 คน ตามเป้าหมายที่วางไว้  ในปีถัดไปบริษัทตั้งใจจะขยายการ
จัดอบรมไปยงัเขตปรมิณฑลและจงัหวดัหวัเมอืงใหญ่ของแต่ละภมูภิาคอกีด้วย   

ด้วยเชือ่มัน่เป็นอย่างย่ิงว่า พนักงานผูใ้ห้บรกิารทุกคนทีผ่่านการอบรมจะสามารถ 
น�าความรูท้ีไ่ด้รบัจากการเข้าร่วมกจิกรรมไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในการปฏิบตังิาน 
และแบ่งปันให้กับผู้อื่นเพื่อให้การจ�าหน่าย และการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ 
ของทกุภาคส่วนเป็นไปอย่างมีจิตส�านึกของความรบัผดิชอบต่อสงัคม 

"จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อเพื่อนพนักงาน 
เราจะได้ช่วยกันดูแลลูกค้าไม่ให้เมาแล้วขับ 
ขอบคุณไทยเบฟมากเลยค่ะ"

"การอบรมที่ไทยเบฟได้จัดขึ้นครั้งนี้ ผมคิดว่ามีประโยชน์มาก 
กิจกรรมที่ได้ร่วมทำสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน
ทุกๆ วันได้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาร่วมคลาสในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณไทยเบฟครับ"

คุณธนกฤต สุขสบาย 
Wine Guru
Anantara Riverside Bangkok Resort   

คุณสุพิชชา วันอุบล
Shift Leader
Le Meridien Bangkok

"โปรแกรมในวันน้ีสอนให้เรารู้ว่างานท่ีเราทำสามารถมีส่วนช่วย
ดูแลลูกค้าท่ีมาใช้บริการของเราให้มีชีวิตท่ีปลอดภัยได้ 
ขอขอบคุณไทยเบฟท่ีนำเร่ืองดีๆ มาให้ เป็นก้าวสำคัญอีกก้าว
ท่ีจะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากย่ิงข้ึน"

"โครงการนี้ทำให้เราทราบว่า เราคือส่วนหนึ่งในการสร้าง
จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี อยากให้ไทยเบฟมีโครงการ
ที่ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ"

คุณอาทิตยา กันเกียว 
Asst. Restaurant Manager
TK. Palace Hotel & Convention   

คุณกิตติศักดิ์ พิพิธวงศารัตน์  

Assistant Manager
LIT BANGKOK Hotel & Residence

GRI 417-3

การบริโภค
อย่างรับผิดชอบ 46 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



โครงการอบรมหลักสูตร Spirit Induction Program
หลักสูตร Spirit Induction Program เป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 
ฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของบริษัทไทยเบฟ จ�านวน 115 คน 
เป็นเวลา 3 วันครึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงบทบาทหน้าที ่
ในการเป็นผูข้ายหรอืผูใ้ห้บรกิารอย่างมคีวามรบัผดิชอบ โดยพนักงานทีเ่ข้าอบรม 
ได้เรียนรู้เท่าทันกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากและบรรจภุณัฑ์ รวมถงึบทลงโทษเกีย่วกบั 
สถานที ่วนัเวลา ผูซ้ือ้ และวธิกีารทีก่ฎหมายห้ามมิให้กระท�า โดยบริษัทเชื่อมั่นว่า 
พนักงานฝ่ายขายทีเ่ข้าอบรมจะสามารถน�าข้อมลูทีไ่ด้รับไปปรบัใช้ในการปฏบิติังาน  
เพื่อให้ตระหนักรู้ในบทบาทของตนเองและสร้างส�านึกในความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมส่วนรวม 
 
โครงการขับขี่ปลอดภัยกับไทยเบฟ Taxi Back Ads 
เพือ่เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนบรโิภคอย่างรบัผดิชอบโดยค�านึงถึงความปลอดภยั 
บนท้องถนนและลดอุบัติเหตุทางจราจร  บริษัทไทยเบฟจึงร่วมมือกับภาครัฐและ 
เอกชนอื่นๆ จัดโครงการ Taxi Back Ads หรือการใช้สื่อโฆษณาท้ายรถแท็กซี ่
เป็นช่องทางในการกระตุ้นจิตส�านึก และย�้าเตือนให้ผู้ที่เดินทางได้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการมีพฤติกรรมและวินัยที่ดีบนท้องถนน ซึ่งโครงการนี ้
บริษัทไทยเบฟจัดท�ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 โดยมีจ�านวนแท็กซี ่
ที่เข้าร่วมโครงการ ปีละ 300 คัน และปัจจุบันมีจ�านวน 3,000 คัน เพื่อให ้
ครอบคลุมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

"จะนำความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อเพื่อนพนักงาน 
เราจะได้ช่วยกันดูแลลูกค้าไม่ให้เมาแล้วขับ 
ขอบคุณไทยเบฟมากเลยค่ะ"

"การอบรมที่ไทยเบฟได้จัดขึ้นครั้งนี้ ผมคิดว่ามีประโยชน์มาก 
กิจกรรมที่ได้ร่วมทำสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงาน
ทุกๆ วันได้ เป็นโอกาสที่ดีมากที่ได้มาร่วมคลาสในครั้งนี้ 
ขอขอบคุณไทยเบฟครับ"

คุณธนกฤต สุขสบาย 
Wine Guru
Anantara Riverside Bangkok Resort   

คุณสุพิชชา วันอุบล
Shift Leader
Le Meridien Bangkok

"โปรแกรมในวันน้ีสอนให้เรารู้ว่างานท่ีเราทำสามารถมีส่วนช่วย
ดูแลลูกค้าท่ีมาใช้บริการของเราให้มีชีวิตท่ีปลอดภัยได้ 
ขอขอบคุณไทยเบฟท่ีนำเร่ืองดีๆ มาให้ เป็นก้าวสำคัญอีกก้าว
ท่ีจะช่วยให้สังคมน่าอยู่มากย่ิงข้ึน"

"โครงการนี้ทำให้เราทราบว่า เราคือส่วนหนึ่งในการสร้าง
จิตสำนึกในการให้บริการที่ดี อยากให้ไทยเบฟมีโครงการ
ที่ดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ"

คุณอาทิตยา กันเกียว 
Asst. Restaurant Manager
TK. Palace Hotel & Convention   

คุณกิตติศักดิ์ พิพิธวงศารัตน์  

Assistant Manager
LIT BANGKOK Hotel & Residence
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การจัดหาอย่างยั่งยืน

การจัดหาอย่างยั่งยืนเป็นรากฐานส�าคัญของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นในวงจรชีวิตของ
ผลติภณัฑ์ไทยเบฟ ด้วยเหตนุีบ้รษิทัจงึใส่ใจในการคัดสรรวตัถุดิบ สินค้า และบริการทีเ่ข้าสู่กระบวนการผลติของเรา  
บริษัทได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้าเพื่อสื่อสารความคาดหวังของบริษัท เป็นแนวทางในการด�าเนินงาน 
ของคูค้่าเพือ่มส่ีวนช่วยลดผลกระทบทีอ่าจเกดิข้ึนต่อภาคการผลติ ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรุกจิ และมีการก�าหนด 
มาตรฐานการคดักรองคูค้่า ตรวจสอบคณุภาพอย่างเข้มงวด โดยให้ความส�าคญักบัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และสงัคม เพือ่ให้ม่ันใจว่าผลติภัณฑ์ท่ีไปถงึมอืผูบ้รโิภคนัน้มคีณุภาพ ผ่านกระบวนการจดัหาทีม่มีาตรฐาน 
และแสดงความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสังคมตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งยังช่วยให้เกิดการสร้างงาน  
การกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่น พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหาด้านพาณิชย์
การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนกระบวนการจัดหาอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึง 
การตรวจสอบผลการด�าเนินงานหลังการขายของคู่ค้า โดยพิจารณาความเสี่ยงในการจัดหาจากปัจจัยด้านราคา ปริมาณสินค้าและบริการ 
รวมถึงศักยภาพในการส่งมอบสินค้าและบริการของคู่ค้า บริษัทจะพิจารณาคู่ค้ารายส�าคัญ (Critical Supplier) จากระดับความเสี่ยงในการ 
จัดหา และน�าไปก�าหนดกลยุทธ์ในการบรรเทาความเสี่ยงให้สอดคล้องกัน

100% 100%

มูลค่าการจัดหาจากคู่ค้ารายสำคัญ
การจัดหาจากคู่ค้าสำคัญ (Critical Supplier) คิดเป็น

คู่ค้าของไทยเบฟทุกรายต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
สำหรับคู่ค้าและเข้ารับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสำหรับ
คู่ค้ารายใหม่ ท้ังด้านธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ การบริการจัดการ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

ไทยเบฟมีกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านความย่ังยืนของคู่ค้า
และกำหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือคัดกรองคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง 
ตลอดจนมีการตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ

27%
ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมดในปี 2560

กลุ่มวัสดุหลัก หมายถึง วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ได้แก่ 
ข้าวมอลต์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องลูกฟูก น้ำมันเตา เป็นต้น

กลุ่มวัสดุรอง หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อะไหล่ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุส้ินเปลืองในสำนักงานและโรงงาน 
สินค้าส่งเสริมการขายและงานบริการ ได้แก่ เครื่องบรรจุ เครื่องยิงวันที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น

ไทยเบฟมีกระบวนการตรวจสอบผลงานคู่ค้าหลังการซื้อขาย ณ 
สถานประกอบการและจัดกลุ่มคู่ค้าตามผลการตรวจประเมิน

ไทยเบฟทบทวนความเส่ียงของคู่ค้าพร้อมท้ังกำหนดมาตรการบรรเทา
ความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและแผนงานพัฒนา
ผลการดำเนินงานในกลุ่มคู่ค้าที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินอีกด้วย

การลงทะเบียนคู่ค้าแรกเข้า การคัดกรองคู่ค้าก่อนการซื้อขาย

การประเมินผลงานคู่ค้า การติดตามผลและพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

75%

25%

อัต
รา

ส่ว
นม

ูลค
่าก

าร
จัด

หา
ใน

ปี 
25

60

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้าที่ได้รับข้อร้องเรียน
ซึ่งมีการจัดทำแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน
เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้าท่ีได้รับข้อร้องเรียน
ซ่ึงส่งมอบแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน
ตามท่ีบริษัทกำหนด

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้ารายสำคัญที่ได้รับการ
ตรวจสอบผลงานหลังการซื้อขาย
ณ สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้ารายสำคัญท่ีได้รับการ
ตรวจสอบผลงานหลังการซ้ือขาย ณ
สถานประกอบการตามกำหนด

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้าท่ีได้รับการตรวจประเมิน
ความเส่ียงด้านความย่ังยืน

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้าที่ได้รับการตรวจประเมิน
ความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้าท่ีรับทราบและ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า
ของไทยเบฟ

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้าท่ีรับทราบและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าของไทยเบฟ

51%

100% 100%

47%

การจ�าแนกกลุ่มคู่ค้า
บริษัทจ�าแนกกลุ่มคู่ค้าตามประเภทสินค้าที่จ�าหน่ายออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัสดุหลัก และกลุ่มวัสดุรอง  
มูลค่าการจัดหาวัสดุหลักคิดเป็นร้อยละ 75 ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมดของไทยเบฟในปี 2560

GRI 204-1
GRI 308-1
GRI 414-1 

มูลค่าการจัดหาจากคู่ค้ารายสำคัญ
การจัดหาจากคู่ค้ารายสำคัญ (Critical Supplier) คิดเป็น

27%
ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมดในปี 2560

การจัดหา
อย่างยั่งยืน48 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การบริหารจัดการความเสี่ยง 
ในการจัดหาด้านความยั่งยืน
เพือ่ให้บรษิทัม่ันใจในการด�าเนนิงานของคูค้่าทีต่อบสนองความคาดหวงั
ของบริษัทตามแนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า ไทยเบฟได้ผนวกรวม 
ปัจจยัด้านความย่ังยนื ซ่ึงครอบคลุมประเดน็ด้านหลกัธรรมาภบิาล 
สิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการจดัหาอย่างยัง่ยนื 
เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ การคัดกรองคู่ค้าก่อนการซื้อขาย  
การประเมินผลงานคู่ค้า ไปจนถึงการติดตามผลและพัฒนาคู่ค้า 
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการห่วงโซ ่
อุปทานให้สามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจ

100% 100%

มูลค่าการจัดหาจากคู่ค้ารายสำคัญ
การจัดหาจากคู่ค้าสำคัญ (Critical Supplier) คิดเป็น

คู่ค้าของไทยเบฟทุกรายต้องยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
สำหรับคู่ค้าและเข้ารับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนสำหรับ
คู่ค้ารายใหม่ ท้ังด้านธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ การบริการจัดการ 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

ไทยเบฟมีกระบวนการประเมินความเส่ียงด้านความย่ังยืนของคู่ค้า
และกำหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพ่ือคัดกรองคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง 
ตลอดจนมีการตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ

27%
ของมูลค่าการจัดหาทั้งหมดในปี 2560

กลุ่มวัสดุหลัก หมายถึง วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเชื้อเพลิง ได้แก่ 
ข้าวมอลต์ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก กล่องลูกฟูก น้ำมันเตา เป็นต้น

กลุ่มวัสดุรอง หมายถึง สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร อะไหล่ 
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุส้ินเปลืองในสำนักงานและโรงงาน 
สินค้าส่งเสริมการขายและงานบริการ ได้แก่ เครื่องบรรจุ เครื่องยิงวันที่ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเขียน อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เป็นต้น

ไทยเบฟมีกระบวนการตรวจสอบผลงานคู่ค้าหลังการซื้อขาย ณ 
สถานประกอบการและจัดกลุ่มคู่ค้าตามผลการตรวจประเมิน

ไทยเบฟทบทวนความเส่ียงของคู่ค้าพร้อมท้ังกำหนดมาตรการบรรเทา
ความเสี่ยง ตลอดจนติดตามผลการดำเนินงานและแผนงานพัฒนา
ผลการดำเนินงานในกลุ่มคู่ค้าที่ไม่ผ่านการตรวจประเมินอีกด้วย

การลงทะเบียนคู่ค้าแรกเข้า การคัดกรองคู่ค้าก่อนการซื้อขาย

การประเมินผลงานคู่ค้า การติดตามผลและพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

75%

25%
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เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้าที่ได้รับข้อร้องเรียน
ซึ่งมีการจัดทำแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน
เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานให้ดีขึ้น

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้าท่ีได้รับข้อร้องเรียน
ซ่ึงส่งมอบแผนการแก้ไขข้อร้องเรียน
ตามท่ีบริษัทกำหนด

เป้าหมายปี 2563
อัตราส่วนคู่ค้ารายสำคัญที่ได้รับการ
ตรวจสอบผลงานหลังการซื้อขาย
ณ สถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ

ผลสำเร็จในปี 2560
อัตราส่วนคู่ค้ารายสำคัญท่ีได้รับการ
ตรวจสอบผลงานหลังการซ้ือขาย ณ
สถานประกอบการตามกำหนด
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100% 100%
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51%
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47%

ของคู่ค้ารายใหม่ได้รับการตรวจประเมิน
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

100 % 

49
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การร่วมมือกับคู่ค้า

คู่ค้าถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดหาเป็นไปอย่างราบรื่น บริษัทได้ริเริ่ม 
กิจกรรมและโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคู่ค้าและบริษัท และเสริมสร้างศักยภาพของคู่ค้าให้เติบโต 
ไปพร้อมกับบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โครงการประกาศเกียรติคุณคู่ค้า
ไทยเบฟได้ริเริ่มโครงการประกาศเกียรติคุณคู่ค้าให้กับคู่ค้า (Supplier Award Program) ในปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า กระตุ้นการแข่งขันทางธุรกิจ และสรรค์สร้างนวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม  
บริษัทได้ก�าหนดเกณฑ์การพิจารณามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคู่ค้าให้กับคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ 4 หวัข้อ  
เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าคูค้่าทีร่บัการประกาศเกยีรตคิณุมีผลการด�าเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน และความคาดหวัง 
ของบริษัทในทุกๆ เรื่อง

บริษัทได้ก�าหนดรางวัลประกาศเกียรติคุณคู่ค้าเป็น 2 ระดับ คือระดับ Gold และ Silver ให้กับคู่ค้าที่มีผลการด�าเนินงานยอดเยี่ยม

ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบด้านพาณิชย์ ด้านนวัตกรรม
และการบริการ

ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ
ในปี 2560 ซึ่งเป็น
กลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ
และกลุ่มคู่ค้าที่มีมูลค่า
การซื้อขายสูง

13

43
18

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ Gold

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม
ได้รับรางวัลระดับ Silver

คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรายอื่นๆ

คู่ค้า

ราย74
42%
ของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ

100%
ของคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสุราและเบียร์
ที่มีการซื้อขายกับบริษัทในปี 2560 
เข้าใช้งานระบบ SLCM 

107 ราย
ในปี 2560
การจัดการอบรมกลุ่มย่อยในการใช้งาน
ระบบ SLCM นอกสถานที่

 

1,581 ราย
ในปี 2560
คู่ค้าเข้าร่วมการฝึกการใช้งานระบบ SLCM 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

88%
เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ
ออนไลน์ในปี 2560

 

ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบด้านพาณิชย์ ด้านนวัตกรรม
และการบริการ

ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ
ในปี 2560 ซึ่งเป็น
กลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ
และกลุ่มคู่ค้าที่มีมูลค่า
การซื้อขายสูง

13

43
18

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ Gold

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม
ได้รับรางวัลระดับ Silver

คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรายอื่นๆ

คู่ค้า

ราย74
42%
ของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ

100%
ของคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสุราและเบียร์
ที่มีการซื้อขายกับบริษัทในปี 2560 
เข้าใช้งานระบบ SLCM 

107 ราย
ในปี 2560
การจัดการอบรมกลุ่มย่อยในการใช้งาน
ระบบ SLCM นอกสถานที่

 

1,581 ราย
ในปี 2560
คู่ค้าเข้าร่วมการฝึกการใช้งานระบบ SLCM 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

88%
เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ
ออนไลน์ในปี 2560

 

การจัดหา
อย่างยั่งยืน50 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ บริษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) คณุฐาปน สริวิฒันภกัด ีมอบรางวลัประกาศเกยีรตคุิณคูค้่าให้กบัคูค้่าทีม่ผีลการด�าเนินงานยอดเยีย่มในปี 2560

นอกจากโครงการประกาศเกียรติคุณคู่ค้า บริษัทได้จัดตั้งเว็บไซต์ Supplier Life Cycle Management (SLCM) (slcm.thaibev.com)  
เพื่อเปิดโอกาสให้คู่ค้าได้บริการตนเองผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่การลงทะเบียนแรกเข้า ประเมินและตรวจสอบผลการด�าเนินงานของตนเอง
รวมถึงการตรวจสอบและตอบรับค�าสั่งซื้อ เพื่อลดระยะเวลาการจัดซื้อจัดหา และเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจด้วยระบบอัตโนมัติ 

นอกจากนี้ SLCM ยังใช้เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างคู่ค้าและไทยเบฟ โดยคู่ค้าสามารถแจ้งข้อร้องเรียน และค�าแนะน�าต่างๆ ผ่านช่องทางนี้ได้

ด้านคุณภาพ ด้านการส่งมอบด้านพาณิชย์ ด้านนวัตกรรม
และการบริการ

ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการ
ในปี 2560 ซึ่งเป็น
กลุ่มคู่ค้ารายสำคัญ
และกลุ่มคู่ค้าที่มีมูลค่า
การซื้อขายสูง

13

43
18

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศ
ได้รับรางวัลระดับ Gold

คู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยม
ได้รับรางวัลระดับ Silver

คู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการรายอื่นๆ

คู่ค้า

ราย74
42%
ของคู่ค้าที่เข้าร่วมโครงการ
ที่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น
หลังเข้าร่วมโครงการ

100%
ของคู่ค้าในกลุ่มธุรกิจสุราและเบียร์
ที่มีการซื้อขายกับบริษัทในปี 2560 
เข้าใช้งานระบบ SLCM 

107 ราย
ในปี 2560
การจัดการอบรมกลุ่มย่อยในการใช้งาน
ระบบ SLCM นอกสถานที่

 

1,581 ราย
ในปี 2560
คู่ค้าเข้าร่วมการฝึกการใช้งานระบบ SLCM 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

88%
เป็นการยืนยันคำสั่งซื้อ
ออนไลน์ในปี 2560
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การบริหารจัดการคู่ค้าทางอ้อม

ส�าหรับคู่ค้าที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Non-tier 1 Supplier) อาทิ คู่ค้าของคู่ค้า บริษัทค�านึงถึงผลกระทบต่อการจัดหาเช่นกัน  
โดยก�าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงเพื่อระบุคู่ค้าทางอ้อมรายส�าคัญ (Critical Non-tier 1 Supplier) ทั้งจากปัจจัยทางธุรกิจ และปัจจัย 
ด้านความยัง่ยนื เช่น ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท อิทธิพลทางการตลาด การให้ความร่วมมือในการพัฒนาความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน 
และความถี่ในการตรวจพบความเสี่ยงด้านความยั่งยืน

การจัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

วัตถดุบิเป็นส่วนหนึง่ของกลุม่วสัดหุลกัซึง่เป็นส่วนประกอบส�าคญัของผลติภณัฑ์หลกัของไทยเบฟในกลุม่ธรุกจิแอลกอฮอล์ โดยวตัถดุบิส�าคญั 
ที่มีมูลค่าการจัดหาสูงสุด ได้แก่ กากน�้าตาล ข้าวมอลต์ และปลายข้าว ซึ่งใช้ในกระบวนการผลิตสุราและเบียร์ ไทยเบฟได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัต ิ
สู่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบที่บริษัทจัดหาจากคู่ค้า และส่งเสริมการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนืในภาคเกษตรกรรมอกีด้วย แนวทางปฏบัิติดงักล่าวค�านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมจากเกษตรกรรมเป็นส�าคัญ ได้แก่ การควบคมุ 
การใช้ยาฆ่าแมลง การใช้น�า้อย่างมปีระสิทธภิาพ การสนับสนุนเกษตรกรรมท้องถิน่ และอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ เป็นต้น

คูค้่ากากน�า้ตาลของบริษัทได้รบัการรบัรอง
มาตรฐาน Bonsucro ซึ่งเป็นมาตรฐาน 
ที่ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลากหลายกลุ่มในอุตสาหกรรมการผลิต
อ้อย มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดผลกระทบ
ทางสิง่แวดล้อมและสงัคมจากการผลติอ้อย  
อนัเป็นวตัถดุบิท่ีใช้ในการผลติกากน�า้ตาล

คูค้่าข้าวมอลต์ ซึง่เป็นหนึง่ในวตัถดุบิส�าคัญ
ของไทยเบฟยังเป็นสมาชิก Sustainable  
Agriculture Initiative (SAI) Platform 
อันเป็นองค์กรระดบันานาชาติทีมี่จดุมุ่งหมาย 
เพื่อผลักดันให้เกิดความยั่งยืนในภาค
เกษตรกรรม

บรษิทัมกีระบวนการตรวจสอบคณุภาพของ 
ปลายข้าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เรื่องสารเคมีตกค้าง และสิ่งแปลกปลอม  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ร้อยละ 100 ของสินค้า 
มีความปลอดภัย

คู่ค้าทางอ้อม
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขายกับ
คู่ค้าของบริษัท

คู่ค้าของบริษัท
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขาย
โดยตรงกับบริษัทไทยเบฟ

กากน้ำตาล ข้าวมอลต์ ปลายข้าว

จำนวนคู่ค้าในประเทศ

มูลค่าการซื้อในประเทศ

98% 98% 98% 97% 97%

95%  
ของสัดส่วนจำนวนคู่ค้าเป็นคู่ค้าในประเทศ 

เป้าหมายปี 2563

2556 2557 2558 2559 2560

บริษัทไทยเบฟ
จัดหาสินค้าและ
บริการจากคู่ค้า

77%
91% 92% 87%

97%

คู่ค้าทางอ้อม
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขายกับ
คู่ค้าของบริษัท

คู่ค้าของบริษัท
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขาย
โดยตรงกับบริษัทไทยเบฟ

กากน้ำตาล ข้าวมอลต์ ปลายข้าว

จำนวนคู่ค้าในประเทศ

มูลค่าการซื้อในประเทศ

98% 98% 98% 97% 97%

95%  
ของสัดส่วนจำนวนคู่ค้าเป็นคู่ค้าในประเทศ 

เป้าหมายปี 2563

2556 2557 2558 2559 2560

บริษัทไทยเบฟ
จัดหาสินค้าและ
บริการจากคู่ค้า

77%
91% 92% 87%

97%

การจัดหา
อย่างยั่งยืน52 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าท้องถิ่น

บริษัทไทยเบฟเชื่อว่าเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศเริ่มต้นจากการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  
ด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจึงค�านึงถึงการเลือกคู่ค้าท่ีประกอบการอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นท่ีปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอันดับแรก นอกจาก
เป็นการสร้างงานให้กับแรงงานท้องถิ่นและสร้างมูลค่าให้กับวัตถุดิบของแต่ละท้องถ่ินแล้ว ยังเป็นการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง
ให้เหลือน้อยท่ีสุดอีกด้วย

คู่ค้าทางอ้อม
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขายกับ
คู่ค้าของบริษัท

คู่ค้าของบริษัท
คู่ค้าที่ติดต่อซื้อขาย
โดยตรงกับบริษัทไทยเบฟ

กากน้ำตาล ข้าวมอลต์ ปลายข้าว

จำนวนคู่ค้าในประเทศ

มูลค่าการซื้อในประเทศ

98% 98% 98% 97% 97%

95%  
ของสัดส่วนจำนวนคู่ค้าเป็นคู่ค้าในประเทศ 

เป้าหมายปี 2563

2556 2557 2558 2559 2560

บริษัทไทยเบฟ
จัดหาสินค้าและ
บริการจากคู่ค้า

77%
91% 92% 87%

97%

หมายเหตุ
1.  คู่ค้าในประเทศ หมายถึง คู่ค้าที่มีการด�าเนินธุรกิจในประเทศที่กลุ่มไทยเบฟมีฐานการผลิตอยู่ และเป็นคู่ค้าที่ติดต่อโดยตรงกับกลุ่มไทยเบฟเท่านั้น 
2. ข้อมูลในปี 2556 ถึง 2557 ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการของไทยเบฟส�าหรับกลุ่มธุรกิจสุราและเบียร์ในประเทศไทยเท่านั้น 
3. ข้อมูลในปี 2558 เป็นต้นไป ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการของไทยเบฟส�าหรับกลุ่มธุรกิจสุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเท่านั้น 
4. ข้อมูลในปี 2559 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2559 เนื่องจากกลุ่มไทยเบฟมีการปรับเปลี่ยนนโยบายปีงบประมาณใหม่ 
5. ข้อมูลในปี 2560 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
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โอกาสไร้ขีดจ�ากัดที่ไทยเบฟ

“ด้วยความเชื่อว่า บุคลากรของเราคือทุนมนุษย์ เป้าหมายหลัก 
ในการท�างานของเราจึงมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อการเจริญเติบโต…”

ดร.เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

บรษิทัไทยเบฟเช่ือมัน่ว่าพนกังานทุกคนเป็นพลงัส�าคญัในการขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามส�าเรจ็ตามวสิยัทศัน์ 2020 โดยบรษิทัมุง่หวงั 
ท่ีจะเป็นองค์กรนายจ้างดเีด่นในภูมภิาคอาเซียน ด้วยเหตุน้ี ไทยเบฟจึงให้ความส�าคญัในการบรหิารบคุลากรเพือ่สร้างกองก�าลงัทีแ่ขง็แกร่ง 
และเตม็เป่ียมไปด้วยศกัยภาพ ความรู้ ความสามารถ ภายใต้วฒันธรรมองค์กร ทีส่่งเสรมิการเติบโตของพนักงานอย่างไร้ขีดจ�ากัด  
บนพืน้ฐานของการเคารพสิทธแิรงงานเพือ่น�าพาองค์กรสูก่ารเติบโตอย่างย่ังยนื

GRI 103-2, GRI 401-1,
GRI 403-2, GRI 404-1,
GRI 404-2, GRI 443-3

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ54 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



โอกาส...ไร้ขีดจ�ากัด

เพราะ... ไทยเบฟเชื่อมั่นในศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของคนทุกคน
เพราะ... ไทยเบฟเชื่อว่า ทุกคนจะเติบโตขึ้น หากได้รับโอกาสท�างานที่ท้าทายมากขึ้น
เพราะ... ไทยเบฟเชื่อว่าเมื่อพนักงานผลักดันให้ผู้อื่นเติบโตขึ้น พนักงานผู้นั้นก็จะเติบโตขึ้นด้วย
ที่ไทยเบฟมี “โอกาส...ไร้ขีดจ�ากัด” ส�าหรับพนักงานทุกคน

และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ ส่งผ่านและต่อยอดประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่ และการท�ากิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงการสานสัมพันธ ์
กับหน่วยงานภายนอกองค์กรและสังคมโดยรวม

โอกาส..ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง
และท�าประโยชน์เพื่อสังคม
บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคัญกับการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน 
สังคม และเศรษฐกิจ โดยให้พนักงานทุกคนมีโอกาสร่วมแบ่งปัน 
สร้างสรรค์คุณค่าและความหมายให้ชีวิต และมอบความสุขให้ผู้อื่น 
ด้วยการให้ความช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการต่างๆ รวมไปถึง 
ให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและโครงการสาธารณประโยชน ์
หลากหลายทัว่ทกุพืน้ท่ีของประเทศ เพือ่ให้สงัคมเกิดการเปลีย่นแปลง 
ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Learning and
Development 

Aspect
Level 1

ความรับผิดชอบ

Global 
Business
Acumen se

le
ct

iv
e

Level 2
การสร้างความสัมพัมธ์

Level 3
การสร้างผลลัพธ์

Level 4
การส่งต่อความสำเร็จ

Level 5
การเป็นที่ยอมรับนับถือ

Top Executive Development Program (TEDP)

Senior Executive Development Program (SEDP)

Asean Management Development Program (AMD)

Management Development Program (MDP)

Supervisory Development Program (SDP)

Leadership Development Program (LDP)
NEW

NEW

Ocean

River

Spring &
Streams

การเสียชีวิต

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน

การรับการรักษาทางการแพทย์

การปฐมพยาบาล

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน

Core Value
ThaiBev, Sukoi, SSC, F&N

Core Competencies

Functional Competencies
1. Common  2. Specific

Leadership 
Competencies 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการบุคลากร 

7

3. การบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ที่โดดเด่น

1. โครงสร้างและบทบาท
การบริหารที่ชัดเจน

6. การสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ

และดูแลพนักงานใหม่

2. ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ที่แข่งขันได้กับตลาด

7. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

4. การพัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง
แบบองค์รวม

5. การบริหาร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

Reflect values & 
beliefs of organization

Reflect role &
responsibility

โอกาส..ที่จะได้รับการพัฒนา 
เพื่อแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
ในฐานะบริษัทไทยที่ด�าเนินธุรกิจก้าวไกลในระดับสากล (Thai 
Company with Global Aspiration) บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคญั 
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพพนักงานให้เติบโตในสายอาชีพ  
โดยมุ่งมั่นที่จะมอบโอกาสอันท้าทายให้กับพนักงานทุกคน 
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ 
ที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละกลุ่ม เพื่อให้พนักงานมีทักษะ 
และขีดความสามารถในการท�างานเพิ่มมากขึ้น 

โอกาส..ที่จะสานสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง
บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคัญกับการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ 
การประสานพลังการท�างานร่วมกันของทุกหน่วยงานทั้งใน 
และนอกองค์กร และส่งเสริมให้พนักงานมีความรัก ความผูกพัน  

บริษัทไทยเบฟก�าหนด 7 ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการบุคลากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งของบุคลากรเพื่อรองรับ 
การเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร และเตรียมความพร้อมให้พนักงานรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
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ยุทธศาสตร์ที่ 2: 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่แข่งขันได้กับตลาด  
(Market-oriented Compensation and Benefits)

บริษัทไทยเบฟบริหารค่าตอบแทนให้เป็นไปอย่างยุติธรรม 
สามารถเทยีบเคียงได้กับบรษัิทอืน่ในอุตสาหกรรมเดยีวกัน นอกจากนัน้ 
ยังจัดให้มีสวัสดิการให้กับพนักงานเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ด ี
และคุม้ครองสวสัดภิาพของพนกังาน เช่น ค่ารกัษาพยาบาล การตรวจ 
สขุภาพประจ�าปี การประกันอุบติัเหตุ และการประกันชีวติให้กับพนกังาน 

ในการวางระบบบรหิารค่าตอบแทน บริษทัไทยเบฟได้ร่วมงานกับบรษิทั 
ชั้นน�าระดับโลกในการออกแบบแนวทางค่าตอบแทนและสวัสดิการ 
ให้เทียบเคียงได้กับจุดอ้างอิงที่เหมาะสมกับตลาด และสอดคล้อง 
กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ขณะเดียวกัน บริษัทได้ผสมผสาน 
ค่าตอบแทนคงที่และค่าตอบแทนผันแปรตามผลงานอย่างเหมาะสม 
โดยสัดส่วนผลตอบแทนตามผลปฏิบัติงาน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางระบบประเมินค่างาน (Job Evaluation) 
ตามมาตรฐานสากล ให้สอดคล้องกบัโครงสร้างองค์กร โดยในปี 2560  
ได้ประเมินค่างานต�าแหน่งส�าคัญครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ

บรษิทัได้ตระหนักดว่ีา การสร้างแรงจงูใจส�าหรบับคุลากรทีมี่ความตัง้ใจ 
มุ่งมั่น และทุ่มเทในการท�างานเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งและเพื่อ 
ความยั่งยืนขององค์กร บริษัทจึงได้จัดโครงการค่าตอบแทนจูงใจ 
ระยะยาวหรือ Long Term Incentive Plan (“LTIP”) โดยให ้
ผู้บริหารมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของกิจการในรูปแบบหุ้นบริษัท 
เพื่อตอบแทนการทุ่มเทในการท�างานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร 
และรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าให้ปฏิบัติงานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว 
ซึ่งเป็นผลดีในการด�าเนินธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 3:  
การบริหารผลการด�าเนินงานที่โดดเด่น  
(Recognition-based Performance Management)

บรษิทัไทยเบฟเน้นการสร้างความชัดเจนในเป้าหมาย 
การท�างานด้วยความเชือ่ม่ันว่า “ความชดัเจน คอืพลงั  
Power of Clarity” ซึ่งจะสร้างความแตกต่าง
ในการปฏิบัติงานได้ และจะส่งผลต่อประสทิธิภาพ
ของหน่วยงานและองค์กรในระยะยาว 

ยุทธศาสตร์ที่ 1:  
โครงสร้างและบทบาทการบริหารที่ชัดเจน 
(Clear Structure and Roles)

บริษัทไทยเบฟใส่ใจในการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม 
ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดหน้าที่การท�างานของพนักงาน 
แต่ละคนให้ชัดเจน รวมไปถึงเชื่อมโยงการประสานงาน ทั้งใน 
ระดบับุคคล ระหว่างทมีงาน แผนก และฝ่ายงานต่างๆ อย่างม ี
ประสทิธภิาพ นอกจากนี ้โครงสร้างองค์กรยังเป็นกลไกรองรบั 
การปฏบิตังิานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงานเพือ่ให้เกิด 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน 
ทางธุรกิจ

บริษัทไทยเบฟยึดโครงสร้างองค์กรในรูปแบบกลุ่มธุรกิจ 
(Product Group) และกลุม่สนบัสนนุเชงิกลยทุธ์ (Strategic 
Support Group) ซึ่งครอบคลุมกลุ่มบริษัททั้งภายในและ 
ภายนอกประเทศไทย

ในการบริหารบุคลากร บริษัทได้จัดให้มีคณะกรรมการก�ากับ 
งานด้านการบริหารบุคลากร (Human Capital Steering 
Committee) โดยท�าหน้าทีก่�ากบัดูแลภาพรวมของการบรหิาร 
บคุลากรของบริษัททัง้หมด ซึง่โครงสร้างการบริหารบคุลากร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่

1. การพัฒนาองค์กรและสมรรถนะกลุ่มบริษัท  
(Organization Development and Group Capabilities) 
เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศของการบริหารบุคลากร  
ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบ พัฒนาและก�าหนดนโยบายและ 
ขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับงานการบริหารบุคลากรทั้งองค์กร

2. การบริหารบุคลากรแบบพันธมิตรทางธุรกิจ  
(Human Capital Business Partner) เพื่อตอบโจทย ์
การขยายตัวของธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งให้ค�าแนะน�า 
และบริการทีเ่หมาะสมเพ่ือช่วยให้แต่ละสายงานของบรษิทั 
บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ

3. การปฏิบัติการและบริการงานบุคลากร 
 (Human Capital Operations and Services) เป็นส่วน 

ปฏบิติังานกลางทีด่�าเนนิงานต่างๆ ด้านการบรหิารบคุลากร
ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงให้บริการงานด้านบุคลากรต่างๆ  
แก่พนักงาน

โดยรวมแล้ว บริษัทมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาโครงสร้างองค์กรให้พร้อม 
ส�าหรับการพัฒนาบริษัทเป็นองค์กรชั้นน�าของอาเซียนที่ม ี
ความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีการวางกรอบโครงสร้างและ 
ต�าแหน่งงานเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาธุรกิจให้มปีระสิทธภิาพ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ56 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ในส่วนของการบริหารผลการปฏบิตังิานนัน้ บริษัทได้พฒันาแนวทาง 
ในการต้ังเป้าหมาย (Goal Setting) และการประเมนิผลการปฏบิตังิาน 
(Performance Assessment) ไว้อย่างเป็นระบบและด�าเนินการ 
อย่างเป็นรูปธรรม โดยบริษัทพร้อมสนบัสนนุให้พนกังานออกเดนิทาง 
ไปสูเ่ป้าหมายด้วยความชัดเจนกบั “โอกาส...ไร้ขีดจ�ากัด” ขององค์กร

ในการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะเป็นกลไกหลักในการสร้างความชัดเจน โดย 
ตัง้เป้าหมายภายใต้แนวคิด SMART (Specific เจาะจง, Measurable  
วัดได้, Attainable ส�าเร็จได้, Relevant เกี่ยวข้อง, Time-bound 
ก�าหนดระยะเวลา) ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะต้องสื่อสารระหว่างกัน ตลอดจน
สื่อสารไปยังทีมงานทั้งหมดเพื่อให้ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้รับ
การถ่ายทอดในระดับองค์กรจนไปถึงระดับบุคคล เพื่อให้เกิด 
ความสอดคล้องและท�างานในทิศทางเดียวกัน โดยมุ่งเน้นที่กลยุทธ์
ขององค์กรเป็นหลัก ซึ่งการเชื่อมโยงเป้าหมายโดยการไล่ล�าดับ 
จากบนลงล่างอย่างชัดเจนนี้ จะเป็นส่วนส�าคัญที่ผลักดันให้เกิด 
การปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กรอย่างครบถ้วน ทั่วถึงและ
ประสบผลส�าเร็จ ก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าแก่องค์กรในระยะยาว

ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Assessment) 
เป็นโอกาสส�าคัญที่ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะได ้
ทบทวนความชัดเจนของเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลการท�างาน และ 
การพัฒนาความสามารถของตัวพนักงาน โดยที่บริษัทก�าหนดให้ม ี
การประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง คือ กลางปีและปลายปี  
การประเมินผลการปฏิบัติงานกลางปีจะเป็นโอกาสในการหารือ 
ความคบืหน้าของเป้าหมายโดยใช้หลักการ coaching ความเป็นไปได้ 
ในการบรรลุผลส�าเร็จ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) และ 

การสนับสนุนทีต้่องการจากผูบ้งัคบับัญชา ไม่ว่าจะเป็นด้านทรพัยากร 
งบประมาณ และทักษะต่างๆ ที่ต้องการพัฒนา เพื่อให้ความคาดหวัง 
ของทั้งสองฝ่ายสอดคล้องกับทิศทางของเป้าหมายที่ต้องการเดิน
ไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวยังจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน และความผูกพันของพนักงานที่มี
ต่อองค์กรอีกด้วย ส�าหรับการประเมินผลการปฏบิติังานปลายปี จะเป็น 
การประเมนิผลงานตลอด 12 เดือนที่ผ่านมาของพนักงาน โดยดู
จากผลส�าเร็จที่ชัดเจนตาม SMART KPI รวมทั้งการแสดงออก
ถึงพฤติกรรมที่สร้างสรรค์สอดคล้องกับวัฒนธรรมบริษัท

พนักงานแต่ละคนจะมีแผนพัฒนารายบุคคล (Individual 
Development Plan หรือ IDP) ที่เกิดจากข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
พนักงานและผู้บังคับบัญชา ที่สร้างจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 
โดยจะเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายของพนักงาน (Career Aspiration) 
และเป้าหมายขององค์กร (Organization Goal) เพือ่สร้างความชดัเจน 
ในบทบาท หน้าที่ และโอกาสที่จะก้าวต่อไปในอนาคตของพนักงาน  
ส่งผลให้เกิดความส�าเร็จขององค์กร อันเป็นการพัฒนาความยั่งยืน 
ด้านการบริหารบุคลากรอย่างแท้จริง

นอกจากน้ี เพือ่สร้างนโยบายทีส่อดคล้อง บริษทัได้ก�าหนดให้ผู้บรหิาร
ระดับกลางขึ้นไป มีเป้าหมายเกี่ยวกับการพัฒนาความยั่งยืน 
(Sustainability Development) และการพัฒนาบุคลากร (People 
Development) โดยมีน�้าหนักประเภทละ 10% ซึ่งจะมีผลต่อ 
การประเมนิค่าตอบแทนของพนักงาน โดยผูบ้ริหารสามารถถ่ายทอด 
เป้าหมายสิ่งเหล่านี้ไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาได้ เป็นการตอกย�้าว่า 
พนักงานทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการน�าพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน 
ร่วมกัน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4:  
การพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูงแบบองค์รวม 
(Holistic High Performer Development) 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องถือเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการเพิ่มแรงผลักดันในการเติบโตของธุรกิจ บริษัทต้องการให ้
พนกังานเช่ือมัน่ในโอกาสการเตบิโตในองค์กรอย่างไร้ขดีจ�ากัด บรษิทั 
จงึช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านแผน 
การพัฒนารายบุคคล (Individual Development Planning: IDP)  
โดยไทยเบฟใช้หลักการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในรูปแบบ 
70:20:10 

• 70% คอืการเรยีนรู้จากการลงมอืปฏบิติั เช่น การรบัผดิชอบ 
งานใหม่ๆ การท�างานโครงการพิเศษ การเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติงานจริง 

• 20% คือการเรียนรู้จากบุคคลอื่น เช่น การโค้ช การสอนงาน 
โดยผู้เชี่ยวชาญ การเข้าร่วมสมาชิกชมรม การรับฟังข้อคิดเห็น 
และค�าแนะน�าจากผู้อื่น การเรียนรู้จากการท�างานของผู้บริหาร 

• 10% คือการเรียนรู้จากการเข้าอบรมอย่างเป็นทางการ 
เช่น เข้าเรียนตามโปรแกรมฝึกอบรม การเรียนผ่านบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) หรือเข้าเรียนในโปรแกรมระยะสั้น 

หลักการพัฒนาศักยภาพแบบ 70:20:10 นี้ ก่อให้เกิดการเรียนรู ้
ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนรู้ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว  
ส่งผลท�าให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะ 
ในการท�างานเพิ่มมากขึ้น

โครงการพฒันาบคุลากรของบรษิทั ในปี 2560 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 

1. โปรแกรมด้านการพฒันาภาวะผูน้�า (Leadership Competency) 
ส�าหรับพนักงานทุกระดับ โดยยึดตามขีดความสามารถ
ผู้น�า 5 ระดับ (5 Levels of Leadership) ดังนี้
• Responsibility ความรับผิดชอบ
• Relationships การสร้างความสัมพันธ์
• Result การสร้างผลลัพธ์
• Regeneration การส่งต่อความส�าเร็จ
• Respect การเป็นที่ยอมรับนับถือ

2. โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะหลัก (Core Competency)  
ส�าหรับพัฒนาความสามารถในด้านการบริหารจัดการที่จ�าเป็น
กับพนักงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถของ
พนักงานในด้านที่ส�าคัญ อาทิ การสื่อสาร (Communication) 
การร่วมมือ (Collaboration) การสร้างสรรค์ (Creation) 

3. โปรแกรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน (General Skills) 
ส�าหรับพัฒนาทักษะการท�างานของพนักงานทุกระดับ และ
ทุกสายงาน เช่น ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาอังกฤษ

4. การอบรมหลักสูตรตามสายงาน (Functional Competency 
Development) พนักงานในแต่ละธุรกิจและหน่วยงานสามารถ
รับการอบรมหลักสูตร Functional Competency เพื่อเรียนรู้
เฉพาะทางในบริบทที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานและธุรกิจของตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดการอบรมจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ 
ให้กับพนักงานอย่างสม�า่เสมอ เพือ่สร้างความเข้าใจให้พนักงานทุกคน 
ตลอดจนสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายองค์กรผ่านการอบรมแบบออนไลน์ 

178 
ในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

ล้านบาท

ในปี 2560 ไทยเบฟใช้งบประมาณกว่า 

18 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ในปี 2560 จำนวนชั่วโมงอบรมเฉลี่ย
ของพนักงานเท่ากับ 

โปรแกรมด้าน
การพัฒนาภาวะผู้นำ

โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะหลัก

โปรแกรมพัฒนา
ทักษะในการปฏิบัติงาน 

การอบรม
หลักสูตรตามสายงาน

Learning and
Development 

Aspect
Level 1

ความรับผิดชอบ

Global 
Business
Acumen se

le
ct

iv
e

Level 2
การสร้างความสัมพันธ์

Level 3
การสร้างผลลัพธ์

Level 4
การส่งต่อความสำเร็จ

Level 5
การเป็นที่ยอมรับนับถือ

Top Exective Development Program (TEDP)

Senior Exective Development Program (SEDP)

Asean Management Development Program (AMD)

Management Development Program (MDP)

Supervisory Development Program (SDP)

Leadership Development Program (LDP)
NEW

NEW

Ocean

River

Spring &
Streams
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โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ58 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทไทยเบฟประยุกต์ใช้แนวทางการวัดประสิทธิผลการเรียนรู้จากการอบรมพนักงานของเคิร์ก แพทริก (Kirk Patrick Model) โดยวัด 
ความพึงพอใจของพนักงานและวัดการเรียนรู้ในหลักสูตร เพื่อน�าไปพัฒนาโครงการอบรมอื่นๆ ในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังวัดผลประโยชน ์
ท่ีเกิดขึ้นจากการทีพ่นักงานน�าส่ิงทีไ่ด้เรียนรู้ไปประยกุต์ใช้ ซึง่ในปี 2560 พบว่าพนักงานสามารถสร้างผลตอบแทนรวมจากการน�าสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้
ไปก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่บริษัทหลายด้าน ดังนี้

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น�าส�าหรับพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่น (Leadership Development Program)
โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผู้น�าที่มีความพร้อมและความรอบรู้ทางธุรกิจในระดับสากล (Global Business Acumen) และส่งเสริม 
การพัฒนาทัศนคติและพฤติกรรม (Mindset and Behavior Development) โดยมีแผนในการปลูกฝังภาวะผู้น�าขององค์กร 5 ระดับ 
ส�าหรับพนักงานระดับอาวุโสขึ้นไป ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานที่มีศักยภาพโดดเด่นรวมทั้งสิ้น 124 คน เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ 
ผู้น�าผ่านการเรียนรู้ในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

Learning and
Development 

Aspect
Level 1

ความรับผิดชอบ

Global 
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Acumen se

le
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e

Level 2
การสร้างความสัมพัมธ์

Level 3
การสร้างผลลัพธ์

Level 4
การส่งต่อความสำเร็จ

Level 5
การเป็นที่ยอมรับนับถือ

Top Executive Development Program (TEDP)

Senior Executive Development Program (SEDP)

Asean Management Development Program (AMD)

Management Development Program (MDP)

Supervisory Development Program (SDP)

Leadership Development Program (LDP)
NEW

NEW

Ocean

River

Spring &
Streams

การเสียชีวิต

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน

การรับการรักษาทางการแพทย์

การปฐมพยาบาล

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน

Core Value
ThaiBev, Sukoi, SSC, F&N

Core Competencies

Functional Competencies
1. Common  2. Specific

Leadership 
Competencies 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการบุคลากร 

7

3. การบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ที่โดดเด่น

1. โครงสร้างและบทบาท
การบริหารที่ชัดเจน

6. การสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ

และดูแลพนักงานใหม่

2. ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ที่แข่งขันได้กับตลาด

7. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

4. การพัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง
แบบองค์รวม

5. การบริหาร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

Reflect values & 
beliefs of organization

Reflect role &
responsibility
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หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูง  
(Senior Executive Development Program: SEDP)
บรษิทัไทยเบฟได้พฒันาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลยัแห่งชาติสงิคโปร์ 
(National University of Singapore: NUS) ภายใต้แนวคิดการพฒันา 
ผูน้�าไปสู่ระดบัโลกหรือทีเ่รียกว่า ThaiBev - NUS Global Executive 
Leaders Program “Realizing Vision 2020: Strategies for 
Sustainable ASEAN Leadership” โดยในปี 2560 มเีป้าหมาย 
ทีจ่ะพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับสูงจากทุกหน่วยธุรกิจของกลุ่ม
ไทยเบฟ ทัง้ในประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซยี รวมทัง้สิน้ 24 คน  
ให้มคีวามพร้อมก้าวขึน้เป็นผูน้�าในธรุกจิระดบัภมูภิาคและระดบัสากล 
และสอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์ 2020 ของบริษัท โดยจัด 
การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (Action-based Learning) และเน้น 
การสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างผู้เรียนทีม่าจากหลากหลายหน่วยงาน  
เพือ่ส่งผลต่อการประสานการท�างานร่วมกนัอย่างไร้รอยต่อในอนาคต

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับอาเซียน 
(Asean Management Development: AMD) 
เป็นการร่วมมอืกนัระหว่างบริษัทไทยเบฟและ C asean เพือ่ให้ผูบ้รหิาร 
ได้เปิดโลกทัศน์ มุมมองการท�างาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
ข้ามวัฒนธรรม และเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาเซียน  
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีการรวมกลุ่มผู้บริหารทั้งจากบริษัทไทยเบฟ 
ในประเทศไทยและมาเลเซียทั้งสิ้น 60 คนได้มาเรียนรู้ร่วมกัน  
แบ่งปันประสบการณ์ มุมมองความคิด การท�าความเข้าใจภาษาและ
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง ตลอดจนลงพืน้ท่ีส�ารวจตลาด ช่องทางการขาย 
และความเป็นไปได้ทางธุรกิจในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะใน 
ประเทศกัมพูชา เมียนมา ลาว และเวียดนาม พร้อมกับน�าเสนอ
โครงการที่จะสร้างโอกาสการเติบโตทางธุรกิจในตลาดอาเซียน 
ให้แก่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กร

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับบังคับบัญชา 
(Management Development Program: MDP) 
เป็นความร่วมมือกับสถาบันบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อเนื่องมานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2558-2560 
ซึ่งในปี 2560 มีพนักงานระดับผู้บริหารระดับกลางเข้าร่วมหลักสูตร 
ทั้งสิ้น 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานเข้าใจหลักการบริหาร 
ทักษะความเป็นผู้น�า เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้น�า 
ระดับสูงที่มีศักยภาพ พนักงานจะผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น 
การปฏิบัติจริง (Action-learning Project) และน�าเสนอโครงการ 
เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ต่อคณะผู้บริหารระดับสูง ตลอดจน 
คณาจารย์ที่มาร่วมรับฟังการน�าเสนอและให้ข้อเสนอแนะ  
พร้อมส�าหรับการน�าไปปฏิบัติจริง 

ทุกหลักสูตรจะมีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารและการสร้าง 
เครอืข่ายการท�างานร่วมกัน (Communication and Collaboration) 
ภายในกลุ่มบริษัทซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานที่มาจากหลากหลาย
หน่วยงานและต่างพื้นที่ทั้งในและนอกประเทศไทย พร้อมท้ังให้ 
ความส�าคญักบัการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ (Creation) หรือเปิดมุมมอง
ความคิดให้ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อตอบสนอง 
ให้ทันต่อการเติบโตขององค์กรในอนาคต

คุณค่าที่องค์กรได้รับจากการพัฒนาบุคลากร
บริษัทไทยเบฟติดตามและวัดผลตอบแทนจากโครงการอบรม 
เพือ่วดัประสทิธิผลทีเ่กิดขึน้อย่างแท้จรงิ โดยในปี 2560 บริษทัขยาย 
การประยุกต์ใช้โครงการ 4DX ที่ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2558  
ด้วยวัตถปุระสงค์เพือ่เพ่ิมประสทิธิภาพในกระบวนการท�างาน  
ให้ครอบคลมุทกุส่วนงานของบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จ�ากดั 
(TBL) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทย่อยของไทยเบฟ ทั้งในส่วนของพนักงาน

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ60 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ในกลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มสนับสนุนปฏิบัติการ รวมกว่า 4,200 คน โดยแนวทางการอบรม 
จะเป็นทกัษะในการโค้ชระหว่างกนั ส่งผลให้หวัหน้างานสามารถถ่ายทอดและเสริมสร้างความสามารถ 
ของพนักงานในระดับปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงาน  
ให้ค�านึงถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและกระบวนการด�าเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ 
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2560 พบว่าโครงการ 4DX ช่วยลดต้นทุนการผลิต 
ได้กว่า 23.1 ล้านบาท 

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ผลตอบแทนจากการลงทุนโครงการอบรมพัฒนาระบบการบ�ารุงรักษา 
แบบ Total Productive Maintenance (TPM) ซึ่งร่วมกับส�านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดกิจกรรมแบ่งปันความรู้ร่วมกันระหว่าง
พนักงานจากกลุ่มโรงงานสุราโดยหมุนเวียนกันน�าเสนอผลงานในการลดความสูญเสีย 
ด้านพลงังาน ลดต้นทนุด้านวตัถดิุบและลดค่าใช้จ่ายด้านพนักงาน เพือ่ให้เกิดการพฒันาบคุลากร 
ต่อยอดการเรยีนรูแ้ละเพิม่ประสทิธผิลด้านการผลติอย่างยัง่ยนื ส่งผลให้ช่วยประหยดัต้นทนุโลจสิตกิส์ 
ได้กว่า 52 ล้านบาท ในปี 2560

การโค้ชและการแนะน�าด้วยประสบการณ์ (Coaching and Mentoring)
บริษัทไทยเบฟจัดอบรมพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูงด้วยหลักสูตร Coaching & Technique  
for Breakthrough Results (CTBR) ร่วมกับ Institute of Training and Development  
(ITD World) โดยมี Dr. Peter Chee กูรูด้านการโค้ช (Coaching) อันดับที่ 1 ของเอเชียและ 
อันดับ 6 ของโลกเป็นผู้สอน เพื่อสร้างพื้นฐานความเข้าใจในความส�าคัญของการโค้ช ท่ีมุ่งเน้น 
ให้ผู้เรียนได้ค้นพบค�าตอบผ่านการสร้างแรงบันดาลใจ โดยหน้าที่ของโค้ชคือให้ความเชื่อมั่น 
ในศักยภาพของทีมงานและให้ค�าแนะน�าที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยใน 
ปี 2560 มพีนกังานระดับผูบ้ริหารระดบัสูงจ�านวน 5 คน สามารถผ่านการเป็น Master Coach และ  
Train The Trainer เพื่อสร้างโค้ชที่ผ่านการรับรองให้เป็นโค้ชภายในองค์กร และผ่านการอบรม 
โดย Dr. Peter Chee เพือ่เป็นโค้ชทีผ่่านการรับรองโดยสถาบนั ITD World และปัจจบุนัมพีนักงาน 
ได้รับการอบรมหลักสูตรนี้จ�านวน 550 คน จากการสนับสนุนให้พนักงานเป็นวิทยากรภายใน 
ส�าหรบัการโค้ชช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างวิทยากรภายนอก กว่า 8.8 ล้านบาท ทัง้น้ีบรษิทัอยูร่ะหว่าง 
การสื่อสารและอบรมให้หัวหน้างานเพื่อน�าสิ่งที่ตนได้เรียนรู้จากหลักสูตรการโค้ชมาถ่ายทอด 
ให้กับพนักงานที่อยู่ภายใต้การดูแล โดยจะตั้งให้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�าเนินงานอีกด้วย
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การสร้างวัฒนธรรมการ Coaching ให้กับพนักงาน
ไทยเบฟเริ่มจัดตั้ง Coaching Club ในปี 2560 เพื่อเปิดโอกาสให ้
ผู้ที่ผ่านหลักสูตร CTBR ได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ความส�าเร็จ 
จากการประยกุต์ใช้แนวทางการโค้ชไปต่อยอดในการท�างานและส่งเสรมิ 
ซึ่งกันและกัน โดยมีพนักงานที่ผ่านหลักสูตรการรับรองให้เป็นโค้ช 
มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้เกิดขึ้น 
อย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เชิญ Dr. Marshall Goldsmith โค้ชผู้บริหาร 
อันดับ 1 ของโลก และวิทยากรชั้นน�าในระดับสากลด้านการโค้ช 
มาให้ความรู้และบรรยายให้กับพนักงาน โดยมีพนักงานที่ได้ผ่านการ 
อบรมจ�านวน 890 คน 

เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับอาเซียน (Asean 
Management Development: AMD)
 
“หลักสูตรน้ีเปิดโลกทัศน์ให้ผมได้ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงหลักการและแนวคิด
ท่ีจำเป็นต่อการเป็นนักบริหารท่ีดีเพ่ือนำองค์ความรู้ดังกล่าวท้ังหมดมา
พัฒนาต่อยอดหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในตลาดอาเซียน
นอกจากน้ันยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
ของแต่ละคนท้ังในช้ันเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม จนทำให้เราพัฒนา
ทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการส่ือสารและความร่วมมือ
ทักษะการจัดการภายใต้บุคลากรท่ีจำกัด” 

คุณกวิณศักย์ เกษรทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
จัดการลูกค้า กลุ่มธุรกิจช่องทางการขาย 

ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ 
(MBA) ที่ Australian National University 
ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2558
 
“ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงาน
ค่อนข้างมาก จึงตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับ
จากการไปศึกษาต่อเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนงานของไอที 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรต่อไป”

คุณวิภาพร วงสัมพันธ์เวช
รองผู้จัดการงานโปรแกรมระบบ 
สำนักสารสนเทศ

93%
ของตำแหน่งทั้งหมดที่กำหนดในแผนการสืบทอด

ไทยเบฟสามารถจัดหาพนักงานที่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้สืบทอดได้คิดเป็น  

เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับอาเซียน (Asean 
Management Development: AMD)
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ทักษะการจัดการภายใต้บุคลากรท่ีจำกัด” 

คุณกวิณศักย์ เกษรทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
จัดการลูกค้า กลุ่มธุรกิจช่องทางการขาย 

ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ 
(MBA) ที่ Australian National University 
ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2558
 
“ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงาน
ค่อนข้างมาก จึงตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับ
จากการไปศึกษาต่อเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนงานของไอที 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรต่อไป”
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ไทยเบฟสามารถจัดหาพนักงานที่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้สืบทอดได้คิดเป็น  

โครงการความร่วมมือระหว่างไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก  
(TBL) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากความส�าเร็จในการร่วมมือจัดหลักสูตรอบรมด้านการขนส่ง 
ในปี 2558 และส่งผลให้เกิดการพัฒนากระบวนการท�างาน 
อย่างต่อเนื่องและช่วยลดต้นทุนการผลิตได้กว่า 32.7 ล้านบาท 
บริษัทไทยเบฟได้สานต่อความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ในปี 2559 จัดหลกัสูตรการอบรมด้านการขนส่ง โดยจดัเป็นโครงการ 
ขนาดเล็กจ�านวน 27 โครงการ มีพนักงานระดับปฏิบัติการร่วม
โครงการจ�านวนกว่า 3,600 คน ปฏิบัติการอยู่ที่ศูนย์กระจายสินค้า
ภูมิภาคในจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานีและล�าปาง 
ซึ่งช่วยปรับกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งใน 
การใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง พื้นที่จัดเก็บสินค้าและการเช่าพาเลท 
ที่ใช้ในการขนส่ง คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 11 ล้านบาท ระหว่าง 
ปี 2560 โดยพนักงานจะแบ่งปันความรู้และแผนงานที่ประยุกต์
ใช้แล้วเกิดประโยชน์จริงเพื่อขยายผลไปยังพื้นที่ปฏิบัติการอื่นๆ

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ62 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ยุทธศาสตร์ที่ 5:  
การบรหิารผูส้บืทอดต�าแหน่งและบคุลากรเชงิรกุ (Proactive Succession and Workforce Planning) 

เพื่อความต่อเนื่องทางธุรกิจในการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งแทนพนักงานระดับผู้บริหารระดับสูงที่ใกล้เกษียณ บริษัทไทยเบฟวางแผน 
การสรรหาผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Succession Plan) เพื่อสานต่อการปฏิบัติตามพันธกิจและค�ามั่นสัญญาของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลูกค้า และสังคม และรักษาวัฒนธรรมการบริหารจัดการที่ดี โดยจัดท�าแผนทดแทนต�าแหน่งงาน ซึ่งประกอบไปด้วย (1) การก�าหนด
ต�าแหน่งงานหลัก (Key Position) (2) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกที่ก�าหนดคุณลักษณะของผู้น�าที่เหมาะสมกับต�าแหน่งงานหลัก 
(3) การประเมินความพร้อมของผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาเพื่อทดแทนต�าแหน่งงานและ (4) การจัดท�าแผนพัฒนารายบุคคล และม ี
การติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ แผนทดแทนต�าแหน่งงาน ไม่เพียงแต่พิจารณาตามความจ�าเป็นขององค์กรในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังค�านึงถึงความต้องการ 
เพื่อความส�าเร็จขององค์กรในอนาคตด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 6:  
การสรรหาพนักงานที่มีศักยภาพและดูแลพนักงานใหม่  
(Talent Acquisition and Onboarding) 

การสรรหาพนกังานทีม่ศีกัยภาพและมีประสบการณ์ในการท�างาน 
เป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัองค์กร เพือ่รองรบัการเตบิโตในระยะยาวและเดนิหน้า 
สูก่ารเป็นองค์กรดีเด่นในภมูภิาคอาเซียนภายในปี 2563 บรษิทัไทยเบฟ 
ได้ประยุกต์ใช้ช่องทางที่หลากหลายในการสรรหาพนักงาน ตัวอย่าง 
เช่นจดักิจกรรม Job Fair ตามหน่วยงานราชการและมหาวทิยาลยัต่างๆ 
ทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง ในปี 2560 

นอกจากนี ้บริษัทได้ท�าการทบทวนกระบวนการจ้างงานอย่างสม�า่เสมอ 
เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีความสามารถและประสบการณ์ตรงตามที่บริษัท 
ต้องการในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังอบรมพนักงานผู้ท�าหน้าที ่
สัมภาษณ์ให้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทและสร้างความสัมพันธ์
อันดกีบัผู้สมัภาษณ์ ขณะเดียวกนับรษิทัยงัส่งเสรมิให้พนกังานภายใน 
องค์กรแนะน�าผูส้มคัรทีม่คุีณสมบตัติรงตามต�าแหน่งทีร่บัสมคัรภายใต ้
โครงการ “เพือ่น ชวน เพือ่น” โดยผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการ

สรรหาของบริษัทตามระบบและโปร่งใส โดยพนักงานที่เป็นผู้แนะน�า 
จะได้รับผลตอบแทนก็ต่อเมื่อผู้สมัครซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นพนักงาน 
ต้องได้รบัการบรรจแุละท�างานกับบริษทัครบ 6 เดอืน ทัง้น้ี ในปี 2560  
มีพนักงานใหม่ที่ผ่านการแนะน�าโดยพนักงานของบริษัทไทยเบฟ
จ�านวน 306 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 ของพนักงานใหม่ทั้งหมด 
ในกลุ่มไทยเบฟ

บรษิทัยงัเปิดช่องทางให้พนักงานสามารถสมัครต�าแหน่งงานที่เปิดรับ 
ภายในผ่านระบบ Internal Job Posting เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน 
มีส่วนร่วมในการบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพของตนเองและ 
พฒันาศักยภาพในด้านอืน่ๆ ท่ีตนสนใจ ซึง่ในปี 2560 มีพนักงาน 
ของบริษทัได้รบัการบรรจตุ�าแหน่งภายในกว่าร้อยละ 15 ของต�าแหน่ง 
ที่ว่างอยู่ทั้งหมด 

เข้าร่วมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสู่ระดับอาเซียน (Asean 
Management Development: AMD)
 
“หลักสูตรน้ีเปิดโลกทัศน์ให้ผมได้ความรู้ในเร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง
สังคมและวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมถึงหลักการและแนวคิด
ท่ีจำเป็นต่อการเป็นนักบริหารท่ีดีเพ่ือนำองค์ความรู้ดังกล่าวท้ังหมดมา
พัฒนาต่อยอดหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจขององค์กรในตลาดอาเซียน
นอกจากน้ันยังได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ
ของแต่ละคนท้ังในช้ันเรียนและการทำงานเป็นกลุ่ม จนทำให้เราพัฒนา
ทักษะต่างๆ อาทิ ทักษะความเป็นผู้นำ ทักษะการส่ือสารและความร่วมมือ
ทักษะการจัดการภายใต้บุคลากรท่ีจำกัด” 

คุณกวิณศักย์ เกษรทอง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
จัดการลูกค้า กลุ่มธุรกิจช่องทางการขาย 

ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการ 
(MBA) ที่ Australian National University 
ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2558
 
“ยุคนี้เป็นยุคดิจิทัลซึ่งเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการทำงาน
ค่อนข้างมาก จึงตั้งใจจะนำความรู้ ความสามารถที่ได้รับ
จากการไปศึกษาต่อเข้ามาช่วยพัฒนาในส่วนงานของไอที 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรต่อไป”

คุณวิภาพร วงสัมพันธ์เวช
รองผู้จัดการงานโปรแกรมระบบ 
สำนักสารสนเทศ

93%
ของตำแหน่งทั้งหมดที่กำหนดในแผนการสืบทอด

ไทยเบฟสามารถจัดหาพนักงานที่จะดำรงตำแหน่ง
ผู้สืบทอดได้คิดเป็น  

Learning and
Development 

Aspect
Level 1

ความรับผิดชอบ

Global 
Business
Acumen se

le
ct

iv
e

Level 2
การสร้างความสัมพัมธ์

Level 3
การสร้างผลลัพธ์

Level 4
การส่งต่อความสำเร็จ

Level 5
การเป็นที่ยอมรับนับถือ

Top Executive Development Program (TEDP)

Senior Executive Development Program (SEDP)

Asean Management Development Program (AMD)

Management Development Program (MDP)

Supervisory Development Program (SDP)

Leadership Development Program (LDP)
NEW

NEW

Ocean

River

Spring &
Streams

การเสียชีวิต

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน

การรับการรักษาทางการแพทย์

การปฐมพยาบาล

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน

Core Value
ThaiBev, Sukoi, SSC, F&N

Core Competencies

Functional Competencies
1. Common  2. Specific

Leadership 
Competencies 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการบุคลากร 

7

3. การบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ที่โดดเด่น

1. โครงสร้างและบทบาท
การบริหารที่ชัดเจน

6. การสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ

และดูแลพนักงานใหม่

2. ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ที่แข่งขันได้กับตลาด

7. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

4. การพัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง
แบบองค์รวม

5. การบริหาร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

Reflect values & 
beliefs of organization

Reflect role &
responsibility

63
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ยุทธศาสตร์ที่ 7: 
การส่งเสริมวัฒนธรรมที่สร้างความผูกพันต่อองค์กร  
(Engaging Corporate Culture)

บริษัทไทยเบฟส�ารวจความผูกพันของพนักงานเป็นประจ�าทุกปี  
โดยเริ่มใช้วิธีการวัดผลตามแนวทางของ Aon Hewitt ตั้งแต ่
ปี 2559 เพือ่วดัปัจจยัทีมี่ผลต่อความผูกพนัของพนักงานต่อองค์กร 
ใน 6 ด้าน ได้แก่ แนวทางการด�าเนินงานของบริษทั สวสัดกิารเบื้องต้น  
บริบทของงาน ความเป็นผู้น�า ผลการด�าเนินงานด้านการบริหาร 
จัดการบุคลากร และชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งในปี 2560  
ผลการส�ารวจความผูกพันของพนักงานสูงกว่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้  
ทั้งนี้ บริษัทได้น�าผลส�ารวจไปวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อจัดท�าแผนการ
ปรับปรุงการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการบุคลากรให้ม ี
ประสิทธิภาพและช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
มากขึ้น โดยบริษัทตั้งเป้าหมายความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
เท่ากับร้อยละ 80 ในปี 2563 

นอกจากนีผู้บ้รหิารของบรษิทัได้ร่วมวเิคราะห์ความส�าคญัในการปรบัปรงุ
การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มระดับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 
โดยเน้นปัจจยัหลกัๆ ได้แก่ สวัสดกิารของพนักงาน สภาพความเป็นอยูท่ีด่ ี
ของพนักงานในสถานทีท่�างาน ค่าตอบแทนของพนักงาน บทบาทหน้าที ่
ในองค์กร และการชื่นชมผลการด�าเนินงานของพนักงาน

ในขณะเดียวกัน บริษัทได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงาน เช่น การสื่อสารผ่านนิตยสารรายเดือนของบริษัท 
โดยผู้บรหิารระดับสงูเพือ่เน้นย�า้ความส�าคญัของบคุลากร หรอืกิจกรรม 
ในโอกาสส�าคัญต่างๆ อีกทั้งยังให้ความใส่ใจกับพนักงานอาวุโส 
ผูท้รงคุณค่าอย่างต่อเนือ่ง โดยจดัหลกัสตูร Mentor Training ติดต่อกนั 
เป็นปีที่ 2 เพื่อให้พนักงานอาวุโสได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ ์
ไปยังพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่รู้และกระตือรือร้น และเพื่อรักษา 
องค์ความรู้ให้อยู่คู่กับองค์กรต่อไป นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดโอกาส 
ให้พนักงานที่เกษียณอายุสามารถร่วมงานกับบริษัทต่อไปเพื่อเป็น 
ที่ปรึกษาและให้ค�าแนะน�าและแนวทางการด�าเนินงาน เป็นการส่งต่อ 
ความรู้และประสบการณ์การท�างานของพนักงานจากรุ่นสู่รุ่น บริษัท 
ยงัให้ความส�าคัญกับสถาบันครอบครวัของพนักงานมาอย่างต่อเนือ่ง 
ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น กิจกรรมคิดส์เดย ์
ตามภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างสัมพันธ์ให้กับพนักงานและบุตร  
โดยจัดให้มกีารฟังเทศน์จากพระสงฆ์ในตอนเช้า และไปทศันศกึษา 
ตามสถานทีท่่องเที่ยวในตอนบ่าย

นอกจากนั้นบริษัทยังมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานมานาน 
ถึง 8 ปี โดยในปี 2560 บริษัทได้ให้ทุนการศึกษาจ�านวนทั้งหมด 
1,123 ทนุ คดิเป็น 6.9 ล้านบาท ซึง่นบัตัง้แต่ปี 2553 จนถงึปัจจุบัน 
ให้ทุนการศึกษาจ�านวน 8,169 ทุน รวมเป็นเงิน 50,538,000 บาท 

โอกาสไร้ขีดจ�ากัด
ที่ไทยเบฟ64 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



เพือ่ส่งเสริมความผูกพนัในองค์กร บริษัทจัดให้มชีมรมกว่า 10 ชมรม 
เปิดโอกาสให้พนกังานร่วมกันท�ากจิกรรมตามความถนดัและความสนใจ
ในช่วงว่างจากการท�างาน เช่น ชมรมรักษ์สุขภาพ ชมรมจักรยาน 
ชมรมถ่ายภาพ ชมรมโบว์ล่ิง ชมรมฟตุบอล อกีท้ังยังสนับสนนุ
ให้พนักงานสามารถใช้บริการสถานที่ออกก�าลังกายและฟิตเนส 
โดยปัจจุบัน บริษัทมีฟิตเนส 9 แห่ง และสนามกีฬาประเภทต่างๆ 
กว่า 73 แห่ง นอกจากนี้ บริษัทยังใส่ใจในการเสริมสร้างสุขภาพจิต 
ที่ดีให้กับพนักงาน โดยให้ความรู้กับพนักงานในการบริหารจัดการ 
ความเครียด ผ่านทางนิตยสารภายในองค์กร เว็บไซต์ภายใน รวมทั้ง 
จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อความสมดุลของชีวิตการท�างาน 
และชีวิตส่วนตัว

สิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

บรษิทัไทยเบฟปฏิบตัต่ิอพนกังานด้วยความเคารพและไม่เลอืกปฏบิติั 
ด้วยเงื่อนไขอื่นใดอย่างสิ้นเชิง โดยมุ่งปฏิบัติตามนโยบายด้านสิทธ ิ
มนุษยชนที่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2559 และหลีกเลี่ยง 
การละเมดิสิทธิมนษุยชนทุกรูปแบบ รวมถึงไม่เลอืกปฏบิติักับพนักงาน 
ทีม่คีวามแตกต่างทางเพศ ศาสนา หรือปัจจยัอืน่ๆ ซึง่นโยบายดงักล่าว 
ครอบคลมุทุกกจิกรรมการด�าเนนิงานของบริษัทและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
ทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บรษิทัได้ประเมนิความเส่ียงด้านสทิธมินษุยชน โดยพจิารณา 
ถึงผลกระทบท่ีอาจเกดิข้ึนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุกลุม่ของบรษิทั 
ใน 4 ด้านของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ คือ การจัดซื้อจัดหา การผลิต 
การกระจายสินค้า รวมถึงการตลาดและการขายให้ครอบคลุม 
คนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ชนเผ่าพื้นเมือง แรงงานข้ามชาติ  
แรงงานบงัคับ ชุมชนท้องถิ่น และคนพิการ 

บรษิทัได้ออกแบบเครือ่งมอืในการประเมนิความเสีย่งด้านสทิธิมนุษยชน
ส�าหรับกลุ่มธุรกิจทุกกลุ่มในระดับปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบกิจกรรม 
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการในธุรกิจของบริษัท เช่น  
กระบวนการผลิต กระบวนการขาย กระบวนการจัดซื้อ 

ผลการประเมินพบว่า สถานการณ์ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน ที่อาจเกิดขึ้นใน 4 ด้านของห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 
มีดังนี้ 

• การผลติ เช่น ความเส่ียงด้านอาชีวอนามัยของพนักงาน 
จากการบาดเจบ็ขณะปฏบิตังิาน หรือสุขภาพของชมุชนจากกล่ิน 
ทีเ่กดิจากกระบวนการกลั่นแอลกอฮอล์ 

• การจัดซื้อจัดหา เช่น ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยของผู้รับเหมา 
• การกระจายสินค้า เช่น ความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานเด็กของ 

กลุ่มผู้กระจายสินค้าที่เป็นของคู่ค้าของบริษัทไทยเบฟ หรือ 
ความปลอดภัยในการจราจรของชุมชนจากการขนส่งของบริษัท 

• การขายและการตลาด เช่น ความเสี่ยงที่ร้านค้าตามชุมชน 
จ�าหน่ายสุราให้กับเด็กที่มีอายุต�่ากว่ากฎหมายก�าหนด ซึ่งบริษัท 
จัดท�าแผนการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงในประเด็นที่กล่าวมา 
ข้างต้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานและโอกาส 
ที่เท่าเทียมกันส�าหรับพนักงานทุกคน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
พนักงานที่มีความสามารถได้เติบโตภายในองค์กรโดยไม่มีการเลือก 
ปฏิบัติทั้งทางด้านเพศ ศาสนา ความเชื่อ และปัจจัยอื่นๆ ทุกประการ 
บรษิทัไทยเบฟส่งเสรมิความเท่าเทยีมกันของพนักงาน โดยมพีนกังาน 
เพศหญิงอยู่ในกลุ่มผู้สืบทอดต�าแหน่งในต�าแหน่งงานหลัก คิดเป็น 
ร้อยละ 32

บริษัทไทยเบฟปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้ง
จัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการ ในทุกบริษัทในเครือของไทยเบฟ 
ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนพนักงานและผู้บริหารในนามตัวแทนบริษัท 
ร่วมหารือประเด็นด้านสวัสดิการและสิทธิแรงงานอย่างสม�่าเสมอ เพื่อ 
ส่งเสรมิแรงงานสมัพนัธ์และความเข้าใจอันดรีะหว่างบรษิทักับพนักงาน 
อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน นอกจากนีบ้รษิทั 
ยังอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อให้เข้าใจบทบาท 
และกระบวนการสื่อสารโดยปรึกษาหารือและเสนอแนะความคิดเห็น 
ร่วมกันอย่างสันติ 

6.7%
ในปี 2560 เทียบกับปี 2559

จำนวนพนักงานที่เข้าร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ของไทยเบฟเพิ่มขึ้น 

32
บริษัทไทยเบฟส่งเสริมความเท่าเทียมกันของพนักงาน
 โดยมีพนักงานเพศหญิงอยู่ในกลุ่มผู้สืบทอดตำแหน่ง 
ในตำแหน่งงานหลัก คิดเป็นร้อยละ 
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ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

บริษัทไทยเบฟได้ก�าหนดให้มกีารบริหารจดัการด้านความปลอดภยัในทุกกระบวนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการท�างานตามท่ี
กฎหมายก�าหนดและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพือ่ให้ม่ันใจว่าพนักงานและผู้รบัเหมาทุกคน 
ท่ีเข้ามาปฏบิตังิานได้รับการดูแลด้านความปลอดภัยสงูสดุ พร้อมทัง้มีการควบคุมสภาพแวดล้อม 
การท�างานทีด่แีละส่งเสรมิความสมดุลในชีวติการท�างานของพนักงานตามนโยบายอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยหลกัของไทยเบฟ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ของบุคลากรคือรากฐานส�าคัญ
ที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน66 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นพัฒนามาตรฐานและวัฒนธรรมด้านความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยผู้บริหาร 
ต้องแสดงภาวะผู้น�าและเป็นตัวอย่างด้านความปลอดภัยแก่พนักงาน 
ทุกระดับ และส่งเสริมการแบ่งปันกรณีศึกษา แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ด้านความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมของพนักงานและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2560 บริษัทได้จัดท�าคู่มือด้านความปลอดภัยในการท�างาน
เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมาใช้เป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐาน 
ในการท�างานร่วมกับบริษัท โดยรวบรวมข้อมูลด้านความปลอดภัย 
ท่ีครอบคลมุกจิการทกุด้านของบริษัทโดยละเอียด ตลอดจนจดัอบรม 
และแลกเปลี่ยนความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติที่ด ี
ในพื้นที่ปฏิบัติการ และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในประเด็นความปลอดภัยที่สอดคล้อง 
กับกฎหมายและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการท�างานให้น้อยลง อีกทั้ง

วัฒนธรรมความปลอดภัย

ยังอบรมการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน จัดนิทรรศการสัปดาห ์
ความปลอดภัยในการท�างาน และจัดเสวนาเรื่องความปลอดภัย 
อีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังจัดโครงการอบรมคณะกรรมการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
ระดับองค์กร เพื่อแนะน�าแนวทางในการด�าเนินงานหรือแก้ไขปัญหา 
ด้านความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา 
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมายระดับประเทศ 

เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แพร่หลาย 
ทั่วทั้งองค์กร บริษัทเปิดช่องทางการสื่อสารในรูปแบบการกระจาย 
ข่าวสาร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายในองค์กร
อย่างทั่วถึง ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้พัฒนา ThaiBev Safety 

Learning and
Development 

Aspect
Level 1

ความรับผิดชอบ

Global 
Business
Acumen se

le
ct

iv
e

Level 2
การสร้างความสัมพัมธ์

Level 3
การสร้างผลลัพธ์

Level 4
การส่งต่อความสำเร็จ

Level 5
การเป็นที่ยอมรับนับถือ

Top Executive Development Program (TEDP)

Senior Executive Development Program (SEDP)

Asean Management Development Program (AMD)

Management Development Program (MDP)

Supervisory Development Program (SDP)

Leadership Development Program (LDP)
NEW

NEW

Ocean

River

Spring &
Streams

การเสียชีวิต

การทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน

การรับการรักษาทางการแพทย์

การปฐมพยาบาล

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

การบาดเจ็บจากการทำงาน การเจ็บป่วยจากการทำงาน

Core Value
ThaiBev, Sukoi, SSC, F&N

Core Competencies

Functional Competencies
1. Common  2. Specific

Leadership 
Competencies 

ยุทธศาสตร์
ในการบริหาร

จัดการบุคลากร 

7

3. การบริหาร
ผลการดำเนินงาน

ที่โดดเด่น

1. โครงสร้างและบทบาท
การบริหารที่ชัดเจน

6. การสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพ

และดูแลพนักงานใหม่

2. ค่าตอบแทน
และสวัสดิการ

ที่แข่งขันได้กับตลาด

7. การส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรที่สร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

4. การพัฒนาพนักงาน
ที่มีศักยภาพสูง
แบบองค์รวม

5. การบริหาร
ผู้สืบทอดตำแหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

Reflect values & 
beliefs of organization

Reflect role &
responsibility

เศ
รษ

ฐก
ิจ
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เศ
รษ

ฐก
ิจ

การเสียชีวิต

การทุพพลภาพสิ้นเชิงภาวร

การเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

การถูกจำกัดลักษณะการทำงาน

การรับการรักษาทางการเพทย์

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ

ความเสียหาย เจ็บป่วยจาก
การประกอบอาชีพ

Near miss

Community ในระบบ SAP JAM เพื่อเป็นช่องทางให้พนักงาน
สามารถแบ่งปันและหารือถึงประเด็นด้านความปลอดภัย  
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการท�างาน และแนวทาง 
การแก้ปัญหา

ในปี 2560 บริษัทจัดการอบรมเรื่องความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
ปฏิบัติการ จ�านวน 5,714 คน คิดเป็นร้อยละ 17 ของพนักงาน
ในระดับปฏบิตักิารทัง้หมด ซึง่บริษัทใช้งบประมาณกว่า 1.7 ล้านบาท  
ในการพัฒนาความรู้พนักงานเรื่องความปลอดภัย

บริษัทจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยในการ 
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2560 อาทิ

การค้นหาเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 
(Near Miss) ในโรงงาน 
บริษัทส่งเสริมให้ทั้งพนักงานและผู้รับเหมาร่วมกันค้นหา 
สถานการณ์และพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในโรงงาน  

เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้เข้าใจถึงความเสี่ยงใกล้ตัวและมีส่วนร่วม 
ในการแก้ปัญหาด้านความปลอดภัย และการรายงาน Unsafe Acts 
และ Unsafe Conditions ในโรงงาน

นอกจากนี้บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานและผู้รับเหมาเรียนรู ้
จากประสบการณ์ท�างานเพื่อเสริมสร้างความตระหนัก 
ด้านความปลอดภัย โดยจัดให้พนักงานและผู้รับเหมารายงาน 
การด�าเนินงานหรือสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยไปยังหน่วยงาน 
ความปลอดภัยโดยตรง ซึ่งช่วยให้โรงงานสามารถเห็น
ภาพรวมของสถานการณ์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ได้ชัดเจนมากขึ้น และก�าหนดมาตรการที่เหมาะสมได้ 

โครงการลดอุบัติเหตุในโรงงาน
บริษัทเริ่มจัดโครงการลดอุบัติเหตุในโรงงาน โดยก�าหนดอัตรา 
การบาดเจบ็จากการท�างานถึงขัน้หยดุงาน โดยให้ลดลงกว่าปีก่อนหน้า 
ซึ่งใช้เป็นตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยส�าหรับฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้
ทกุโรงงานมีการดูแลความปลอดภยัของพนักงานอย่างมีประสทิธภิาพ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน68 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



นอกเหนือจากการรักษาสภาพแวดล้อมในการท�างาน โดยตรวจวัดค่าความสว่าง เสียง  
คุณภาพอากาศ ความชื้น และอุณหภูมิในพื้นที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน 
ตามที่กฎหมายก�าหนดแล้ว บริษัทยังส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่ดี โดยจัดให้ม ี
การตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2560  
มีพนักงานเข้าร่วมตรวจสุขภาพคิดเป็นร้อยละ 62.8 ของพนักงานทั้งหมด
โดยบริษัทจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามกลุ่มอายุและความเสี่ยง 
ของพนักงาน เช่น การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจส�าหรับกลุม่พนกังานอาย ุ35 ปีขึน้ไป  
และการตรวจโรคมะเรง็เต้านมส�าหรบักลุ่มพนักงานหญิงที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้  
บริษัทยังตรวจสอบคุณภาพอาหารและเครื่องดื่มที่จ�าหน่ายภายในพื้นที่ประกอบการ 
ตามหลักอนามัย พร้อมทั้งจัดอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายในเขตพื้นที่ปฏิบัติการ 
ทุกคนและตรวจวัดผลตามมาตรฐานหลักสูตรสุขาภิบาลอีกด้วย
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นวัตกรรมการบริหารบุคลากร

ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟได้ริเริ่มนวัตกรรมการบริหารบุคลากร โดยน�าระบบ SAP Success Factor  
ที่เป็นซอฟต์แวร์ระดับโลกด้านการบริหารบุคลากร มาประยุกต์ใช้ร่วมกับวัฒนธรรมการท�างาน 
และกระบวนการต่างๆ ของบริษัทอย่างสอดคล้องกัน ซึ่งภายในองค์กรเรียกชื่อว่า ระบบ Beverest 
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การบริหารและการพัฒนาบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน70 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทไทยเบฟเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงศักยภาพของตนอย่างเต็มที่  
โดยให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
แบ่งปันความรู้ ทักษะและข้อมูลต่างๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กรได้เต็มที่  
สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง และรับผิดชอบต่อความ
ก้าวหน้าของตนเอง รวมถงึท้าทายกับโอกาส...ไร้ขีดจ�ากดัทีอ่งค์กรมอบให้

และที่ส�าคัญยังมีการสร้างเครือข่ายของพนักงานทั่วโลกด้วยโปรแกรม  
Jam ในระบบ Beverest เพื่อสนับสนุนให้พนักงานท�างานเป็นทีม 
อย่างมีประสิทธิภาพและไร้พรมแดน ท�าให้การเชื่อมต่อสื่อสารระหว่าง 
พนักงานและผู้บริหารเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วแม้จะมีสถานที ่
ท�างานอยู่ห่างกันคนละทวีป จากเครือข่ายเกิดการขยายเป็นฐานข้อมูล 
องค์ความรู้ในสายงาน ท�าให้พนักงานสามารถแบ่งปันความรู้ การแก้ปัญหา  
และข้อมูลต่างๆ ให้กับเพื่อนร่วมงานในองค์กร ถ่ายทอดทักษะในการท�างาน 
จากรุ่นสู่รุ่น น�าไปสู่การสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง และรองรับการเติบโต 
ของกลุ่มไทยเบฟได้อย่างไร้ขีดจ�ากัด

ระบบ Beverest ยังสามารถเก็บบันทึกข้อมูลของพนักงานทั่วโลกตั้งแต่
สมัครงานวันแรกจนถึงวันสุดท้ายของการท�างาน ท�าให้พนักงานบริษัท 
ไทยเบฟทั่วทุกแห่งของโลกสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ นับว่าเป็นฐานข้อมูล 
บุคลากรที่ทันสมัย ท�าให้งานบริหารจัดการและงานการพัฒนาบุคลากร 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการดูแลเอาใจใส่พนักงานเป็นไปอย่างทั่วถึง  
ครอบคลุมในทุกมิติของการท�างาน เช่น การบริหารการอบรมของพนักงาน  
การสร้างแผนพัฒนารายบุคคล การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพ  
การพิจารณาเลื่อนต�าแหน่งและปรับระดับ น�าไปสู่การผูกพันกันระหว่าง 
พนักงานและองค์กรไทยเบฟทั่วโลก

ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า บริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างพลังให้บุคลากร
ก้าวไปสู่จุดสูงสุด โดยร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในกลุ่มไทยเบฟ
ทั่วโลก และช่วยกันขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวสู่เป้าหมายในการเป็น
องค์กรนายจ้างดีเด่นในภูมิภาคอาเซียนที่มีความยั่งยืนในทุกมิติ 
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-1, 
GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, 
GRI 303-3, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-4, GRI 305-5, GRI 306-1, 
GRI 306-2 

เส้นทางของเรา
ดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อม
และห่วงโซ่คุณค่า
บริษัทไทยเบฟหาวิธีลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม
ที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการน�้า 
ของเสีย และพลังงาน โดยสรุปคือ  
บริษัทให้ความส�าคัญกับการดูแลใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมเป็นอันดับแรก



GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-1, 
GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 303-1, 
GRI 303-3, GRI 305-1, GRI 305-2,
GRI 305-4, GRI 305-5, GRI 306-1, 
GRI 306-2 



สิ่ง
แว

ดล
้อม

บริษัทไทยเบฟใส่ใจและให้ความส�าคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
จากกระบวนการผลิตตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้ก�าหนด 
เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ครอบคลุมดังต่อไปนี้  
ทรัพยากรน�้า พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น�้าทิ้งและ 
ของเสีย เพื่อที่จะจ�ากัดและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต  
ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกภาคส่วน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า 
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และนโนบายความยั่งยืน เพื่อเป็น 
แนวทางปฏิบัติส�าหรับพนักงานและการบริหารจัดการ 
ภายในบริษัท ที่จะท�าให้มั่นใจได้ว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
ของบริษัทนั้นตรงกันและตรงกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จนเกิดความ 
เป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทจึงมีการตรวจสอบ 
ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจ�าตามมาตรฐานการรับรอง  
ISO 14001 และ ISO 50001 

นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของบริษัท 
ในการที่จะจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
กับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต  
ในขณะเดียวกันบริษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง 
ห่วงโซ่คุณค่า โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ  
การจัดการความเสี่ยงจากการด�าเนินงาน และการตระหนักถึงโอกาส 
ที่สามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโตของธุรกิจและคุณค่า 
ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม

ด้วยความตั้งใจนี้ บริษัทจึงสนับสนุนความตกลงปารีสภายใต ้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วมและตั้งเป้าที่จะเป็นผู้น�า
อุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม:
การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

74 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การดึงน�้า
จากแหล่งน�้า

การระบายน�้า
ออกสู่
แหล่งน�้า

 ใบชา ข้าว มอลต์ อ้อย

ความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อม:

การจัดการดูแล 
ผลกระทบจากธุรกิจ
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เป้าหมาย

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

11%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนในการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย

10%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ76 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



เป้าหมาย

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

11%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนในการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 

เป้าหมาย

10%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นใส่ใจ 
เพื่อลดผลกระทบด้านการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
จากการด�าเนินธุรกิจ  
ด้วยเป็นหนึ่งในความท้าทาย 
ที่จะช่วยพัฒนาบริษัทควบคู ่
ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ให้คงอยู่อย่างมั่นคงและ 
ยั่งยืน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 302-1, 
GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 305-1, 
GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 305-5

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนับเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรง
มากขึ้น นอกจากจะเป็นประเด็นปัญหาที่ใกล้ตัวแล้ว ยังเป็นภาวะที่ทุกประเทศทั่วโลก 
ให้ความสนใจและจ�าเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปเพื่อให้สอดรับ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564)  
ทีย่ดึหลกัการพัฒนาทีย่ัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติเป็นกรอบการพฒันาประเทศ 
โดยทีก่ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศนับเป็นหน่ึงในประเดน็ส�าคญัท่ีไทยเบฟใส่ใจ  
ด้วยเป็นหน่ึงในผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินธรุกิจของบรษิทัไทยเบฟ ตัวอย่างเช่น  
การเกดิสภาวะขาดแคลนน�า้ในฤดแูล้ง ส่งผลให้มีผลผลิตวัตถุดิบทางการเกษตรน้อยลง  
ซึง่มผีลกระทบต่อต้นทนุของผลติภณัฑ์ได้และปัญหาต่างๆ อาจทวคีณูขึน้ หากบรษิทั 
ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการด�าเนินธุรกิจเชิงรุก ประกอบกับ 
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น 
บริษัทไทยเบฟจึงได้ริเริ่มให้มีการบริหารจัดการด้านพลังงานและการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก การประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกดิประโยชน์สงูสดุ 
เพือ่ลดปัญหาสิง่แวดล้อม โดยจดัท�าโครงการต่างๆ เช่น การใช้พลงังานทางเลอืก 
และพลงังานหมุนเวียนในกระบวนการผลิตการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงสมรรถนะของเครื่องจักรให้ใช้พลังงานน้อยลง 

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ78 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การใช้พลังงานหมุนเวียน
บริษัทไทยเบฟให้ความส�าคัญกับการใช้พลังงานหมุนเวียนจึงได ้
ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้พลังงานทางเลือก ปัจจุบันบริษัทได้เพิ่ม 
ทางเลือกของชนดิเช้ือเพลงิ โดยน�าผลพลอยได้จากกระบวนการผลติ 
มาเป็นเชือ้เพลิงส�าหรบัการผลติ เช่น ก๊าซชวีภาพ น�า้กากส่า แอลกอฮอล์ 
หัว-หาง (ผลผลิตพลอยได้จากกระบวนการกลั่นสุรา) นอกจากนี ้
ยังได้ริเริ่มโครงการน�าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน ์
ในกระบวนการผลิตไอน�้าอีกด้วย

ในปี 2560 พบว่า บริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนมากถึง 
ร้อยละ 18 เทียบจากการใช้พลังงานทั้งหมด

การผลิตไอน�้าและไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

บริษัทได้ก่อตั้งโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพที่โรงงานกลั่นสุราจ�านวน 5 โรงงาน และในปีนี้ได้ลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตพลังงานทดแทน 
จากน�้ากากส่าที่จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยงบประมาณลงทุน 798 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนส�าหรับโรงงานกลั่นสุรา โดยพลังงาน 
จากเชื้อเพลิงชีวมวลที่ได้จะน�าไปใช้งานใน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นพลังงานความร้อนน�าไปใช้ในโรงงานกลั่นสุรา และส่วนที่เหลือน�ามาผลิตไฟฟ้า 
จ�าหน่ายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือเรียกรวมว่าระบบผลิตพลังงานร่วม (Cogeneration System) ปัจจุบันโรงงานผลิตพลังงานทดแทน 
อยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2560 และจะเริ่มผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าประมาณเดือนมีนาคม 2561 โครงการนี ้
เป็นโครงการน�าร่องเพื่อใช้ขยายผลไปยังโรงงานต่างๆ ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟที่มีศักยภาพในการน�าเชื้อเพลิงชีวมวลดังกล่าวมาใช้เป็น 
เชื้อเพลิงในการผลิตซึ่งสามารถส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกได้อย่างแท้จริง

ในปี 2560 มีสัดส่วน
การใช้พลังงานหมุนเวียน

18 %
ของการใช้พลังงานทั้งหมด

กระบวนการผลิตสุรา ระบบระเหยน้ำกากส่า

ไอน้ำ

เตาเผาน้ำกากส่า

 กังหันไอน้ำ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ไฟฟ้า

ไอน้ำความดันสูง

น้ำกากส่าเข้มข้น
(เชื้อเพลิงชีวมวล)น้ำกากส่า

79



สิ่ง
แว

ดล
้อม

ลดการใช้พลังงานผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดปริมาณการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ บริษัทไทยเบฟได้ลงทุนสนับสนุน 
ด้านนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง เพือ่ส่งเสรมิการใช้พลังงานให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุ พร้อมทัง้ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
มีผลงานที่ส�าคัญดังนี้

การติดตั้งระบบบ�าบัด 
น�้าเสียแบบไร้อากาศ 
Upflow Anaerobic Sludge Blanket 

เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รวมถึงลดปริมาณของเสียที ่
เกดิขึน้ และยงัช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 400 ตนั 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้ ยังสามารถน�า 
ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากระบบกว่า 5,100,000 เมกะจูลต่อปี  
มาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน�้าส�าหรับใช้ใน 
กระบวนการผลติ ท�าให้โรงงานเบียร์ทั้งหมดสามารถใช้พลังงาน 
ทดแทนจากระบบบ�าบัดน�้าเสียได้

ลดการใช้พลังงานได้กว่า

7,500,000
เมกะจูลต่อปี

การตดิตัง้พดัลมประหยดัพลงังาน 
ส�าหรับคอนเดนเซอร์ระบายความร้อน 
ด้วยน�า้ผสมอากาศ 

โดยปรับเปลี่ยนประเภทของใบพัดลมจากเดิมที่ใช้วัสดุอะลูมิเนียม
มาเป็นใบพัดลมที่ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยเส้นใย 
ซึ่งมีน�้าหนักเบา ส่งผลให้การใช้พลังงานในการขับเคลื่อนใบพัด
ลดลงลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ร้อยละ 25 ต่อปี หรอืลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกได้กว่า 190 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี

ลดการใช้พลังงานได้กว่า

1,200,000
เมกะจูลต่อปี

การตดิตัง้หม้อไอน�า้แบบไหลทางเดยีว
(Once Through Boiler) 

เพื่อน�าก๊าซชีวภาพซึ่งเป็นผลพลอยได้จากบ�าบัดน�้าเสียมาใช ้
ประโยชน์ในการผลิตไอน�้าส�าหรับกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถ 
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้ 6,500 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทยีบเท่าต่อปี

ลดการใช้พลังงานได้กว่า

32,000,000
เมกะจูลต่อปี

การติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
จากก๊าซแอมโมเนียเพื่อเพิ่มอุณหภูม ิ
ให้กับน�้าป้อนหม้อไอน�้า

โดยพบว่าความร้อนจากก๊าซแอมโมเนียมีความร้อนถึง 100 
องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการแลกเปลี่ยนความร้อน
ให้กับน�้าป้อนหม้อไอน�้า โดยสามารถเพิ่มอุณหภูมิของ 
น�้าป้อนจาก 30 เป็น 60 องศาเซลเซียส ท�าให้สามารถลด 
การใช้พลังงานในการผลิตไอน�้า หรือลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 430 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อปี

ประหยัดการใช้พลังงานได้กว่า

2,700,000
เมกะจูลต่อปี

การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์
(Variable Speed Drives: VSD)

เพื่อลดการใช้พลังงานของมอเตอร์ สามารถคง 
สมรรถภาพการท�างานของมอเตอร์ไว้ ลดอัตรา 
การซ่อมบ�ารุง และยังสามารถลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 480 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อปี

ประหยัดการใช้พลังงานได้กว่า

3,000,000
เมกะจูลต่อปี

การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นหลอด LED ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2559 โดยหลอด LED 
 เป็นหลอดไฟที่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานมากกว่าหลอด
ฟลูออเรสเซนต์ ท�าให้สามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ได้ 390 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ประหยัดการใช้พลังงานได้กว่า

2,400,000
เมกะจูลต่อปี

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ80 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุ: 
* ข้อมูลปี 2560 ขอบเขตการรายงานข้อมูลเช่นเดียวกับปีฐาน 2557
** ข้อมูลปี 2560 ขยายขอบเขตการรายงานดังที่กล่าวถึงในหัวข้อเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 12 – 13)
*** เป้าหมายปี 2563 มีอัตราส่วนการใช้พลังงาน 95% หมายถึงการลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557
- การใช้พลังงาน = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง x ค่าความร้อนของแต่ละประเภทเชื้อเพลิง
- ค่าแฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วยอ้างอิงจากรายงานสถานการณ์พลังงานประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และข้อมูลพลังงานเฉพาะจากคู่ค้า 

(ส�าหรับก๊าซอีเทน (C2+) ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน�้ามันเตา) หรือน�ามาจากการทดลอง
- อัตราส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด = พลังงานเชื้อเพลิงทั้งหมด (พลังงานสิ้นเปลือง + พลังงานหมุนเวียน) + พลังงานไฟฟ้าและไอน�้าที่จัดซื้อมาใช้ทั้งหมด - พลังงาน 

ที่ขายสู่ภายนอก รายงานในหน่วยเมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์
- การรายงานประเภทของพลังงานเป็นไปตาม GRI Standards

ผลการด�าเนินงานด้านพลังงาน
ส�าหรับปี 2560 การใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภณัฑ์ของบรษิทัลดลง 21.72 เมกะจลูต่อเฮกโตลติร หรือคดิเป็นร้อยละ 10.73 เปรียบเทยีบกบั 
ปีฐาน 2557 ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทได้มีการขยายกิจการและขอบเขตการรายงานให้รวมถึงธุรกิจการกระจายสินค้า ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการใช ้
เชือ้เพลงิเป็นหลกั ส่งผลให้อตัราส่วนการใช้พลงังานของบรษัิทในภาพรวมมกีารเพ่ิมขึน้ 15.93 เมกะจลูต่อเฮกโตลติร หรอืคดิเป็นร้อยละ 7.87 

การติดตั้งอุปกรณ์เคลื่อนย้าย 
พาเลทไปยังคลังสินค้า 
(Pallet Traveler)

สามารถขนย้ายผลิตภัณฑ์ใส่พาเลทไปยังคลังสินค้า 
ทดแทนการใช้รถยก ซึ่งสามารถลดการใช้เชื้อเพลิง  
ลดความถี่ในการซ่อมบ�ารุง และลดโอกาสการเกิดอุบัติเหต ุ
ต่อพนักงาน รวมทั้งลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ 95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ลดการใช้พลังงานได้กว่า
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การขายพลังงานสู่ภายนอกพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง การซื้อพลังงานจากภายนอก
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การนำกลับมาใช้ใหม่
นำเศษแก้วมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวน   

 31,634 ตัน

708 ตัน

ขวดแก้ว
บริษัทนำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้
ในกระบวนการบรรจุและผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์กว่า

และนำเศษแก้วมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตเป็นจำนวนกว่า 

1,800 ล้าน ขวด

31,000 ตัน

การเก็บกลับคืน
เก็บขวดแก้วกลับคืน
หลังกระบวนการผลิตคิดเป็น  

ของจำนวนขวดแก้ว
ทั้งหมดในกระบวนการผลิต

75%

การใช้ซ้ำ
นำขวดแก้ว   

กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต
1,884,660,839 ขวด

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
614,353 

ลดการใช้
ลดน้ำหนักกล่องลูกฟูกโดยเฉลี่ย   

22 กรัมต่อหน่วย

กล่องลูกฟูก
บริษัทนำไส้กล่องและเศษกระดาษเก่า
นำมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ในกระบวนการ
บริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า

และทยอยเปลี่ยนกล่องลูกฟูกใน
กระบวนการผลิตเป็นชนิดที่ลดลอนแล้ว
ไปได้กว่า

31,000 ตัน

50 ล้าน กล่อง

การใช้ซ้ำ
นำกล่องบรรจุพร้อมไส้กล่องจำนวน   

กลับมาใช้ซ้ำ และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ในกระบวนการผลิตและบรรจุไปได้ท้ังส้ิน 

37,293,070 กล่อง

การนำกลับมาใช้ใหม่
นำกระดาษ    

26,525 ตัน
กลับมาใช้ใหม่

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2 กรัมต่อหน่วย

ขวดพลาสติก
บริษัทลดน้ำหนักขวดพลาสติกที่ใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำอัดลม
ในทุกขนาด โดยเฉลี่ย 

11%

ลดการใช้
ลดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตไปได้ถึง   

คิดเป็นน้ำหนักที่ลดไปโดยเฉลี่ย
1,610 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก 
3Rs ได้กว่า
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ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
634,782

15,784 

4,645

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
บริษัทไทยเบฟตระหนักดีว่าการประกอบธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม 
ไม่มากก็น้อย บริษัทจึงให้ความใส่ใจและริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ ์
รักษ์โลก การจัดท�าโครงการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง 

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก 
บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม เพราะบริษัทเชื่อว่า 
บรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นไม่ได้มีเพียงหน้าที่ในการปกป้องผลิตภัณฑ์และมีรูปลักษณ์ที่สวยงามน่าดึงดูด แต่ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอีกด้วย บริษัทจึงยึดมั่นในหลัก 3Rs (Reduce, Reuse และ Recycle) และแนวทางปฎิบัติด้านบรรจุภัณฑ ์
ของบริษัท

บรรจุภัณฑ์หลักของเรา 
ในกระบวนการผลิตสุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ บรรจุภัณฑ์หลักที่มีมูลค่าสูงสุด ได้แก่ ขวดแก้ว  
กล่องลูกฟูก และขวดพลาสติก

ผลส�าเร็จปี 2560

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ82 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



คาร์บอนฟุตพริ้นท์
เพื่อให้การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเป็นไปอย่างยั่งยืน  
บริษัทไทยเบฟได้จัดท�าโครงการ คาร์บอนฟุตพริ้นท์  
ซึง่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียของบริษัทให้ความสนใจ โดยขยายขอบเขต 
ของบริษัทในกลุ่มไทยเบฟให้ได้การรับรองทั้งเครื่องหมาย 
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและของผลิตภัณฑ์มากขึ้น  
ในปัจจบุนับริษัทในกลุม่ไทยเบฟได้รับเคร่ืองหมายคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 
ขององค์กรจ�านวน 18 บริษัท และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรอง 
จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้ใช ้
เครือ่งหมายคาร์บอนฟตุพร้ินท์ของผลติภณัฑ์จ�านวน 40 ผลติภณัฑ์  
นอกจากนี้บริษัทยังได้การรับรองฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
จ�านวน 6 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้การรับรองจะต้องลด 
ค่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ลงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 2 เทียบกับปีฐาน 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการขนส่ง
การใช้พลังงานในระบบการขนส่งกระจายสินค้าเป็นหนึ่งในส่วนหลักของห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ ทางบริษัทให้ความใส่ใจเทียบเท่าการผลิต  
บริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ Transportation Order Management System: TOMS เพื่อใช้ในการควบคุมและติดตามพฤติกรรม 
การขับรถขนส่งของพนักงานให้ส่งสินค้าในเส้นทางที่ก�าหนดได้ตรงเวลาปีตามที่นัดหมายกับลูกค้า และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง 
อันเนื่องมาจากการวางแผนงานที่ดี นอกจากนี้ยังน�าโปรแกรม TOMS มาใช้ในการบริหารจัดการการใช้รถเที่ยวกลับ (Backhauling) ท�าให้ม ี
การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงอีกด้วย

นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้าง รวมไปถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงได้ลงทุน 
กว่า 400 ล้านบาทในการเปลีย่นรถขนส่งสินค้ากว่า 100 คนั โดยใช้เทคโนโลยีทีท่นัสมยัในการขนส่งสนิค้า ควบคูไ่ปกับการพฒันาแนวความคดิ 
ของผู้ขับรถขนส่งตามโครงการ “วินยั 4 ประการแห่งความส�าเรจ็ (4 Disciplines of Execution)” ได้แก่ วนัิยท่ี 1 มุง่เน้นสิง่ส�าคญัอย่างยิง่ยวด  
วินัยที่ 2 ปฏิบัติตามตัววัดผลแบบชี้น�า วินัยที่ 3 สร้างตารางคะแนนที่ทรงพลัง และ วินัยที่ 4 สร้างพันธะรับผิดชอบร่วมกันอย่างสม�่าเสมอ  
การใช้แนวความคดินีท้�าให้พนกังานมกีารต้ังเป้าหมายและปฏบัิติตามตัวช้ีวดั ท�าให้สามารถลดการใช้เชือ้เพลงิลงและเพิม่ประสทิธภิาพการขับขี ่
ได้อย่างชัดเจน ตัวอย่างเช่น รถบรรทุกขนส่งประเภท 6 ล้อใหญ่ จากเดิมประสิทธิภาพการขับขี่อยู่ที่ 5.5 กิโลเมตรต่อลิตรเชื้อเพลิง แต่ภายใน 
ระยะเวลาเพียง 18 เดือนเพิ่มขึ้นเป็น 6.7 กิโลเมตรต่อลิตรเชื้อเพลิง หรือสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 1,800 ตัน 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

การนำกลับมาใช้ใหม่
นำเศษแก้วมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตเป็นจำนวน   

 31,634 ตัน

708 ตัน

ขวดแก้ว
บริษัทนำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้
ในกระบวนการบรรจุและผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์กว่า

และนำเศษแก้วมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตเป็นจำนวนกว่า 

1,800 ล้าน ขวด

31,000 ตัน

การเก็บกลับคืน
เก็บขวดแก้วกลับคืน
หลังกระบวนการผลิตคิดเป็น  

ของจำนวนขวดแก้ว
ทั้งหมดในกระบวนการผลิต

75%

การใช้ซ้ำ
นำขวดแก้ว   

กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต
1,884,660,839 ขวด

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
614,353 

ลดการใช้
ลดน้ำหนักกล่องลูกฟูกโดยเฉลี่ย   

22 กรัมต่อหน่วย

กล่องลูกฟูก
บริษัทนำไส้กล่องและเศษกระดาษเก่า
นำมาใช้ซ้ำและใช้ใหม่ในกระบวนการ
บริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
เป็นจำนวนทั้งสิ้นกว่า

และทยอยเปลี่ยนกล่องลูกฟูกใน
กระบวนการผลิตเป็นชนิดที่ลดลอนแล้ว
ไปได้กว่า

31,000 ตัน

50 ล้าน กล่อง

การใช้ซ้ำ
นำกล่องบรรจุพร้อมไส้กล่องจำนวน   

กลับมาใช้ซ้ำ และลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ในกระบวนการผลิตและบรรจุไปได้ท้ังส้ิน 

37,293,070 กล่อง

การนำกลับมาใช้ใหม่
นำกระดาษ    

26,525 ตัน
กลับมาใช้ใหม่

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2 กรัมต่อหน่วย

ขวดพลาสติก
บริษัทลดน้ำหนักขวดพลาสติกที่ใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำอัดลม
ในทุกขนาด โดยเฉลี่ย 

11%

ลดการใช้
ลดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตไปได้ถึง   

คิดเป็นน้ำหนักที่ลดไปโดยเฉลี่ย
1,610 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก 
3Rs ได้กว่า

 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
634,782

15,784 

4,645
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 31,634 ตัน
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บริษัทนำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้
ในกระบวนการบรรจุและผลิตเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์กว่า

และนำเศษแก้วมาใช้ใหม่ในกระบวนการ
ผลิตเป็นจำนวนกว่า 

1,800 ล้านขวด

31,000 ตัน

การเก็บกลับคืน
เก็บขวดแก้วกลับคืน
หลังกระบวนการผลิตคิดเป็น  

ของจำนวนขวดแก้ว
ทั้งหมดในกระบวนการผลิต

75%

การใช้ซ้ำ
นำขวดแก้ว   

กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต
1,884,660,839 ขวด

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
614,353 

ลดการใช้
ลดน้ำหนักกล่องลูกฟูกโดยเฉลี่ย   

22 กรัมต่อหน่วย

กล่องลูกฟูก
บริษัทนำไส้กล่องและเศษกระดาษเก่า
นำมาใช้หมุนเวียนในกระบวนการบริหาร
จัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็น
จำนวนทั้งสิ้นกว่า

และทยอยเปลี่ยนกล่องลูกฟูกในกระบวน
การผลิตเป็นชนิดที่ลดลอนแล้วไปได้กว่า

31,000 ตัน

50 ล้าน ตัน

การใช้ซ้ำ
นำกล่องบรรจุพร้อม
ไส้กล่องจำนวน   

กลับมาใช้ซ้ำ
ละลดการใช้ทรัพยากรกระดาษ
ในกระบวนการผลิตและบรรจุไปได้ท้ังส้ิน 

37,293,070 กล่อง

การนำกลับมาใช้ใหม่
นำกระดาษ    

26,525 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

2 กรัมต่อหน่วย

ขวดพลาสติก
บริษัทลดน้ำหนักขวดพลาสติกที่ใช้ในการ
บรรจุผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำอัดลมในทุก
ขนาด โดยเฉลี่ย 

11%

ลดการใช้
ลดพลาสติกที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตไปได้ถึง   

คิดเป็นน้ำหนักที่ลดไปโดยเฉลี่ย
1,610 ตัน

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก   

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์ตามหลัก 3Rs ได้กว่า

 
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
634,782

15,784 

4,645

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560**ปี 2560*

เป้าหมายปี 2563 
95%***

การขายพลังงานสู่ภายนอกพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง การซื้อพลังงานจากภายนอก

202.41

34.83

45.08

33.44
32.32 38.56

40.54

41.45 36.76 36.22 39.39

1.04

188.98
173.79

180.69

218.34

ปี 2557

8.86
เมกะจูลต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการใช้พลังงาน

ธุรกิจอาหาร

180.69
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

1.12
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธุรกิจอาหาร

14.54
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

122.5 114.09 104.71 105.90 139.45

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

ลดลงมากกว่า 

2%
เมือ่เทยีบกบัปีฐาน
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อุปกรณ์ท�าความเย็นของไทยเบฟ
ในการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม ตู้ท�าความเย็นถือเป็นอุปกรณ ์
ที่ส�าคัญอย่างหนึ่ง เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความสดชื่น ดับกระหาย  
และมีความพึงพอใจกับสินค้าและบริการ ทั้งยังช่วยคู่ค้าและลูกค้า 
ของบริษทัเข้าถงึผู้บริโภคได้ดย่ิีงข้ึน ในปัจจุบนับริษัทมตู้ีท�าความเยน็ 
ในการจ�าหน่ายสินค้าอยู่มากกว่า 85,000 ตู้ โดยทางบริษัทมีแผน 
ก�าหนดเปลี่ยนสารท�าความเย็นจากสาร R12 เป็นสาร R134a  
ซึ่งไม่ถือเป็นสารท�าลายชั้นโอโซน (Ozone Depleting Substance: 
ODS) และยงัปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าสารเดิม โดยสามารถลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 13,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อปี

การควบคุมคุณภาพอากาศ
ด้วยความเอาใส่ใจชุมชนรอบข้างเพราะเกรงว่าอาจได้รับผลกระทบจากมลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิต บริษัทไทยเบฟจึงเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสมในการควบคุมคุณภาพอากาศโดยใช้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพอากาศของส�านักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา 
(United States Environmental Protection Agency: U.S. EPA) ในการติดตามตรวจสอบ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
ขณะเดียวกันบริษัทได้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการก�าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน 
พ.ศ. 2549 โดยตรวจวัดจากแหล่งก�าเนิดมลพิษอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของฝุ่นละออง (Total particulate matter: TSP)  
ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOX) และซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และใช้เทคโนโลยใีนการควบคมุและจดัการมลภาวะทีจ่ะเกิดขึน้ เช่น การติดต้ังไซโคลน 
ก�าจัดฝุ่น (Cyclone deduster) การติดตั้งระบบบ�าบัดอากาศแบบเปียก (Wet scrubber) การติดตั้งถุงก�าจัดฝุ่น (Bag filter) 
ส่งผลให้คุณภาพอากาศที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศมีคุณภาพดีกว่าข้อก�าหนดทางกฎหมาย

13,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
จากการเปลี่ยนสารทำความเย็น

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปี 2557

ปราศจากสาร ODS

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

0.0200

สัดส่วนการปล่อยก๊าซ
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หมายเหตุ: 
* ข้อมูลปี 2560 ขอบเขตการรายงานข้อมูลเช่นเดียวกับปีฐาน 2557
** ข้อมูลปี 2560 ขยายขอบเขตการรายงานดังที่กล่าวถึงในหัวข้อเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ (หน้า 12 – 13)
*** เป้าหมายปี 2563 มีอัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 90% หมายถึงการลดอัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง 10%  

เมื่อเทียบกับปีฐาน 2557
- ตารางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้เชื้อเพลิงครอบคลุมก๊าซจากการเผาไหม้ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) 

และสารท�าความเย็น โดยวัดปริมาณ GHG ชนิดนั้นๆ แล้วแปลงเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ ตามแนวทางของ 
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) อ้างอิงจากรายงานฉบับที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาล 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change; IPCC)

ผลการด�าเนินงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟมกีารปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลติภณัฑ์ลดลง ร้อยละ 4.53 เปรยีบเทยีบกับปีฐาน 2557 ซึง่สามารถแสดงถงึ 
การบริหารจัดการด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดีผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพนักงาน 
ทั้งนี้ บริษัทได้มีการขยายกิจการและขอบเขตการรายงานให้รวมถึงธุรกิจการกระจายสินค้า รวมถึงรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Scope 1) ในส่วนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแบบ Biogenic ร่วมด้วย จึงท�าให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาพรวมเพิ่มขึ้น 7.27 กิโลกรัม 
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 47.73 

14.54

5.60

8.94

ปี 2557

ปราศจากสาร ODS

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560*

13.79

4.97

ปี 2560**

16.58

22.50

5.92

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรง
(ขอบเขต 1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(ขอบเขต 2)

กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

9.89

15.23

5.34

9.52

14.67

5.14

8.82

เป้าหมายปี 2563 
90%***

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560**ปี 2560*

เป้าหมายปี 2563 
95%***

การขายพลังงานสู่ภายนอกพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง การซื้อพลังงานจากภายนอก
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180.69
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ปี 2557

8.86
เมกะจูลต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการใช้พลังงาน

ธุรกิจอาหาร

180.69
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

1.12
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธุรกิจอาหาร

14.54
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)
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เมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560**ปี 2560*

เป้าหมายปี 2563 
95%***

การขายพลังงานสู่ภายนอกพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง การซื้อพลังงานจากภายนอก
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ปี 2557
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เมกะจูลต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการใช้พลังงาน

ธุรกิจอาหาร

180.69
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

1.12
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อกิโลกรัม

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธุรกิจอาหาร

14.54
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ต่อเฮกโตลิตร

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ขอบเขตการรายงานเช่นเดียวกับขอบเขตของปีฐาน 2557)

ธุรกิจเครื่องดื่ม

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

122.5 114.09 104.71 105.90 139.45

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์
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เป้าหมาย

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

20%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำประปา
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

14%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำบาดาล
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน�้า

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้า86 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
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เป้าหมาย

5%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำจาก
แหล่งน้ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ภายในปี 2563 

ความสำเร็จ

20%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำประปา
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

14%
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำบาดาล
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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ความสำเร็จ

20%

เปรียบเทียบจากปี 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำประปา
ต่อผลิตภัณฑ์

14%

เปรียบเทียบจากปี 2557 

การลดอัตราส่วนของการใช้น้ำบาดาล
ต่อผลิตภัณฑ์

สิ่ง
แว

ดล
้อม

ความสำเร็จ

เป้าหมายปี 2563

2557 2558 2559 2560

95%

การบริิหาร
จัดการต้นน้ำ

การบริิหารจัดการ
การดำเนินงาน

การบริิหาร
จัดการปลายน้ำ

101%
91%

94%100%

องค์กรกับการอนุรักษ์และคืนน้ำ
สะอาดกลับสู่ธรรมชาติ

องค์กรกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงเรื่องน้ำ

องค์กรกับการใช้ทรัพยากรน้ำ
อย่างมีประสิทธิภาพ

องค์กรกับการควบคุมมาตรฐาน
การปล่อยน้ำทิ้ง 

• การสร้างฝายชะลอน้ำ
• การปลูกป่า
• การปลูกหญ้าแฝก
• การฟื้นฟูและปรับทัศนียภาพแม่น้ำ
• การปล่อยพันธุ์ปลา

• การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน้ำ  
 ด้วยเครื่องมือ Global Water Tool,  
 Water Resource Review ฯลฯ
• การสำรองน้ำ

• การดึงน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ อย่างเหมาะสม
• การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคน
 มีส่วนร่วม (Total Productive   
 Maintenance: TPM)
• มาตรการ 3Rs
• Water footprint

• ISO 14001
• มาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้ง

ตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง 
เนื่องจากฝนไม่ตกตามฤดูกาลหรือปัญหาน�้าท่วมน�้าหลากอันเนื่องมาจากปริมาณน�้าฝนที่ตกลงมามากกว่าปกติ ซึ่งส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน รวมถึงการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาปัญหาที่เกิดจากสภาวะดังกล่าว บริษัทไทยเบฟในฐานะผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายเครื่องดื่มแบบครบวงจรที่ใช้น�้า 
เป็นวัตถุดิบหลัก ได้น้อมน�าแนวพระราชด�าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าเพื่อให้ความเกิดความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้า

เป้าหมายและความส�าเร็จของการลดอัตราส่วนของการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

บรษัิทไทยเบฟน้อมน�าพระอัจฉรยิภาพและพระราชปณธิานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร ในการบริหารจัดการน�้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าส�าหรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเนื่อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงาน 
จนถึงระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนน�้าสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติและยังด�ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศที่ดี

GRI 103-1, GRI 103-2, 
GRI 303-1, GRI 303-3, 
GRI 306-1

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน�้า88 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
ด้วยความห่วงใยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่า บริษัทไทยเบฟได้จัดกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านน�้าทั้งเชิงปริมาณและ 
คุณภาพ โดยใช้หลักการจากภายในองค์กรสู่ภายนอก พร้อมทั้งยึดตามระเบียบปฏิบัติสากลอย่างเคร่งครัด และมุ่งพัฒนาการใช้ทรัพยากรน�้า 
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยสร้างระบบการบริหารจัดการท่ีครบวงจรต้ังแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าของห่วงโซ่คุณค่า โดยสนับสนุนและ 
สร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์น�้า การใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงทางด้านน�้า 
ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพน�้า รวมถึงการฟื้นฟูแหล่งน�้า

บริษัทไทยเบฟน้อมน�าพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ในการบริหารจัดการน�้ามาเป็นแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าส�าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างต่อเนื่องทั้งภายใน 
และภายนอกองค์กรตั้งแต่ชุมชนรอบโรงงานจนถึงระดับประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคืนน�้าสะอาดกลับคืนสู่ธรรมชาติและยังด�ารงไว ้
ซึ่งระบบนิเวศที่ดี ด้วยการด�าเนินโครงการต่างๆ ดังนี้

การอนุรักษ์และคืนน�้าสะอาดกลับสู่ธรรมชาติ

ความสำเร็จ

เป้าหมายปี 2563
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• การสร้างฝายชะลอน้ำ
• การปลูกป่า
• การปลูกหญ้าแฝก
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 ด้วยเครื่องมือ Global Water Tool,  
 Water Resource Review ฯลฯ
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• การบำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคน
 มีส่วนร่วม (Total Productive   
 Maintenance: TPM)
• มาตรการ 3Rs
• Water footprint
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• มาตรฐานการปล่อยน้ำทิ้ง
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โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม”  
น�าจิตอาสาร่วมสร้างระบบฝายหินธรรมชาติบริเวณป่าต้นน�้า 
ที่ชุมชนบ้านนาสวน อ�าเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี  
ฝายชะลอน�้านี้จะช่วยให้ชุมชนมีน�้าใช้ในการเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะในช่วงน�้าแล้ง อีกทั้งช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศให้อุดมสมบูรณ์ 
สร้างรายได้ และก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการปลูกป่าประชารัฐเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก  
บริษัทไทยเบฟร่วมกับส�านักงานป่าไม้และชุมชนต�าบลวังทอง  
จังหวัดก�าแพงเพชร ปลูกต้นไม้เพื่อสร้างจิตส�านึกในการดูแล 
และทดแทนทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกใช้ไป

โครงการปลูกป่าร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
ชุมชนสะมะแก จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนเพื่อต่อยอดความยั่งยืน  
เพราะการอนุรักษ์ป่าคือ การอนุรักษ์ต้นก�าเนิดน�้า ท�าให้ทรัพยากรน�้า 
ยังคงอุดมสมบูรณ์ต่อไป

กิจกรรม “อนุรักษ์วังปลา พัฒนาคลองสวย”  
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “พัฒนาน�้า...พัฒนาชีวิต...พัฒนา 
คุณภาพชีวิต” ซึ่งบริษัทไทยเบฟร่วมกับภาคราชการส่วนท้องถิ่น 
และชาวบ้านชุมชนวังศรีไพร ต�าบลดงเดือย อ�าเภอกงไกรลาศ  
จังหวัดสุโขทัย ท�าการปล่อยพันธุ์ปลาเบญจพรรณลงแหล่งน�้า  
และปลูกหญ้าแฝกริมคันคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน�้า และระบบนิเวศ 
ของชุมชน

โครงการ “Happy Workplace” 
ได้จัดให้พนักงานท�ากิจกรรมปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่โดยรอบโรงงาน 
เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรน�้าและดิน เนื่องจากหญ้าแฝกมีคุณสมบัต ิ
ที่สามารถเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดินได้เป็นอย่างดี

โครงการ “ล�าน�้าสดใส รวมใจรักษ์แม่กลอง”  
บริษัทไทยเบฟร่วมกับชุมชนริมแม่น�้าแม่กลองจัดโครงการฟื้นฟ ู
และปรับทัศนียภาพล�าน�้าในโครงการ เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมแม่น�้า 
ให้แม่น�้ามีความสะอาด ไม่มีสิ่งกีดขวางทางน�้า และช่วยป้องกัน 
การเกิดน�้าเน่าเสีย นอกจากเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้า  
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
รอบโรงงาน

1. โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชุมชนดี มีรอยยิ้ม”
2. โครงการ “ล�าน�้าสดใส รวมใจรักษ์แม่กลอง”

1 2
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น้ำบาดาล

24.84
ล้านลูกบาศก์เมตร

15.67%

น้ำประปา
8.54%

น้ำผิวดิน
74.75%

น้ำฝน
1.04%

การบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องน�้า
บริษัทไทยเบฟใช้1. เครื่องมือ Global Water Tool ซึ่งพัฒนาโดย World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 
เพื่อประเมินหาที่ตั้งของโรงงานที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้าทั้งปริมาณและคุณภาพ 2. Water Resource Review ในการท�าบัญชีปริมาณ 
การใช้น�้าและคุณภาพน�้าในแหล่งน�้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท และ 3. เครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�าเนินงาน 
ตามวิธีการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) ในด้านน�้าในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมไปถึงผลกระทบ 
จากการใช้น�้าของบริษัทที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยบริษัทจะน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจต่างๆ ในการบริหารจัดการน�้า

เพื่อเป็นการลดผลกระทบในเรื่องน�้า บริษัทมีแผนการลงทุนสร้างระบบส�ารองน�้าเพื่อให้ท้ังโรงงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงาน 
มีเสถียรภาพในการใช้ทรัพยากรน�้าอย่างยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรน�้าอย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าถือเป็นหนึ่งในแนวทางการแสดงความรับผิดชอบของบริษัทไทยเบฟ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการน�้า 
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีการดังนี้

• การใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชน
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• โครงการลดการสูญเสีย
 จากการรั่วไหลในระบบท่อต่างๆ
• โครงการลดการใช้น้ำในขั้นตอน
 การล้างถังหมักเบียร์
• โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
 การใช้ไอน้ำในกระบวนการกลั่น

การใช้ซ้ำ

• โครงการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมา
 ป้อนเครื่องกำเนิดไอน้ำ(Boiler)
 เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงาน
 ความร้อน
• โครงการนำน้ำทิ้งในกระบวนการ
 ปรับสภาพน้ำบางส่วนกลับมาใช้
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การนำกลับมาใช้ใหม่

• โครงการนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัด
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• การบ�ารุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) เป็นการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ ์
ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุด เพื่อลดการสูญเสียน�้าและพลังงานในระบบการผลิต

• ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพด้วยมาตรการ 3Rs  คือ ลดการใช้น�้า การน�ามาใช้ซ�้า และน�ากลับมาใช้ใหม่ ด้วยโครงการต่างๆ  
ท�าให้ในปี 2560 บริษัทสามารถน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าและน�ากลับมาใช้ใหม่ร้อยละ 8.85 ของน�้าที่ดึงมาจากแหล่งน�้า

• ประเมินตัวชี้วัดปริมาณการใช้น�้าทั้งทางตรงและทางอ้อมของผลิตภัณฑ์ (Water footprint) เพื่อน�าผลของการประเมินมาขยายผล 
ในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของการใช้น�้า

ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีอัตราส่วนของการใช้น�้าบาดาลและน�้าประปาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง 0.22 และ 0.16 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร 
ผลิตภัณฑ์ตามล�าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 14.48 และ 19.86 ตามล�าดับเปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

อัตราส่วนของการใช้น�้าจากแหล่งน�้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

หน่วย : เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

การพิทักษ์
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บริษัทไทยเบฟได้รับรางวัลในหลายด้าน
ทั้งในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าบาดาล 
อย่างมปีระสทิธิภาพ การลดการใช้น�า้ในกระบวนการผลิต  
การบริหารจัดการเครือข่ายที่เข้มแข็ง และการบริหาร
จัดการความร่วมมือของกลุ่มบริษัท ภายใต้ “โครงการ
สร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาค
อุตสาหกรรมด้วยเครื่องมือทางสังคม” จากสถาบันน�้า 
เพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
เป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษัท

การควบคุมมาตรฐานการปล่อยน�้าทิ้ง
บริษัทไทยเบฟมีระบบบ�าบัดน�้าเสียที่ออกแบบอย่างเหมาะสมกับแต่ละธุรกิจ มีการควบคุมมาตรฐานน�้าทิ้งให้เป็นไปตามประกาศกระทรวง 
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ความมุ่งมั่น
ไทยเบฟมุ่งมั่นบริหารจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด

43%
ลดอัตราส่วนของเสีย
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557 

เศรษฐกิจหมุนเวียน

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน94 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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สิ่ง
แว

ดล
้อม
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ไปจนถึงกระบวนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ

ในการสรรสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหาร บริษัทไทยเบฟใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติโดยผ่านขั้นตอนต่างๆ อย่างประณีตเพื่อให้ผู้บริโภค
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งกระบวนการแปรรูปเหล่านี้อาจท�าให้เกิดของเสียที่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนได้ บริษัทจึงมุ่งมั่นให้มีการ
บริหารจัดการของเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้วิธีบ�าบัดหรือก�าจัดของเสียตามมาตรฐานสากลและถูกต้องตามข้อก�าหนดทางกฎหมาย 

บริษัทไทยเบฟน�าหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) มาใช้ในการด�าเนินงาน ดังนี้

การจัดการของเสีย
และการใช้ประโยชน์จากของเสีย

GRI 103-1, GRI 103-2,  
GRI 306-2 

การจัดการของเสีย
อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสีย

เกษตรกรรม

โรงงาน

ปศุสัตว์

ผู้บริโภค

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การพัฒนาของเสีย
สู่พลังงานหมุนเวียน

ผลิต
ภัณ

ฑ์

การจัดการของเสีย การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของเสีย

เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

32,029 ตัน797,485 ตัน1,610 ตัน

พลาสติก แก้ว กระดาษ

กระบวนการกลั่นสุรา

น้ำกากส่า น้ำกากส่าเข้มข้น

กระบวนการระเหย

กระบวนการ
เผาชีวมวล

ขี้เถ้า

นวัตกรรม 
หินมวลเบาสังเคราะห์ 

พลังงานความร้อน

11%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
โดยเฉลี่ยสำหรับกล่องลูกฟูก และขวด
พลาสติก

เป้าหมายปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากร
สำหรับบรรจุภัณฑ์หลัก

10%

74%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำขวดแก้วและกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต และ
บริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ซ้ำ

70%

61% ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำเศษกระดาษจากกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ใหม่

60%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการเก็บขวดแก้วหลังการบริโภค
กลับคืน

เป้าหมายปี 2560
อัตราการเก็บ
บรรจุภัณฑ์หลักกลับคืน

75%

70%

การลดการใช้ การใช้ซ้ำ

การนำกลับมาใช้ใหม่ การเก็บกลับคืน

80%  
ของบรรจุภัณฑ์หลักมาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการเก็บกลับคืน

เป้าหมายปี 2563

0.01
0.10

1.20

2.45

2557

1.99
2.55

2.14

2558 2559 2560

ขยะมีมูลค่า ขยะที่เป็นผลพลอยได้ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

14%  
ลดอัตราส่วนของเสียอันตรายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

31%
ลดอัตราส่วนของเสียทั่วไปต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

0.56 
1.35 

0.01
0.08

0.40 
2.08 

0.005
0.07

0.52 
1.55 

0.01 
0.07

3.76

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน96 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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การจัดการของเสีย
อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสีย

เกษตรกรรม

โรงงาน

ปศุสัตว์

ผู้บริโภค

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การพัฒนาของเสีย
สู่พลังงานหมุนเวียน

ผลิต
ภัณ

ฑ์

การจัดการของเสีย การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของเสีย

เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

32,029 ตัน797,485 ตัน1,610 ตัน

พลาสติก แก้ว กระดาษ

กระบวนการกลั่นสุรา

น้ำกากส่า น้ำกากส่าเข้มข้น

กระบวนการระเหย

กระบวนการ
เผาชีวมวล

ขี้เถ้า

นวัตกรรม 
หินมวลเบาสังเคราะห์ 

พลังงานความร้อน

11%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
โดยเฉลี่ยสำหรับกล่องลูกฟูก และขวด
พลาสติก

เป้าหมายปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากร
สำหรับบรรจุภัณฑ์หลัก

10%

74%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำขวดแก้วและกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต และ
บริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ซ้ำ

70%

61% ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำเศษกระดาษจากกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ใหม่

60%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการเก็บขวดแก้วหลังการบริโภค
กลับคืน

เป้าหมายปี 2560
อัตราการเก็บ
บรรจุภัณฑ์หลักกลับคืน

75%

70%

การลดการใช้ การใช้ซ้ำ

การนำกลับมาใช้ใหม่ การเก็บกลับคืน

80%  
ของบรรจุภัณฑ์หลักมาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการเก็บกลับคืน

เป้าหมายปี 2563
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1.99
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2558 2559 2560

ขยะมีมูลค่า ขยะที่เป็นผลพลอยได้ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

14%  
ลดอัตราส่วนของเสียอันตรายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

31%
ลดอัตราส่วนของเสียทั่วไปต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
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การส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสีย

ผลส�าเร็จปี 2560
บริษัทสามารถลดการใช้ทรัพยากรในบรรจุภัณฑ์หลักได้ทั้งสิ้น 831,124 ตัน

ได้รับรางวัล “TPM Excellence, Category A” จากงาน TPM 
Award 2016 จัดโดย Japan Institute of Plant Maintenance  
(JIPM) โดยยึด 8 เสาหลักของ TPM ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตจากการใช ้
เครื่องมือวิเคราะห์ปัญหา การบ�ารุงรักษาที่ดี การให้การศึกษา 
และการฝึกอบรม ฯลฯ ส่งผลให้ของเสยีทีเ่กิดขึน้จากกระบวนการผลติ 
ลดลงและใช้ทรพัยากรได้มีประสิทธภิาพ ถือเป็นการรบัรองถึงคณุภาพ 
ในการบริหารจัดการของเสียของบริษัทไทยเบฟได้เป็นอย่างดี

การจัดการของเสีย
อย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

โครงการส่งเสริมและพัฒนาให้
พนักงานมีส่วนร่วมในการลดของเสีย

เกษตรกรรม

โรงงาน

ปศุสัตว์

ผู้บริโภค

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การพัฒนาของเสีย
สู่พลังงานหมุนเวียน

ผลิต
ภัณ

ฑ์

การจัดการของเสีย การพัฒนาเพื่อ
เพิ่มมูลค่าของเสีย

เพื่อประโยชน์ต่อสังคม

32,029 ตัน797,485 ตัน1,610 ตัน

พลาสติก แก้ว กระดาษ

กระบวนการกลั่นสุรา

น้ำกากส่า น้ำกากส่าเข้มข้น

กระบวนการระเหย

กระบวนการ
เผาชีวมวล

ขี้เถ้า

นวัตกรรม 
หินมวลเบาสังเคราะห์ 

พลังงานความร้อน

11%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
โดยเฉลี่ยสำหรับกล่องลูกฟูก และขวด
พลาสติก

เป้าหมายปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากร
สำหรับบรรจุภัณฑ์หลัก

10%

74%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำขวดแก้วและกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต และ
บริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ซ้ำ

70%

61% ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำเศษกระดาษจากกล่องลูกฟูก
กลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการบริหารจัดการ
บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ใหม่

60%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการเก็บขวดแก้วหลังการบริโภค
กลับคืน

เป้าหมายปี 2560
อัตราการเก็บ
บรรจุภัณฑ์หลักกลับคืน

75%

70%

การลดการใช้ การใช้ซ้ำ

การนำกลับมาใช้ใหม่ การเก็บกลับคืน

80%  
ของบรรจุภัณฑ์หลักมาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการเก็บกลับคืน

เป้าหมายปี 2563

0.01
0.10

1.20

2.45

2557

1.99
2.55

2.14

2558 2559 2560

ขยะมีมูลค่า ขยะที่เป็นผลพลอยได้ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย

14%  
ลดอัตราส่วนของเสียอันตรายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

31%
ลดอัตราส่วนของเสียทั่วไปต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557
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3.76
บรษิทัไทยเบฟน�าเคร่ืองมือการบริหารคณุภาพแบบทกุคนมีส่วนร่วม 
(Total Quality Management: TQM) และเคร่ืองมอืการบ�ารงุรกัษา 
ทวผีลแบบทุกคนมส่ีวนร่วม (Total Productive Maintenance: TPM) 
มาใช้เป็นหลักในกระบวนการผลิต ซึ่งนอกจากจะเพิ่มคุณค่าทาง
ธุรกิจด้วยการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้ว ยังเป็นการ
ลดต้นทุนในการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

จากการที่ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงงาน
ผลติเบียร์แห่งแรกในประเทศไทยและในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  

เศรษฐกิจ
หมุนเวียน98 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ตัวอย่างการส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วม
ในการลดของเสียของกลุ่มธุรกิจอาหาร
การบริหารจัดการของเสียที่ดีที่สุดคือ การป้องกันไม่ให้เกิดของเสีย 
บรษิทัโออชิิซึง่เป็นธรุกิจอาหารของกลุม่บริษัทไทยเบฟ ได้ส่งเสรมิให้ 
พนกังานมส่ีวนร่วมในการลดของเสีย โดยพนกังานช่วยกันหาวิธีการ 
ใช้ชิ้นส่วนของปลาแซลมอนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักน�ามาพัฒนาให้เป็น 
อาหารให้มากท่ีสุดเพือ่ลดปริมาณของขยะอาหาร ผลทีไ่ด้คอื สามารถ 
ออกแบบอาหารท่ีท�าจากปลาแซลมอนได้หลากหลายถงึ 12 เมนู 

โดยใช้ทกุส่วนของปลาแซลมอนอย่างคุม้ค่าท่ีสดุ ไม่ว่าจะเป็นซูช ิซาชิม ิ
เทมากิ เทปปันยากิ และหนังปลาแซลมอนทอดกรอบ ฯลฯ นอกจาก 
ช่วยลดปริมาณของขยะอาหารแล้ว ยังสร้างความหลากหลายของ
อาหารเพื่อดึงดูดผู้บริโภคอีกด้วย แม้แต่ส่วนก้างปลาแซลมอน 
บรษิทัก็ยงัน�ามาใช้เป็นส่วนประกอบของซปุเพือ่ลดขยะอาหารเช่นกนั
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การพัฒนาของเสียสู่พลังงาน
บริษัทไทยเบฟด�าเนินการวิจัยและพัฒนาโดยน�าของเสียจากกระบวนการผลิตมาสร้างมูลค่าและน�าไปผลิตพลังงาน (Waste-to-Energy) 
อย่างต่อเนื่อง เช่น น�าน�้ากากส่าซึ่งเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตสุราและน�้าเสียจากการผลิตเบียร์มาผลิตก๊าซชีวภาพ หรือผลิต 
เชื้อเพลิงชีวมวลในรูปน�้ากากส่าเข้มข้นเพื่อใช้ทดแทนเชื้อเพลิงน�้ามันเตาในการผลิตไอน�้าเพื่อใช้ในการผลิต บริษัทสามารถน�าของเสียไปใช้เป็น 
เชื้อเพลิงทดแทนการใช้น�้ามันเตาได้ถึง 24.84 ล้านลิตร หรือคิดเป็นเงิน 278 ล้านบาทในปี พ.ศ.2560 จากการด�าเนินการดังกล่าวเป็นการ
สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ลดการปลดปล่อยมลพิษ และลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้บริษัทมีโครงการ 
ก่อตั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้น�้ากากส่าซ่ึงเป็นของเสียจากกระบวนการผลิตสุรามาพัฒนาเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลใช้ในการผลิตไฟฟ้า เป็นการน�าของเสีย 
ที่เกิดขึ้นมาสร้างพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของของเสีย
บริษัทไทยเบฟมองเห็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของของเสียหรือ “ผลผลิตพลอยได้” (By-Product) ที่สามารถน�าไปใช้เป็นวัตถุดิบในภาค 
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆ สร้างคุณค่าด้านธุรกิจ สังคมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้ร่วมวิจัยและพัฒนากับ 
ทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กากข้าวมอลต์ กากส่าธัญพืช จากการผลิต 
เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ทีมี่สารอาหารและคณุค่าทางโภชนาการจะถกูน�าไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสตัว์ หรอืจะเป็นกากตะกอนส่าและน�า้กากส่า 
ที่ผ่านการหมักจากกระบวนการผลิตสุราสามารถน�าไปใช้เป็นสารปรับปรุงดินในการปลูกพืช เช่น อ้อย ข้าว มันส�าปะหลัง ปาล์มน�้ามัน ฯลฯ  
ซึ่งสุดท้ายก็จะหมุนเวียนไปเป็นวัตถุดิบตั้งต้นของการผลิตตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เป็นการสนับสนุนเกษตรกร 
ในการลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในภาคเกษตรกรรมอีกด้วย

บริษัทไทยเบฟได้ร่วมวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเน่ืองกับทั้งภาครัฐและมหาวิทยาลัยชั้นน�าของประเทศ ในการน�าผลผลิตพลอยได้จากการผลิต 
มาสร้างประโยชน์สูงสุด ซ่ึงงานวิจัยล่าสุดคือ “โครงการผลิตหินมวลเบาสังเคราะห์” เป็นการพัฒนานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) 
ร่วมกับสวทช. (NSTDA)

หินมวลเบาสังเคราะห ์เป็นวสัดเุมด็มวลเบาสงัเคราะห์ท่ีเกดิจากกระบวนการเผาวตัถุดบิท่ีได้จากของเหลอืท้ิงจากอตุสาหกรรม เพ่ือให้ได้คณุสมบัติ
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กระบวนการระเหย
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เผาชีวมวล

ขี้เถ้า

นวัตกรรม 
หินมวลเบาสังเคราะห์ 

พลังงานความร้อน

11%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากรต่อหน่วย
โดยเฉลี่ยสำหรับกล่องลูกฟูก และขวด
พลาสติก

เป้าหมายปี 2560
อัตราการลดการใช้ทรัพยากร
สำหรับบรรจุภัณฑ์หลัก
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74%

ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการนำขวดแก้วและกล่องลูกฟูก
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อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ซ้ำ

70%
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บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

เป้าหมายปี 2560
อัตราการนำบรรจุภัณฑ์หลัก
กลับมาใช้ใหม่
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ผลการดำเนินงานปี 2560
อัตราการเก็บขวดแก้วหลังการบริโภค
กลับคืน

เป้าหมายปี 2560
อัตราการเก็บ
บรรจุภัณฑ์หลักกลับคืน
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การลดการใช้ การใช้ซ้ำ

การนำกลับมาใช้ใหม่ การเก็บกลับคืน

80%  
ของบรรจุภัณฑ์หลักมาจากการใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ 
และการเก็บกลับคืน
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ลดอัตราส่วนของเสียอันตรายต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2557

31%
ลดอัตราส่วนของเสียทั่วไปต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
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เศรษฐกิจ
หมุนเวียน100 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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อัตราส่วนของเสียต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (ธุรกิจเครื่องดื่ม)

หน่วย : กิโลกรัมต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์
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GRI  102-12, GRI 201-1, GRI 413-1



GRI  102-12, GRI 201-1, GRI 413-1

จุดมุ่งหมายของเรา
การแบ่งปันคุณค่า
จากองค์กรสู่ระดับโลก
บริษัทไทยเบฟสนับสนุนการจัดท�าโครงการ
หลากหลายรูปแบบเพื่อส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา 
และกีฬา โดยมีแรงบันดาลใจมาจาก 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
และเป้าหมายขององค์กร 
ในการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม 
และคุณค่าของชุมชน



สัง
คม

ความยั่งยืนด้านสังคม
การดูแลและแบ่งปัน

ในทุกย่างก้าวของการด�าเนินธุรกิจ บริษัทไทยเบฟค�านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
มาอย่างต่อเนือ่ง โดยตระหนกัถงึหน้าทีส่�าคญัในการมส่ีวนร่วมสร้างประโยชน์ให้สงัคมและชุมชน  
บริษัทจึงได้น้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการร่วมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต สร้างอาชีพให้ชุมชน ส่งเสริมด้านสาธารณสุข สนับสนุนด้านการศึกษา กีฬา เยาวชน  
การรักษาศิลปวัฒนธรรม รวมถึงท�านุบ�ารุงศาสนาและประเพณีท้องถิ่น นอกจากนี้บริษัท 
ให้การสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติทั้ง17 ข้อ เช่น  
การขจัดความยากจน ขจัดความหิวโหย การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และมีการศึกษา 
ที่เท่าเทียม บริษัทได้ผนึกความร่วมมือกับพันธมิตรจากภาคธุรกิจ รัฐบาลและประชาสังคม  
ช่วยกันขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เกิดผลส�าเร็จภายใต้หลักการ “สร้างสรรค์
และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโตเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน” โดยริเริ่มโครงการและกิจกรรม
เพื่อท�าประโยชน์ให้แก่สังคมทั้งทางตรงและทางอ้อมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

GRI 102-12, GRI 201-1, 
GRI 413-1

ความยั่งยืน
ด้านสังคม104 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



บริษัทสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการ
ดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าไทยเบฟ 

• กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีการปล่อยมลพิษ
 ต่อชุมชนโดยรอบ การนำทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ
 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังใส่ใจที่จะคืนน้ำกลับสู่
 ธรรมชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
 ฝายทดน้ำ และการทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน 

• การจัดซื้อจัดหา ไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรคู่ค้าที่ใส่ใจ
 ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย การคัดสรรคู่ค้าที่ดำเนิน
 ธุรกิจตามหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยใส่ใจ
 ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและส่งเสริมการจ้างงาน
 ในชุมชน

• การกระจายสินค้า การใส่ใจในการดูแลผลกระทบที่อาจ
 จะเกิดขึ้นจากการขนส่งกระจายสินค้าที่บริษัทมุ่งเน้น
 การบริหารการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้
 เชื้อเพลิง ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่สังคมและการขับขี่  
 ที่ปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชน

• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค บริษัทใส่ใจ
 ในการลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการ
 บริโภค เพื่อให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
 เช่น  การนำขวดมาใช้ใหม่  เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
 อาชีพให้ชุมชนมีรายได้ 

ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม 

6% 46%4% 14%30%

โดยในปื 2560 บริษัทไทยเบฟได้ให้ความส�าคัญในด้านสังคม โดยจัดท�าโครงการเพื่อสร้างความยั่งยืนสู่สังคมหลากหลายรูปแบบ  
ซึ่งครอบคลุม 5 ด้านหลัก ในปี 2560 ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ส�าหรับโครงการเพื่อสังคม โดยจ�าแนกออกเป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้

บริษัทไทยเบฟสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการด�าเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า

บริษัทสร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการ
ดำเนินธุรกิจตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่าไทยเบฟ 

• กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีการปล่อยมลพิษ
 ต่อชุมชนโดยรอบ การนำทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำ
 มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังใส่ใจที่จะคืนน้ำกลับสู่
 ธรรมชาติผ่านกิจกรรมเพื่อสังคม ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
 ฝายทดน้ำ และการทำกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชน 

• การจัดซื้อจัดหา ไทยเบฟใส่ใจในการคัดสรรคู่ค้าที่ใส่ใจ
 ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฏหมาย การคัดสรรคู่ค้าที่ดำเนิน
 ธุรกิจตามหลักจริยธรรม และสิทธิมนุษยชน โดยใส่ใจ
 ในการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมายและส่งเสริมการจ้างงาน
 ในชุมชน

• การกระจายสินค้า การใส่ใจในการดูแลผลกระทบที่อาจ
 จะเกิดขึ้นจากการขนส่งกระจายสินค้าที่บริษัทมุ่งเน้น
 การบริหารการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้
 เชื้อเพลิง ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่สังคมและการขับขี่  
 ที่ปลอดภัย ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุต่อชุมชน

• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค บริษัทใส่ใจ
 ในการลดผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการ
 บริโภค เพื่อให้เกิดการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม 
 เช่น  การนำขวดมาใช้ใหม่  เพื่อลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม  
 ประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ อีกทั้งเป็นการส่งเสริม
 อาชีพให้ชุมชนมีรายได้ 

ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม 

ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม 

6% 46%4% 14%30%

คุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานไทยเบฟ เอ็กซ์โป ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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การพัฒนาชุมชนและสังคม 

โครงการ “ไทยเบฟร่วมสร้างชมุชนดมีีรอยยิม้” (รอยยิม้ : ความสขุ 
ที่เพิ่ม รายได้ที่มั่นคง ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น สิ่งแวดล้อม)  
ซึ่งแบ่งการด�าเนินงานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาเด็ก 
และเยาวชน การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างยัง่ยนื การสร้างสัมมาชีพชมุชนและพฒันาระบบเศรษฐกจิ
ฐานราก และการรบัมือการเปลีย่นแปลงของสภาพภมิูอากาศ

โครงการพัฒนาชุมชนร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการ ปี จำนวนพื้นที่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การสร้างสัมมาชีพชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผลลัพธ์ในการมุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(School Bird)

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม 

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด 

โครงการสนามฟุตบอล ต้นแบบการเรียนรู้ซ่อมสร้างโรงเรียน
ตชด. 4 พื้นที่

2555-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2557-2560

2556-ปัจจุบัน

25 จังหวัด

4 พื้นที่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดปทุมธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการร่วมมือกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ

โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่าสิรินธรฯ)

2559-2560

2558-2564

2555-ปัจจุบัน

2 พ้ืนท่ี (จังหวัดสุโขทัย และสุราษฎร์ธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี)

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ 2556-ปัจจุบัน 5 พ้ืนท่ี (จังหวัดน่าน จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุโขทัย
 และจังหวัดกาญจนบุรี)

การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปี18 2543-ปัจจุบัน 45 จังหวัด

1 พื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

“จากโครงการที่ไทยเบฟทำให้เด็กๆ และผม
ได้เข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็น
โครงการท่ีดีมากและเป็นโอกาสท่ีดีสำหรับเด็ก 
ผมอยากให้มีโครงการมากขึ้น ในส่วนตัว
ผมยินดีเข้าร่วมในทุกกิจกรรม มีอะไรติดต่อ
ผมได้ตลอดเวลาเพื่อเยาวชนและชุมชน
ของเรา” 

นายบุญลือ อยู่ยืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ

บรษิทัไทยเบฟให้ความส�าคญัอย่างยิง่กบัการสร้างความสมัพนัธ์ 
ทีย่ัง่ยนืกบัชุมชน ตลอดปีท่ีผ่านมาบริษัทยงัคงมุง่ม่ันสานต่อ 
การพฒันาความอย่างยัง่ยืนของชุมชนควบคูไ่ปกบัความยัง่ยนื 
ของธรุกจิ โดยมุง่เน้นการมส่ีวนร่วมคดิ ร่วมพฒันา และน�ากิจกรรมดีๆ   
ที่หลากหลายไปมอบให้กับชุมชน รวมถึงการสร้างความเข้าใจ 
เพือ่สร้างสัมพนัธ์ท่ีดีระหว่างชุมชนกับโรงงานและสร้างภาพลกัษณ์ 
ทีด่ขีององค์กรในชุมชนอย่างยัง่ยนือกีด้วย ด้วยการท�างานภายใต้

การพัฒนาชุมชน
และสังคม 106 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



การสร้างสัมมาชีพชุมชน
และพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก

36%

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ

7%
การพัฒนาเด็กและเยาวชน

28%

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

29%

โครงการพัฒนาชุมชน
ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันรอยยิ้มสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

1. โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ
2 โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว
3. โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
4. โครงการสนามฟุตบอลต้นแบบการเรียนรู้ซ่อมสร้าง
 โรงเรียน ตชด.
5. โครงการชุมชนดีมีรอยย้ิม
6. โครงการร่วมมือกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ
7. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
 (School Bird) 
8. โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม
 (ปลูกป่าสิรินธรฯ)
9. โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
10. โครงการไทยเบฟสานพลัง...ขับเคล่ือน “ประชารัฐ”

6 เท่า

เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

4,000 คน 78,000 ชั่วโมง

สร้างการมีส่วนร่วมพนักงาน

20,000 ลูกบาศก์เมตร

สร้างระบบการบริหารจัดการน้ำเพิ่มน้ำ

3,600,000 คน

ได้รับประโยชน์จากโครงการ

38,400
ตารางเมตร

เพิ่มพื้นที่สีเขียวกว่า 

49,562 หมู่บ้าน
4,615 ตำบล 573 อำเภอ 62 จังหวัด

แบ่งปันรอยยิ้ม

สัดส่วนการดำเนินโครงการ
ใน 4 ด้าน

1

4

3

5

6

8

2

9

7

10
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โครงการเด่นในปี 2560

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
บริษัทไทยเบฟร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดท�าโครงการ 
เยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัดเป็นโครงการ 3 ปีต่อเนื่อง  
ในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ากัด เพื่อสร้าง
เยาวชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเองเป็นแกนกลาง
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ของผู้น�าชุมชนในเรื่องทักษะของภาวะผู้น�าชุมชน โดยผู้น�าชุมชน 
เข้าร่วมอบรมและสัญจรในชุมชนต่างๆ เพื่อเรียนรู้การพัฒนาชุมชน 
ในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งมีการเสวนาและเปิดเวทีชุมชนเพื่อวางแผน 
พัฒนาชุมชนบางคูวัด

กลุ่มพนักงาน : พนักงานที่ร่วมโครงการจะผ่านการฝึกอบรม  
ในการท�างานชุมชน รวมถึงร่วมท�าทุกกิจกรรมที่เยาวชน ผู้น�าชุมชน  
และโครงการจัดท�าขึ้นในแต่ละครั้ง ในช่วงเวลา 3 ปี จากการ
ร่วมพัฒนาชุมชนที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลางและเกิดการประสาน
ความร่วมมือจากคนในชมุชนบางคูวดัทกุภาคส่วน น�าไปสูก่ารขยายผล 
เพิม่เตมิ จนเกดิพืน้ทีส่เีขยีวในชมุชนเรียกว่า “ศนูย์เรยีนรูบ่้ออนุบาลบัว”  
ซึ่งใช้เป็นพื้นที่ศึกษาการเพาะพันธุ์บัวของคนในชุมชนและเป็นสถานที ่
พักผ่อนด้วย นอกจากนี้ยังมีการขยายการเรียนรู้เกี่ยวกับบัว 
ด้วยกิจกรรม”อุปถัมภ์บัว” โดยให้คนในชุมชนบางคูวัด 
ทั้ง 12 หมู่บ้าน จ�านวน 50 คน รับบัวฉลองขวัญไปปลูกและดูแล  
และน�ามาสู่การจัดการประกวดในภายหลัง

1. “ศูนย์เรียนรู้บ่ออนุบาลบัว” 
 ที่ร่วมมือพัฒนากับชุมชน
2. ดอกบัวที่เพาะจากบ่ออนุบาล

1 2

เยาวชนจำนวน

ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560 

130 คน
ที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำ

ดำเนินโครงการใน

10 จังหวัด
ซึ่งในปีนี้ได้ขยายพื้นที่กิจกรรมไปยังหน่วยงาน 
Business Unit อื่น คือในพื้นที่ 

ในเครือ บจ.คริสตอลล่า
3 โรงงานน้ำตาล

พนักงานในเครือร่วมเป็นจิตอาสา
ทำกิจกรรมจำนวน 

244 คน  

โรงเรียนเข้าร่วม

39 โรงเรียน
จำนวน

450 คน 4,950 คน 
รวมทั้งสิ้น

ผู้นำชุมชนจำนวน

73 คน
ที่ผ่านและเข้าร่วมพัฒนาขีดความสามารถ
ในการพัฒนาภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน

4 โรงงาน

57 คน

จัดกิจกรรม Roadshow เป็นโครงการต่อยอดให้
พนักงานโรงงานในเครือในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวน 

โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำนวน
เกิดโครงการนำร่องในการพัฒนาชุมชน
จากเยาวชนต้นแบบจำนวน

20 โครงการ 

ผู้นำชุมชนจาก 12 หมู่บ้าน

พนักงานบริษัทไทยเบฟอาสาต้นแบบจำนวน

30 คน

ได้ร่วมกิจกรรมในโครงการ
293 คน

ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560 

การพัฒนาชุมชน
และสังคม 108 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



โครงการร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม 
เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้และต่อยอด 
สานฝันให้กับเด็กนักเรียน ทั้งในด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ซึ่งถือเป็น 
การสร้างความสุขและเติมรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ 
รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเป้าหมายทั้งในระดับท้องถิ่น 
และพื้นที่รอบโรงงาน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ด้าน 

1. ดนตรี/ขับร้อง ด้วยความร่วมมือจากวิทยากรมืออาชีพ 
ของมูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข ช่วยฝึกสอนทักษะพื้นฐาน 
การร้องเพลง และการเล่นดนตรีวงดุริยางค์ที่ถูกต้อง เพื่อให้
น้องๆ ได้ร้องเพลงและฝึกการใช้เครื่องดนตรีอย่างถูกวิธี 

2. ศิลปะ ท�างานศิลปะประดิษฐ์โดยประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหลือ
มาสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยกระตุ้นและสร้างจิตส�านึก 
ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังสามารถต่อยอดเป็นการสร้าง
รายได้ และสร้างอาชีพได้ในอนาคต โดยวิทยากรจากสถาบัน
การจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม(TIPMSE) 

3. กีฬา ด้วยความร่วมมือจากไทยเบฟฟุตบอลอคาเดมี่ (TBFA) 
น�าโค้ชฟุตบอลและนักฟุตบอลอาชีพมาเป็นวิทยากรในการ
สอนทักษะเบื้องต้นของการเป็นนักฟุตบอล ผสมผสานกับ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสอนให้น้องเยาวชนที่ร่วมโครงการ

3. ต่อยอดขยายกิจกรรม 
ในโครงการโดยจัดกิจกรรม 

 Roadshow ไปสู่โรงงาน 
ในเครือ

4. ภาพความร่วมมือของผู้น�า 
ชุมชน 12 หมู่บ้านรอบ

 โรงงานที่ร่วมกิจกรรม 
ในโครงการ
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3

4

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการ ปี จำนวนพื้นที่

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

การสร้างสัมมาชีพชุมชนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ผลลัพธ์ในการมุ่งมั่นร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 
(School Bird)

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม 

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด 

โครงการสนามฟุตบอล ต้นแบบการเรียนรู้ซ่อมสร้างโรงเรียน
ตชด. 4 พื้นที่

2555-ปัจจุบัน

2557-ปัจจุบัน

2557-2560

2556-ปัจจุบัน

25 จังหวัด

4 พื้นที่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี 
จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดปทุมธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต

โครงการร่วมมือกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ

โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม 
(ปลูกป่าสิรินธรฯ)

2559-2560

2558-2564

2555-ปัจจุบัน

2 พ้ืนท่ี (จังหวัดสุโขทัย และสุราษฎร์ธานี)

1 พื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี)

โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ 2556-ปัจจุบัน 5 พ้ืนท่ี (จังหวัดน่าน จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุโขทัย
 และจังหวัดกาญจนบุรี)

การรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ปี18 2543-ปัจจุบัน 45 จังหวัด

1 พื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

“จากโครงการที่ไทยเบฟทำให้เด็กๆ และผม
ได้เข้าร่วม เป็นกิจกรรมที่ผมคิดว่าเป็น
โครงการท่ีดีมากและเป็นโอกาสท่ีดีสำหรับเด็ก 
ผมอยากให้มีโครงการมากขึ้น ในส่วนตัว
ผมยินดีเข้าร่วมในทุกกิจกรรม มีอะไรติดต่อ
ผมได้ตลอดเวลาเพื่อเยาวชนและชุมชน
ของเรา” 

นายบุญลือ อยู่ยืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 
ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมในโครงการ
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สัง
คม

โครงการพัฒนาน�้า พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต 
ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นด�าเนินโครงการ
พัฒนาชุมชนในด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
อย่างยั่งยืน โดยน้อมน�าพระอัจฉริยภาพและพระราชปณธิานของ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

มาเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมโดยรวม  
ภายใต้ “โครงการ พัฒนาน�้า พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต”  
โดยร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน�้าและป่าต้นน�้า รวมไปถึงการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจชุนชนได้อย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการ 3 ส่วน

  “ นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ใน 4 กิจกรรมที่ไทยเบฟจัดให้นะครับ 
ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้ลูกๆ 
สามารถนำไปต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบ
ได้เป็นอย่างดีครับ”

นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดขอนแก่น 

“ กิจกรรมวันนี้มีประโยชน์กับชุมชน คือ  
ได้กักเก็บน้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ 
ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ต่อยอด 
และเมื่อมีโอกาสก็จะขยายคลองได้อีก 1 
กิโลเมตร”

นายประจักษ์ ดีจริง 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ตำบลดงเดือย จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนศึกษาต้นทุนน้ำและเส้นน้ำ
ในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจระบบ
และจัดทำผังน้ำชุมชนตนเอง

ชุมชนจัดแผนงานโครงการจัดการน้ำ
ชุมชน นำเสนองบประมาณ พิจารณา
ซักถามเพื่อดูความเข้าใจของชุมชน
พร้อมให้คำแนะนำจากมูลนิธิฯ 
เพื่อให้โครงการของชุมชนนั้นออกมา
สมบูรณ์ 100%

ชุมชนลงมือพัฒนาภายใต้ความ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้าง
กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมจัดการดังกล่าว
เพื่อผลการดำเนินงานในระยะยาว 
(เกิดการสืบสานต่อ)

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

120 ครัวเรือน
จำนวนประชากร

600 คน

รวม จำนวน

350 ไร่ 
พื้นที่ เกษตรประมาณ

3 หมู่บ้าน

พื้นที่ 1 ชุมชนบ้านปากซวด อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง 
และบรรเทาน้ำหลากท่วมหมูบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ 

5 ราย

ไม่น้อยกว่า

16,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ 2 ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
มีปริมาณน้ำเพิ่มและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในฤดูแล้ง

พร้อมเกิดตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ ของชุมชนตำบลดงเดือย จำนวน

G4-15, G4-18, G4-19, G4-20, 
G4-21,G4-24, G4-25, G4-26, 
G4-27, G4-34

G4-15, G4-18, G4-19, G4-20, 
G4-21,G4-24, G4-25, G4-26, 
G4-27, G4-34

ผลลัพธ์จากโครงการ ในปัจจุบัน ปี 2560 

  “ นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ใน 4 กิจกรรมที่ไทยเบฟจัดให้นะครับ 
ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้ลูกๆ 
สามารถนำไปต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบ
ได้เป็นอย่างดีครับ”

นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดขอนแก่น 

“ กิจกรรมวันนี้มีประโยชน์กับชุมชน คือ  
ได้กักเก็บน้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ 
ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ต่อยอด 
และเมื่อมีโอกาสก็จะขยายคลองได้อีก 1 
กิโลเมตร”

นายประจักษ์ ดีจริง 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ตำบลดงเดือย จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนศึกษาต้นทุนน้ำและเส้นน้ำ
ในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจระบบ
และจัดทำผังน้ำชุมชนตนเอง

ชุมชนจัดแผนงานโครงการจัดการน้ำ
ชุมชน นำเสนองบประมาณ พิจารณา
ซักถามเพื่อดูความเข้าใจของชุมชน
พร้อมให้คำแนะนำจากมูลนิธิฯ 
เพื่อให้โครงการของชุมชนนั้นออกมา
สมบูรณ์ 100%

ชุมชนลงมือพัฒนาภายใต้ความ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้าง
กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมจัดการดังกล่าว
เพื่อผลการดำเนินงานในระยะยาว 
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สามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง 
และบรรเทาน้ำหลากท่วมหมูบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ 

5 ราย

ไม่น้อยกว่า

16,000 ลูกบาศก์เมตร
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ทฤษฎีใหม่ ของชุมชนตำบลดงเดือย จำนวน
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G4-27, G4-34

G4-15, G4-18, G4-19, G4-20, 
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ผลลัพธ์จากโครงการ ในปัจจุบัน ปี 2560 

1. ศิลปะประดิษฐ์จากฝีมือนักเรียน
2. นักเรียนได้ฝึกร้องเพลงอย่างถูกวิธี
3. บรรยากาศและรอยยิ้มของนักเรียน 

ที่ได้ท�ากิจกรรม

1

2

3

โครงการร่วมสร้างชุมชนดีมีรอยยิ้ม (ต่อ) 

การพัฒนาชุมชน
และสังคม 110 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



1 2

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดท�าโครงการ คือน�าชุมชนไปศึกษาดูงาน 
การบริหารจัดการน�้าในพื้นที่ที่ประสบความส�าเร็จ เพื่อน�ามาประยุกต์
ใช้ในพื้นที่ตนเอง ซึ่งในการด�าเนินโครงการมี 2 พื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ 1 ชุมชนบ้านปากชวด ต.พะแสง อ.บ้านตาขุน 
จ.สุราษฎร์ธานี ด�าเนินงานฟื้นฟูป่าต้นน�้าโดยสร้างฝายแกนดิน 
หินก่อ ยาว 11.00 เมตร สันฝายกว้าง 3.50 เมตร ฐานฝาย 

กว้าง 8.40 เมตร สูง 1.30 เมตร พร้อมขดุลอกหน้าฝาย ปรมิาณดนิ 
1,500 ลบ.ม.

พื้นที่ 2 ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
ด�าเนินงานฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์วังปลา โดยขุดลอกคลองกล�่า ระยะทาง
รวม 680 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 16,000 ลูกบาศก์เมตร 
และด�าเนินงานทฤษฎีใหม่ พัฒนาระบบกระจายน�้าแบบใช้น�้าน้อย

  “ นักเรียนทุกคนได้รับประโยชน์จากการ
เรียนรู้ใน 4 กิจกรรมที่ไทยเบฟจัดให้นะครับ 
ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้ลูกๆ 
สามารถนำไปต่อยอดในสิ่งที่ตัวเองชอบ
ได้เป็นอย่างดีครับ”

นายสุวัฒน์ วงศ์หมั่น 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล จังหวัดขอนแก่น 

“ กิจกรรมวันนี้มีประโยชน์กับชุมชน คือ  
ได้กักเก็บน้ำ อนุรักษ์พันธุ์ปลาไว้ 
ปลูกหญ้าแฝก ปลูกต้นไม้ต่อยอด 
และเมื่อมีโอกาสก็จะขยายคลองได้อีก 1 
กิโลเมตร”

นายประจักษ์ ดีจริง 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำ ชุมชนบ้านวังศรีไพร ตำบลดงเดือย จังหวัดสุโขทัย

ชุมชนศึกษาต้นทุนน้ำและเส้นน้ำ
ในพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจระบบ
และจัดทำผังน้ำชุมชนตนเอง

ชุมชนจัดแผนงานโครงการจัดการน้ำ
ชุมชน นำเสนองบประมาณ พิจารณา
ซักถามเพื่อดูความเข้าใจของชุมชน
พร้อมให้คำแนะนำจากมูลนิธิฯ 
เพื่อให้โครงการของชุมชนนั้นออกมา
สมบูรณ์ 100%

ชุมชนลงมือพัฒนาภายใต้ความ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน และสร้าง
กลุ่มเยาวชนเข้ามาร่วมจัดการดังกล่าว
เพื่อผลการดำเนินงานในระยะยาว 
(เกิดการสืบสานต่อ)

เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

120 ครัวเรือน
จำนวนประชากร

600 คน

รวม จำนวน

350 ไร่ 
พื้นที่ เกษตรประมาณ

3 หมู่บ้าน

พื้นที่ 1 ชุมชนบ้านปากซวด อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
สามารถเพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพื่อใช้ในการเกษตรฤดูแล้ง 
และบรรเทาน้ำหลากท่วมหมูบ้าน ประโยชน์ที่ได้รับ 

5 ราย

ไม่น้อยกว่า

16,000 ลูกบาศก์เมตร

พื้นที่ 2 ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
มีปริมาณน้ำเพิ่มและใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาในฤดูแล้ง

พร้อมเกิดตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ ของชุมชนตำบลดงเดือย จำนวน
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G4-27, G4-34
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G4-27, G4-34
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ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมาก ให้ลูกๆ 
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พร้อมเกิดตัวอย่างการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแนวทาง
ทฤษฎีใหม่ ของชุมชนตำบลดงเดือย จำนวน
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ผลลัพธ์จากโครงการ ในปัจจุบัน ปี 2560 

1. ฝายแกนดินหินก่อ ชุมชนบ้านปากซวด ต.พะแสง  
อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี

2. พื้นที่อนุรักษ์วังปลา ชุมชนบ้านวังศรีไพร ต.ดงเดือย  
อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
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โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว 
เป็นโครงการต้นแบบการให้ ในการมอบผ้าห่มไทยเบฟให้กับ 
ผู้ประสบภัยหนาวในภาคเหนือและภาคอีสาน โดยในปี 2560  
โดยจัดคาราวานส่งมอบผ้าห่มมากกว่า 200,000 ผืน ซึ่งผ้าห่ม 
จะถูกล�าเลียงไปยังพื้นที่และส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องผู้ประสบภัยหนาว  
ทางบริษัทประสานความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย ผ่าน 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ผู้ว่าราชการจงัหวัด เพือ่คดัเลอืก 
พื้นที่ ก�าหนดจุดแจกและประสานพันธมิตรต่างๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรม 
ให้ครอบคลุม  

นอกจากนี ้ในปีทีผ่่านมาบริษัทยงัมุ่งเน้นการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุ 
ด้วยการตรวจสุขภาพให้ประชาชน (คลินิกเคลื่อนที่) โดยได้รับความ 

ร่วมมือจากมูลนิธโิรงพยาบาลสวนดอกและโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
ด้วยปณิธานแห่งการ “ให้” สู่ปีที่ 18 แห่งการมอบความอบอุ่น 
โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว ร่วมสร้างสังคมแห่งการให ้
ที่ยั่งยืนผ่านผ้าห่มผืนเขียว จ�านวน 3.6 ล้านผืน เพื่อสร้างความสุข 
สร้างรอยยิ้ม สร้างเสริมสุขภาพให้แก่พี่น้องชาวไทยอย่างต่อเนื่อง 
ในพื้นที่ 45 จังหวัด 579 อ�าเภอ 4,622 ต�าบล 49,617 หมู่บ้าน 
และในปีที่ผ่านมายังสานต่อกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น โดยเปิดโอกาส 
ให้พนักงานและคู่ค้าของบริษัท ได้ร่วมซื้อผ้าห่มเพิ่มเติมจาก
จ�านวน 200,000 ผืน ที่มอบในทุกๆ ปี เพื่อน�าไปส่งมอบในพื้นที่
เพิ่มจาก 15 จังหวัด ซึ่งในปีนี้ได้น�าผ้าห่มจ�านวน 1,000 ผืน
ไปส่งมอบให้นักเรียนผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดกาญจนบุรี

“ เคยได้ยินข่าวว่าไทยเบฟมาแจกผ้าห่ม 
แต่ยังไม่เคยได้รับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก รู้สึกดีใจ
และปลาบปลื้ม อยากขอบคุณบริษัทไทยเบฟ
ที่มาแจกผ้าห่มภัยหนาว ที่นี่อากาศ
หนาวมากค่ะ ขอบคุณมากๆ ค่ะ ”

นางวันศรี  พลาเวศ 
บ้านจอมปลวกสูง หมู่ 8 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี

แจกผ้าห่ม

200,000 ผืน
ครอบคลุม 

ยอดสะสม 18 ปี 

200,000 คน

จำนวนผู้ได้รับผ้าห่ม แบ่งเป็น 

80,305 คน 

15 จังหวัด 172 อำเภอ 

1,391 ตำบล 16,585 หมู่บ้าน 3,600,000 ผืน

หญิงชาย

รวม 

3,153 คน 
เด็กไร้ผู้อุปการะ

7,747 คน 
คนพิการทุพพลภาพ

58,780 คน
ผู้มีรายได้น้อย

46,424 คน
ผู้ประสบความเดือดร้อน

83,896 คน
ผู้สูงอายุ

119,695 คน

แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 

1,522 คน

จำนวนประชาชนท่ีได้รับการตรวจสุขภาพ 
ภาคเหนือ ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก  
และภาคอีสาน ร่วมกับโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร 
รวม

366 คน
พนักงานบริษัทไทยเบฟที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งหมด

1,200 ขวด
มอบน้ำดื่ม จำนวน 

ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนน้ำดื่ม 
และเลี้ยงอาหารกลางวัน 

10 โรงเรียน

100,000 บาท

2 แห่ง
10,000 บาท

บริจาคให้กับวัด จำนวน

รวมมูลค่า

ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560 

ผลลัพธ์จากโครงการในปัจจุบัน ปี 2560 

G4-15, G4-18, G4-19, G4-20, 
G4-21,G4-24, G4-25, G4-26, 
G4-27, G4-34

G4-15, G4-18, G4-19, G4-20, 
G4-21,G4-24, G4-25, G4-26, 
G4-27, G4-34

มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียน จำนวน

รวมมูลค่า

การพัฒนาชุมชน
และสังคม 112 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
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1. ตรวจสุขภาพให้กับชาวบ้านที่มารับ
มอบผ้าห่มโดยคลินิกเคลื่อนที่

2. ชาวบ้านที่ได้รับมอบผ้าห่ม
3. ร่วมส่งมอบผ้าห่มให้นักเรียนในพื้นที่ประสบภัยหนาว
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113



สัง
คม

ไปสูไ่ทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย โดยบรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)  
ซึ่งเป็นผู้น�าภาคเอกชนของคณะท�างานฯ มีความมุ่งมั่นเป็นอย่างสูง 
ที่จะผลักดันการท�างานตามนโยบาย “สานพลังประชารัฐ” เพื่อให้
สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มความสุขให้กับประชาชนในชุมชน 
ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

เพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลเป็น 
รูปธรรมและมีความต่อเนื่องในระยะยาว คณะท�างานการพัฒนา 
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐได้ผลักดันให้มีการจัดตั้ง  
“วิสาหกิจเพื่อสังคม” ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐรักสามัคคี” ขึ้น 
ในทุกจังหวัด และจัดตั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ 
เพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัดขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง 
ในการประสานความเชื่อมโยงระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ 
เครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคมนี้ ได้รับการจัดตั้ง
ครบทั่วประเทศแล้วนับแต่เดือนพฤศจิกายน 2559 

นอกจากนั้น กระทรวงมหาดไทยยังได้จัดให้มีคณะกรรมการประสาน
งานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจ�าจังหวัด (คสป.) 
เพื่อท�าหน้าที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนการท�างานของโครงการ 
สานพลังประชารัฐทุกคณะในระดับจังหวัด โดยท�างานร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนในพื้นที่ มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลัก และมีผู้แทน 
จากหน่วยราชการต่างๆ เช่น พัฒนาการจังหวัด เกษตรจังหวัด 
พาณิชย์จังหวัด ท่องเที่ยวจังหวัด และอื่นๆ ร่วมกับภาคเอกชน  
ภาควิชาการ ภาคประชาสงัคม และภาคประชาชน ในจงัหวดัมาร่วมกนั 
ขับเคลื่อนการท�างาน และใช้บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด
ช่วยเสริมความเข้มแข็ง สนับสนุนเชิงธุรกิจในชุมชนเป้าหมาย 

ตามท่ีรฐับาลมนีโยบาย “สานพลงัประชารฐั” เป็นการผนกึก�าลงัในการท�างานร่วมกนัระหว่างภาครฐั 
และภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน โดยตั้งคณะท�างานจ�านวน 12 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะการยกระดับนวัตกรรมและผลิตภาพ 
2. คณะการส่งเสริม SMEs และ Start Up 
3. คณะการส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE   
4. คณะการส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในประเทศ 
5. คณะการพัฒนาคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรมที่เป็น S-Curve  
6. คณะการพัฒนาเกษตรสมัยใหม่  
7. คณะการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ  

8. คณะการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ   
9. คณะการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  
10. คณะการปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ  
11. คณะการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า  
12. คณะประชารัฐเพื่อสังคม

ทัง้นี ้ในส่วนของคณะท�างานการพฒันาเศรษฐกจิฐานรากและประชารฐั  
(E3) มพีลเอก อนพุงษ์ เผ่าจนิดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ 
ผูอ้�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากดั (มหาชน) เป็นหวัหน้า 
ทีมภาคเอกชน มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างรายได้ให้ชุมชน เพื่อ
ประชาชนมีความสุข โดยการท�างานผ่านกลไกประชารัฐที่มีการผสาน
พลังจาก 5 ภาคส่วน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค
วิชาการ และภาคประชาชน ร่วมกันพัฒนาศักยภาพของธุรกิจชุมชน 
ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืน 
ใน 3 กลุม่งาน คอื การเกษตร การแปรรูป และการท่องเท่ียวโดยชุมชน

คณะท�างานฯ ได้น้อมน�าหลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
นั่นคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” โดยเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในพื้นที ่
ว่ามีความต้องการหรือยังขาดในเรื่องใด เพื่อน�ามาเป็นแนวทาง 
ในการแก้ไขปัญหาก่อนน�าไปสู่ปลายทาง คือ การพัฒนาที่ตรงกับ 
ความต้องการของประชาชน ท�าให้ประชาชนมีความสุข มีรายได ้
ที่พอเพียงในการเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันสามารถเสียสละ 
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคมได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

การท�างานของคณะท�างานฯ ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(Sufficiency Economy Philosophy : SEP) ในการด�าเนินงาน 
ซึ่งเมื่อน�ามาผสานกับกลไกประชารัฐที่ร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วน  
คือ ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควชิาการ และภาคประชาชน  
สามารถน�าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาต ิ(Sustainable Development Goals : SDGs) ได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถช่วยผลักดันการพัฒนาประเทศไทย 
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ในส่วนของการท�างานในระดับพื้นที่ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย เพื่อ
พัฒนาธุรกิจชุมชนใน 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูปและท่องเที่ยว 
โดยชุมชน คณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
ได้มอบนโยบายให้ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม 
(ประเทศไทย) จ�ากัด ด�าเนินโครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด เพื่อสร้าง 
นักพัฒนาธุรกิจชุมชนรุ่นใหม่ อายุ 20-30 ปี ให้มีความเป็นผู้น�า  
มีความสามารถในการแก้ปัญหา และอยากพัฒนาบ้านเกิดของตน  
โดยโครงการนี้มีการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะการบริหารธุรกิจชมุชน 
และการพัฒนาชุมชนแบบการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เป็นเวลา 2 เดือน  
ก่อนส่งนักพัฒนาธุรกิจชุมชนลงปฎิบัติงานจริงในพื้นที่ ปัจจุบัน 
มีนักพัฒนาธุรกิจชุมชนจ�านวน 2 รุ่น รุ่นละ 76 คน ที่ได้น�าความรู ้
จากการอบรมไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิด ผ่านการท�างานร่วมกับ 
ภาคส่วนต่างๆในจังหวัด รวมถึงช่วยสื่อสารแนวทางการท�างาน
แบบ “สานพลังประชารัฐ” ให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ 

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด 
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ทั้ง 76 แห่ง สามารถด�าเนินการพัฒนา
ธุรกิจชุมชนทั่วประเทศไปแล้วกว่า 500 โครงการ แบ่งได้ตาม  
3 ประเภทกลุ่มงาน คือ เกษตร (36%) แปรรูป (49%) และ 
ท่องเที่ยว (15%) โดยสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในเครือข่าย
ทั้งสิ้นกว่า 30,000 ครัวเรือน เป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 58 ล้านบาท 

โครงการระดับประเทศ

1. โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย มุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มผ่าน 4 มิติ ได้แก่ การสร้างความตระหนักรู้และ 
ความสนใจในผ้าขาวม้าทอมือในกลุ่มผู้บริโภคท้ังในและต่างประเทศ 

การสร้างนวัตกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากผ้าขาวม้า 
ทอมือ เพื่อเพิ่มความหลากหลายในการใช้งาน การแลกเปลี่ยน
องค์ความรูร้ะหว่างชมุชนและผู้เชีย่วชาญในด้านต่างๆ อาท ิการใช้ 
สธีรรมชาติ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการผลักดันให้เกิด
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของชุมชนทั้งในด้านลิขสิทธิ์
ลายผ้า เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรต่างๆ โครงการนี ้
ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโครงการ ได้แก่ 
• การจัดประกวดชิ้นงานผ้าขาวม้าจากชุมชนกว่า 500 แห่ง 

ทั่วประเทศ
• งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า เพื่อสร้าง 

การเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ ในการผลิตและเพิ่มมูลค่าของ 
ผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า 

• การสนับสนุนน�าผ้าขาวม้าทอมือของไทยจ�านวนกว่า 30 ชุด 
ไปสู่เวทีแฟชั่นระดับโลกในงาน Amazon Fashion Week 
TOKYO 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น และการจัดแข่งขันการ
ออกแบบชุดราตรีผ้าขาวม้าโดยนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

• การประสานงานในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ ์
ลายผ้าและอนุสิทธิบัตรกี่ทอผ้าพับได้ให้กับชุมชนผู้ผลิต  
22 ชุมชน 

• การพัฒนาสินค้าจากผ้าขาวม้าและเชื่อมโยงการขายสู่องค์กร 
ขนาดใหญ่ อาทิ บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย เทสโก้โลตัส

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการนี้สามารถสร้างรายได้ให้แก ่
ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้าทอมือได้กว่า 519 ชุมชน จาก 49 จังหวัด 
ทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่ายอดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าทอมือ 
กว่า 7,000,000 บาท
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2. โครงการเคร่ืองสีข้าวขนาดครัวเรือน เป็นส่วนหนึ่งของ
แนวทางการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตข้าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
ชาวนา โดยผ่านนวัตกรรมใหม่ที่จะเปลี่ยนวิถีการบริโภคข้าวของ
คนไทย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างชาวนากับผู้บริโภคโดยตรง 
รวมถึงให้ความรู้กับผู้บริโภคเกี่ยวกับสายพันธุ์ที่หลากหลายกว่า 
90 สายพันธุ์ข้าวในประเทศไทยและประโยชน์ของข้าวแต่ละชนิด
ท้ังในด้านคณุค่าทางอาหารและรสชาตทิีแ่ตกต่างกัน โดยได้มกีาร 
ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลข้าวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2560 อาทิ 
การจัดกจิกรรมเพือ่รณรงค์การบริโภคข้าวและเปิดตัวเครือ่งสข้ีาว 
ครัวเรือน ในงานข้าว “สด สร้าง สุข” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 
17–20 สิงหาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า 3 แห่งใจกลาง
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในงานนี้นอกจากจะมีการรณรงค์ให้เกิดการ
ตระหนักรู้และบริโภคข้าวอินทรีย์ รวมถึงข้าวไทยพื้นถิ่น ตลอดจน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ จากข้าว และมีเปิดรับจองเครื่องสีข้าว
ครัวเรือนแล้ว ยังสามารถสร้างยอดขายตรงให้แก่ชุมชนกว่า 30 
ชุมชนทั่วประเทศ เป็นมูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท ปัจจุบัน  
ได้มีการวางแผนร่วมกับพันธมิตรในการสร้างห่วงโซ่อุปทานการ
บริโภคข้าวเปลือก พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวเปลือก 
เพื่อให้พร้อมใช้งานร่วมกับเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือน พร้อม
ทั้งการเตรียมการจัดหาช่องทางจ�าหน่ายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ 

3. โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย โดยบริษัท ประชารัฐ 
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จ�ากัด ร่วมลงนาม 
ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบนัพัฒนา 
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพือ่ผลกัดันการผลติและบรโิภค 
อาหารที่ปลอดภัย โดยใช้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
เป็นตัวขับเคลื่อนผ่านการรับซื้อผัก ผลไม้และผลิตภัณฑ์อาหาร 
ตรงจากผู้ผลิต และมีการสุ่มตรวจระดับสารพิษ โดยเริ่มจาก 
โรงพยาบาลระดับใหญ่ในแต่ละจังหวัด 116 แห่ง ในปี 2560 
และขยายครอบคลุมโครงพยาบาลชุมชนครบ 780 แห่ง 
ภายในปี 2561 โครงการนี้มุ่งปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 
ของเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยส�าหรับ 

ผู้ผลิตและผู้บริโภค ตลอดจนผลักดันกระบวนการผลิตแบบ 
เกษตรอินทรีย์ โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีในแต่ละจังหวัด 
ท�าหน้าที่เชื่อมโยงชุมชนเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเข้าสู ่
โรงพยาบาลในโครงการ และท�าหน้าที่ชักชวนเกษตรกรอื่นๆ  
ให้พัฒนามาตรฐานเพื่อเข้าสู่โครงการ 

4. โครงการแล็บประชารัฐ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจ
เพือ่สงัคม (ประเทศไทย) จ�ากัด เซน็สัญญาความร่วมมอืกบั บจก. 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) เพื่อสนับสนุนการตรวจ 
สารตกค้างและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร แปรรูป สินค้า 
ด้านอาหารและเครือ่งส�าอางของชุมชน ผ่านการอบรมให้ความรู ้
แก่ผูผ้ลติและการแจกคูปอง “แลบ็ประชารฐั” เพือ่ชกัชวนให้ผูผ้ลติ 
น�าสินค้าเข้ารับบริการตรวจสอบคุณภาพ โดยปัจจุบันมีบริษัท 
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ 18 จังหวัด  
และได้จัดส่งสินค้าชุมชนเพื่อน�าเข้าตรวจสอบไปแล้วกว่า 60 ชิ้น  
คิดเป็นมูลค่ากว่า 300,000 บาท โดยสิ้นปี 2560 คาดว่าจะ 
สามารถน�าสินค้าเข้าตรวจสอบคุณภาพได้ 1,000 ชิ้น คิดเป็น 
มูลค่าการตรวจสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ชุมชนเป็นจ�านวน  
5,000,000 บาท 

ตัวอย่างผลงานกลุ่มการเกษตร
1. โครงการฟื้นฟูกุ้งมังกร จังหวัดภูเก็ต การจัดงาน Phuket 

Lobster Festival 2017 เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 สามารถ
สร้างรายได้ให้ชุมชนในช่วงที่มีนักท่องเที่ยวน้อยเป็นจ�านวนเงิน 
กว่า24,000,000 บาท มโีรงแรมและร้านอาหารทีเ่ข้าร่วมโครงการ 
ในจงัหวดัภเูกต็เพิม่ขึน้จาก 35 ร้านในปี 2559 เพิม่เป็น 200 ร้าน 
ในปี 2560 นอกจากนี้ยังมีโรงแรมและร้านอาหารในจังหวัดพังงา 
และจงัหวดัระนองร่วมเข้าเป็นพนัธมิตรด้วย หลงัจากทีมี่การกระตุน้ 
ความนิยมของผู้บริโภคแล้ว ปัจจุบันบริษัทประชารัฐรักสามัคคี  
ภูเก็ต (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ก�าลังท�างานร่วมกับกระทรวง 
เกษตรและสหกรณ์ในการพฒันาพนัธุแ์ละกระบวนการเลีย้งกุง้มงักร 
ให้มปีระสทิธผิลสูงขึน้ รวมทัง้ท�างานร่วมกับชมุชนผู้ผลติกุง้มงักร 
ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนในบริเวณกระชังเพาะเลี้ยง 
กุ้งมังกรอีกด้วย

ไทยเบฟ สานพลัง...ขับเคลื่อน 
“ประชารัฐ”116 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



2. เกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครปฐม ปี 2560 เป็นปีแห่งการ
บริโภคผักสด ผลไม้ปลอดภัย เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิตสู่ระบบการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good 
Agriculture Practices: GAP) และการขยายผลเกษตรอนิทรย์ี 
ด้วยการส่งเสริมการเพิม่ผลผลติและใช้เทคโนโลยทีีเ่หมาะสม  
ดงันัน้เพือ่ตอบสนองโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภยั ชุมชน 
จึงน�าผลผลิตส่งต่อสู่โรงพยาบาล ตลาดเกษตรปลอดภัย และ
ขยายผลสู่ตลาดบนและร้านอาหารสุขภาพ โดยส่งผักและ 
ผลไม้ให้กับโรงพยาบาลจ�านวน 9,677 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
424,464 บาท (ข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน-สิงหาคม 2560) 

ตัวอย่างผลงานกลุ่มการแปรรูป
1. สินค้าผ้าบาติก พัฒนาสินค้าผ้าบาติกให้ตรงกับความต้องการ

ของตลาดผ้าบาติกจังหวัดภเูกต็ และ 10 จงัหวัดภาคใต้ ด้วยการ 
น�าผ้าบาติกไปเสริมกับองค์ประกอบอื่น เช่น กระเป๋า และออกแบบ
ลวดลายให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมทั้งเชื่อมโยง 
และแบ่งปันองค์ความรู้ระหว่างกลุ่มผ้าบาติก 10 จังหวัดภาคใต้  
ด้วยการจดังาน Batik Design Week 2016 โดยสามารถรวมกลุม่ 
ผ้าบาตกิได้ 10 จงัหวัดภาคใต้ สร้างรายได้กว่า 1,900,000 บาท  
และในปี 2017 ได้มีการเชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตผ้าบาติกจาก 
ทั่วประเทศได้กว่า 31 ชุมชน โดยเชื่อมโยงกับสมาคมโรงแรม

2. ถั่วป่านทอง จังหวัดร้อยเอ็ด บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีร้อยเอ็ด  
(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ช่วยผลักดันให้ถั่วป่านทอง 
มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมส�าหรับเป็น OTOP บนเครื่องบิน รวมทั้ง 
ขยายพื้นที่เพาะปลูกถั่วลิสง ขยายสมาชิกกลุ่มและเพิ่ม
ก�าลังการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ ขณะเดียวกัน
เพิ่มมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ตัวอย่างผลงานกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1. ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว จังหวัดจันทบุรี บริษัท

ประชารัฐรักสามัคคีจันทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด ร่วมกับ
ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี  สนับสนุนและผลักดัน
โครงการจัดแสดงและจ�าหน่ายตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย  
คนไทยยิ้มได้ เพื่อยกระดับมาตรฐานของตลาดนัดชุมชนเป็น 
ต้นแบบที่น่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจจากประชาชน  
สร้างโอกาสให้ผู้ผลิต และเกษตรกรรายย่อย ตลอดจนเพิ่ม 
ช่องทางการตลาดให้มากขึ้น  ส�าหรับชุมชนขนมแปลกริมคลอง
หนองบวัเป็นชุมชนเก่าแก่ท่ียงัคงเอกลักษณ์มาเป็นเวลากว่า 100 ปี  

ภายในชุมชนประกอบด้วยบ้านเรือนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่ง
ของถนน ภายในชุมชน มีการจ�าหน่ายอาหารพื้นบ้านและขนม
โบราณรสชาติอร่อยที่ในปัจจุบันหาได้ยาก เช่น ขนมติดคอ  
ขนมหัวล้าน เป็นต้น ซึง่ตอนน้ีกลายเป็นจดุขายส�าหรบันักท่องเท่ียว 
ไปแล้ว ตลอดระยะเวลา 1 ปี จากท่ีเริม่โครงการ สามารถสร้างรายได้ 
ให้ชุมชนไม่ต�่ากว่า 240,000 บาท ต่อเดือน 

2. เที่ยวธรรมไมบ์ ณ ซับสีทอง จังหวัดชัยภูม ิต�าบลซับสีทอง 
เป็น 1 ใน 4 ต�าบลตั้งอยู่ที่เทือกเขาภูแลนคาเป็นสถานท่ี 
ที่มีธรรมชาติสวยงามน่าศึกษา ทั้งด้านวิถีชีวิตและประเพณี
วัฒนธรรมของชุมชนแต่โบราณ อีกทั้งยังมีสถานปฏิบัติธรรม 
ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนด้วย คณะท�างานฯ จึงได้สนับสนุน
และผลักดันให้ต�าบลซับสีทองเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ 
จังหวัดชัยภูมิ ด้วยการขับเคลื่อนและเชื่อมโยงภาคีต่างๆ ในการ 
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนของต�าบลซับสีทองแห่งนี้  
สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวรวมถึงการขายสินค้า 
เกษตรในพื้นที่ เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 50,000 บาท ต่อเดือน 

3. การท่องเที่ยวหมู่บ้านงูจงอาง บ้านโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น  
โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) 
จ�ากัด และส�านักงานการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นจัดเวที
ประชาคมให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการ 
กลุ่มชุมชนหมู่บ้านงูจงอาง  ซึ่งท�าให้ปัจจุบันทางหมู่บ้านงูจงอาง 
ได้เกิดการจัดรอบการแสดง พร้อมสามารถเก็บบัตรโชว์ค่าเข้าชม  
ในราคา ผูใ้หญ่ 40 บาท เดก็ 20 บาท และชาวต่างชาติ 100 บาท  
ท�าให้กลุ่มชุมชนมีรายได้ที่ชัดเจนต่อเดือน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง  
8 เท่า ต่อหวันักท่องเทีย่วทีเ่ข้าชม รวมถึงการจัดทางเข้าออกสถานที ่
ท่องเทีย่ว สือ่ออนไลน์เพจกลุม่ เชือ่มโยงกลุม่อาชพีใกล้เคยีงหมูบ้่าน  
เพื่อผลิตของที่ระลึกและการจัดบริหารภายในอื่นๆ โดยสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนรวมทั้งสิ้นกว่า 290,000 บาท 

ตารางแสดงรายได้ชุมชนหมู่บ้านจงอาง
ปี 2559 2560

เดือนกรกฎาคม 66,614 บาท 112,180 บาท

เดือนสิงหาคม 57,254 บาท 103,500 บาท

เดือนกันยายน 47,967 บาท 76,373 บาท

 

นอกจากการด�าเนินงานใน 3 กลุ่มงานนี้แล้ว คณะท�างานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) โดยกรมการพัฒนาชุมชน และ 
บรษิทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) ยงัได้จัดท�าโครงการหนึง่ต�าบล  
หน่ึงผลติภณัฑ์จูเนียร์ (OTOP Junior) ซ่ึงเป็นการเชือ่มโยงการท�างาน 
ของคณะท�างานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) และ 
คณะท�างานด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้น�า (E5) โดยม ี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน โดยมีเด็ก 
เป็นศูนย์กลางและให้ลงมือปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมการท�ามาค้าขาย
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการยกระดับสินค้าหนึ่ง
ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์จูเนียร์ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก 
รุ่นใหม่และน�ามาวางขายในตลาดได้จริง โดยสอดแทรกการเรียนรู้  
เรือ่งการท�าบญัชใีนครวัเรอืน บญัชีโครงการ เพือ่สร้างวนัิยทางการออม  
สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวเป็นรากฐานส�าคัญในการ 
พัฒนาคุณภาพชีวิต เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียนเติบโตขึ้นมาเป็น 
พลเมืองที่มีคุณภาพและคุณค่าของสังคม 
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การพัฒนาการศึกษา

การศึกษาคือรากฐานอย่างหนึ่งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม 
โครงการต่างๆ ทั้งในองค์กร ชุมชน และสถานศึกษาต่างๆซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาต ิ
ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา

โครงการให้ทุนการศึกษาบุตร
บริษัทไทยเบฟไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�าในการผลิตเครื่องด่ืมระดับแนวหน้าเท่าน้ัน แต่ยังให้ความส�าคัญกับปัจจัยพ้ืนฐาน
ที่ส�าคัญที่สุดนั่นคือ การศึกษาของเด็กและเยาวชน ซึ่งนับเป็นก้าวแรกของการน�าไปสู่การพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อ
ไป ด้วยเหตุนี้บริษัทจึงริเริ่มโครงการทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ตั้งแต่ปี 2553 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าทางการ
ศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี อีกทั้งช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยบริษัทได้ก�าหนดการ
พิจารณาทุนการศึกษาออกเป็น 2 ครั้ง คือ ครั้งแรกเป็นทุนระดับประถมศึกษาถึงประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเดือนสิงหาคมปี 2560 
ส�าหรับการมอบทุนครั้งที่สองเป็นทุนระดับอุดมศึกษาและทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ในเดือนกันยายน 2560 

ในปี 2560 มีบุตรพนักงานได้รับทุนจ�านวน 1,123 ทุน และทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) จ�านวน 10 ทุน โดยสถิต ิ
การมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ปี 2553 จนถึงปีปัจจุบัน จ�านวน 8,169 ทุน รวมเป็นเงิน 50,538,000 บาท นอกจากนี้บุตรที่ได้รับ 
ทุนการศึกษาทั้งกรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) และทุนกรณีทั่วไปยังได้เข้าร่วมท�างานกับบริษัทไทยเบฟ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน  
รวมทั้งสิ้นจ�านวน 21 คน

บริษัทจะยังคงยึดมั่นในการสนับสนุนทุนการศึกษา
แก่บุตรของพนักงาน เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นก�าลัง
ส�าคัญด้วยรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงต่อไป

โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
เป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพให้แก่
ชุมชนที่อยู่ห่างไกล โดยด�าเนินงานร่วมกับครูที่ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้า
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จาก 3 หน่วยงาน คือ ส�านักงาน 
ส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั กองบญัชาการ 
ต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) ตัง้แต่รุ่นท่ี 5 ในปี 2556 เป็นต้นมา โดยโครงการ 
ครูเจ้าฟ้าฯ ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ครอบคลุมด้านคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ท�าให้ชุมชนตระหนักถึงความ
ส�าคัญของการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้แบบพึ่งพาตนเองได้  
อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ป่าอีกด้วย ตัวอย่างเช่น 

1. โครงการเลี้ยงผึ้งรักษ์ป่า จากการสนับสนุนของบริษัท
ไทยเบฟ ชุมชนร่วมกันสร้างรังผึ้งจ�าลองเป็นกล่องสี่เหลี่ยม
แล้วน�าไปแขวนหรือวางตามร่มไม้บนพื้นที่ป่าชุมชนจ�านวน
กว่า 2,000 ไร่ เพื่อหลอกล่อให้แม่ผึ้งได้มาอยู่อาศัยและท�า
รังในกล่องรังผึ้ง โดยผึ้งจะผลิตน�้าผึ้งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม 
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งสามารถสร้างรายได้มากขึ้นตลอด
ระยะ 2 ปีที่ผ่านมา และยังเป็นการอนุรักษ์ป่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของป่าต้นน�้า ที่เป็นต้นน�้าส�าคัญของประเทศอีกทางด้วย 
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2  โครงการปลูกกาแฟตามแนวทาง ป่า 3 อย่างประโยชน์  
4 อย่าง เพราะกาแฟเป็นพืชที่ชอบอากาศเย็นและหากปลูก
ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่จะท�าให้ผลผลิตกาแฟมีคุณภาพสูง 
รสชาติเข้มข้น และมีกลิ่นหอมมากกว่ากาแฟที่ปลูกกลางแจ้ง  
สมาชิกของชุมชนจงึรวมกลุม่ปลกูกาแฟพนัธุอ์าราบก้ิาบนพื้นที่
ป่าชุมชนจ�านวน 12 ไร่ และได้รับการสนับสนุนเครื่องกะเทาะ 
เปลือกกาแฟจากบริษัทไทยเบฟ เพื่อบริการแก่สมาชิก
และเพิ่มมูลค่ากาแฟให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังเป็น
ส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ป่าจ�านวน 2,000 ไร่อีกด้วย 

โครงการเรียนเพิ่มเสริมอาชีพกับไทยเบฟ
เป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟได้จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร  
ซึ่งโครงการเรียนเพิ่มเสริมอาชีพนี้มีความส�าคัญโดยที่ชุมชนมีอาชีพ 
มีรายได้ และเป็นการวางรากฐานความยั่งยืนที่ดีของชุมชน  
ผลที่ได้กล่าวคือ เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐ และชุมชน 
และการด�าเนินงานเพือ่สงัคมของบริษทัให้เป็นทีรู่จ้กัของชมุชน 
อย่างยัง่ยนื ซึง่โครงการนีป้ระกอบด้วย หลักสูตรตัดผมชาย 
และหญิง หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า หลักสูตรการสอนการท�าอาหาร 
และขนมประเภทต่างๆ หลักสูตรการซ่อมมอเตอร์ไซค์ หลักสูตร 
การเกษตรสวนครัวจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น ซึ่งทางโครงการ 
จะท�าการคัดเลือกชุมชนที่เหมาะสม มีความพร้อม มีเวลาและสนใจ 
ในโครงการเพียงพอ โดยจัดให้มีการอบรมบนพืน้ทีข่องชมุชน 
ในถ่ินทรุกันดาร เพือ่แก้ปัญหาความเหลือ่มล�า้ในการเรียนรู้  
และเมื่ออบรมจนผ่านเกณฑ์จะมอบอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่างๆ ให้  
และมีการติดตามผลทุกระยะ
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โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสถาบันการศึกษา
EISA: Educational Instituted Support Activities 
เป็นโครงการที่บริษัทไทยเบฟให้การสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนซึ่งป็นรากฐานส�าคัญของประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งหวังให ้
เยาวชนมีความรู้เป็น “คนเก่ง” ควบคู่ไปกับการเป็น “คนดี” ของสังคม และน�าความรู้ความสามารถมาช่วยพัฒนาสังคม ชุมชน  
และเป็นต้นแบบที่ดีของเยาวชนในรุ่นต่อไป ซึ่งในการด�าเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเยาวชน ประกอบด้วยโครงการต่างๆ ดังนี้

การพัฒนาเยาวชนกับกีฬาในระดับอุดมศึกษา
บริษัทไทยเบฟได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาในระดับอุดมศึกษา เพื่อให้เยาวชนได้มีพื้นที่ในการแข่งขันกีฬาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุน
การจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับมหาวิทยาลัย และพัฒนาหลักสูตรทางด้านกีฬา ซึ่งบริษัทเชื่อว่าการท�ากิจกรรมระหว่างการเรียนในระดับ
อุดมศึกษาถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ก่อนออกไปสู่การท�างานจริง นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาทักษะทางการ
กีฬาควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ประสบการณ์ และแบ่งปันโอกาสให้เพื่อนในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับเพื่อนที่มาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ อีกด้วย
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20,000 คน

นักศึกษากว่า

ที่เข้าร่วมโครงการ

200
โครงการมากกว่า จำนวนมหาวิทยาลัย

โครงการที่ร่วมกับมหาวิทยาลัย

32
มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ

มอบเงินทุนตั้งต้นจัดตั้งบริษัทจ�าลอง  
มูลค่า 1,000,000 บาท

โครงการสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อสังคม  
(Beta Young Entrepreneur)
เป็นโครงการทีเ่กิดจากความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน คือ  
สภาหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมูลนิธ ิ
สิริวัฒนภักดี ภายใต้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ร่วมพัฒนานักศกึษารุน่ใหม่สูเ่ส้นทางของการเป็นผูป้ระกอบการ 
ที่มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการจาก
การลองท�าสิ่งต่างๆ โดยธุรกิจตั้งต้น 20,000 บาท และบริษัท
จ�าลอง เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นการเริ่มท�าธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได ้
มีโอกาสน�าแผนธุรกิจที่ได้ท�าในกิจกรรมเหล่านี้ไปต่อยอด 
ในการประกอบธุรกิจจริงหลังจากที่จบการศึกษาไปแล้ว และ
ยังเป็นการส่งเสริมโครงการ Start up ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่
ของประเทศให้มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งศักยภาพที่แท้จริง
ของตัวเอง ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาจบไปแล้วกว่า 120 คน

ARTTAROS CREATIVE 
การรวมตัวกันของนักศกึษาโครงการสร้างผู้ประกอบการรุน่ใหม่ 
เพือ่สงัคม รุน่ท่ี 3 สู่การท�างานจรงิ จากการท�ากิจกรรม 
กบัไทยเบฟท�าให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าการท�างานต้องมีการ
วางแผนให้รอบครอบ และมีการเตรียมแผนส�ารอง 
ในการท�างานเสมอ และรวมถึงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมจากไทยเบฟ มีกิจกรรมที่ท�าให ้
พวกเรารู้ว่า สิ่งที่เราชอบและถนัดคืออะไร เมื่อเราท�าในสื่ง 
ที่เรารักแล้วเราก็จะท�าออกมาได้ดี ซึ่งท�าให้พวกเรารวมตัวกัน 
เพื่อรับจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ในชื่อ “ARTTRAROS  
CREATIVE”

การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ บริษัทไทยเบฟจึงสนับสนุนการสร้างบริษัทจ�าลอง ที่มีหลักสูตรต่างๆ ให้นักศึกษา 
ได้เรียนรู้การจัดการร้านค้า ทั้งการวางแผนการตลาด การจัดโปรโมชั่นต่างๆ การจัดสินค้า การท�าสต๊อคสินค้า การท�าบัญชี รวมไปถึง 
การเรยีนรู้การใช้ระบบ Rich POS V7.0 for Retailer and Restaurant (F&B) โดยมุง่หวงัทีจ่ะสร้างสรรค์และแบ่งปันความรูก้ารจดัการอย่างม ี
จริยธรรม และมีความเป็นมืออาชีพให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และน�าไปพัฒนาต่อไป
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ประกวดการออกแบบชุดผ้าขาวม้า  
“โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

การเข้ามามีส่วนร่วมกับไทยเบฟ

บริษัทไทยเบฟมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของ 
นกัศกึษา โดยน�านกัศึกษาเข้าร่วมฝึกงานในหน่วยงานต่างๆ ของบรษิทั 
เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยลงมือปฎิบัติงาน 
จริง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นเพื่อเป็นพื้นฐานการท�างานในอนาคต  
เช่น นักศึกษามีโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในโรงงานและ 
โกดังสินค้า ทั้งโรงงานโออิชิ ไทยเบฟโลจิสติก และบิ๊กซี  
ซูเปอร์เซ็นเตอร์

• นักศึกษาและบริษัทจัดกิจกรรม CSR ให้นักศึกษามีส่วนร่วม 
ในการท�ากจิกรรม เช่น โครงการรากแก้ว การท�าฝายน�า้ นอกจากน้ี 
นักศึกษายังเข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมกับบริษัทท�ากิจกรรม 

ท�าความสะอาดวัด คลีนคลองในงาน Water และ River Festival 
โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว และกิจกรรมอื่นๆ เช่น 
ชุมชนดีมีรอยยิ้มกับไทยเบฟ เยาวชนต้นแบบบางคูวัด

• นักศึกษาจบใหม่เข้ามาร่วมงานในส่วนงานต่างๆ ของบริษัท 
• นักศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบผ้าขาวม้ากับทีมงาน 

ประชารัฐในโครงการ “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

บริษัทพัฒนาหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัย เปิดวิชาใหม่ส�าหรับ 
นักศกึษาทีต้่องการเรยีนรู ้เช่น หลกัสตูรเก่ียวกับ Food Service  
ร่วมกับ So asean การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ด้านการบริหารงาน 
และการท�าธุรกิจ ผ่านประสบการณ์ของผู้บริหารบริษัทไทยเบฟ
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เชื่อมโยงอาเซียนให้เป็นหนึ่ง ลดความแตกต่าง
ทางเชื้อชาติ สืบสานวัฒนธรรมแห่งภูมิภาค 
ผ่านดนตรีที่ถือว่าเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ

ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของ 
คนในภูมิภาคอาเซียนให้แนบแน่น เพื่อลดช่องว่างความแตกต่าง 
ทางเชือ้ชาติและสืบสานวฒันธรรมแห่งภมูภิาคร่วมกัน บรษิทัไทยเบฟ 
จึงได้ริเริ่มก่อตั้งและให้การสนับสนุนวงดนตรีพื้นบ้านอาเซียน  
“C asean Consonant” ที่มีกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นก�าลังส�าคัญน�าเสนอ
เอกลักษณ์ทางดนตรีประจ�าชาติสู่สายตาประชาคมโลก เพราะเล็ง
เห็นว่าดนตรีเป็นภาษาสากลของมนุษยชาติ การสื่อสารผ่านดนตรี
อยู่เหนือความแตกต่างทางภาษา วัฒนธรรม ศาสนา การเมือง 
และเศรษฐกิจ สามารถหลอมรวมผู้คนเข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

วงดนตรี C asean Consonant ประกอบด้วยนักดนตรีเยาวชน
อาเซียนจาก 10 ประเทศ โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี 10 ท่าน
จาก 10 ชาติอาเซียน รับหน้าที่คัดเลือกและเรียบเรียงบทเพลง 
เพื่อให้นักดนตรีร่วมกันบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีพื้นบ้าน 
ของแต่ละประเทศ และแสดงในเวทีมหกรรมดนตรีระดับโลก และเวท ี
การฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตระดับภูมิภาคหลายเวที นับเป็น 
การสานสัมพันธ์อาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านเสียงเพลง และยัง
สะท้อนให้เห็นถึงการอนุรักษ์มรดกทางดนตรีอย่างงดงามอีกด้วย 

ในปี 2560 C asean Consonant ได้เป็นตัวแทนของภูมิภาค
อาเซียนในเวทีส�าคัญระดับนานาชาติ โดยได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน
ไปแสดงและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมอาเซียนร่วมกับศิลปินจีน
ในงาน Shanghai International Music Festival ณ มหานคร
เซี่ยงไฮ้ และงาน China-ASEAN Music Festival นครหนานหนิง  

1. ภาพกิจกรรม C asean Consonant ปี 2560 
2. การจัดกิจกรรม Royal Project Sketchwalk  

และ C asean Sketchtalk

ประเทศจีน อีกทั้งยังได้รับเชิญจากส�านักเลขาธิการอาเซียน 
ให้เป็นวงดนตรีหลักแสดงในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี 
ของการก่อตั้งภูมิภาคอาเซียน รวมถึงร่วมแสดงในงานโอกาส
ครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรป 
ภายใต้งาน ASEAN-EU Anniversary Concert อีกด้วย 

สีสัน เส้นสาย สืบสาน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
บริษัทไทยเบฟให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมศิลปะการวาดรูป  
“Asia-Link SketchWalk Bangkok” ซึ่งเป็นการวาดรูป 
นอกสถานที ่โดยมชีาวเอเชยีกว่า 12 ประเทศ จ�านวนกว่า 500 คน  
ร่วมเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และตามรอย 
ศิลปวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมในย่านชุมชนเมืองเก่า  
ณ เกาะรัตนโกสินทร์ รวมถึงบันทึกเรื่องราวความทรงจ�า 
ของการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ณ บริเวณ
พระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวง 

จากความส�าเร็จของกิจกรรมดังกล่าว บริษัทจึงได้สนับสนุน 
ให้มีการสร้างชุมชนของผู้รักศิลปะการวาดภาพ โดยจัดกิจกรรม  
“C asean SketchTalk” เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิค 
การวาดภาพ และยังเปิดโอกาสให้เยาวชน บุคคลทั่วไป รวมถึง 
ขยายโอกาสถึงผู้ด้อยโอกาส ได้เรียนรู้เทคนิคจากศิลปินผู้เชี่ยวชาญ  
ซึ่งสามารถน�าไปต่อยอดเป็นทักษะเลี้ยงชีพได้ในอนาคต

• การจัดกิจกรรม Royal Project Sketchwalk และ C asean 
Sketchtalk เพื่อสนับสนุนกลุ่ม Bangkok Sketchers  
เนื่องจากให้ความส�าคัญกับการพัฒนาศิลปะและฝึกฝนทักษะ 
การวาดลงบนกระดาษและดิจิทัล ในรูปแบบการ Sketch  
ด้วยมือ ซึ่งถือเป็นหลักการพื้นฐานที่ส�าคัญของการวาดภาพ 
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บริษัทไทยเบฟเห็นความส�าคัญในด้านการสนับสนุนสาธารณสุข สุขภาพอนามัยของคนในสังคม บริษัทมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในข้อการส่งเสริมสุขภาพที่ดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส�าหรับทุกคน ดังนั้น บริษัทจึงสนับสนุนโครงการ 
ด้านสาธารณสุขต่างๆ เช่น โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางการแพทย์เฉพาะทางชั้นน�าระดับเอเชีย 
ที่ท�าการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคไต ดูแลรักษาเพื่อป้องกันภาวะไตเสื่อม การฟอกเลือด 
ด้วยเครื่องไตเทียม การผ่าตัดท�าเส้นเลือดเทียม การผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไตด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้ง 
อุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการบริการประชาชนทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาล 
อยู่ในระดบัโรงพยาบาลรัฐบาลทีไ่ม่สูงจนเกนิไป ข้าราชการสามารถเบกิค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบยีบของการบญัชกีลาง รวมทัง้โรงพยาบาลฯ 
ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัยของแพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย  

ความเป็นมา
เนือ่งในวโรกาสพระราชพธิฉีลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี เดอืนมถุินายน พทุธศกัราช 2549 พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมูลนิธิ ที่จะจัดตั้งโรงพยาบาลส�าหรับดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต ตลอดจน 
ท�าการวิจัยเพื่อหาแนวทางเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคไต เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นความส�าคัญของการป้องกันควบคู่ไปกับ 
การรักษา ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี และครอบครัวสิริวัฒนภักดี เพราะเป็นก�าลังใจ 
ที่ท�าให้ก่อตั้งโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ได้ส�าเร็จ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน 
มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ 

โรงพยาบาล 
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

Thai Beverage
Public Company Limited6 7Always

with you

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการักษา

100,000

คน

ปี

50,000

0

44,985

59,971

72,929
82,044

2557 2558 2559 2560

กิจกรรมเด่นของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
• สถาบันฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ด�าเนินการขยายความรู้ “คลินิกชะลอไตเสื่อม” 
• โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนทุก 3 เดือน ปีละ 4 ครั้ง จนถึงเดือนกันยายน 2560 รวม 17 โครงการ เช่น หัวข้อ “กินอย่างไร 

ไตแข็งแรง ห่างไกลโรคอ้วนและเบาหวาน” โดยให้ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้เพื่อป้องกันจ�านวน 250 คน และดูแลรักษาผู้ป่วย 
โรคไตให้รับประทานอาหารอย่างถูกต้องเหมาะสม

โรงพยาบาล 
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์124 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



• สถาบันฯ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ โครงการบริโภค 
ลดเค็ม ของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย

• โครงการบริโภคลดเค็ม ของสมาคมโรคไต 
แห่งประเทศไทย

• เผยแพร่ความรู้โรคไตทาง Website ของโรงพยาบาล
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ พร้อมตอบค�าถามเรื่อง
โรคไตให้กับประชาชนที่สนใจ www.brkidney.org 

• จัดกิจกรรมวันไตโลก ร่วมกับสมาคมโรคไต 
แห่งประเทศไทย เดือนมีนาคมของทุกปีมีการตรวจ 
คัดกรองประชาชนทั่วไป โดยตรวจเลือด ปัสสาวะ  
และตรวจความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกาย 
พร้อมให้ค�าแนะน�าแก่ผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ
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ประเภทกีฬา สัดส่วนงบประมาณ

ฟุตบอล 54%

แข่งรถ 12%

กอล์ฟ 7.6%

มวย 7.3%

สนุกเกอร์ 3.6%

วอลเลย์บอล 4.0%

เทนนิส 1.9%

เรือยาวไทย 1.3%

อื่นๆ (10 ประเภท) 8.3%

กีฬาฟุตบอล

โครงการไทยเบฟ ไทยทาเลนท์กับกีฬาฟุตบอล 
เป็นการด�าเนินงานด้วยแนวทางที่สร้างสรรค์ แบ่งปันด้วยน�้าใจ รวมถึงมุ่งสร้างแนวคิดด้วยสปิริตนักกีฬา บริษัทไทยเบฟท�างานด้านกีฬา
ฟุตบอลมายาวนานกว่า 20 ปี ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาวงการฟตุบอลไทยอย่างยัง่ยนื ภายใต้แนวคดิ “สร้างสรรค์ และแบ่งปันด้วยใจ  
สร้างแนวคิด ด้วยสปิริตนักกีฬา” ซึ่งรูปแบบและแนวทางในการด�าเนินงานคือมุ่งเน้นสร้างสรรค์ แบ่งปันโอกาสด้วยใจ และร่วมสร้างแนวคิด
ด้วยสปิริตนักกีฬา โดยแบ่งการด�าเนินงานเป็น 3 ระดับ คือ
1. เยาวชน เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงทั้งกายและใจ รวมถึงความมีน�้าใจเป็นนักกีฬาให้กับสังคมไทย
2. ประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างมิตรภาพด้วยหัวใจ
3. อาชีพ/ระดับชาติ เพื่อสร้างบุคลากรและอาชีพที่ยั่งยืนให้กับสังคมไทย

200 

จากการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ
ทำให้บริษัทไทยเบฟมีส่วนในการสนับสนุน
นักกีฬาอาชีพกว่า 

800 คน
โดยแบ่งเป็น

นักฟุตบอล 

30 สโมสรอาชีพ

750 คน

นักกีฬาฟุตซอล 

3 สโมสรอาชีพ

45  คน

นักกอล์ฟ

30 คน

นักวอลเลย์บอล 

20 คน

นักเทนนิส

1 คน

นักพากย์เรือยาว

8 คน

นักแข่งรถ

2 คน

นักสนุกเกอร์ระดับโลก

30 สโมสรอาชีพ

2 คน

10
ปีที่ผ่านมา

งบประมาณโครงการจำนวนกว่า

ล้านบาท
100

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า

อำเภอ
45
จังหวัด

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า

คน
500,000

สร้างและกระจายโอกาส

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• ThaiBev Football Academy
• Change Mobile Football Unity
• Change Football Community

สร้างแรงบันดาลใจ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• Chang Everton Junior Cup
• Chang Everton Advanced 
 Football Clinic
• Change Everton Road to   
 England

สร้างอาชีพ 
และต่อยอดสู้ความสำเร็จ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• Change Everton Coaching
• Change Junior Football Team
• Assumption Thonburi Football  
 Academy

งบประมาณโครงการ
54%

งบประมาณโครงการ
23%

งบประมาณโครงการ
23%

ผลที่ได้รับ
1 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
 ที่ถูกต้อง
2 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
3 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
4 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล

ผลที่ได้รับ
1 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
 ที่ถูกต้อง
2 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
3 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
4 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล

ผลที่ได้รับ
1 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
 ที่ถูกต้อง
2 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
3 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล
4 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอล

100% 80% 4.45%
เยาวชนและชุมนได้รับ
โอกาสจากไทยเบฟ

เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นอาชีพ

สามารถก้าวสู่
ความเป็นอาชีพ

การพัฒนาด้านกีฬา
หนึ่งในแนวทางการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนของบริษัท 
ไทยเบฟคือ การสนับสนุนด้านกีฬา ด้วยเล็งเห็นว่ากีฬาเป็นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งในด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ
ของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้การเล่นกีฬายังสามารถสร้างและ 
ส่งเสริมนักกีฬาให้เป็นนักกีฬามืออาชีพที่มีชื่อเสียงจนเป็นที่ยอมรับ 
ในสังคมและระดับสากล และเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาตัวเอง 
เพื่อไปสู่ความส�าเร็จ เป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตอีกด้วย ทั้งนี้บริษัท
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมสนับสนุนพัฒนาวงการกีฬามาอย่าง
ยาวนาน เพราะเชื่อว่ากีฬาสร้างคนให้มีคุณภาพ เคารพในกฎเกณฑ์
กติกา และมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งตรงกับแนวทางในการด�าเนิน 
ธุรกิจของบริษัท จึงน�าไปสู่การสร้างสรรค์โครงการกีฬาต่างๆ โดยม ี
เป้าหมายต่อสังคมและชุมชนคือ ให้โอกาสในการเรียนรู้และสร้าง 
แรงบันดาลใจให้กับเยาวชน การส่งเสริมทางด้านกีฬานับว่าเป็น 
ปัจจยัหนึง่ในการพฒันาสังคมอย่างยัง่ยนื บริษัทสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ด้านกีฬาในหลายประเภท ด้วยงบประมาณปีละกว่า 200 ล้านบาท

การพัฒนา
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ประเภท จ�านวนโครงการ งบประมาณปี ผู้เข้าร่วมโครงการ ลักษณะกิจกรรม

โครงการเพื่อเยาวชน 8 โครงการ 30,000,000 บาท 60,000 คน การฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล + ส่งเสริมและ
พัฒนาทั่วทุกภูมิภาค โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

โครงการเพื่อประชาชนทั่วไป 14 โครงการ 50,000,000 บาท 100,000 คน กิจกรรมการแข่งขันและการให้ความร่วมมือ 
กับหน่วยงานต่างๆ โดยทั่วไป

โครงการระดับอาชีพ 34 โครงการ 100,000,000 บาท 1,600,000 คน การสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลและการแข่งขัน
ฟุตบอลในระดับอาชีพตลอดทั้งปี

โครงการระดับชาติ 2 โครงการ 50,000,000 บาท
230,000,000 บาท  

350,000 คน
2,110,000 คน

สนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ และตั้งกองทุนสนับสนุน 
ฟุตบอลระดับเยาวชนของสมาคมฯ เพื่อพัฒนา
นักฟุตบอลทีมชาติเข้าแข่งขันในระดับสากล

หมายเหตุ : 
ข้อมูลปี 2560 เป็นค่าเฉลี่ย

การสนับสนุนกีฬาฟุตบอลในระดับเยาวชน  
เพื่อการสร้างโอกาส สร้างแรงบันดาลใจ และสร้างอาชีพ
บริษัทไทยเบฟได้ก่อตั้งหน่วยงาน “ไทยเบฟ ไทยทาเลนท์” เพื่อรับผิดชอบ
ทางด้านกฬีาโดยตรง โดยมเีป้าหมายในการพฒันากีฬาอย่างยัง่ยนื ต้ังแต่
ระดับเยาวชนจนถึงระดับชาติ ซึ่งบริษัทได้มองเห็นถึงการให้โอกาสและ
สร้างสรรค์เยาวชนผ่านช่องทางกีฬา ด้วยความเชื่อว่ากีฬาสามารถสร้าง
คุณค่าความดี สร้างโอกาส และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเยาวชนได้

โครงการ Chang Football Community  
กับศูนยฝ์ึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา
โครงการ Chang Football Community เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท 
ไทยเบฟกับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ด้วยการ 
ระดมพันธมิตรในวงการกีฬาฟุตบอลเข้าไปสร้างบรรยากาศที่ดี รวมถึง 
สอนทักษะการเล่นฟุตบอลขณะเดียวกันพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องการ 
ด�าเนินชีวิตกับนักฟุตบอลอาชีพที่มีชื่อเสียง เพื่อปรับวิธีคิดและเสริมสร้าง
ทัศนคติในการด�าเนินชีวิตที่ดีให้กับเยาวชน โดยหวังว่าในอนาคตเยาวชน
บ้านกรุณาจะสามารถกลับมาสู่สังคมปกติ และพัฒนาตนเองไปสู่นักกีฬา
ฟุตบอลอาชีพ พร้อมทั้งได้รับการยอมรับจากสังคมภายนอกอย่างแท้จริง
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สัง
คม

200 

750 คน 45  คน 2 คน

นักกีฬาอาชีพกว่า 

800 คน
จากการสนับสนุนกีฬาประเภทต่างๆ
จากทางบริษัทไทยเบฟ

นักฟุตบอล นักกีฬาฟุตซอล นักกอล์ฟ

30 คน

นักวอลเล่ย์บอล 

20 คน

นักเทนนิส

1 คน

นักพากย์เรือยาว

8 คน

นักแข่งรถ

2 คน

นักสนุ๊กเกอร์ระดับโลก

10
ปีที่ผ่านมา

งบประมาณโครงการจำนวนกว่า

ล้านบาท
100

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า

อำเภอ
45
จังหวัด

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า

คน
500,000

สร้างและกระจายโอกาส

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• ThaiBev Football Academy
• Chang Mobile Football Unity
• Chang Football Community

สร้างแรงบันดาลใจ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• Chang Everton Junior Cup
• Chang Everton Advanced 
 Football Clinic
• Chang Everton Road to   
 England

สร้างอาชีพ 
และต่อยอดสู่ความสำเร็จ

โครงการฟุตบอลที่สนับสนุน
• Chang Everton Coaching
• Chang Junior Football Team
• Assumption Thonburi Football  
 Academy

งบประมาณโครงการ
54%

งบประมาณโครงการ
23%

งบประมาณโครงการ
23%

ผลที่ได้รับ
1 เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะฟุตบอลที่ถูกต้อง
  พร้อมปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา
 ให้กับเยาวชน
2. กระจายเครือข่ายฟุตบอลของไทยเบฟ
 ไปยังชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย
3. เกิดความผูกพันกับแบรนด์
4. เยาวชนที่มีทักษะฟุตบอลที่ดีได้รับโอกาส
 ในการพัฒนาเพื่อก้าวสู่ความเป็นอาชีพ

ผลที่ได้รับ
1. เยาวชนได้มีเวทีใหญ่สำหรับการแข่งขัน
 เพื่อการพัฒนาสู่ความเป็นอาชีพ
2. เยาวชนได้เปิดประสบการณ์ในประเทศ
 อังกฤษ กับสโมสรเอฟเวอร์ตัน
3. ได้เรียนรู้การฝึกฝนทักษะฟุตบอล 
 จากโค้ชของสโมสรเอฟเวอร์ตัน
4. เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจจากนักกีฬา
 ฟุตบอลอาชีพ

ผลที่ได้รับ
1. ผู้เข้าอบรมได้ไปประกอบวิชาชีพ
 เป็นผู้ฝึกสอน
2. ผู้เข้าฝึกอบรมได้ทำงานอยู่ในวงการ
 กีฬา
3. เยาวชนได้รับโอกาสเข้าฝึกทักษะ
 ฟุตบอล เพื่อต่อยอดสู่ระดับอาชีพ

100% 80% 4.45%
เยาวชนและชุมชนได้รับ

โอกาสจากไทยเบฟ
เยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ
เพื่อก้าวสู่ความเป็นอาชีพ

สามารถก้าวสู่
ความเป็นอาชีพ

30 สโมสรอาชีพ 3 สโมสรอาชีพ 30 สโมสรอาชีพ
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กีฬาเรือยาวไทย “หนึ่งความมุ่งมั่น หนึ่งชัยชนะ” 
ความตั้งใจสนับสนุนกีฬาประเพณีไทยมายาวนานกว่า 30 ปี

“แม่โขง...สืบสานเรือยาวประเพณีไทย  
มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน�้า”
การแข่งขันเรือยาวเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน�้า และเป็น 
กีฬาชาวบ้านที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตอันดีงามและความผูกพัน 
ของคนไทยกับสายน�้ามาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เรือกับ 
วิถีชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ตามลุ่มน�้า คือความสัมพันธ์ของชุมชน 
กับสายน�้าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิต และชาวบ้านช่วยกันดูแลรักษาสายน�้า 
ด้วยความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีทางธุรกิจของ
บริษัทไทยเบฟที่แนบแน่นอยู่กับสายน�้าเช่นกัน นี่คือที่มา 
ของแนวคิด “หนึ่งความมุ่งมั่น หนึ่งชัยชนะ” ทั้งนี้บริษัทได้ให้การ
สนับสนุนการแข่งขันเรือยาวมานานกว่า 30 ปี รวมถึงทีมเรือยาว 
“แม่โขงเอกนาวา” ซึ่งเป็นทีมในพื้นที่ที่ตั้งโรงงานของบริษัท

โครงการนักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว
ในปีที่ผ่านมาบริษัทไทยเบฟได้ริเริ่มโครงการ “นักพากย์เรือยาวรุ่นจิ๋ว”  
ขึ้น ด้วยเล็งเห็นว่าอาชีพนักพากย์เรือเป็นองค์ประกอบส�าคัญของการ
แข่งขันเรือยาว ช่วยสร้างสีสันและอรรถรสให้กับผู้ชมสองฝั่งล�าน�้า 
ซึ่งเป็นเสน่ห์ของการแข่งขันเรือยาว และยังควรค่าแก่การอนุรักษ ์
เพื่อสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง อีกทั้งยังช่วยสร้างเยาวชนรุ่นจิ๋วซึ่งเป็น 
คนรุ่นใหม่มาสืบทอดสู่คนรุ่นหลัง โดยมีเยาวชนไทยกว่า 10 คน  
ได้รับเลือกจากการแข่งขันเพื่อก้าวสู่การเป็นนักพากย์เรือยาว 
อาชีพต่อไป

กีฬาวอลเลย์บอล 
ความส�าเร็จจากแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
จากการเป็นผู้สนับสนุนของสมาคมวอลเลย์บอลฯ มายาวนานกว่า  
30 ปี ท�าให้สมาคมฯ สามารถสร้างแผนการพัฒนากีฬาวอลเลย์บอล 

อย่างเป็นระบบจนประสบความส�าเร็จในเวทีระดับสากลและระดับโลก 
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถครองใจประชาชนและผลักดัน 
เยาวชนรุน่ใหม่ให้ก้าวข้ึนมาเป็นนกักีฬาวอลเลย์บอลอาชพีมาโดยตลอด

กีฬาสนุกเกอร์
SangSom 6 Red World Championship
บริษัทไทยเบฟผลักดันกีฬาและส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์ประเภท  
6 แดง ในประเทศไทย จนเกิดกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่อง  
จนน�าไปสู่การแข่งขัน SangSom 6 Red World Championship 
มานานกว่า 10 ปี ท�าให้เกิดปรากฏการณ์แข่งขันสนุกเกอร์ 6 แดง 
ในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และคนไทยก�าลังจะได้ภูมิใจกับการ
แข่งขันสนุกเกอร์ประเภท 6 แดง จากการที่ได้รับการเสนอให้บรรจุ
อยู่ในกีฬาโอลิมปิกในปี 2567 ที่จะจัดขึ้นในกรุงปารีส นอกจากนี ้
บริษัทยังให้การสนับสนุนนักสนุกเกอร์ระดับโลกของไทย เช่น  
ต๋อง ศษิย์ฉ่อย อดตีนักสนุกเกอร์อันดบั 3 ของโลก และเอฟ นครนายก  
แชมป์โลก SangSom 6 Red World Championship ปี 2558 

กีฬารถแข่ง Castle 12 เวทีของเยาวชนนักซิ่งท้องถิ่น  
เพื่อการจัดระเบียบสังคม
Castle 12 คือ โครงการความร่วมมือระหว่างบริษัทไทยเบฟ 
กับจังหวัดบุรีรัมย์ที่ด�าเนินงานมาเป็นเวลา 3 ปี ในการจัดพื้นที ่
และจัดระเบียบการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ความเร็วให้กับเยาวชนนักซิ่ง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อลดอุบัติเหต ุ
และความรุนแรงของเยาวชนในพื้นที่ ต้องการให้เยาวชนเรียนรู้
ระเบียบและกฏเกณฑ์การขับขี่อย่างถูกวิธี รวมถึงสร้างโอกาส 
ในการเรียนรู้การซ่อมบ�ารุงและวิธีการแข่งขันแบบมืออาชีพ  
โดยทั้งหมดได้รับการดูแลจากบุคลากรมืออาชีพที่มีประสบการณ์ 

กีฬาเรือยาวไทย “หนึ่งความมุ่งมั่น หนึ่งชัยชนะ” กีฬาวอลเลย์บอล กีฬารถแข่ง Castle 12 เวทีของเยาวชนนักซิ่งท้องถิ่น  
เพื่อการจัดระเบียบสังคม
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การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจส�าคัญด้านหนึ่งของบริษัท
ไทยเบฟ ตลอดเวลาที่ผ่านมาบริษัทร่วมกับองค์กรภาคีต่างๆ ให้การ
สนับสนุนโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ รวมถึงกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีไทยอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยเล็งเห็นประโยชน์แก่สังคม เศรษฐกิจ และชุมชน ขณะเดียวกัน 
มุ่งหวังพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้ผลงานในส่วน 
ศิลปวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับโลก และเพิ่มพลังขับเคลื่อน 
ในการพฒันาประเทศอย่างยัง่ยืน นอกจากน้ีเพือ่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
ขององค์การสหประชาชาติที่ต้องการให้เยาวชนได้รับการศึกษา 
ที่มีคุณภาพ บริษัทจึงสนับสนุนให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้
ฝึกฝนด้านศิลปวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ นอกต�าราเรียน 
และนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้โครงการ
และกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทให้การสนับสนุนเพิ่มแรงขับเคลื่อน
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

• โครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 
• โครงการสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน และให้ทุนการศึกษา 
• โครงการประกวดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
• โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน
• กิจกรรมสนับสนุนการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชน 

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม130 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



โครงการเพื่อเทิดพระเกียรตสิถาบันพระมหากษัตริย์ 
เนือ่งด้วยสถาบนัพระมหากษัตรย์ิเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทัง้ชาติ 
ทีส่ร้างความเข้มแข็งสามคัคใีห้กบัประเทศไทย ในฐานะพสกนิกรชาวไทย  
บริษัทไทยเบฟ จึงด�าเนินโครงการต่างๆ ตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งบริษัท 
เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ดังนี้

• นทิรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาต  
ให้สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ จ�านวน 200 ภาพ ไปจัดแสดง  
ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีก�าหนด
จัดขึ้น วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2561 
พร้อมพระราชทานพระราชานุญาตในการจัดพิมพ์หนังสือ
ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งสนับสนุนการจัดพิมพ์โดยมูลนิธ ิ
สิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

• นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งจัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2549  
เป็นต้นมา โดยในปี 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เปิดนิทรรศการภาพถ่าย 
ฝีพระหัตถ์ “ทัศนียมรรคา” (ทัด-สะ-นี-ยะ-มัน-คา) ในวันที่  
12 ธนัวาคม 2559 ณ หอศลิปวฒันธรรมแห่งกรงุเทพมหานคร 

• โครงการจัดท�าการบันทึกเสียงการขับร้องเพลงประสานเสียง 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบถ้วนทั้ง 41 เพลง ที่มีเนื้อร้อง  
และเรียบเรียงใหม่ โดยเผยแพร่แก่สาธารณชนและไม่มีการ 
จ�าหน่าย พร้อมกับสนับสนุนทุนส�าหรับการท�าวิจัยโน้ตเพลง 
ส�าหรับการขับร้องประสานเสียงแบบสมบรูณ์ครบถ้วนทัง้ 41 เพลง 

ทั้งนี้ บริษัท ได้จัดการแสดงการขับร้องประสานเสียงบทเพลง 
พระราชนพินธ์พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  
บรมนาถบพิตร “น้อมร�าลึกด้วยเสียงเพลง” ในวันที่ 23 
กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

• โครงการบันทึกเสียงการขับร้องและบรรเลงกีตาร์คลาสสิก 
เพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ในดวงใจนิรันดร์” โดยนายเอกชัย  
เจยีรกลุ นกักีตาร์คลาสสิกในโครงการ Thai Talent ของไทยเบฟ  
ซึ่งจะจัดท�าครบถ้วนทั้ง 49 เพลง 

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต “Still on my mind”  
the acoustic night (Tribute to the great king)  
ในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 ณ โรงละครอักษรา คิงส์ พาวเวอร์ 
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• สนับสนุนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จัดท�าเพลงและมิวสิกวิดีโอประกอบเพลง “ภาพ
จากหัวใจ” ของชาวศิลปากร เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนและ
นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงการน้อมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

โครงการสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน และให้ทุนการศึกษา 
บริษัทไทยเบฟเห็นความส�าคัญของการส่งเสริมการศึกษา จึงมุ่งมั่น 
ให้การสนับสนุนหน่วยงาน ศิลปิน ที่ท�างานด้านการเรียนการสอน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนไทย รวมไปถึงให้ทุนการศึกษา 
แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีศักยภาพ และขาดโอกาส เพื่อสนับสนุน 
และให้ก�าลงัใจบคุลากรท่ีเป็นครู อาจารย์ของประเทศชาติ และเยาวชน 
ที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งการศึกษาที่ดี คือ ต้นทุนและรากฐานที่ด ี
เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยบริษัทให้การสนับสนุนหน่วยงาน  
ศิลปิน และให้ทุนการศึกษาต่างๆ ดังนี้ 

• สนับสนุนวงดนตรี Thailand Philharmonic Orchestra (TPO) 
อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่
ศึกษาด้านดนตรีคลาสสิกได้มีโอกาสฝึกฝนแลกเปลี่ยนความรู้ 
และพัฒนาความสามารถ รวมถึงมีสถานที่ได้แสดงความสามารถ 

• มอบทุนการศึกษาแก่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2553 โดยในปี 2560 มหาวิทยาลัย
มหิดล ได้น�าเงินสนับสนุนนี้ไปใช้ในการเดินทางเพื่อไปแข่งขัน 
Taiwan International Guitar Competition 2016 ณ ประเทศ 
ไต้หวัน การแข่งขัน 51st Concours International de Chant  

de Toulouse, France ณ ประเทศฝรั่งเศส และ การแข่งขัน  
3rd Penang International Fingerstyle Guitar 
Competition 2016 ณ ประเทศมาเลเซีย และยังให้ทุน 
การศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ�านวน 16 ราย 

• มอบทุนด�าเนินงานแก่มูลนิธิ อ.สุกรี เจริญสุข เป็นประจ�า 
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 เพื่อให้โอกาสเยาวชนในชุมชน 
ต่างๆ ที่ด้อยโอกาส ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยกิจกรรม 
ด้านดนตรี ดังนี้
1. โครงการค่ายคอนเสิร์ตคุณธรรมน�าปัญญา เพื่อการแสดง 

คอนเสิร์ตคุณธรรมน�าปัญญา
2. โครงการคอนเสิร์ตคุณธรรมน�าปัญญา
3. โครงการดนตรีเพื่อพัฒนาเยาวชน 
4. โครงการพัฒนาวงดนตรีต้นแบบน�าร่องเพื่อเด็กและเยาวชน 
5. โครงการวจิยัพรสวรรค์ศกึษา กรณศีกึษา วง ดร.แซก็เชมเบอร์ 

ออร์เคสตร้า
6. โครงการดนตรีบ�าบัดในสถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก  

จังหวัดชลบุรี
7. โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ความร่วมมือกับ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

• มอบทุนให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลูเป็นประจ�าทุกปี  
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการดนตรีและการขับร้อง
ประสานเสียงในประเทศไทย รวมไปถึงส่งเสริมให้พัฒนาและ
สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ 
ในความสามารถด้านการขับร้องประสานเสียง ซึ่งจะช่วย 

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม132 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ผลักดันให้เกิดความสนใจอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในกลุ่ม 
เยาวชนไทย ท�าให้เกิดเป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นทางเลือกหนึ่ง 
ที่เยาวชนคนรุ่นใหม่สามารถฝึกฝนเพื่อประกอบเป็นอาชีพ 
ได้ในอนาคต

• สนับสนุนมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  
ในโครงการประกวดบรรเลงดนตรไีทย “ศรทอง” ชงิถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  
และการจัดค่ายเยาวชน “ศรทอง” นบัเป็นโครงการท่ีมส่ีวนส�าคญั 
ในการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนา 
เยาวชน ขยายโอกาสการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนทั่วประเทศ  
บริษัทไทยเบฟเวอเรจเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้ริเริ่มและ 
ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายโดยเฉพาะนักเรียนที่เข้าร่วมประกวด 

ที่มีพัฒนาการในด้านทักษะทางดนตรีและมีการสร้างเครือข่าย 
ที่จะสนับสนุนเชื่อมโยงกันในอนาคต ตลอดจนเป็นการรักษาไว ้
ซึ่งการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านการประกวด 
บรรเลงดนตรีไทย 

• สนับสนุนสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาด้านดนตรีคลาสสิก 
โดยให้โอกาสแสดงในกิจกรรมต่างๆ หรือร่วมมือกันจัดโครงการ
พิเศษในวาระต่างๆ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินงาน 
ของสถาบันที่สอนด้านดนตรีคลาสสิกให้แก่เยาวชนไทย 
ให้ยืนหยัดอยู่ได้ โดยมุ่งหวังให้เกิดความนิยมในการศึกษา 
ด้านดนตรีคลาสสิกของไทยมากขึ้น จนท�าให้สามารถพัฒนา
ความสามารถของเยาวชนไทยได้ทัดเทียมระดับนานาชาติ 
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โครงการประกวดเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และด�ารงอยู่ของวัฒนธรรมและศิลปกรรม 
แขนงต่างๆ อย่างยั่งยืน รวมถึงสร้างการเรียนรู้ฝึกฝนเพิ่มเติม 
จนสามารถพัฒนาไปสู่อาชีพจากงานศิลปวัฒนธรรม บริษัทไทยเบฟ 
จึงริเริ่มโครงการเพื่อส่งเสริมเชิดชูศิลปิน บุคลากรแขนงต่างๆ  
ดังนี้ 

• โครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศิลปิน
ไทยในสาขาจิตรกรรมและประตมิากรรม เป็นการประกวดในแนว 
ศิลปะเชิงเสมือนจริง รวมถึงศิลปะรูปลักษณ์ เพื่อให้ก�าลังใจ  
และให้ความส�าคัญกับศิลปินที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ในแนวทางนี้ โดยได้ก�าหนดชื่อรางวัล “รางวัลศิลปกรรม 
ช้างเผือก” โดยในปี 2560 ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 ในหัวข้อ  
“แรงบนัดาลใจจากทุกคน เพือ่ชุมชนท่ียัง่ยนื” ซึง่ได้แรงบนัดาลใจ 
มาจากแนวทางการด�าเนินงานตามโครงการประชารัฐ (รัฐบาล  
+ เอกชน + ชุมชน) ท้ังนีม้จีดุมุง่หมายเพือ่เปิดโอกาสให้กลุม่ศลิปิน 
มีความเข้าใจแนวทาง “ประชารัฐ” มากขึ้น โดยให้ศิลปินลงพื้นที ่
ร่วมกับคณะท�างานเพื่อดูศักยภาพและกลิ่นไอการสร้างสรรค ์
อันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ศิลปินได้เป็นตัวแทน 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชน 
ได้เห็นการผสมผสานตามแนวทางสร้างสรรค์งานศิลปะ 
เชิงเศรษฐกิจ 

• โครงการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน  
โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดินนี้ บริษัทไทยเบฟร่วมกับสมาคม
ถ่ายภาพแห่งประเทศไทย จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2549  
โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพระราชทาน

พระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพถ่ายชนะเลิศด้วยพระองค์เอง 
มาอย่างต่อเนื่องทุกปี และถือเป็นการประกวดภาพถ่าย 
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและเป็นรายการประกวดที่มีผู้สนใจ 
ส่งภาพเข้าประกวดมากที่สุด

• การประกวดภาพถ่าย ช้าง อินเตอร์เนชันแนล ไฟน์อาร์ท โฟโต  
คอนเทสต์ ได้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ส�าหรับหัวข้อในปีนี้คือ  
“ความทรงจ�า : Memories” โดยมวีตัถปุระสงค์ในการสนับสนนุ 
นักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวทางไฟน์อาร์ท  
(Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้น
เรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึง
จินตนาการของศิลปินได้อย่างกว้างไกล ได้มีโอกาสแสดงผล
งานการถ่ายภาพและส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้มี
การถ่ายภาพที่หลากหลายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมให้ศิลปิน 
ถ่ายภาพชาวไทยก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน  
การประกวดนี้ก�าหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือ 
จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  
เป็นผู้ด�าเนินการ

• โครงการประกวดภาพถ่ายวันนริศ และภาพยนตร์สั้น 
วันศิลป์ พีระศรี บริษัทไทยเบฟสนับสนุนการจัดประกวดภาพถ่าย
นานาชาติเนื่องในวันนริศ โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาตั้งแต ่
เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี การประกวดภาพถ่ายนี ้
ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักถ่ายภาพทั่วโลก  
และมีการส่งภาพเข้าประกวดทุกปี นับเป็นเวทีการประกวด
ภาพถ่ายอีกเวทีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
จากทั้งภายในประเทศและระดับสากล รวมถึงได้ให้การสนับสนุน
การประกวดภาพยนตร์สั้นวันศิลป์ พีระศรี ด้วยเช่นกัน 

การส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม134 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



โครงการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชน  
บริษัทไทยเบฟเห็นความส�าคัญของการพัฒนาองค์ความรู ้
ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานในงานศิลปะแขนงต่างๆ เพราะเชื่อว่า 
การเรียนรู้ที่ไร้ขีดจ�ากัดก่อให้เกิดจินตนาการที่ไม่รู้จบ สามารถ 
น�าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ชุมชน ประเทศ และโลก  
นอกจากนี ้อกีพันธกจิของบริษัทคอืส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ 
ให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
สู่ความยั่งยืน 
  
• สนับสนุนมูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร  

บริษัทไทยเบฟให้การสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานครในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค ์
ให้ประชาชนและชุมชนรู้รักศิลปะ และสนับสนุนกระบวนการ 
สร้างการศึกษา เพิ่มเติมด้วยกิจกรรมสนทนาแลกเปลี่ยน
ระหว่างศิลปินกับประชาชน และกิจกรรมการเรียนรู ้
นอกห้องเรียน เพื่อสร้างสรรค์มุมมองศิลปะส�าหรับเยาวชน
และประชาชนทั่วไป เพื่อปูแนวทางความคิดในการใช้การ
สร้างสรรค์งานศิลปะเชิงเศรษฐกิจ (Creative Economy) 

 ตัวอย่างเช่น กิจกรรมวันเด็กศิลป์ @ bacc BACC Art Camp  
กิจกรรมการศึกษาส�าหรับนิทรรศการ นิทานคุณหนูและ 
ศิลปะประดิษฐ์ Art Talk (ศิลปะสนทนา) น�าชมนิทรรศการ  
การจดัอบรมครูศิลปะ โดยมีจ�านวนเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
การศึกษาทั้งปีประมาณ 10,000 คน

โครงการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชน
การก่อเกดิของประเพณี วฒันธรรม และวถีิชุมชนนัน้ ล้วนเกิดมาจาก 
ฐานรากของแต่ละชุมชน แต่ละภูมิภาค แตกต่างกันไปตามคติ  
ความเช่ือ และค่านยิม ท�าให้แต่ละชุมชนมคีวามโดดเด่นแตกต่างกันไป  

ซึง่สามารถน�าข้ึนมาเป็นจดุแขง็และจดุขายช่วยขบัเคลือ่นและยกระดบั 
เศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตขึ้น 

บริษัทไทยเบฟเล็งเห็นโอกาสเพื่อขยายผลในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ชมุชนให้เติบโตขึน้ จงึสนับสนุนการจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทีย่ว 
เชิงวัฒนธรรม ดังนี้ 

• Water Festival 2017 เทศกาลวิถีน�้า วิถีไทย โดยร่วมมือ 
กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย  
กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร การท่องเที่ยว 
แห่งประเทศไทย และพันธมิตรอีกหลายภาคส่วนเพื่อตอกย�้า
แนวคิดการบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกและร่วมสร้าง 
ปรากฏการณ์คนรุน่ใหม่ให้ร่วมเรยีนรู ้สบืสาน บอกเล่าประวตัศิาสตร์  
ด้วยการขยายพืน้ทีก่ารจัดงานครอบคลมุ 4 ภาค ของประเทศไทย  
ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยแท ้
แบบดั้งเดิม โดยทั้ง 4 พื้นที่ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ได้แก่  
พิธีรดน�้าด�าหัว ท�าบุญสิริมงคล วัตถุมงคล ท�าบุญไหว้พระ  
กิจกรรม“คลีน”บ้าน วัด โรงเรียน กิจกรรมเยาวชนเจ้าบ้าน  
สืบสานวัฒนธรรม กิจกรรม ONE SHOT KNOCKOUT Photo  
Trip กิจกรรมประชันท�าอาหาร เมนูคู่เมือง การออกร้านค้าชุมชน 
โดย บรษิทั ประชารัฐรกัสามัคคี จงัหวดั (วสิาหกิจเพือ่สงัคม) จ�ากดั  
เป็นต้น

 
• River Festival 2017 สายน�้าแห่งวัฒนธรรม โดยร่วมมือกับ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  
รวมถงึพนัธมติรอีกหลายภาคส่วน ร่วมกัน “บอกเล่าความเป็นไทย  
ไปทั่วโลก” ผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับ 
วัฒนธรรมของประเทศไทย
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ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ

2557 2558 2559 2560

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย (ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

GRI201-1 ความสามารถทางธุรกิจ

รายได้รวม (ประจ�าปี) ล้านบาท 162,790 173,419 139,887 191,205 190,697

สัดส่วนรายได้จากที่เกิดจากประเทศไทย ร้อยละ 95 96 96 96 97

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ ร้อยละ 5 4 4 4 3

เงินปันผล (ประจ�าปี) ล้านบาท 15,317 15,317 15,066 16,543 16,824

ต้นทุนการขาย ล้านบาท 114,710 121,830 97,591 134,371 131,899

ค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนักงาน ล้านบาท 11,638 12,653 10,389 13,731 13,823

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ล้านบาท 4,552 4,508 3,643 4,835 5,132

GRI204-1
การจัดซื้อจัดหา

การจัดหาโดยใช้คู่ค้าภายในประเทศ

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ (รวม) ร้อยละ 98 98 97 97 97

มูลค่าการซื้อในประเทศ (รวม) ร้อยละ 91 92 87 87 97

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ 
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ 98 97 97 97 95

มูลค่าการซื้อในประเทศ 
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ 87 86 80 80 96

จ�านวนคู่ค้าในประเทศ 
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ 99 99 98 98 98

มูลค่าการซื้อในประเทศ 
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ 98 99 98 98 99

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

2557 (1) 2558 (1) 2559 (2) 2560 (3)

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย (ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

GRI302-1 การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้พลังงานภายในองค์กร 
ทั้งหมด

เมกะจูล 4,898,451,489 5,028,849,051 4,142,645,158 5,418,040,859 6,556,529,405

การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
ที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล 1,091,064,765 1,103,002,172 863,313,276 1,145,937,798 1,170,320,324

- ก๊าซชีวภาพ เมกะจูล 424,038,877 462,571,711 385,650,065 497,810,403 563,706,959

- น�้ากากส่าเข้มข้น เมกะจูล 640,559,063 554,759,707 429,431,697 579,916,771 558,402,242

- แอลกอฮอล์หัว-หาง เมกะจูล 26,466,826 85,670,754 48,231,514 68,210,624 48,211,123

การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง 
ที่ใช้แล้วหมดไป

เมกะจูล 2,964,538,141 3,036,032,061 2,507,027,366 3,264,423,394 4,168,618,353

- น�้ามันเตา เมกะจูล 1,769,249,892 1,697,261,693 1,389,227,319 1,784,765,661 1,817,833,830

สรุปประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

สรุปประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน136 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



2557 (1) 2558 (1) 2559 (2) 2560 (3)

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย (ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

- ก๊าซธรรมชาติ เมกะจูล 217,429,005 250,190,621 211,151,143 262,852,131 112,984,871

- ก๊าซอีเทน เมกะจูล 100,576,544 15,220,029 712,630 787,146 0

- น�้ามันเบนซิน เมกะจูล 4,229,168 4,698,988 3,911,155 5,125,748 4,584,687

- น�้ามันดีเซล เมกะจูล 77,710,539 74,448,489 61,721,398 74,587,187 1,088,820,492

- ถ่านหินบิทูมินัส เมกะจูล 741,408,977 934,377,042 787,028,072 1,067,712,824 1,040,995,429

- ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เมกะจูล 53,934,018 59,835,199 53,275,649 68,592,699 103,399,044

การซื้อพลังงานจากภายนอก เมกะจูล 842,848,582 889,814,819 772,304,516 1,007,679,667 1,248,575,993

- ไฟฟ้า เมกะจูล 836,947,185 885,486,881 765,075,892 999,619,970 1,094,353,260

- ไอน�้า เมกะจูล 5,901,397 4,327,938 7,228,624 8,059,697 154,222,733

การขายพลังงานสู่ภายนอก เมกะจูล N/A N/A N/A N/A 30,985,265

- ไฟฟ้า เมกะจูล N/A N/A N/A N/A 30,985,265

อัตราส่วนการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร 202.41 188.98 172.75 173.79 218.34

อัตราส่วนการใช้พลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร [4] เมกะจูลต่อกิโลกรัม N/A N/A N/A N/A 8.86

GRI303-1 การใช้ทรัพยากรน�้า แยกตามประเภทของแหล่งน�้า

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้า 
ทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร 19,880,677 20,519,360 17,424,248 23,415,863 24,842,270

- น�้าผิวดิน ลูกบาศก์เมตร 14,132,214 14,189,350 11,125,731 15,177,519 18,568,743

- น�้าบาดาล ลูกบาศก์เมตร 3,707,780 4,224,647 4,588,416 5,761,146 3,892,405

- น�้าฝน ลูกบาศก์เมตร 108,900 102,850 72,245 98,645 257,807

- น�้าประปา ลูกบาศก์เมตร 1,931,783 2,002,513 1,637,856 2,378,553 2,123,315

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

8.21 7.71 7.27 7.51 8.29

อัตราส่วนการใช้น�้าต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร [4] เฮกโตลิตรต่อกิโลกรัม N/A N/A N/A N/A 0.28

GRI303-3 การน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้าและกลับมาใช้ใหม่

ปริมาณการน�าน�้ากลับมาใช้ซ�้า
และกลับมาใช้ใหม่ทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร 2,090,197 2,322,318 1,870,162 2,556,282 2,198,748

- ปริมาณน�้าน�ากลับมาใช้ซ�้า ลูกบาศก์เมตร 781,917 1,000,296 878,405 1,169,814 1,103,868

- ปริมาณน�้าน�ากลับมาใช้ใหม่ ลูกบาศก์เมตร 1,308,280 1,322,022 991,756 1,386,469 1,094,880

ร้อยละของการน�าน�้ากลับมา
ใช้ซ�้าและกลับมาใช้ใหม่

ร้อยละ 10.51 11.32 10.37 10.92 8.93

GRI305-1 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางตรง (ขอบเขตที่ 1) [5]

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

239,347 253,469 211,134 275,013 494,294
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GRI305-2 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางอ้อม (ขอบเขตที่ 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

129,313 136,899 118,430 154,829 182,988

ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก  
(ขอบเขตที่ 1 และ 2) [6]

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

368,659 390,368 329,564 429,842 677,282

GRI305-4 อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

อัตราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม [7]

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร
15.23 14.67 13.74 13.79 22.50

อัตราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร [4]

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลกรัม

N/A N/A N/A N/A 1.12

GRI305-5 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปริมาณการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A 640,054 1,423,454 N/A 634,782

GRI306-1 การระบายน�้าทิ้งออกจากโรงงาน(คุณภาพและจุดระบายน�้าทิ้ง)

ปริมาณน�้าทิ้งที่ระบายออกจาก 
โรงงานทั้งหมด

ลูกบาศก์เมตร 7,136,430 8,855,786 8,160,823 10,635,237 11,558,767

คุณภาพน�้าทิ้ง [8]

- ความเป็นกรด-ด่าง - 8.00 8.00 7.80 7.80 7.75

- ปริมาณบีโอดี (ความต้องการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี)

ตัน 21 64 69 90 123

- ปริมาณซีโอดี (ความต้องการ
ออกซิเจนทางเคมี)

ตััน 200 337 417 543 673

- ปริมาณของแข็งที่ละลาย 
ในน�้า

ตัน 6,523 9,268 10,086 13,144 12,227

- ปริมาณของแข็งแขวนลอย 
ทั้งหมด

ตัน 64 153 200 261 216

GRI306-2 ของเสีย (ประเภทและวิธีการก�าจัด) [9]

ปริมาณของเสียทั้งหมด ตัน 91,083 53,077 66,457 79,426 65,645

- ของเสียทั่วไป ตัน 2,502 2,217 1,536 2,053 2,936.00

- ของเสียอันตราย ตัน 242 177 127 152 261

- ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็น 
ผลพลอยได้

ตัน 59,400 35,827 55,249 64,789 46,922

- ของเสียที่มีมูลค่า ตัน 28,939 14,856 9,545 12,432 15,526

อัตราส่วนของเสียต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม

กิโลกรัม/เฮกโตลิตร 3.76 2.00 2.77 2.55 2.14

อัตราส่วนของเสียต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร [4] กิโลกรัม/กิโลกรัม N/A N/A N/A N/A 0.25

สรุปประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน138 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



หมายเหตุ:
N/A : ไม่มีข้อมูล
- ข้อมูลตัวเลขของปี 2557-2559 ได้ปรับปรุงจากรายงานความยั่งยืนปี 2559 เนื่องจากบริษัทไทยเบฟปรับปรุงแฟกเตอร์ของพลังงานและแฟกเตอร์ของการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกให้เป็นค่าของปัจจุบัน ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐาน วิธีการ สมมติฐาน หรือหลักการค�านวณสากลที่เป็นที่ยอมรับ
1. ในปี 2557-2558 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนมกราคมถึงธันวาคม
2. ในปี 2559 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

2.1 ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน จากเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559
2.2 ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยข้อมูลในส่วนนี้เป็นการรวบรวมขึ้นจากทางบริษัทแต่ไม่ได้ถูกตรวจประเมิน 

จากหน่วยงานภายนอก (Independent Limited Assurance)
3. ในปี 2560 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2559 ถึงกันยายน 2560 โดยมีการ 

เพิ่มเติมขอบเขตดังนี้
3.1 ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจอาหาร ได้แก่ บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จ�ากัด (บ้านบึง)
3.2 ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ได้แก่ บริษัท เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครื่องดื่ม จ�ากัด
3.3 ข้อมูลตัวเลขด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทในกลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ากัด

4. เพิ่มอัตราส่วนต่างๆ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจอาหาร
5. เพิ่ม Biogenic Activities ในปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ขอบเขตที่ 1) ในปี 2560
6. ค่าแฟกเตอร์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission factor) ของน�้ามันเบนซิน น�้ามันดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลวยังไม่ได้ถูกแยกตามประเภทการเผาไหม้  

(การเผาไหม้แบบอยู่กับที่และการเผาไหม้แบบเคลื่อนที่) จึงใช้แฟกเตอร์ที่มีค่าสูงกว่า
7. ปรับปรุงหน่วยของอัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก “ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร”  

เป็น “กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร”
8. ค่าคุณภาพน�้าทิ้งใช้ค่าเฉลี่ยในการรายงาน
9. การก�าจัดของเสียจะแบ่งตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

9.1 ของเสียทั่วไปซึ่งมีผู้รับไปก�าจัด ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�าบล
9.2 ของเสียอันตรายซึ่งมีผู้รับไปก�าจัด ได้แก่ บริษัทจ้างก�าจัดที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก�าหนด
9.3 ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้ ซึ่งมีบริษัทในเครือรับไปด�าเนินการท�าให้เกิดรายได้กับบริษัทไทยเบฟ ได้แก่ บริษัท อาหารเสริม จ�ากัด
9.4 ของเสียมีมูลค่า ซึ่งมีการคัดแยกชนิดที่สามารถน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสังคม

ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI102-8 จ�านวนพนักงาน (แยกตามรายสาขา/กลุ่มธุรกิจ)

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 23,588 14,791 24,057 15,278 24,710 15,992 24,710 15,992 24,821 16,546

จ�านวนพนักงาน ประจ�า
ที่ส�านักงานใหญ่

คน 1,576 1,615 1,416 1,656 1,512 1,740 1,512 1,740 1,324 1,555

จ�านวนพนักงานส�านักงานอื่น คน 22,012 13,176 22,641 13,622 23,198 14,252 23,198 14,252 23,497 14,991

จ�านวนพนักงานระดับบริหาร คน 997 657 1,124 682 1,329 875 1,329 875 1,307 846

จ�านวนพนักงานระดับพนักงาน คน 22,591 14,134 22,933 14,596 23,381 15,117 23,381 15,117 23,514 15,700

GRI401-1 การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนออกของพนักงาน

การจ้างพนักงานใหม่

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานจ้างใหม่ทั้งหมด คน 3,492 4,641 4,825 4,902 3,766 3,706 5,909 6,435 3,101 1,472

กลุ่มอายุต�่ากว่า 30 ปี
คน 2,353 3,857 3,010 3,934 2,318 3,116 4,079 5,517 1,904 1,080

ร้อยละ 67 83 62 80 62 84 69 86 61 73

ช่วงอายุ 30-50 ปี
คน 1,117 758 1,755 926 1,429 583 1,807 876 1,181 379

ร้อยละ 32 16 36 19 38 16 31 14 38 26

กลุ่มอายุสูงกว่า 50 ปี
คน 22 26 60 42 19 7 23 42 16 13

ร้อยละ 0.6 0.6 1.2 0.9 0.5 0.2 0.4 0.7 0.5 0.9
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ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

การหมุนเวียนออกของพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

จ�านวนพนักงานออกทั้งหมด คน 3,530 2,012 3,257 1,764 2,811 1,484 3,421 2,148 3,851 1,725

กลุ่มอายุต�่ากว่า 30 ปี
คน 1,621 1,128 1,514 1,010 1,233 815 1,540 1,363 1,707 931

ร้อยละ 46 56 46 57 44 55 45 63 44 54

ช่วงอายุ 30-50 ปี
คน 1,602 772 1,476 648 1,280 573 1,564 676 1,728 641

ร้อยละ 45 38 45 37 46 39 39 39 45 37

กลุ่มอายุสูงกว่า 50 ปี
คน 307 112 267 106 298 96 317 109 416 153

ร้อยละ 8.7 5.6 8.2 6.0 10.6 6.5 6.5 6.5 10.8 8.9

จ�านวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ คน 3,027 1,847 2,690 1,644 2,322 1,402 2,848 2,057 3,084 1,594

GRI404-1 ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานแยกตามเพศและระดับพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ระดับผู้บริหาร (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 28.59 41.21 N/A 33.55

ระดับผู้บริหาร ระดับ 13-15  
(ระบจุ�านวนแยกเพศ ชาย-หญงิ)

จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 61.74 9.50 40.45 43.02 N/A N/A 31.80 38.25

ผู้บริหารระดับกลาง (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 48.90 48.14 N/A 62.01

ผู้บริหารระดับกลาง ระดับ 10-12 
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

จ�านวนชั่วโมงอบรม 
 เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 94.04 23.92 47.69 48.90 N/A N/A 65.99 55.79

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 39.97 38.24 N/A 60.87

หัวหน้าส่วนงาน ระดับ 8-9  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 47.75 32.11 38.08 38.47 N/A N/A 64.48 56.33

พนักงานอาวุโส (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 17.01 20.83 N/A 39.15

พนักงานอาวุโส ระดับ 4-7  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 17.25 16.71 21.24 20.40 N/A N/A 38.94 39.36

พนักงาน (รวม)
จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 8.72 10.91 N/A 10.19

พนักงาน ระดับ 1-3  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

จ�านวนชั่วโมงอบรม 
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

N/A 18.28 8.68 9.21 15.93 N/A N/A 10.00 10.69

สรุปประสิทธิภาพ
การด�าเนินงาน140 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ตัวชี้วัด ผลการด�าเนินงาน หน่วย

2557 2558 2559 2560

(ม.ค.-ก.ย. 59) (ต.ค. 58-ก.ย. 59)

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI404-3 สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพการท�างานและการพัฒนาอาชีพ แยกตามเพศและประเภทพนักงาน

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

พนักงานทั้งหมด
คน 29,723 29,870 24,896 30,653 31,325

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 15 และ
ผู้บริหารระดับสูง

คน 55 63 67 73 60

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 15 และ 
ผู้บริหารระดับสูง  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

คน 45 10 50 13 53 14 59 14 46 14

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 8-14
คน 1,452 1,812 1,836 1,956 2,047

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 8-14  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

คน 854 598 1,076 736 1,069 767 1,159 797 1,205 842

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 1-7
คน 28,216 27,995 22,993 28,624 29,218

ร้อยละ 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 1-7  
(ระบุจ�านวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

คน 19,015 9,201 18,832 9,163 13,980 9,013 19,109 9,515 19,328 9,890

ร้อยละ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

GRI413-1 โครงการการพัฒนา การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

สัดส่วนพื้นที่หรือจังหวัด ที่ได ้
ด�าเนินการเปรียบเทียบ 
กับพื้นที่หรือจังหวัดทั้งหมด

ร้อยละ 14 81 100 100 100

สัดส่วนพื้นที่ได้ด�าเนินการโดยรอบ 
โรงงาน

ร้อยละ 90 100 100 100 100

สัดส่วนพื้นที่เป้าหมายในการขาย ร้อยละ 50 81 100 100 100

หมายเหตุ:
N/A : ไม่มีข้อมูล
1. ในปี 2557-2558 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสังคมครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนมกราคมถึงธันวาคม
2. ในปี 2559 บริษัทไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านสังคมโดยแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้
 2.1 ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน จากเดือนมกราคมถึงกันยายน 2559
 2.2 ครอบคลุมระยะเวลา 12 เดือน จากเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 โดยข้อมูลในส่วนนี้เป็นการรวบรวมขึ้นจากทางบริษัทแต่ไม่ได้ถูกตรวจประเมิน 

จากหน่วยงานภายนอก (Independent Limited Assurance)
3. การออกของพนักงานทั้งหมด ประเมินจากจ�านวนพนักงานระดับ 1-15 ที่ออกจากบริษัทด้วยเหตุผลที่ครอบคลุมการลาออกโดยสมัครใจ การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ และเสียชีวิต
4. การลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ประเมินจากจ�านวนพนักงานระดับ 1-15 ที่จงใจออกจากบริษัทด้วยเหตุผลต่างๆ
5. ปี 2559 ไทยเบฟ และโออิชิเปลี่ยนการท�างบประมาณประจ�าปีเป็นช่วง 1 มกราคม-30 กันยายน 2559 ส่วนบริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน) ยังคงท�างบประมาณประจ�าป ี

ช่วง 1 มกราคม-31 ธันวาคม 2559 ดังนั้นในข้อ GRI404-3 ในส่วนที่ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน จึงไม่ได้รวมข้อมูลของบริษัท เสริมสุข จ�ากัด (มหาชน)
6. ส�านักงานใหญ่ = อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์, อาคาร ทีซีซีสุรวงศ์, อาคาร ปาร์คเวนเชอร์, อาคาร เล้าเป้งง้วน 1, อาคาร อรุณอัมรินทร์, อาคาร อีสท์วอเตอร์,  

อาคาร แสงโสม พหลโยธิน, อาคาร แสงโสม วิภาวดี และ อาคาร เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์

141



การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

 

This document is subject to the provision on page 2. 
 

LRQA Assurance Statement 
Relating to Thai Beverage Public Company Limited’s Sustainability Report for 
the financial year 2017 (1 October 2016 – 30 September 2017) 
 
This Assurance Statement has been prepared for Thai Beverage Public Company Limited in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of Engagement  
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA) was commissioned by Thai Beverage Public Company Limited 
(ThaiBev) to provide independent assurance on its Sustainability Report for the financial year 2017 (“the Report”) against 
the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the 
verifier using LRQA’s verification approach. LRQA’s verification approach is based on current best practice and uses the 
principles of AA1000AS (2008) - Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Reliability of performance data and 
processes defined in ISAE3000. 
 
Our assurance engagement covered ThaiBev’s operations and activities in Thailand, including its subsidiary companies 
and specifically the following requirements: 
 Looking at how ThaiBev has used the GRI Sustainability Reporting Standards, 2016 to prepare this Report; 

especially whether they have followed the Universal standard for: 
- Stakeholder Inclusivness and Materiality reporting principles 
- GRI 102-18 Governance Structure. 

 Evaluating the reliability of data and information for the following topic specific standards:  
- Economic:  

GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed (Revenues, operating costs and community 
investment only) 

- Environmental:   
GRI 302-1 Energy consumption within the organization 
GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions 
GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions 
GRI 303-1 Total water withdrawal by source 
GRI 303-3 Water recycled and reused 
GRI 306-1 Water discharge by quality and destination 

- Social: 
GRI 403-2 Types of injury and rates of injury, occupational diseases, lost days, absenteeism and number of 
work-related fatalities 
GRI 404-1 Average hours of training per year per employee 
GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews 
GRI 413-1 Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs. 

Our assurance engagement excluded the data and information of ThaiBev’s operations and activities outside of Thailand. 
 
LRQA’s responsibility is only to ThaiBev. LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end 
footnote. ThaiBev’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information 
within the Report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the Report is derived.  
Ultimately, the Report has been approved by, and remains the responsibility of ThaiBev. 
 
LRQA’s Opinion  
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that ThaiBev has not: 
 Met the requirements above 
 Disclosed reliable performance data and information for the selected topic specific standards 
 Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the Verifier. 
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  
Limited assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. 

 
LRQA’s Approach  
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with LRQA’s Report Verification procedure.  The 
following tasks though were undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 
 Reviewing ThaiBev’s approach to stakeholder engagement and determining material issues to confirm that this 

information had been used to prepare their Report.  We did this by comparing reports written by ThaiBev’s peers to 
establish whether the majority of sector issues were included in this Report. 

การรับรอง
จากหน่วยงานภายนอก142 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



 

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, 2017.  A member of the Lloyd’s Register Group. 

 Checking whether ThaiBev had followed GRI’s Universal Standard for disclosing their Governance Structure.  We 
did this by confirming that the duty for sustainable development was part of ThaiBev’s senior management’s 
responsibility. 

 Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the Report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems. We 
also spoke with key people in various facilities responsible for compiling the data and drafting the Report. 

 Sampling of evidence presented at the: 
-  Non-alcoholic beverage plant (Oishi Trading Co., Ltd. (Navanakorn), Pathum Thani) 
-  Spirits plant (Sura Bangyikhan Co., Ltd., Pathum Thani) and 
-  Beer plant (Beer Thip Brewery (1991) Co., Ltd., Phra Nakhon Si Ayuttaya) 

to confirm the reliability of the topic specific standards.  
Note: LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data 
reported by individual locations. 

 

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 stakeholder engagement 
process.   

 Materiality: 
ThaiBev has processes for identifying and determining material issues; the evaluation process considers factors 
such as stakeholder concerns, business risks and legal compliance and we are not aware of any major material 
issue having been excluded.   However, we believe that future reports should also address other evolving issues 
such as circular economy, food waste, natural resource stewardship, Occupational & Health and Safety.   

 Responsiveness:  
ThaiBev and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that ThaiBev 
should consider expanding its campaigns with stakeholders to further the public’s awareness about the effects of 
alcohol. 

 Reliability:  
ThaiBev uses spreadsheets and a manual system to collect and calculate the data and information associated with 
the selected specific standard disclosures. ThaiBev should internally verify its own data management systems to 
improve data reliability and ensure consistent reporting methodologies across all of its operations; for example, 
water discharge. 
 

LRQA’s competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. 
The outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure 
that the approach applied is rigorous and transparent. 

This verification is the only work undertaken by LRQA for ThaiBev and as such does not compromise our independence 
or impartiality. 
 
Signed              Dated: 10 November 2017 
 

 
 
Opart Charuratana         
LRQA Lead Verifier 
 
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
22th Floor, Sirinrat Building, 3388/76 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 
 
LRQA Reference: BGK600000141 
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ค�าอธิบายศัพท์

ค�าศัพท์ ความหมาย

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก 
(Megatrend)

แนวโน้มใหญ่ของโลก ซึ่งจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวที่ต่อเนื่องยาวนาน 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ความยั่งยืน 
(Sustainability)

การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

ประเด็นส�าคัญ 
(Materiality)

ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงหัวข้อและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบทั้งโอกาสและความเสี่ยง 
ต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ 
ต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
(Direct GHG Emission, Scope1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ การปลดปล่อยจากแหล่งก�าเนิดขององค์กรที่ม ี
อ�านาจในการจัดการและ/หรือสามารถควบคุมได้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม 
(Indirect GHG Emission, Scope2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด 
จากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน�้าที่ถูกน�าเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

จีเอ็มโอ 
(GMO: Genetically Modified Organism)

สิ่งมีชีวิตครอบคลุมพืช สัตว์ แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม  
จากกระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยการตัดเอายีน (Gene) ของ 
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งตามปกติไม่เคยผสมพันธุ ์
กันได้ในธรรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ

Global Water Tool 
(GWT)

เครื่องมือส�าหรับแยกความเสี่ยงและโอกาสเรื่องน�้าขององค์กร ซึ่งจัดท�าโดยสภาธุรกิจโลก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development)

Water Resources Review (WRR) เครื่องมือส�าหรับทบทวนความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรแหล่งน�้าภายในองค์กร

การประเมินการใช้น�้าตลอดวัฎจักรผลิตภัณฑ ์
(Water Footprint)

การประเมินปริมาณการใช้น�้าและปริมาณการเกิดมลภาวะน�้า (หรือน�้าที่เสื่อมคุณภาพ) โดยตลอด
ทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป 
การจัดจ�าหน่าย การบริโภค และการจัดการของเสีย

3Rs 
(reduce, reuse and recycle)

Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ�าเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ 
Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน�าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ�้า 
Recycle คือ การน�าสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่า 
เป็นขยะ น�าไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็น�ามาใช้ใหม่

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน 
(Circular Economy)

ระบบการผลิตที่โลกจะไม่มีของเสียอีกต่อไป โดยของเสียของธุรกิจหนึ่งจะเป็นวัตถุดิบ 
ต้นทางของอีกธุรกิจเสมอ

นวัตกรรม 
(Innovation)

การน�าสิ่งใหม่ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน 
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม
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ค�าศัพท์ ความหมาย

การท�านาแบบประณีต 
(System of Rice Intensification) 
หรือการด�านากล้าต้นเดียว

การผลิตข้าวที่เน้นให้ความส�าคัญกับศักยภาพที่แท้จริงของต้นข้าว ช่วยลดเมล็ดพันธุ ์
ลดปริมาณน�้าได้มากกว่าครึ่งของการท�านาแบบปกติ แต่ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้นหรือเท่าเดิม

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม ่
(Modern Trade)

การค้าขายสินค้าและบริการอย่างสมัยใหม่ สมัยใหม่นั้นแปลว่า การขายสินค้าและบริการที่ม ี
การจัดการอย่างเป็นระบบ คือ 1.การจัดการด้านรูปแบบของร้านและการตกแต่งร้าน 
2.การจัดการเรื่องสินค้าและบริการ 3.การจัดการเรื่องระบบในการควบคุมสินค้าและบริการ 
4.การจัดการเรื่องการบริหารคน เงิน และการตลาด

โรคไม่ติดต่อ หรือเอ็นซีด ี
(NCDs: Non-communicable diseases)

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ โดยทั่วไปอาจเรียกว่า  
กลุ่มโรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดต่อเนื่องยาวนาน และมีการด�าเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ 
ซึ่งแตกต่างจากโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ ที่มักมีการด�าเนินโรคอย่างรวดเร็ว

ก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gases – GHGs)

ประกอบด้วย ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 ) มีเทน (CH4 ) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) 
กลุ่มไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) กลุ่มเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) 
และซัลเฟอร์เฮ็กซาฟลูโอไรด์ (SF6 ) และก๊าซอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นก๊าซเรือนกระจก

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท ์
(Carbon Footprint Label)

ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือแสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน 
กระจกต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นข้อมูลส�าหรับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือก 
ซื้อสินค้า ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

น�้ากากส่า 
Distillery slop (Vinasse)

ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้ที่มีลักษณะเป็นของเหลวจากกระบวนการกลั่นสุรา

หน่วย

วัตต์ (Watt) หน่วยวัดก�าลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด 
ใช้ในการท�างาน

จูล (Joule) หน่วยของงานหรือพลังงาน โดย 1 จูล คือ งานที่ได้จากการใช้แรง 1 นิวตันกระท�าต่อวัตถ ุ
ท�าให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงเป็นระยะทาง 1 เมตร

เฮกโตลิตร (Hectolitre) หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) หน่วยแสดงความสามารถในการท�าให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูปปริมาณก๊าซ 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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ค�าศัพท์ ความหมาย

มาตรฐาน

ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล 

ISO 14046 แนวทางการจัดท�ารอยเท้าน�้าหรือวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

ISO 50001 ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล

ISO 22000 ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

NSF 
(National Sanitation Foundation)

มาตรฐานน�้าดื่มจากมูลนิธิสุขาภิบาลแห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งรับรองคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์น�้าดื่มตามมาตรฐาน U.S. FDA (The United States Food and Drug 
Administration)

GMP/ HACCP 
(Good Manufacturing Practice & Hazard 
Analysis and Critical Control Point)

ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหารต่อผู้บริโภค

FSSC 22000 
(Food Safety System Certification 22000)

ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�าหรับการผลิตอาหาร

DJSI 
(Dow Jones Sustainability Indices)

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวน์โจนส์ เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�าเนิน 
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นน�าระดับโลก

GRI 
(Global Reporting Initiatives)

แนวทางส�าหรับการรายงานผลการด�าเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

SASB 
(Sustainability Accounting Standards 
Board)

มาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน โดยมีการจ�าแนกออกเป็น 79 อุตสาหกรรมใน 10 สาขา

ค�าอธิบายศัพท์146 รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2560
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)



ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards 
และ UNSDGs

Universal Standards

Profile Page/Link/Comment
External 

Assurance
UN SDGs Mapping 

Linkage to Disclosure

GRI 102: GENERAL DISCLOSURES

Organizational Profile

GRI102-1 Name of the organization 12 - -

GRI102-2 Activities, brands, products, and services 15 - -

GRI102-3 Location of headquarters 14 - -

GRI102-4 Location of operations 14 - -

GRI102-5 Ownership and legal form 14 - -

GRI102-6 Markets served 14 - -

GRI102-7 Scale of the organization 14-16 - -

GRI102-8 Information on employees and other workers 16,139 - -

GRI102-9 Supply chain 20-21 - -

GRI102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

13 - -

GRI102-11 Precautionary Principle or approach 34 - -

GRI102-12 External initiatives 9, 22, 78, 88-89, 96, 104 - -

GRI102-13 Membership of associations Please refer to Membership 
of Trade Association website: 
sustainability.thaibev.com/ 
home/policy

- -

Strategy

GRI102-14 Statement from senior decision-maker 4-5, 8-9 - -

GRI102-15 Key impacts, risks, and opportunities 38-39 - -

Ethics and Integrity

GRI102-16 Values, principles, standards, 
and norms of behavior

22-23, 34-35 - 16

GRI102-17 Mechanisms for advice and 
concerns about ethics

35
All employees may seek advice 
and report any such  behaviors 
at Whistleblowing@thaibev.com

- 16

Governance

GRI102-18 Governance structure 24 Yes -

GRI102-25 Conflicts of interest Please refer to Thaibev’s 
Corporate Governance Report: 
http://www.thaibev.com/en08/
aboutus.aspx?sublv1gID=139

- -

GRI102-28 Evaluating the highest governance 
body’s performance

Please refer to Thaibev’s 
Corporate Governance Report: 
http://www.thaibev.com/en08/
aboutus.aspx?sublv1gID=139

- -

ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards 
และ UNSDGs 147



Universal Standards

Profile Page/Link/Comment
External 

Assurance
UN SDGs Mapping 

Linkage to Disclosure

GRI102-30 Effectiveness of risk management processes Please refer to Thaibev’s 
Corporate Governance Report: 
http://www.thaibev.com/en08/
aboutus.aspx?sublv1gID=139

- -

GRI102-32 Highest governance body’s role 
in sustainability reporting

24, 31 - -

Stakeholder Engagement

GRI102-40 List of stakeholder groups 26-27, 31 Yes -

GRI102-41 Collective bargaining agreements Our employees across Thaibev 
Group have the freedom and 
right to join an organization 
and collective bargaining.

Yes 16

GRI102-42 Identifying and selecting stakeholders 25 Yes -

GRI102-43 Approach to stakeholder engagement 25-27 Yes -

GRI102-44 Key topics and concerns raised 29-31 Yes -

Reporting Practice

GRI102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

13, 18-19
Please refer to Thaibev’s 
Annual Report

Yes -

GRI102-46 Defining report content and topic Boundaries 28-31 Yes -

GRI102-47 List of material topics 30-31 Yes -

GRI102-48 Restatements of information 13, 139, 141 Yes -

GRI102-49 Changes in reporting 13 Yes -

GRI102-50 Reporting period 13 - -

GRI102-51 Date of most recent report 13 - -

GRI102-52 Reporting cycle 13 - -

GRI102-53 Contact point for questions regarding the report 13 - -

GRI102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

13 - -

GRI102-55 GRI content index 147-150 - -

GRI102-56 External assurance 142-143 - -

GRI 103: MANAGEMENT APPROACH

GRI103-1 Explanation of the material 
topic and its  boundary

In each section of the 
Sustainability Report

Yes -

GRI103-2 The management approach and its components In each section of the 
Sustainability Report

- -

GRI103-3 Evaluation of the management approach In each section of the 
Sustainability Report - -

ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards 
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Topic-specific Standards

Profile Page/Link/Comment
External 

Assurance
UN SDGs Mapping 

Linkage to Disclosure

ECONOMIC

GRI 201: ECONOMIC PERFORMANCE

GRI201-1 Direct economic value generated and distributed 16, 18-19, 136 Yes

8, 13GRI201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

38, 74-101 -

GRI 204: PROCUREMENT PRACTICES

GRI204-1 Proportion of spending on local suppliers 53, 136 - 12

GRI 205: ANTI-CORRUPTION

GRI205-2 Communication and training about anti-
corruption policies and procedures

35 -

16
GRI205-3 Confirmed incidents of corruption 

and actions taken
35 -

ENVIRONMENT

GRI 302: ENERGY

GRI302-1 Energy consumption within the organization 81, 136-137 Yes

7, 12, 13GRI302-3 Energy intensity 81, 137 -

GRI302-4 Reduction of energy consumption 80-81 -

GRI 303: WATER

GRI303-1 Water withdrawal by source 91-92, 137 Yes
6, 12, 13, 15

GRI303-3 Water recycled and reused 92, 137 Yes

GRI 305: EMISSIONS

GRI305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 85, 137 Yes

7, 12, 13
GRI305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 85, 138 Yes

GRI305-4 GHG emissions intensity 85, 138 -

GRI305-5 Reduction of GHG emissions 80-84, 138 -

GRI 306: EFFLUENTS AND WASTE

GRI306-1 Water discharge by quality and destination 93, 138 Yes
3, 6, 12, 14

GRI306-2 Waste by type and disposal method 101, 138 -

GRI308: SUPPLIER ENVIRONMENTAL ASSESSMENT

GRI308-1 New suppliers that were screened 
using environment criteria

49 - 3, 6, 12, 13, 14, 15

SOCIAL

GRI 401: EMPLOYMENT

GRI401-1 New employee hires and employee turnover 139-140 - 5, 8
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Topic-specific Standards

Profile Page/Link/Comment
External 

Assurance
UN SDGs Mapping 

Linkage to Disclosure

GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

GRI403-2 Types of injury and rates of injury, occupational 
diseases, lost days, and absenteeism, 
and number of work-related fatalities

Please refer to:  
sustainability.thaibev.com

Yes
3, 8

GRI 404: TRAINING AND EDUCATION

GRI404-1 Average hours of training per year per employee 58, 140 Yes

4, 8
GRI404-2 Program for upgrading employee skills 

and transition assistance programs
56-62 -

GRI404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

56-62, 141 Yes

GRI 406: NON-DISCRIMINATION

GRI406-1 Incidents of discrimination and 
corrective actions taken

65 - 5, 8, 16

GRI 407: FREEDOM OF ASSOCIATION AND COLLECTIVE BARGAINING

GRI407-1 Operations and suppliers in which the 
right to freedom of association and 
collective bargaining may be at risk

51, 65 -
8

GRI 408: CHILD LABOR

GRI408-1 Operations and suppliers at significant 
risk for incidents of child labor

51, 65 - 8

GRI 409: FORCED OR COMPULSORY LABOR

GRI409-1 Operations and suppliers at significant risk 
for incidents of forced or compulsory labor

51, 65 - 8, 16

GRI 412: HUMAN RIGHTS ASSESSMENT

GRI412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments

51, 65 - 5, 16

GRI 413: LOCAL COMMUNITIES

GRI413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

17, 104-129, 141 Yes 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 16, 17 

GRI 414: SUPPLIER SOCIAL ASSESSMENT

GRI414-1 New suppliers that were screened 
using social criteria

49 - 12, 16

GRI 416: CUSTOMER HEALTH AND SAFETY

GRI416-1 Assessment of the health and safety 
impacts of product and service categories

44 - 3

GRI 417: MARKETING AND LABELING

GRI417-1 Requirements for product and 
service information and labeling

45 - 3

GRI417-3 Incidents of non-compliance concerning 
marketing communications

46-47 - 16

GRI 419: SOCIOECONOMIC COMPLIANCE

GRI419-1 Non-compliance with laws and regulations 
in the social and economic area

34-35 - 16

ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI Standards 
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