ห้าธันวาจารึกในหทัยราษฎร์
เฉลิมพระชนมพรรษานฤบดี
เจ็ดสิบปียาวนานที่ผ่านผัน
เพื่อทรงช่วยอ�ำนวยสุขทุกชีวิน
ทรงขจัดปัดเป่าบรรเทาโศก
ได้ลืมตาอ้าปากพ้นยากจน
ทรงครองราชย์ด้วยธรรมที่ล�้ำเลิศ
ทรงสมานสามัคคีพี่น้องไทย
มาบัดนี้สิ้นแล้วพระจอมขวัญ
ร�ำลึกถึงวันวารที่ผ่านมา
แสนคิดถึงพระองค์ผู้สู่สวรรค์
ราโชวาทก้องหทัยยังได้ยิน
จะขอตั้งใจจิตอธิษฐาน
ท�ำความดีหนักแน่นไม่แคลนคลอน

อภิวาทกราบองค์พระทรงศรี
จอมจักรีผู้เป็นพ่อของแผ่นดิน
พระทรงธรรม์เสด็จไปในทุกถิ่น
ให้พออยู่พอกินสิ้นกังวล
ทั้งภัยโรคสารพัดที่ขัดสน
ประชาชนร่มเย็นเป็นสุขใจ
จึงก่อเกิดยุคทองที่ผ่องใส
เหนือสิ่งใดประโยชน์สุขปวงประชา
เหลือร�ำพันทุกข์ใจไปทั่วหล้า
ยากสะกดหยดน�้ำตาที่หยาดริน
ทุกคืนวันถอนใจไม่สุดสิ้น
ทั้งแผ่นดินร�ำลึกมั่นนิรันดร
ปฏิญาณสานต่อที่พ่อสอน
ตราบม้วยมรณ์จงรักมั่นไม่ผันแปร

ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ประพันธ์โดย นายนิติกร กรัยวิเชียร

ทรงเป็นนักคิด
และทรงพระปรีชาสามารถ
สร้างคุณูปการยิ่งใหญ่เพื่อพสกนิกร

พระราชด�ำริ พระราชด�ำรัส พระบรมราโชวาท
และพระราชกรณียกิจ อันสร้างคุณูปการ
อย่างอเนกอนันต์ ยังคงตราตรึงอยู่ในใจทุกคน
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

“ความเจริญที่แท้นี้มีลักษณะ
เป็นการสร้างสรรค์
เพราะอ�ำนวยประโยชน์ถึงผู้อื่น
และส่วนรวมด้วย”
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ
ในพิธีพระราชทานปริญญาและอนุปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 10 กรกฏาคม พ.ศ. 2518

ตลอดเวลาของการครองสิริราชสมบัติ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงเป็นดั่งแสงธรรมน�ำพาพสกนิกร
ชาวไทย ทรงเป็นดั่งเข็มทิศแห่งคุณธรรมและทรงเป็นผู้น�ำที่สละพระวรกายดูแลทุกข์สุขของไพร่ฟ้าทุกหมู่เหล่าอย่างมิเหน็ดเหนื่อย
พวกเราทุกคนที่ไทยเบฟรู้สึกโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งต่อการเสด็จสรรคตของพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันพวกเราก็มีปณิธานอันตั้งมั่น
ที่จะสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ให้ยั่งยืนตลอดไป
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงพระปรีชาสามารถหลากหลายด้าน ทรงเป็นทั้งผู้น�ำประเทศ นักการทูต
นักวิทยาศาสตร์ ผู้สร้างนวัตกรรม ศิลปิน นักดนตรี และบทบาทอื่นๆ อีกมากมาย พระองค์ทรงเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการปฏิบัติสู่
ความยั่งยืน โครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,400 โครงการมุ่งสร้างพัฒนาการทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่สมดุลโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกล พระองค์ทรงสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ โดยทรงค�ำนึงถึงผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรมชุมชนในท้องถิ่น ดังที่นายโคฟี อันนัน อดีตเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้กล่าวสรรเสริญพระองค์ไว้
ในปี พ.ศ. 2549 เนื่องในโอกาสที่องค์การสหประชาชาติทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความส�ำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์” ว่า
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระองค์อย่างอเนกอนันต์ในการพัฒนามนุษย์จนได้รับการขนานพระนามจากชาวโลกว่า
พระมหากษัตริย์นักพัฒนา พระองค์ทรงเยี่ยมเยียนพสกนิกรที่ยากไร้และด้อยโอกาส ทั่วทุกภูมิภาคโดยมิได้ค�ำนึงถึงสถานะ ชาติพันธุ์
และศาสนา ทรงสดับรับฟังปัญหาความทุกข์ยากของราษฎรและทรงมีพระเมตตาพระราชทานแนวทางในการด�ำรงชีพ เพื่อให้ประชาชนของ
พระองค์สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน”
การทรงงานด้านการพัฒนาตลอดหลายทศวรรษของของพระองค์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวทาง
ที่ผู้คนให้ความสนใจพร้อมๆ กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 ขององค์การสหประชาชาติ
พระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจอันเป็นแบบอย่างของพระองค์ยังคงอยู่ในหัวใจของเราทุกคน ไทยเบฟน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในทุกๆ แนวทางการตัดสินใจที่จะน�ำพาเราไปสู่ความยั่งยืน นี่คือแรงบันดาลใจของเราที่จะมาร่วมกันสร้างโลกที่ยั่งยืนอันมีความ
สมดุลอย่างลงตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ และท�ำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมายได้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช ฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคารโครงการค้นคว้าน้ำ�มันเชือ้ เพลิง และ
เริ่มผลิตแอลกอฮอล์จากอ้อย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2529

คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับ โครงการปรับปรุงหอกลั่นแอลกอฮอล์
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 (คุณอะเคื้อ บุญญสิริ เอื้อเฟื้อภาพ)

การถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึง
การติดต่อประสานงานกับพระราชส�ำนัก
นายเจริญ สิริวัฒนภักดี และบริษัทในกลุ่มโรงงานสุรา ได้มี
โอกาสถวายงานใน “โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา” ในส่วน
งานต่างๆ ของ “งานโครงการทดลองผลิตเชื้อเพลิง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2533 เป็นต้นมา โดยมีกิจกรรมหลักสรุปได้ดังนี้

โครงการทดลองผลิตเชื้อเพลิง
ในปี พ.ศ. 2533 บริษัท สุราทิพย์ จำ�กัด ได้เข้ามาช่วยสนับสนุน

ราชสมบัติครบ 50 ปี ของสำ�นักพระราชวัง และฝ่ายเทคนิคกลุ่มบริษัท
สุราทิพย์ช่วยดูแล ซ่อมบำ�รุงถังหมักหอกลั่นตลอดมาถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2545 กลุ่มบริษัท แสงโสม จำ�กัด ได้ดำ�เนินการปรับปรุง
ห้องผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น และสามารถเห็นกระบวนการผลิตสะดวกได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น
พ.ศ. 2548 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ได้ปรับปรุง
ทาสีอาคาร ระบบไฟฟ้า และ อุปกรณ์การผลิต
พ.ศ. 2549 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ได้ปรับปรุง
หลังคาหอกลั่น ห้องประชุมและบ่อเก็บกากน้ำ�ตาล
พ.ศ. 2551 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ได้ปรับปรุง

ในการผลิตแอลกอฮอล์ โดยทางบริษัทได้เข้ามาช่วยปรับปรุงหอกลั่น

ระบบเครื่องกลไฟฟ้า การปรับปรุงถังหมัก-หอกลั่นแอลกอฮอล์ และ

ให้สามารถผลิตแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธ์ิร้อยละ 95 และยัง

อาคารโรงงาน ที่ชำ�รุดเนื่องจากใช้งานมานานตั้งแต่ พ.ศ. 2538

สามารถผลิตได้ 5 ลิตรต่อชัว่ โมง จากกากน้ำ�ตาล โดย

พ.ศ. 2552 บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) น้อมเกล้าฯ

นายเจริญ สิรวิ ฒ
ั นภักดีได้รับเชิญเป็นที่ปรึกษาในการนี้ ได้ทูลเกล้าฯ

ถวายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ร้อยละ 95 เพื่อใช้ในกิจการของโครงการ

ถวายเงินจำ�นวน 200,000 บาท เพื่อเป็นการสนับสนุนโครงการ

ส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา รวมถึงปรับปรุง ซ่อมแซมโรงกลั่น

ปี พ.ศ. 2537 ทางบริษัท สุราทิพย์ จำ�กัด และโครงการส่วน

แอลกอฮอล์และปรับปรุงป้าย นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้ถวายงานใน

พระองค์สวนจิตรดา ได้ขยายกำ�ลังการผลิตแอลกอฮอล์จนเพียงพอที่

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริต่างๆ อาทิ มูลนิธิชัยพัฒนา

จะผสมกับน้ำ�มันเบนซิน โดยทำ�การผสมแอลกอฮอล์ในอัตราส่วน 1 ส่วน

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิโครงการหลวง

ต่อน้ำ�มันเบนซิน 4 ส่วน หรือมีแอลกอฮอล์ร้อยละ 25 ในส่วนผสม

มูลนิธิพระดาบส มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

น้ำ�มัน และเรียกน้ำ�มันที่ผ่านการผสมนี้ว่า “ก๊าซโซฮอล์”

ติ์ พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ

น้ำ�มันก๊าซโซฮอล์ที่ผลิตได้นั้นถูกนำ�ไปใช้เป็นน้ำ�มันเชื้อเพลิง

แพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิขาเทียม ใน

สำ�หรับรถยนต์ทุกคันในโครงการส่วนพระองค์ ทั้งยังมีส่วนร่วมในการ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรม

สร้างอาคารหอกลั่น ถังหมัก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 และเป็นหนึ่งใน

ราชูปถัมภ์ ฯลฯ

โครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย

พิธีอัญเชิญพระครุฑพ่าห์ขึ้นประดิษฐาน ณ อาคารสำ�นักงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์” เกียรติประวัติ
และความภาคภูมิใจอันสูงสุด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์” ให้แก่ บริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2556
ตราตั้ง “พระครุฑพ่าห์” ที่บริษัท ห้างร้าน เอกชนต่างๆ
ได้รับพระราชทานนั้น เป็นเครื่องหมายรับรองว่าบริษัทนั้นๆ มีหลักฐาน
มั่นคง ประกอบการค้าด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และนำ�ความเจริญมา
สู่ประเทศชาติ เคยมีส่วนการทำ�การค้าขายติดต่อกับราชสำ�นักด้วย
ความจงรักภักดีในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ฯ นับเป็นความภาคภูมิใจอันสูงสุดของคณะกรรมการผู้บริหาร
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สารจากกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่าความพยายามด้านการ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืนของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ “ไทยเบฟ”
ได้รบ
ั การยอมรับจากดัชนีความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (DJSI) ให้อยูใ่ นรายชือ่
บริษัทกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในปี 2559 ซึ่งเป็น
เกียรติอย่างสูงสุดแก่ฝ่ายจัดการ พนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
เรา และยังเป็นก�ำลังใจอย่างมากที่ได้รับการยอมรับด้านความยั่งยืน
ท�ำให้เรามีความตั้งใจอันแรงกล้ามากขึ้นที่จะสร้างและแบ่งปันคุณค่า
การเติบโตเพื่อสร้างโลกอันยั่งยืน ด้วยเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ

ทรัพยากรที่มี และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อให้พวกเขาเกิดความคิด
ริเริ่มและมีรายได้เพิ่มขึ้น พัฒนาความสามารถในการแข่งขันและ
ศักยภาพ ซึ่งจะท�ำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและพึ่งพา
ตนเองได้

แรงบันดาลใจในการเดินทางครั้งส�ำคัญนี้เกิดจากความมุ่งมั่นสู่
ความเป็นเลิศทางธุรกิจของเรา อุดมการณ์อันแรงกล้าที่ใช้หัวใจ
น�ำความภาคภูมิใจในความเป็นเอเชีย และความปรารถนาที่จะมอบ
สิ่งดีๆ คืนให้กับสังคม และที่ส�ำคัญที่สุด การเดินทางสู่ความยั่งยืนของ
เราได้ รั บ แรงบั น ดาลใจจากพระราชกรณี ย กิ จ ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทย

ในด้านสิ่งแวดล้อม ไทยเบฟได้น�ำหลักเศรษฐกิจที่เรียกว่า “เศรษฐกิจ
แบบหมุนเวียน” มาปรับใช้กับการด�ำเนินธุรกิจ ท�ำให้เราสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผ่านการบริหาร
จัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ การป้องกันมลภาวะ การหมุนเวียนน�ำกลับ
มาใช้ใหม่ นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ การบริหาร
จัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม
ด้านบรรจุภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ตลอดระยะเวลา 70 ปีแห่งการครองราชย์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอุทิศพระองค์
เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
คนยากจนในชนบท พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยมิเห็นแก่
เหน็ดเหนือ่ ยพระวรกาย ตามค�ำมัน
่ สัญญาทีไ่ ด้พระราชทานให้กบ
ั ปวงชน
ชาวไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อปี 2493 ว่า “เราจะครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอด
เจ็ดทศวรรษที่ผ่านมา พระองค์ทรงด�ำเนินตามพระราชด�ำรัสนี้ อย่างที่
ประจักษ์ถ่องแท้ผ่านโครงการพัฒนาในพระราชด�ำริเกีย
่ วกับความยัง่ ยืน
กว่า 4,400 โครงการทัว่ ประเทศไทย หลักการและข้อคิดต่างๆ ทีพ
่ ระองค์
ทรงศึกษาไว้นั้นได้ถูกกลั่นกรองออกมาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทุกคนที่ไทยเบฟได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน
วิธก
ี ารท�ำงานเพือ่ ให้บรรลุผลความยัง่ ยืน มีธรรมาภิบาลทีด
่ แี ละมีความ
ร่วมมืออย่างแข็งแกร่งในภูมิภาค เรายังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม นับเป็นความอัศจรรย์ยิ่งที่หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ที่ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เราทุกคนเชื่อว่าการเดินตาม
รอยพระราชปรัชญาของพระองค์อย่างมุ่งมั่นจะช่วยให้โลกใบนี้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้
ตัวอย่างหนึ่งในการท�ำงานของไทยเบฟในบทบาทผู้น�ำที่พยายาม
บรรลุผลแห่งความยั่งยืนคือการที่เราได้มีส่วนร่วมสนับสนุน “นโยบาย
สานพลังประชารัฐ” ของรัฐบาล ซึ่งเปิดทางให้เกิดความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาค
ประชาชน เรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่เน้นให้
ความส�ำคัญกับการช่วยเหลือเศรษฐกิจชนบทผ่านวิสาหกิจชุมชนพื้นที่
ทั้งนี้ ไทยเบฟได้เน้นการช่วยเหลือชุมชนในต่างจังหวัดในการพัฒนา
สินค้าเกษตร เพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปสินค้าการเกษตร และ
เสริมสร้างการท่องเที่ยวโดยชุมชน เราช่วยให้ชุมชนท้องถิ่นตระหนักถึง
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นอกจากโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนแล้ว ไทยเบฟยังด�ำเนินการ
และสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สุขภาพ การศึกษา
และการกีฬา ซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นเดียวกัน

ไทยเบฟพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเป็น “ผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มครบวงจร
ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน” ให้ได้ภายในปี 2563
เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะน�ำแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมาสนับสนุน
วิสัยทัศน์ 2020 ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายการ
พัฒนาทีย
่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติ แนวปฏิบต
ั ขิ องตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ และแนวทาง GRI รวมทั้งกระแสความยั่งยืนของโลกและ
นวัตกรรม เพื่อสร้างสรรค์แนวนโยบายอันทรงพลังและด�ำเนินการจาก
หลายด้านที่จะสร้างการเจริญเติบโตและความสมดุลในการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปพร้อมๆ กัน
เราเห็นว่า นี่คือวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติทั้งทางธุรกิจและ
วิสาหกิจเพือ่ สังคม เพือ่ ให้ประสบความส�ำเร็จร่วมกันกับชุมชนในท้องถิน
่
ให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย เพื่อสร้างสรรค์
และแบ่งปันโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้เกิดโลกที่ยั่งยืน และเพื่อเป็นบริษัท
เครื่องดื่มครบวงจรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีความยั่งยืน
อย่างแท้จริง

ฐาปน สิริวัฒนภักดี
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่

A LW AY S W I T H YO U

อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
การได้เป็นส่วนหนึ่งในการเติมความสุขให้ผู้บริโภค
ในทุกช่วงเวลา เป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มครบวงจร ที่ตรงใจผู้บริโภคในทุกช่วงวัย
พร้อมทั้งดำ�เนินตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการสร้างสมดุลของ 4 มิติ
ในด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม
โดยสร้างสรรค์ให้ดียิ่งขึ้นไป
และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
G4-3, G4-13, G4-17, G4-22, G4-23, G4-28, G4-30, G4-31, G4-32, G4-33

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ“ไทยเบฟ” ได้มก
ี ารจัดท�ำรายงานการ
พัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประจ�ำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา โดยรายงานการพัฒนา
ที่ยั่งยืนประจ�ำปี 2559 ฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 3 ที่จัดท�ำขึ้นตามแนวทางการ
รายงานแบบ Core ของ Global Reporting Initiative ฉบับล่าสุด (G4) เพื่อรายงาน
ผลการด�ำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผ่านหัวข้อที่ไทยเบฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความสนใจและให้ความส�ำคัญ นอกจากนี้ยังแสดงถึงกลยุทธ์ แนวทางและวิธีการ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals-SDGs)
ทั้ง 17 เป้าหมายอีกด้วย
ผลการด�ำเนินงานในด้านเศรษฐกิจ อาทิ รายได้ ค่าใช้จ่าย ภาษี ได้อ้างอิงมาจากรายงานประจ�ำปี 2559 ของบริษัท ผลการด�ำเนินงานด้านอื่นๆ
ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม เป็นผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2556-2559 เพื่อแสดงให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของไทยเบฟสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืน
ระยะเวลาของการรายงานในครั้งนี้เป็นรายงานตามปีงบประมาณ ซึ่งในปีนี้ไทยเบฟปรับรอบปีงบประมาณเป็นปีแรกจากเดือนมกราคมถึงเดือน
ธันวาคม เป็นเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน รวมระยะเวลา 9 เดือน ทั้งนี้ผลการด�ำเนินงานย้อนหลังในปี 2556-2558 เป็นการรายงานผลใน
ระยะเวลา 12 เดือน โดยอ้างอิงตามหลักการรายงานงบการเงินและผลการด�ำเนินการในรายงานประจ�ำปี 2559 เป็นหลัก ขอบเขตการรายงาน
ครอบคลุมไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟในประเทศไทยเท่านั้น ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นการรวบรวมข้อมูลในระดับโรงงานจากโรงงาน 31 แห่ง แบ่งเป็นโรงงานสุรา 18 แห่ง โรงงานเบียร์ 3 แห่ง และโรงงานเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ 10 แห่ง (โรงงานโออิชิ 3 แห่งและโรงงานเสริมสุข 7 แห่ง)*
ไทยเบฟได้จัดท�ำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนฉบับนี้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท www.thaibev.com
รายงานฉบับนี้ได้รับการรับรองจากบริษัท ERM CVS ซึ่งเป็นผู้รับรองรายงานความยั่งยืนจากภายนอก โดยได้รับรองตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม
และสังคม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานความยั่งยืนฉบับนี้
หากท่านมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามสามารถติดต่อคณะท�ำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้ทาง info@thaibev.com และท่านสามารถ
ให้ความเห็นเพิ่มเติมโดยใช้แบบฟอร์มที่แนบท้ายรายงานฉบับนี้ คณะท�ำงานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งจะที่ได้พิจารณาข้อเสนอแนะดังกล่าวและน�ำ
ไปปรับปรุงคุณภาพของรายงานต่อไป

* ขอบเขตนี้ไม่รวม บริษัท เอส.พี.เอ็มอาหารและเครื่องดื่ม จ�ำกัด

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เกี่ยวกับไทยเบฟ

9

G4-4, G4-5, G4-6, G4-7, G4-8, G4-9, G4-10, G4-12, G4-EC1

ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปยุโรป

ทวีปเอเชีย

ทวีปแอฟริกา

วิสัยทัศน์

การเป็นกลุ่มบริษัทไทยผู้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มครบวงจร
ในระดับโลก โดยมุ่งเน้นที่ความเป็นเลิศเชิงพาณิชย์ ความต่อเนื่อง
ในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้อยู่ในระดับพรีเมี่ยม และความเป็น
มืออาชีพ

พันธกิจ

พันธกิจของไทยเบฟคือ การประสาน “สัมพันธภาพ” กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียที่มีความส�ำคัญกับบริษัทในทุกๆ ด้าน โดยมอบคุณค่าที่
ส�ำคัญ 6 ประการ
• มอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจ�ำหน่ายโดยให้บริการอย่าง
มืออาชีพ
• ให้ความส�ำคัญเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วย
การเติบโตของรายได้และผลก�ำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง
• เป็นแบบอย่างในด้านความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการ
ด�ำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
• มอบความไว้วางใจ อ�ำนาจ และรางวัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างความ
ร่วมรับผิดชอบ และ
• สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

กลยุทธ์
•
•
•
•
•

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าที่โดนใจ
การขายและการกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง
ความเป็นมืออาชีพ

ทวีปออสเตรเลีย

ความเป็นมา

ไทยเบฟก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยในปี 2546 โดยมีจุดประสงค์เพื่อรวม
กิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเบียร์และสุราชั้นน�ำของไทยที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมทุนรายอื่นๆ เข้ามาเป็นกลุ่มบริษัท ต่อมาในปี 2549
ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (“SGX”) ปัจจุบัน
มีมูลค่าตลาดกว่า 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2559) ภายหลังจากจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
สิงคโปร์ ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตธุรกิจจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปสู่
ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์และอาหาร เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ของสินค้า เพิ่มประสิทธิผลในช่องทางการกระจายสินค้า รวมถึง
กระจายความเสี่ยงของกิจการ ปัจจุบันไทยเบฟไม่เพียงแต่เป็นผู้ผลิต
เครื่องดื่มชั้นน�ำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ผลิตเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุด
รายหนึ่งในเอเชียอีกด้วย โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 4 สายธุรกิจ ได้แก่
สุรา เบียร์ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร

สินค้าหรือบริการ

ปัจจุบันไทยเบฟมีบริษัทย่อยในกลุ่ม 127 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 30
กันยายน 2559) ซึ่งรวมโรงงานผลิตสุรา 18 แห่ง โรงงานผลิตเบียร์
3 แห่ง และโรงงานผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์อีก 11 แห่ง
ไทยเบฟมีเครือข่ายการกระจายสินค้าทีค
่ รอบคลุมกว่า 400,000 จุดทัว่
ประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของกลุ่มสุราได้แก่ รวงข้าว แสง
โสม แม่โขง หงส์ทอง และเบลนด์ 285 นอกจากนี้เบียร์ช้างก็เป็น
ผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มเบียร์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
กลุ่มนักดื่มเบียร์ชาวไทย ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่มีชื่อเสียงของไทยเบฟ ประกอบด้วย ชาเขียวโออิชิ เครื่องดื่มอัดลม
เอส และนํ้าดื่มคริสตัล ไทยเบฟจ�ำหน่ายสินค้าครอบคลุมกว่า 90
ประเทศทั่วโลกและมีโรงกลั่นสุรา 5 แห่งในประเทศสกอตแลนด์ ซึ่งเป็น
แหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงในการผลิตเหล้าวิสกี้ชั้นน�ำระดับโลกอย่าง
Balblair, Old Pulteney และ Speyburn นอกจากนี้ไทยเบฟยังมี
โรงงานผลิตสุราอีก 1 แห่งในประเทศจีนที่ผลิตสุรายี่ห้อ Yulinquan

127

บริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ

11

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

3

18

โรงงานเบียร์

โรงงานสุรา

จำนวนพนักงาน

ยอดขาย

139,153
ล้านบาท

กำไร

19,036
ล้านบาท

หมายเหตุ:

รายได้จากการขายและก�ำไรสุทธิครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน

40,702
จำนวนคน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

0.52
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

15.67%

ไทยเบฟให้ ก ารสนั บ สนุ น

โครงการศิลปวัฒนธรรม
มากกว่า

10
โครงการ

ในปี 2559

มอบผ้าห่ม จำนวน

3,400,000
บริจาคทั่วถึงแล้ว

ปีที่ผ่านมา

45 จังหวัด
578 อำเภอ
ไทยเบฟมีโครงการ

ที่สร้างสรรค์พัฒนาสังคม

100% ครอบคลุม

77 ประเทศไทย
จังหวัด ของ

21%

79%

เปรียบเทียบกับปี 2557

เปรียบเทียบกับปี 2557

47%

16%

เปรียบเทียบกับปี 2557

34.55 เมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

การลดสัดส่วนของการใช้น้ำผิวดิน

การลดสัดส่วนขยะอันตราย

ผืน

การลดสัดส่วนสารทำความเย็น R12

การลดสัดส่วนการใช้พลังงาน
เปรียบเทียบกับปี 2557

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ผลการด�ำเนินการทางธุรกิจ
ประเทศไทย

4%

มกราคม - กันยายน

173,419
ล้านบาท

ต่างประเทศ

96%

รายได้รวมปี 2559

มกราคม - ธันวาคม

ประเทศไทย

ต่างประเทศ

96%

รายได้รวมปี 2558

G4-10, G4-EC1

4%

139,887
ล้านบาท

เงินปันผลประจำปี

ต้นทุนขาย
150,000

20,000

15,066

ล้านบาท

ล้านบาท

15,317
15,000

10,000
2558

(ม.ค. - ธ.ค.)

2559

50,000
10,000

ปี

2558

(ม.ค. - ก.ย.)

(ม.ค. - ธ.ค.)

5,000
10,389

ปี

(ม.ค. - ก.ย.)

4,508
3,643

4,000

10,000
5,000

3,000
2,000

1,000
2558

หมายเหตุ:

2559

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ล้านบาท

ล้านบาท

12,653

97,591

100,000

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
15,000

121,830

(ม.ค. - ธ.ค.)

2559

(ม.ค. - ก.ย.)

ปี

1,000
2558

(ม.ค. - ธ.ค.)

2559

(ม.ค. - ก.ย.)

1. การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วย รายได้ (อ้างถึง G4-EC1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างถึง G4-EC1: Operating Costs) ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ข องพนักงาน (อ้างถึง
G4-EC1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Government) และ เงินปันผลประจ�ำปี (อ้างถึง G4-EC1: Payments to Providers
of Capital) ในขณะทีเ่ นือ้ หาของรายงานครอบคลุมเฉพาะการด�ำเนินงานในประเทศไทย อย่างไรก็ตามหัวข้อการเติบโตทางธุรกิจครอบคลุมไทยเบฟและบริษท
ั ย่อยในกลุม
่ ไทยเบฟ
ตามรายงานประจ�ำปี 2559
2. ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย คือ จ�ำนวน 2,665.15 ล้านบาท ในช่วงเดือน มกราคม-กันยายน ปี 2559 และ จ�ำนวน 3,412 ล้านบาท
ในช่วงเดือน มกราคม - ธันวาคม ปี 2558 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รฐั บาลเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขายด้วย
3. รายได้จำ� แนกตามเขตภูมศ
ิ าสตร์ของกลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย ส�ำหรับปีนสี้ น
ิ้ สุด วันที่ 30 กันยายน 2559
4. เงินปันผลประจ�ำปีสำ� หรับผูถ
้ อื หุน
้ ของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

ปี

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ

ไทยเบฟเชื่อว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและ
มีคุณค่าถึงมือผู้บริโภค พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
ไทยเบฟจึงให้ความส�ำคัญกับห่วงโซ่คุณค่า ที่เริ่มต้น
จากการจัดซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า
การตลาดและการขาย และในขั้นตอนสุดท้าย
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
ไทยเบฟวางแนวทางในการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าให้มี
ความยั่งยืน โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละ
กลุ่ม เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจได้ว่าจะได้รบ
ั การ
เอาใจใส่ และพัฒนาเรือ่ งความยัง่ ยืนไปพร้อมกัน อีกทั้ง
ยังเติบโตเคียงข้างไปกับไทยเบฟได้ในระยะยาว
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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2

1

การผลิต

การจัดซื้อจัดหา

5

1
การจัดซื้อจัดหา

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของ
วัตถุดิบและมุ่งเน้นพัฒนาคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
ผ่านกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าที่มีการน�ำ
ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเข้ามา
มีส่วนร่วม มุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมความ
มีจริยธรรมของบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อและ
น�ำไปสู่การพัฒนาแนวทางการจัดซื้อจัดหา
อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

2
การผลิต

ไทยเบฟใช้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย
และใส่ใจในทุกๆ กระบวนการของการผลิต เพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานแก่ผู้บริโภค
โดยมีการค�ำนึงถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น
ทรัพยากรน�้ำ และพลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีการท�ำกิจกรรมร่วมกับชุมชน
รอบโรงงานและเปิดเผยข้อมูลสู่ชุมชนเหล่านี้
ตามช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

3

การกระจายสินค้า

4

3
การกระจายสินค้า

ด้วยช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม
ท�ำให้สินค้าถูกส่งต่อไปยังผู้บริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ไทยเบฟยังให้ความ
ส�ำคัญและเอาใจใส่ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความ
ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการดูแลผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นจากการขนส่ง การใช้พลังงาน เชื้อเพลิง
และการลดการก่อให้เกิดมลภาวะจากการ
ด�ำเนินกิจกรรม รวมไปถึงการดูแลด้านความ
ปลอดภัยให้แก่พนักงาน ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางการขนส่ง รวมไปถึงชุมชนโดยรอบ
ท�ำให้บริษัทในกลุ่มสามารถควบคุมและจัดการ
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้เป็นอย่างดี

15

การตลาดและการขาย

4
การตลาดและการขาย

ไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค
ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ
และท�ำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบต่อ
สังคม โดยใส่ใจกับการรับฟังเพื่อพัฒนา
การขายและการตลาดให้เข้าถึงลูกค้าได้
มากกว่า อีกทั้งยังจัดกิจกรรมร่วมกับลูกค้า
และผู้บริโภคเพื่อสานสัมพันธ์น�ำไปสู่
การพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืน

5
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

ไทยเบฟใส่ใจในการลดผลกระทบของ
บรรจุภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายหลังการบริโภค
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มให้น้อยที่สุด
โดยการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
และกระบวนการน�ำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

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

กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน

ไทยเบฟน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาใช้ในการพัฒนาแนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืน พร้อมทั้งยึดถือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติเป็นรากฐานส�ำคัญ เพื่อผลักดันให้องค์กรสั่งสมความรู้และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวม โดยในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
ตัดสินใจการด�ำเนินงานของบริษัทนั้น ประกอบไปด้วยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด�ำริว่า หากบริษัทปฏิบัติตามหลัก 3 ประการดังกล่าว ควบคู่ไปกับการใช้
ความรู้และคุณธรรม บริษัทก็จะสามารถน�ำพาธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนและความส�ำเร็จได้

พนักงานไทยเบฟควรแน่ใจว่าทุกการตัดสินใจและการกระท�ำเป็นไปตามหลักทั้งสามประการของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ

การมีภูมิคุ้มกันที่ดี
• การบริหารจัดการความเสีย
่ ง
• เตรียมพร้อมเพื่อผลกระทบ
ในอนาคตหรือ
ความเปลี่ยนแปลง

ความมีเหตุผล
• ประเมินเหตุและผลของ
ทุกการกระท�ำที่มีต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
• สร้างคุณค่าที่แท้จริง

ความพอประมาณ
• อยู่ในวิถีและศักยภาพ
• หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
• มีวินัยทางการเงิน

ไทยเบฟเชื่อในประโยชน์ของการเติบโตอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสามประการ
และคุณค่าอีกสองประการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นั่นคือ ความรู้ และคุณธรรม
คุณธรรม
• ความซื่อสัตย์
• ความบริสุทธิ์ใจ
• ความอุตสาหะ
• ความมีสติ
• ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความรู้
• ข้อมูลเชิงลึก
• ความเข้าใจที่ถูกต้อง
• การให้ความส�ำคัญกับ
ความรู้และประสบการณ์

การน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจจะน�ำองค์กรไปสู่ความก้าวหน้าอย่างสมดุลใน 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ทั้งนี้ ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะประยุกต์ใช้หลักปรัชญาดังกล่าว
เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจในทุกด้าน เพื่อสร้างความก้าวหน้าในมิติทั้งสี่ ไทยเบฟเชื่อมั่นว่าบริษัทจะสามารถน�ำประสบการณ์ที่
ได้รับระหว่างเส้นทางสู่ความยั่งยืนไปสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจ�ำกัดให้แก่ธุรกิจและสังคมโดยรวมต่อไป

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

วัฒนธรรม

การสร้างคุณค่าทางธุรกิจ

การจัดการดูแลผลกระทบ
ทางธุรกิจ

การดูแลและแบ่งปัน

การอนุรักษ์วัฒนธรรม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

นอกจากการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไทยเบฟยังแสดง
เจตนารมณ์ในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง
17 ประการขององค์การสหประชาชาติตามที่ได้ระบุไว้ในวาระการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยไทยเบฟได้น�ำเป้าหมายดังกล่าวมา
เป็นแนวทางในการก�ำหนดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนิน
งานของบริษัทในหลายด้าน ทั้งนี้ ไทยเบฟเห็นว่าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาตินั้นมีความสอดคล้องกัน และเป็นแนวทางส�ำคัญที่จะช่วย
ผลักดันการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับสากล โดยหลัก
การทั้งสองล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นการใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความ
สร้างสรรค์ในการสรรสร้างความเจริญรุ่งเรืองที่ทุกฝ่ายสามารถร่วม
แบ่งปันและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นได้ ทั้งยังให้ความส�ำคัญกับ
การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาทรัพยากร
บุคคลอย่างใส่ใจและเข้าอกเข้าใจ นอกจากนี้ หลักการดังกล่าวยังแสดง
ให้เห็นว่าการเจริญเติบโตทางธุรกิจในด้านเศรษฐกิจจะน�ำมาซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ดีได้นั้น ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
มีเหตุผลและยึดหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดีเป็นส�ำคัญ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนยัง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020 ของไทยเบฟในการก้าวขึ้นสู่การเป็น
“ผู้น�ำธุรกิจเครื่องดื่มในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน”
โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโต
ทางธุรกิจของไทยเบฟ
ไทยเบฟเชื่อมั่นว่าการน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเป็นหลักส�ำคัญของกลยุทธ์
การพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทนั้น จะส่งผลประโยชน์และเสริมสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุลให้แก่บริษัทตลอดห่วงโซ่คุณค่า ตลอดจน
สังคม สิ่งแวดล้อม และทุกประเทศที่ไทยเบฟด�ำเนินธุรกิจ
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โครงสร้างการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่

คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

คณะทำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ

กลุ่มธุรกิจสุรา

กลุ่มธุรกิจเบียร์

กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ได้จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความ
ยั่งยืนทางธุรกิจของไทยเบฟขึ้นเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง 12 ท่าน
กล่าวคือ กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรรมการรองกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่อาวุโส รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงในทุกสายงาน
โดยมีกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการ
พัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจรับผิดชอบในการพิจารณา วางแผน
ก�ำหนดนโยบาย และด�ำเนินการด้านการพัฒนาความยั่งยืนให้มีความ
สอดคล้องกับทิศทางองค์กรที่ก�ำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทหรือ
คณะกรรมการบริหาร

สายธุรกิจต่อเนื่อง

คอร์เปอเรทฟังก์ชัน

นอกจากนี้คณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจได้จัดตั้ง
คณะท�ำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจ เพื่อด�ำเนินงานด้านการ
พัฒนาความยั่งยืน ภายใต้ส�ำนักพัฒนาความเป็นเลิศอันประกอบ
ไปด้วยผู้เชี่ยวชาญตัวแทนทุกสายงานจากกลุ่มธุรกิจสุรา กลุ่มธุรกิจ
เบียร์ กลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สายธุรกิจต่อเนื่อง
และคณะกรรมการคอร์เปอเรทฟังก์ชัน (อาทิ ส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวย
การใหญ่ ส�ำนักบัญชีและงบประมาณ ส�ำนักการเงิน ส�ำนักสื่อสาร
องค์กร ส�ำนักเลขานุการบริษัท ส�ำนักประสานงานภายนอก ส�ำนัก
กฎหมาย ส�ำนักทรัพยากรบุคคล ส�ำนักบริหารจัดการทรัพย์สินและ
การบริการ ส�ำนักพัฒนาความเป็นเลิศ และส�ำนักสารสนเทศ) ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบในแต่ละสายงานทุกๆ 2 ปี เพื่อเข้ามาเรียนรู้
และส่งผ่านแนวความคิดในการสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นในองค์กร
อย่างแท้จริง

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ถูกก�ำหนดจาก 2 ปัจจัยส�ำคัญ ได้แก่
1. ผลกระทบที่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึ่งพาการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ
ทั้งยังด�ำเนินการวิเคราะห์และทบทวนภายในอย่างต่อเนื่องเพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน โดยประกอบด้วย 8 กลุ่ม ดังนี้

1. พนักงาน
2. คู่ค้า
8. องค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ
7. หน่วยงานกำกับดูแล

3. ลูกค้า

6. ชุมชน
5. นักลงทุน

4. ผู้บริโภค

ไทยเบฟก�ำหนดช่องทางในการสื่อสารและรับฟังข้อคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัทในด้านต่างๆ เพื่อรับฟัง
ประเด็นทีผ
่ ม
ู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียให้ความสนใจและมีความส�ำคัญ และน�ำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนากระบวนการสร้างการมีสว่ นร่วมกับผูม
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในแต่ละกลุ่ม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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ผลการส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟในปี 2558 - 2559

ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บริษัทจึงได้รวบรวมประเด็นและข้อคิดเห็นซึ่งครอบคลุมมิติ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อน�ำมาเป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนากระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มต่อไป
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
พนักงาน

แนวทางการมีส่วนร่วม
• ข่าว (ThaiBev E-News)
• วิทยุ (ThaiBev Radio)
• นิตยสารประจ�ำปี (ThaiBev Magazine)
• ข้อความทาง SMS
• แอพพลิเคชั่นไลน์ (Line Application)

ตัวอย่างของประเด็น

การตอบสนองของไทยเบฟ

• การลดขั้นตอนการด�ำเนินเอกสารเพื่อลดค่า
ใช้จ่ายของบริษัท

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• การจัดท�ำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• การอบรมความรู้และทักษะในการท�ำงาน
• ความปลอดภัยในการท�ำงาน

• อินทราเน็ต (Intranet)

• การอ�ำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ท�ำงาน

• การประชุมประจ�ำปี เช่น การประชุมผู้บริหาร
ประจ�ำปี การประชุมคณะกรรมการลูกจ้าง
การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ การประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัย การประชุม
สหภาพแรงงาน และการประชุมของหน่วยงาน

• การให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่พนักงาน

• โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดที่ไทยเบฟ
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
• นวัตกรรม

• การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้บริโภคอย่างสม�่ำเสมอ

• กล่องรับความคิดเห็น
• กิจกรรมประจ�ำปี เช่น การแข่งขันกีฬาภายใน
การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมของ
ชมรมทั้ง 10 ชมรม เป็นต้น
• การเดินสายพบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ เช่น
Core Values Roadshow และวิสัยทัศน์
2020 Roadshow เป็นต้น
• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นประกอบด้วย
แบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�ำปี
และแบบส�ำรวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน
คู่ค้า

• การตรวจสอบรายปี (Approved Vendor List)

• ระบบการจัดซื้อจัดหาที่ชัดเจน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• การจัดประชุมร่วมกับคูค
่ า้

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การจัดหาอย่างยั่งยืน
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยัง่ ยืน
ประจ�ำปี

ลูกค้า

• ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ของ
ผู้บริโภค

• การประชุมลูกค้าประจ�ำปี

• การรับผิดชอบต่อการบริโภคของผู้บริโภค

• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสีย
่ ง
และการปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎระเบียบ

• การจัดอบรมและให้ความรู้ลูกค้า

• การมีส่วนร่วมในการวางแผนการด�ำเนินงาน

• การสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ

• กิจกรรมการพัฒนาธุรกิจ

• ความชัดเจนของนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจ

• โอกาสไร้ขด
ี จ�ำกัดทีไ่ ทยเบฟ

• กิจกรรม Business Review ประจ�ำปี

• การอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะใน
การท�ำงานของบุคลากร

• การเยี่ยมชมโรงงานประจ�ำปี

ผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• งานนิทรรศการและสัมมนาประจ�ำปี
(ThaiBev EXPO 2016)

• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี

• ความโปร่งใสในการประกอบธุรกิจ

• การสร้างประสบการณ์กับตราสินค้าผ่าน
การจัดกิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรม
ส่งเสริมการตลาดในช่องทางการขาย

• คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้บริโภค

• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• การสื่อสารตราสินค้าผ่านช่องทางการสื่อสาร
มวลชน เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ป้ายประชาสัมพันธ์
และดิจิตอลสกรีน เป็นต้น
• การมีส่วนร่วมระหว่างตราสินค้าและลูกค้าผ่าน
ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี

• การประกอบการค้าที่ยืดหยุ่นและตรงตาม
ความต้องการของสภาวะตลาด

• การให้บริการและน�ำเสนอสินค้าอย่างมี
ความรับผิดชอบ
• ความรับผิดชอบต่อการจัดการสิ่งแวดล้อม
• การใช้บรรจุภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม
• ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
• การจัดท�ำโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม
• ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม

• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
• การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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การตอบสนองของไทยเบฟ

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

• ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• การประชุมแบบเจอตัวและการประชุม
ทางโทรศัพท์

• ผลประกอบการของบริษัท

• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• การเข้าเยี่ยมชมโรงงานประจ�ำปี

• การให้ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟและรายงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

• การเดินสาย (Investor Roadshows)

• การบริหารและพัฒนาตราสินค้า

• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี

• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
• นวัตกรรม

ชุมชน

• กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน

• การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชน

• การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

• การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนประจ�ำปี

• การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ให้กับชุมชน

• โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดที่ไทยเบฟ

• การท�ำแบบส�ำรวจความคิดเห็นประกอบด้วย
แบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�ำปี
และแบบส�ำรวจความพึงพอใจกับการมีส่วนร่วม
ของพนักงาน

• การส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติดร่วมกับชุมชน
• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี และศิลปะ
• การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
• การจัดการฝุ่นโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
• การคมนาคมหรือสัญจรโดยรอบสถานที่
ปฏิบัติงาน
• การเปิดเผยข้อมูลและช่องทางการสื่อสาร
กับชุมชน
• การใช้แรงงานเด็กและสิทธิมนุษยชน

หน่วยงานก�ำกับดูแล

• การปฏิบัติงานร่วมกัน

• การจัดการภาษีที่โปร่งใส

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี

• การโฆษณาและการขายอย่างมีจริยธรรม
และเหมาะสม

• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

• การใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย

• โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดที่ไทยเบฟ

• ความปลอดภัยในการท�ำงาน

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ

• สิทธิมนุษยชน

• การจัดการน�้ำทิ้งและของเสีย

• การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

• พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การจัดการน�้ำด้วยการประเมินการใช้น�้ำ
ตลอดวัฏจักรผลิตภัณฑ์ (Water Footprint)

• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ

• การจัดการขยะ
• บรรจุภัณฑ์และฉลากที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลภาวะ
ทางอากาศ

องค์กรพัฒนาเอกชน

• การท�ำแบบส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี

• สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บท

• ความรับผิดชอบต่อสังคม

• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

• การด�ำเนินธุรกิจตามกฎหมาย

• การส่งเสิรมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
• การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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กระบวนการประเมินสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืน

การคัดเลือกประเด็น

การประเมิน
ระดับความสำคัญ

การกำหนดขอบเขต
การรายงานประเด็น
ที่เป็นสาระสำคัญ
การทวนสอบและ
พัฒนากระบวนการ
ประเมินสาระสำคัญ

ขั้นตอนที่ 1 การคัดเลือกประเด็น

ในมุมมองของธุรกิจ ไทยเบฟได้คด
ั เลือกประเด็นด้านความยัง่ ยืนทีม
่ ี
ความสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยเริม
่ จากการศึกษาประเด็น
ด้านความยัง่ ยืนในปัจจุบน
ั ทีท
่ วั่ โลกให้ความส�ำคัญ จากนัน
้ ได้คด
ั กรอง
เฉพาะประเด็นทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข้องกับไทยเบฟ โดยพิจารณาจาก
• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับกลยุทธ์ วิสย
ั ทัศน์และพันธกิจ
ของไทยเบฟ
• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของ
ไทยเบฟในปี 2557 และ 2558
• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับมาตรฐานสากล อาทิ
Sustainability Accounting Standards Board (SASB), Global
Reporting Initiative (GRI) และ Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI)

• ความสอดคล้องของประเด็นดังกล่าวกับประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทั่วโลก รวมถึงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และประเด็นด้าน
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
ทั้งนี้ ไทยเบฟได้คัดเลือกประเด็นดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนจากภายนอก
เพื่อให้เห็นประเด็นที่ชัดเจนและตรงกับกลยุทธ์ของไทยเบฟมากที่สุด
โดยผลการคัดเลือกประเด็นที่มีความสอดคล้องกับไทยเบฟทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต มีทั้งหมด 17 ประเด็นดังนี้

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

เศรษฐกิจ
•
•
•
•
•

การจัดหาอย่างยั่งยืน
นวัตกรรม
การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
การก�ำกับดูแลและหลักธรรมาภิบาล
การสนับสนุนการบริโภคอย่างรับผิดชอบ

สิ่งแวดล้อม

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน�้ำ
• พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
อากาศ
• การจัดการน�้ำทิ้งและของเสีย
• การบริหารจัดการขยะอาหาร
• การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

สังคม

• ความใส่ใจในสุขภาพและคุณค่า
ทางโภชนาการ
• การดูแลพนักงาน
• การปฏิบัติต่อแรงงาน
• สิทธิมนุษยชน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

วัฒนธรรม

• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
(ในมิติของการสร้างคุณค่าด้าน
ศิลปวัฒนธรรม)

ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปีที่ผ่านมาไทยเบฟได้ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 8 กลุ่ม ที่มีต่อประเด็นด้าน
ความยั่งยืนทั้ง 17 ประเด็น โดยได้ใช้ผลการส�ำรวจปี 2558 และ 2559 ซึ่งครอบคลุมมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนร่วม
จัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทยังได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านความยั่งยืนในระดับสากล เพื่อรับทราบมุมมอง ความต้องการ ความคิดเห็น ข้อสังเกตุ ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อน�ำมาใช้ในการพัฒนา
กรอบการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่เหมาะสม

“น�้ำ เป็นประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีความส�ำคัญเป็นอย่างสูงบนเวทีชั้นน�ำของ
โลก โดยบริษัทในธุรกิจการผลิตอาหารและเครื่องดื่มควรแสดงเจตนารมณ์ใน
ความมุ่งมั่นจัดการประเด็นดังกล่าวตลอดห่วงโซ่อุปทานของตน ตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายน�้ำ ซึ่งในฐานะที่ไทยเบฟเป็นผู้น�ำในภาคธุรกิจนี้ บริษัทสามารถเป็น
ส่วนส�ำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากลได้ โดยการบูรณาการ
หลักการความยั่งยืนทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ เข้าไปในกลยุทธ์
ขององค์กร อีกทั้งร่วมมือกับภาคีทั้งในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรม
อื่นๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น”

“ไทยเบฟมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างยิง่ ในการผลักดันและพัฒนา
สังคมไปสูส่ งั คมทีม
่ ค
ี วามเจริญ ความยุตธิ รรม และความยัง่ ยืน
ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนทีร่ ฐั บาลต่างๆ ทัว่ โลกได้รว่ มมือกัน
ก�ำหนดไว้ การทีไ่ ทยเบฟก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ตอบสนองต่อเป้าหมาย
การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนดังกล่าว จะน�ำไปสูก
่ ารสร้างคุณค่าทางธุรกิจ
การลดความเสีย
่ ง ตลอดจนการเสริมสร้างสังคมทีเ่ ข้มแข็งและ
ปราศจากคาร์บอน”

รุธ แมทธิวส์

พอล เบ็คลี่

ผูอ้ ำ� นวยการบริหาร

ผูอ้ ำ� นวยการโครงการ

Water Footprint Network

Cambridge Institute for Sustainability Leadership

23

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

24

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินระดับความส�ำคัญ

ประเด็นด้านความยั่งยืนที่ได้คัดเลือกแล้วทั้ง 17 ประเด็นจะถูกน�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยพิจารณาจาก 2 มิติ ได้แก่ ผลกระทบของประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนที่มีต่อธุรกิจใน 5 ถึง 10 ปีข้างหน้าซึ่งประกอบด้วย
1. ผลกระทบทางการเงิน (ต้นทุนและรายได้)
2. ภาพลักษณ์และชื่อเสียง
โดยการประเมินผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืนนั้นจะสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินระดับผลกระทบของแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

ตารางแผนภูมิความเสี่ยงของไทยเบฟ
โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ระดับผลกระทบ

1

น้อยมาก

2

3

น้อย

ปานกลาง

H

H

4

ค่อนข้างมาก

สูงมาก (E)

H4

E5
20
มาก

สูง (H)
ระดับ
ความเสี่ยง

ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือ
มาตรการ
ความสำคัญ

H
H
9
15

H
E
12
20

H
E
15
25

สูงมาก (E)
ปานกลาง (M)

การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที
ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่าย

L
M
4
8

M
H
6
12

M
H
8
16

H
E
10
20

สูง (H)

จัดการ (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือ
ผู้อำนวยการสำนัก)
ความสำคัญ

L
M
1
3

L
M
2
6

L
H
3
9

M
H
4
12

M
H
5
15

ต่ำ (L)
ปานกลาง (M)

บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ
ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝ่าย

L
2

L
4

M
6

M
8

H
10

4
ระดับผลกระทบ
สูง

4
น้อยมาก

น้8อย

12
ปานกลาง

16างมาก
ค่อนข้

3
5

M
H
3
5

M
H
6
10

2

L
M
2
4

ไม่ม3ีผล
ปานกลาง

1
2

เล็ก4
น้อย
สูง

เล็กน้อย

มาตรการ

E
25

H
5

ปานกลาง
สูงมาก

ระดับ
ความเสี่ยง

5

มาก

E

สูงมาก

5

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

M
1

15
10
โอกาส/ความถี
่ในการเกิ
ดเหตุ20
การณ์
M
2

H3

การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

จัดการ (ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ผู้อำนวยการสำนัก)

ทั้งนี้ คณะท�ำงานพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการกับผู้บริหาร
M
M
L
L
L
1
บริหารจัดการโดยวิธีการปฏิบัติงานประจำ
(L)
ไม่มีผล
4
3 รกิจของไทยเบฟให้
2 ่งยืนทางธุ
1 ฒนาความยั
เพื่อน�ำเสนอต่อคณะกรรมการพั
พิจ5ารณาอนุมัตต่ิ ำผลจากการด�
ำเนินการท�ำให้ไทยเบฟได้คัดเลือก 17
ประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญของไทยเบฟ
เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

สิ่งแวดล้อม

สังคม

สูง
ผลการประเมิ
นสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟ

ระดับผลกระทบและอิ
ระดับทผลกระทบและอิ
ธิพลที่มีต่อผู้มทีสธิ่วนได้
พลทีส่ม่วีต
นเสี
่อผูย้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สูง

ต่ำ

ต่ำ

การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
ความใส่ใจในสุขภาพ
การสร้างคุณค่า
และคุณค่าทาง
ให้แก่สังคม
โภชนาการ
ความปลอดภัยและ
การจัดการน้
้ง ขภาพและ
การดูำทิ
แลสุ
อาชีวอนามัย
การจั้บดริโซืภค
้อจัดหาอย่างยั่งยืน
และของเสี
ย
ความปลอดภั
ยของผู
การปฏิบัติต่อแรงงาน
การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
การจัดการพลังงานและ
การสนั
บ
สนุ
น
การกำกับดูแล
ทางชีวภาพ
การบริ
โภค ใจในสุขภาพ การเปลี่ยนแปลง
ความใส่
และหลั
ก
ธรรมาภิ
บ
าล
การบริหารจัดการ
สภาพภู
ากาศ
อย่าและคุ
งรับผิ
การสร้มาิองคุ
ณค่า
ณดค่ชอบ
าทาง
สิทธิมนุษยชน การพัฒนา
ขยะอาหาร
การดูแลพนักงาน ให้แก่สังคม
โภชนาการ
นวัตกรรม
ความปลอดภัยและ
การจัดการน้ำทิ้ง
อาชีวอนามัย
การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน
และของเสี
การบริหารจัดการบรรจุ
ภัณยฑ์
การปฏิบัติต่อแรงงาน
การอนุรักษ์ความหลากหลาย
การจัดการพลังงานและ
การสนั
บ
สนุ
น
การกำกับดูแล
ทางชีวภาพ
การเปลี่ยนแปลง
การบริโภค
และหลักธรรมาภิบาล
การบริหารจัดการ
สภาพภูมิอากาศ
อย่างรับผิดชอบ
ขยะอาหาร
การพัฒนา
การดูแลพนักงาน
นวัตกรรม
สิทธิมนุษยชน

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

ระดับผลกระทบและโอกาสที่มีต่อธุรกิจ

ระดับผลกระทบและโอกาสที่มีต่อธุรกิจ

สูง

สูง
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ขั้นตอนที่ 3 การก�ำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นที่เป็นสาระส�ำคัญ

ไทยเบฟก�ำหนดขอบเขตการรายงานประเด็นส�ำคัญทั้ง 17 ประเด็น โดยเก็บข้อมูลจากหน่วยงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นส�ำคัญดังกล่าวมากที่สุด ดังนี้
ขอบเขตของผลกระทบ
บท

การกำ�กับดูแล
การบริหาร
ความเสี่ยง และการ
ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ

ประเด็นสาระสำ�คัญ

• การกำ�กับดูแลและ
หลักธรรมาภิบาล

การจัดหาอย่างยัง่ ยืน • การจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน
• การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์

ภายในบริษัท

ภายนอกบริษัท

ไทยเบฟและ
บริษัทย่อยในกลุ่ม พนักงาน
ไทยเบฟ

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

นักลงทุน

ชุมชน

•

หน่วย
งานก�ำกับ
ดูแล

องค์กรพัฒนา
เอกชน

•

•

•

•

•

•

นวัตกรรม

• นวัตกรรม

การพิทักษ์และฟื้นฟู
แหล่งน้ำ�

• การพิทักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำ�
• การอนุรักษ์ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

•

•

พลังงานและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

• การจัดการพลังงานและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•

•

•

•

•

การจัดการน้ำ�ทิ้งและ
ของเสีย

• การจัดการน้ำ�ทิ้งและของเสีย
• การบริหารจัดการขยะอาหาร

•

•

•

•

•

โอกาสไร้ขีดจำ�กัด
ที่ไทยเบฟ

• การดูแลพนักงาน
• การปฏิบัติต่อแรงงาน
• สิทธิมนุษยชน

•

•

•

•

ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

• ความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

•

•

•

•

การบริโภคอย่าง
รับผิดชอบ

• การบริโภคอย่างรับผิดชอบ

•

•

การส่งเสริมสุขภาพ
ความปลอดภัย
ของผู้บริโภค

• การดูแลสุขภาพและ
ความปลอดภัยของ
ผู้บริโภค
• ความใส่ใจในสุขภาพและ
คุณค่าทางโภชนาการ

•

•

การสร้างคุณค่า
ให้แก่สังคม

• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

•

•

•

วัฒนธรรม

• การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

•

•

•

•
•

ขั้นตอนที่ 4 การทวนสอบและพัฒนากระบวนการประเมินสาระส�ำคัญ

•

•

•

•

•

•

•

•

ไทยเบฟได้มีการทวนสอบกระบวนการประเมินสาระส�ำคัญเป็นประจ�ำทุกปี โดยมีคณะกรรมการพัฒนาความยั่งยืนทางธุรกิจติดตามและทวนสอบ
การจัดท�ำรายงาน รวมไปถึงผลการประเมินสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนของไทยเบฟ ร่วมกับหน่วยงานรับรองอิสระที่น่าเชื่อถือ เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสของรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งให้ข้อแนะน�ำในการพัฒนาวิธีการประเมินสาระส�ำคัญในอนาคต เพื่อ
สร้างความมั่นใจในการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของไทยเบฟ

พันธกิจ:

สร้างและแบ่งปันคุณค่าของการเติบโต
คุณค่าของไทยเบฟคืออะไร เราเชื่อในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เฉกเช่นสมาชิกในครอบครัว ในฐานะองค์กรที่มีจรรยาบรรณ
เราปกป้องสุขภาพของลูกค้า และด�ำเนินการตามมาตรฐานส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน เพื่อให้ผลบรรลุในความเป็นเลิศทาง
ธุรกิจและสร้างการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

G4-2, G4-14, G4-56, G4-57, G4-58, G4-EC2, G4-EC9, G4-EN19, G4-LA1,
G4-LA6, G4-LA9, G4-LA11, G4-HR5, G4-HR6, G4-HR7, G4-HR9, G4-HR10,
G4-S04, G4-S05, G4-S08, G4-PR1, G4-PR7, G4-FP5

นวัตกรรม													

28
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32

การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ		

36
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นวัตกรรม
นวัตกรรมเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลลัพธ์และพึ่งพาตนเองได้
ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นแนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ
ความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องมาจาก
จ�ำนวนประชากรและรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบการด�ำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป ซึ่งล้วนแล้วแต่สร้างความ
ท้าทายให้กับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้บริโภคอยู่เสมอ
ในขณะเดียวกัน ข้อกังวลทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ผลักดัน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเช่นเดียวกัน

พนักงานตรวจสอบเครื่องบรรจุขวดในกระบวนการบรรจุชาพร้อมดื่ม

นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และกระบวนการถือเป็นหัวใจส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดความส�ำเร็จในการด�ำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และถือเป็น
สิ่งส�ำคัญยิ่งตลอดห่วงโซ่คุณค่าของไทยเบฟ บริษัทมุ่งเน้นการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับธุรกิจ
ในขณะเดียวกันก็ให้ความส�ำคัญต่อนวัตกรรมกระบวนการ ซึ่งไม่เพียง
เป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการผลิตแต่ยัง
เป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมภายใน
เพื่อรับมือกับความท้าทายทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก
และเพื่อเป็นการบรรลุเป้าหมายที่ 9 ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ

แนวคิดเรื่องนวัตกรรมทั้งด้านกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์นั้นสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 2020
ของไทยเบฟเพื่อบรรลุเป้าหมายในระยะยาว

นวัตกรรมกระบวนการ

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การขายและกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง – เพื่อสร้างความเป็นผู้น�ำ
ตลอดทั้งกระบวนการ

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ – เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับ
ต�ำแหน่งในตลาด

ความเป็นมืออาชีพ – โดยใช้ประโยชน์จากการผสานความร่วมมือของ
แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

ความหลากหลายของตลาดและผลิตภัณฑ์ – เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์
ตราสินค้าที่โดนใจ – เพื่อขยายธุรกิจให้กว้างไกล
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การวิจัยและพัฒนาของไทยเบฟ

ไทยเบฟได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของนวัตกรรมทั้งนวัตกรรมภายในและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสนับสนุน
ค่านิยมองค์กรของไทยเบฟ ได้แก่ B: Be Best - Be Bold – Be Bright คือ กล้าที่จะคิดเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
ไทยเบฟจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมวัฒนธรรมในการคิดอย่างสร้างสรรค์ให้กับพนักงานในทุกระดับ นอกจากนี้บริษัท
ยังมุ่งต่อยอดความคิดริเริ่มในด้านการแสวงหานวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) อาทิ คู่ค้า องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์
(NGOs) หรือมหาวิทยาลัย โดยการมุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรนี้ท�ำให้ไทยเบฟสามารถรวบรวมความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ มาพัฒนากระบวนการและสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเสริมสร้างฐานความรู้เชิงวิชาการ ไทยเบฟยังมี
การคิดค้น พัฒนา และออกแบบ ทั้งด้านบรรจุภัณฑ์และกระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรกับกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จนถึงปัจจุบันเป็นจ�ำนวน 44 รายการ

ขอบข่ายด้านนวัตกรรมของไทยเบฟ
ประเด็นส�ำคัญเกี่ยวกับนวัตกรรม
•

นวัตกรรมกระบวนการ: ด�ำเนินการ			
ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง		
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มี			
คุณภาพดียิ่งขึ้น และเพิ่มอัตราการผลิตให้		
รวดเร็ว ท�ำให้สามารถส่งสินค้าที่มีคุณภาพ		
ได้ทันตามความต้องการของผู้บริโภค

•

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์: ปรับปรุงผลิตภัณฑ์		
และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาด
โดยเป็นการสร้างความหลากหลาย
ให้แก่ผู้บริโภค

การร่วมมือกับองค์กรภายนอก
•

โครงการและงานวิจัยร่วมกับสถาบัน			
ภายนอกซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อใช้ในการ				
สร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร

วัฒนธรรมนวัตกรรม
•

สร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการ		
สร้างสรรค์นวัตกรรมภายในองค์กร ไม่ว่า
จะอยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์ หรือ				
กระบวนการ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมี
ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์หรือเสนอ			
โครงการเพื่อน�ำไปสู่นวัตกรรม

ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมของไทยเบฟเพื่อสร้างกรอบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรมของไทยเบฟเพื่อสร้างกรอบการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพส�ำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการพัฒนา
กระบวนการใหม่ๆ กรอบการท�ำงานนี้เป็นส่วนช่วยให้เกิดความส�ำเร็จในกระบวนการประดิษฐ์นวัตกรรม

01 การสร้างแนวความคิด

จริง
06 การนำมาใช้
และประเมินผล

การเตรียมข้อมูล

02 การประเมินเบื้องต้น

03 สนับสนุนทางธุรกิจ

างนวัตกรรม
05 การสร้
และทดสอบ

ตกรรม
04 การออกแบบนวั
โดยละเอียด
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นวัตกรรมกระบวนการ

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการปฏิบัติงานที่ดีและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่
บริษัท ส�ำหรับห่วงโซ่คุณค่า ไทยเบฟมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงพัฒนา
กระบวนการผ่านนวัตกรรมกระบวนการ อาทิ การพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อใช้ในระบบการขนส่งกระจายสินค้าเพื่อติดตามสถานการณ์ส่งมอบ
และเพิม
่ ประสิทธิภาพช่องทางการสือ่ สาร ส�ำหรับด้านการผลิต ไทยเบฟ
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยน�ำเครื่องจักรเข้ามาใช้แทน
แรงงานคน (Mechanization) เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�ำใน
การผลิต ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของพนักงาน โดยเครื่องจักรที่น�ำมา
ใช้นั้น ต้องมีสมรรถนะในการผลิตและประสิทธิภาพสูงมีการปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันที่อาจเปลี่ยนไป

เครื่องใส่ไส้กล่องอัตโนมัติ
ไทยเบฟได้ประดิษฐ์นวัตกรรมเครื่องใส่ไส้กล่องอัตโนมัติ (Partition
Inserter) เพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการใส่ไส้กล่อง
เพื่อป้องกันไม่ให้ขวดแตก โดยนวัตกรรมนี้ได้ช่วยเพิ่มความเร็วของ
การบรรจุ ความแม่นย�ำในการใส่ไส้กล่อง และลดความเมื่อยล้าของ
พนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่ไทยเบฟพิจารณาให้ความส�ำคัญ นอกจากนี้
ยังช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งและการกระจายสินค้าอีกด้วย
การประดิษฐ์เครื่องใส่ไส้กล่อง (Partition Inserter) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรรจุ

อุปกรณ์แยกขวดผิดประเภทด้วยหลักการกลศาสตร์
ไทยเบฟจัดท�ำอุปกรณ์แยกขวดผิดประเภทด้วยหลักการกลศาสตร์
เนื่องจากการผลิตน�้ำดื่มและโซดาขวดแก้วชนิดน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
(Returnable Bottle) อาจมีขวดผิดประเภทเข้าไปในกระบวนการ
ผลิตบริษัทจึงคิดค้นนวัตกรรมที่สามารถแยกขวดผิดประเภทออก
จากสายการบรรจุได้ร้อยละ 100 เพื่อลดการสูญเสียน�้ำดื่ม โซดา
และฝาจากการบรรจุ โดยเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการคัดแยก
ขวด และป้องกันความเสียหายต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์แยกขวดผิดประเภทด้วยหลักการกลศาสตร์
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การปรับปรุงหัวจ่ายน�้ำของเครื่องบรรจุน�้ำ

การแก้ไขการเกิดน�้ำรั่วที่ชุดล้างขวด และเปลี่ยนรูปแบบของชุดจ่ายน�้ำล้าง
(Rinser)

ไทยเบฟเพิ่มประสิทธิภาพสายการบรรจุน�้ำดื่มขนาด 1,500 มิลลิลิตร
โดยปรับปรุงหัวจ่ายน�้ำ (Filling Valve) ของเครื่องบรรจุน�้ำให้มีอัตรา
การบรรจุน�้ำลงขวดที่เร็วขึ้นและพัฒนาชิ้นส่วนที่เป็นส่วนประกอบให้
สามารถท�ำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เพื่อยืดอายุการใช้งานของหัวจ่ายน�้ำ
โดยได้ท�ำการยื่นจดสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสิทธิบัตร
นอกจากนี้ได้ท�ำการเพิ่มประสิทธิภาพการล้างขวดของสายการบรรจุ
เดียวกัน โดยแก้ไขการเกิดน�้ำรั่วที่ชุดล้างขวด และเปลี่ยนรูปแบบของ
ชุดจ่ายน�้ำล้าง (Rinser) ใหม่ โดยสามารถลดการสูญเสียน�้ำที่ใช้ในการ
ผลิตได้ 102,312 ลิตรต่อปี
รางวัล Golden Award จากผลงานประเภท Genba Kaizen

ไทยเบฟได้รับรางวัล Golden Award จากผลงานประเภท Genba Kaizen
ในงาน Thailand Kaizen Award

การเพิ่มประสิทธิภาพการล้างขวดนี้ได้รับรางวัล Golden Award
จากผลงานประเภท Genba Kaizen ในงาน Thailand Kaizen
Award ซึ่งบ่งบอกว่าไทยเบฟได้น�ำ Kaizen ซึ่งเป็นแนวคิดในการ
เปลีย
่ นแปลงหรือปรับปรุงกระบวนการให้ดขี น
ึ้ มาช่วยในการบริหารงาน
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้
บุคลากรมีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และขยายผลไปสู่การใช้
เครื่องจักรมาช่วยผลิตในรูปแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติให้ประสบ
ความส�ำเร็จอีกด้วย

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์

การแข่งขันที่เข้มข้นในตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ผู้บริโภคมีตัวเลือกในการบริโภคที่หลากหลาย ท�ำให้มีการคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์
ที่มีความส�ำคัญยิ่งกับธุรกิจของไทยเบฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบริษัทมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความหลากหลายและผลักดันให้จุดยืน
ของไทยเบฟสูงยิ่งขึ้น การออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หมายถึงการเพิ่มจ�ำนวนผู้บริโภค ไทยเบฟจึงให้ความส�ำคัญกับการสรรสร้างวัฒนธรรม
และประสบการณ์ในการบริโภคเครื่องดื่มรูปแบบใหม่ที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจ โดยเน้นย�้ำถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคและการวิจัยตลาด
ในเชิงลึก เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างเหมาะสม

โออิชิ กลิ่นองุ่นเคียวโฮ
โออิชิ ผู้น�ำในตลาดชาพร้อมดื่มได้คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเน้นย�้ำถึงภาพลักษณ์
ของตราสินค้าที่เน้นย�้ำความเป็นญี่ปุ่น ความสนุก และเหมาะส�ำหรับวัยรุ่น โดยได้ออกมา
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “โออิชิ ชาเขียว กลิ่นองุ่นเคียวโฮ ผสมวุ้นมะพร้าว” ซึ่งถือเป็น
ผลิตภัณฑ์แรกในตลาดชาเขียวของไทยที่มีการผสมวุ้นมะพร้าว (Nata de Coco)
ในผลิตภัณฑ์ โดยโออิชิ กลิ่นองุ่นเคียวโฮนี้ประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมากในกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดชาพร้อมดื่มที่วางจ�ำหน่ายในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาด นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายให้แก่
สินค้าในกลุ่มโออิชิ โดยเพิ่มรายได้ให้กับสินค้าชาเขียวโออิชิในตลาดบรรจุภัณฑ์ขนาด 380
มิลลิลิตร กว่าร้อยละ 23 (ข้อมูลเดือนมกราคม-กันยายน 2559)

โซดา ร็อค เมาเท็น
ไทยเบฟได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โซดาใหม่ภายใต้แบรนด์ “ร็อค เมาเท็น” (Rock Mountain)
เพื่อตอบโจทย์ของผู้บริโภค โซดา “ร็อค เมาเท็น” ผลิตด้วยเทคโนโลยี “โคลด์ อินฟิวชัน”
(Cold Infusion) ซึ่งใช้กระบวนการผลิตด้วยอุณหภูมิที่เย็นกว่า เพื่อรักษาความซ่าไว้ในน�้ำ
โซดา จากผลการวิจัยพบว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค โดยผู้บริโภค
ชอบรูปแบบของบรรจุภัณฑ์และที่ส�ำคัญคือชอบความซ่าที่ยาวนาน เมื่อผสมกับเครื่องดื่ม
ท�ำให้ได้รสที่กลมกล่อมถูกใจมากยิ่งขึ้น
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การจัดหาอย่างยั่งยืน
G4-EC9, G4-EN19

ไทยเบฟมุ่งพัฒนาคู่ค้า เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานหมุนเวียน นั่นคือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และในขณะ
เดียวกันก่อให้เกิดการสร้างงาน กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

ThaiBev’s Business Partner Conference ประจ�ำปี 2559

นายกสมาคมบริหารงานจัดซื้อและซัพพลายเชนแห่งประเทศไทย คุณอกนิษฐ์ สมิตะพินทุ
ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้คู่ค้าในกิจกรรม ThaiBev’s Business Partner
Conference ประจ�ำปี 2559 ในหัวข้อ Supplier Collaboration: A Key to Business Success

รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง คุณโฆษิต สุขสิงห์ กล่าวเปิด
กิจกรรม ThaiBev’s Business Partner Conference ประจ�ำปี 2559
ในหัวข้อ “Supply Chain Sustainability”

ไทยเบฟเชื่อว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีคุณค่าถึงมือ
ผู้บริโภค พร้อมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้
หลักธรรมาภิบาลเป็นหัวใจหลักของห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืน ไทยเบฟ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของคู่ค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ส�ำคัญของบริษัทในการร่วมเติบโตไปด้วยกันในระยะยาวตั้งแต่การจัด
ซื้อจัดหา การผลิต การกระจายสินค้า การตลาดและการขาย ตลอดจน
การจัดการของเสียหลังการบริโภค
ไทยเบฟมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพคู่ค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจอันแข็งแกร่งและยั่งยืน โดยในปี 2559 ไทยเบฟได้ริเริ่มกิจกรรม
และการด�ำเนินงานต่างๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับคู่ค้าในการ
พัฒนาและสร้างหลักปฏิบัติทางธุรกิจของคู่ค้าโดยวิถีที่ยั่งยืนเช่น
เดียวกัน

ตัวแทนจากคณะท�ำงานประจ�ำโครงการ Supplier Award ได้ประกาศริเริ่มโครงการในกิจกรรม
ThaiBev’s Business Partner Conference ประจ�ำปี 2559

เป้าหมายปี 2563

100%

คู่ค้าทุกรายปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ
ส�ำหรับคู่ค้าของไทยเบฟ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การบริหารจัดการความเสี่ยงในการจัดหา
อย่างยั่งยืน

เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่อยู่ในมือผู้บริโภคมีคุณภาพ
และมีความปลอดภัย ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการคัดสรรวัตถุดิบ
ของบริษท
ั เป็นอย่างยิง่ โดยก�ำหนดมาตรการตรวจสอบความปลอดภัย
ด้านอาหารอย่างเข้มงวดส�ำหรับวัตถุดิบที่จะเข้าสู่กระบวนการผลิต
ทั้งคุณสมบัติ ระดับความแปลกปลอมและปนเปื้อน รวมถึงสารตัดต่อ
ทางพันธุกรรม
นอกเหนือจากเรื่องคุณภาพของสินค้าแล้ว ไทยเบฟได้มีการผนวกรวม
ปัจจัยด้านความยั่งยืนเข้ากับกระบวนการคัดเลือกคู่ค้าผู้จ�ำหน่าย
วัตถุดิบ ได้แก่ การบริหารจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของคู่ค้า
นโยบายในการจ้างงานของคู่ค้า และหลักปฏิบัติด้านจรรยาบรรณใน
การด�ำเนินธุรกิจของคู่ค้า โดยก�ำหนดให้คู่ค้ารายใหม่เข้ามาลงทะเบียน
เป็นคู่ค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ Supplier Life Cycle Management
(SLCM) ซึ่งในการลงทะเบียนคู่ค้าทุกรายจะต้องอ่าน และยอมรับ
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าของกลุ่มไทยเบฟ (ThaiBev Supplier
Code of Practice) พร้อมทั้งประเมินตนเองผ่านแบบสอบถามด้าน
ความยั่งยืนก่อน ผู้ที่ผ่านการประเมินเบื้องต้นจะได้รับการพิจารณาเข้า
สู่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้าก่อนการจ�ำหน่ายสินค้า หรือบริการใน
ล�ำดับถัดไป

การสร้างคู่ค้าที่มีความยั่งยืน

หลังผ่านการประเมินคู่ค้า และได้รับคัดเลือกให้เป็นคู่ค้าของไทยเบฟ
แล้ว การยอมรับและปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้าได้ถูก
ก�ำหนดเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการท�ำสัญญาระหว่างคู่ค้า และไทยเบฟ
นอกจากนี้ บริษัทได้ก�ำหนดกระบวนการติดตาม และตรวจสอบการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของคู่ค้าผ่านกระบวนการตรวจประเมินคู่ค้าหลัง
การซื้อขาย โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมินคู่ค้าจากหน่วยงาน
ตรวจสอบคุณภาพ และหน่วยงานจัดซื้อที่ได้รับการฝึกอบรม เดินทาง
ไปตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ รวมถึงมีการก�ำหนดเกณฑ์
ในการตรวจรับสินค้าที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยคณะท�ำงานจะมีการ
เก็บบันทึกข้อมูล และทบทวนข้อมูลเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อจัดกลุ่มคู่ค้า
ตามคะแนนผลการด�ำเนินงาน ส�ำหรับคู่ค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
หรือมีผลงานต�่ำกว่ามาตรฐานของไทยเบฟ จะต้องมีการจัดท�ำแผน
และด�ำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด มิเช่นนั้นอาจถูกพักการ
ซื้อขาย หรือบอกเลิกสัญญา ในปี 2559 คู่ค้าที่ได้รับการตรวจประเมิน
ณ สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรฐานของไทยเบฟได้ทั้งหมด
และร้อยละ 55 ได้รบ
ั การจัดกลุม
่ เป็นคูค
่ า้ Class A หรือกลุม
่ ทีม
่ ี
ผลการด�ำเนินงานดีเยี่ยม
นอกจากนี้ไทยเบฟยังได้ด�ำเนินการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าเป็น
ประจ�ำทุกปี เพื่อระบุคู่ค้าที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งคู่ค้าเหล่านี้จะได้รับการ
เอาใจใส่เป็นพิเศษ และก�ำหนดให้ได้รบ
ั การตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ
เป็นประจ�ำตามระยะเวลาที่ก�ำหนดตามระเบียบการตรวจประเมิน ในปี
2559 มีคู่ค้ารายส�ำคัญ (Critical Supplier) ร้อยละ 18 ที่ได้รับการ
ตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ

แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า

เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการด�ำเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนกับคู่ค้าและเกิดคุณประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย
ไทยเบฟจึงได้ประกาศแนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า
ให้คู่ค้าพึงยึดถือปฏิบัติ โดยมีสาระส�ำคัญเกี่ยวข้องกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สิทธิมนุษยชน และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ส�ำหรับการด�ำเนินงานระยะที่ 1 ไทยเบฟก�ำหนดให้คู่ค้า
รายส�ำคัญทุกรายลงนามยอมรับข้อก�ำหนด
ในแนวทางปฏิบัตินี้

Supplier Life Cycle Management
(SLCM)

ในปี 2559 ไทยเบฟได้ประกาศใช้งานเว็บไซต์ Supplier
Life Cycle Management (SLCM) อย่างเป็นทางการ
เพื่อลดระยะเวลาในการจัดซื้อจัดหา และเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันทางธุรกิจโดยใช้ระบบอัตโนมัติเข้ามา
สนับสนุนการด�ำเนินงาน เว็บไซต์นี้ถือเป็นเครื่องมือรับ
ลงทะเบียนส�ำหรับคู่ค้ารายใหม่และตอบรับค�ำสั่งซื้อ
ส�ำหรับคู่ค้ารายปัจจุบัน รวมถึงเป็นช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างบริษัทกับคู่ค้า โดยคู่ค้าสามารถศึกษานโยบาย
ด้านความยั่งยืนต่างๆ ที่ประกาศบนหน้าเว็บไซต์ ได้แก่
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า แนวทางปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง
สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม แนวทางปฏิบัติสู่
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน และแนวทางปฏิบัติเรื่อง
บรรจุภัณฑ์ โดยบริษัทมีการเก็บบันทึก และวัด
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของเว็บไซต์ในเบื้องต้น
จากจ�ำนวนคู่ค้าที่เข้ามาใช้งานระบบ และระยะเวลาใน
การจัดหาที่ลดลงจากการตอบรับค�ำสั่งซื้อผ่านระบบ
แทนการใช้บุคลากรจัดส่งเอกสาร
เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่นี่ http://slcm.thaibev.com/
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การมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง

ไทยเบฟได้ริเริ่มโครงการประกาศเกียรติคุณให้กับคู่ค้า (Supplier
Award Program) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพของคู่ค้า และกระตุ้นการแข่งขันทางธุรกิจ และสรรสร้าง
นวัตกรรมภายในอุตสาหกรรม ไทยเบฟได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และ
คณะท�ำงานจากหลายภาคส่วนขององค์กร เพื่อให้บุคลากรในองค์กร
และคู่ค้ามั่นใจได้ว่าการประเมินผลเป็นไปอย่างชอบธรรม และโปร่งใส
ซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูล และทบทวนเป็นรายไตรมาส
ในปี 2559 เป็นปีที่ริเริ่มโครงการนี้ ไทยเบฟได้เชิญคู่ค้ารายส�ำคัญ
ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการ และจะมีการขยายผลไปยังคู่ค้ารายอื่นๆ ใน
อนาคต เพื่อเปิดโอกาสให้กับคู่ค้าหลากหลายประเภทได้แสดง
ศักยภาพ และพัฒนาตนเองร่วมกับบริษัท โดยคู่ค้าที่ได้รับการ
ประกาศเกียรติคุณจะได้รับการพิจารณาเพิ่มมูลค่าการสั่งซื้อสูงขึ้น

และได้เข้าร่วมโครงการอบรมพิเศษส�ำหรับคู่ค้าและได้พบผู้บริหาร
ระดับสูงเพื่อแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
และการขับเคลื่อนองค์กร

เศรษฐกิจภายในประเทศเริ่มต้นจากการ
จัดหาท้องถิ่น

ไทยเบฟสนับสนุนการจัดหาวัตถุดิบจากคู่ค้าในประเทศ เพื่อส่งเสริม
การจ้างงานในท้องถิ่น ไทยเบฟเชื่อว่าเศรษฐกิจที่มั่นคงของประเทศ
เริ่มต้นจากการกระจายรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างทั่วถึง เพื่อให้สามารถ
พึง่ พาตนเองได้ ด้วยเหตุนี้ บริษท
ั จึงค�ำนึงถึงการเลือกคูค
่ า้ ทีป
่ ระกอบการ
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ปฏิบัติงานของบริษัทเป็นอันดับแรก
นอกจากเป็นการสร้างงานให้กับแรงงานท้องถิ่นและสร้างมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบของแต่ละท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นการลดมลภาวะที่เกิดขึ้นจากการ
ขนส่งให้เหลือน้อยที่สุดอีกด้วย
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เป้าหมายปี 2563

95%

ของอัตราส่วนจ�ำนวนคู่ค้าในประเทศ

*หมายเหตุ

• คู่ค้าในประเทศ หมายถึง คู่ค้าที่มีการด�ำเนินธุรกิจในประเทศที่กลุ่ม		
บริษัทไทยเบฟมีฐานการผลิตอยู่ และเป็นคู่ค้าที่ติดต่อโดยตรงกับ		
กลุ่มบริษัทไทยเบฟเท่านั้น
• ข้อมูลในปี 2555-2557 ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ของบริษัทไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือที่ไทยเบฟถือหุ้น
ร้อยละ 100 (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มโออิชิ กลุ่มเสริมสุข
และกลุ่มที่อยู่ต่างประเทศ)
• ข้อมูลในปี 2559 ครอบคลุมระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึง
เดือนกันยายน 2559 เนื่องจากกลุ่มบริษัทไทยเบฟมีการปรับเปลี่ยน
นโยบายปีงบประมาณใหม่
• ข้อมูลในปี 2558-2559 ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าและบริการ
ของบริษัทไทยเบฟ และกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟประเทศไทยเท่านั้น

2557

2558

2559

ปี

ความเสี่ยงเรื่องน�้ำของคู่ค้า

ในฐานะทีไ่ ทยเบฟเป็นบริษท
ั ผูผ
้ ลิตเครือ่ งดืม
่ น�ำ้ ถือเป็นองค์ประกอบทีม
่ ี
นัยส�ำคัญ และเป็นบริบททีบ
่ ริษท
ั ให้ความใส่ใจเป็นอย่างยิง่ โดยนอกจาก
กระบวนการบริหารจัดการน�ำ้ จากกระบวนการผลิตของบริษท
ั แล้ว
ไทยเบฟได้จัดท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญ
โดยใช้เครื่องมือ Global Water Tool (GWT) และ Water Resource
Review (WRR) ซึ่งครอบคลุมปัจจัยความเสี่ยงเรื่องนโยบายการ
บริหารจัดการน�้ำ การขาดแคลนน�้ำ และการขัดกันของผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการใช้น�้ำ
ในปี 2559 ไทยเบฟได้ประเมินความเสี่ยงด้านน�้ำของคู่ค้ารายส�ำคัญ
ทั้งหมด และมีคู่ค้ารายส�ำคัญเพียง 1 ราย ที่มีความเสี่ยงเรื่องน�้ำ
ซึ่งคู่ค้ารายดังกล่าวมีนโยบายในการใช้ทรัพยากรน�้ำอย่างประหยัด
ภายในองค์กร และปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการน�้ำของรัฐบาล
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้ด�ำเนินการสรรหาแหล่งจ�ำหน่ายส�ำรอง และ
จ�ำกัดการจัดสรรปันส่วนปริมาณสั่งซื้อวัตถุดิบกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยง
เพื่อบรรเทาความเสี่ยงเรื่องการหยุดชะงักของกระบวนการผลิต

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ใน
กระบวนการบรรจุมากถึง

62.3

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก

ตันต่อปี

ไทยเบฟมุง่ มัน
่ พัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ทต
ี่ อบสนอง
ต่อความต้องการของผูบ
้ ริโภค และค�ำนึงถึง
ปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อมเพราะบริษท
ั เชือ่ ว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์ทด
ี่ น
ี น
ั้ มิได้มเี พียงหน้าทีใ่ นการ
ปกป้องผลิตภัณฑ์ และมีรป
ู ลักษณ์ทส่ี วยงาม
น่าดึงดูด แต่ยงั ต้องเป็นบรรจุภณ
ั ฑ์ทไี่ ม่กอ่ ให้
เกิดของเสีย และมลพิษต่อสิง่ แวดล้อม ในการ
ด�ำเนินการนัน
้ ไทยเบฟยึดมัน
่ ในหลัก 3Rs
และแนวทางปฏิบต
ั ด
ิ า้ นบรรจุภณ
ั ฑ์ขององค์กร

3Rs

1,329

50%
จากปี 2558

การใช้ซ�้ำ (Reuse)

ในปี 2559 ไทยเบฟน�ำขวดแก้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต และ
บรรจุ และ ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และน�้ำอัดลม กว่า 1,575,159,217
ขวด เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้สูงถึง 1,401,892 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า โดยส�ำหรับขวดแก้วบรรจุน�้ำอัดลมนั้น ไทยเบฟได้มี
การออกแบบขวดให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพื่อให้สามารถน�ำกลับมาใช้
หมุนเวียนได้ถึง 50 ครั้งต่อขวด ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี
2559 นี้ ไทยเบฟได้น�ำขวดแก้วที่ใช้บรรจุน�้ำอัดลมกลับมาใช้ในกระบวนการผลิต
และบรรจุ 25 ครั้ง คิดเป็นจ�ำนวนขวดหมุนเวียนทั้งสิ้น 1,680 ล้านขวด
เทียบเท่ากับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้สูงถึง 1,495,200 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การเก็บกลับคืน (Returnable Bottles)

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการลดของเสียจาก
บรรจุภัณฑ์ ไทยเบฟได้จัดตั้งศูนย์รับซื้อขวดแก้วกระจายอยู่ทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ 46 จุด พร้อมพนักงานประจ�ำแต่ละจุด รวมทั้งสิ้น
1,544 คน ในปีที่ผ่านมาบริษัทสามารถเก็บขวดเก่ากลับคืนมาใช้ใน
กระบวนการผลิตได้ 1,155,159,217 ขวด เทียบเท่ากับการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1,028,092 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันต่อปี

การลดการใช้ (Reduce)

ไทยเบฟได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ในผลิตภัณฑ์
หลากหลายกลุ่ม อาทิ การเปลี่ยน และลดขนาดลอนกระดาษส�ำหรับกล่อง
บรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นการขยายผลการด�ำเนินการจากปี 2554 ให้ครอบคลุม
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายภายในประเทศ และ
ส่งออก โดยมีการริเริ่มโครงการเพิ่มเติมใน 2 ตราสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่อขยายผลครบถ้วนแล้ว ไทยเบฟคาดการว่าจะ
สามารถลดปริมาณกระดาษที่ใช้ในกระบวนการผลิตได้กว่า 62.3 ตันต่อปี
เทียบเท่ากับก๊าซเรือนกระจก 115 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจาก
บรรจุภัณฑ์กระดาษ ไทยเบฟยังได้เริ่มโครงการปรับลดน�้ำหนักพลาสติกที่น�ำ
มาขึ้นรูปขวดน�้ำดื่มทุกขนาด ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟลดปริมาณพลาสติกที่ใช้
ในกระบวนการผลิตได้กว่า 461 ตันต่อปี เทียบเท่ากับการก�ำจัดก๊าซเรือน
กระจกไปได้ถึง 1,329 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การนำเศษแก้ว
กลับมาใช้ใหม่

เพิ่มขึ้น

ขวด

461

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การใช้ซ้ำ

1,575,159,217

ลดการใช้
พลาสติก

ลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

21,615
ตัน

22,092
ตัน

การน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

เนื่องด้วยแก้วถือเป็นองค์ประกอบของบรรจุภัณฑ์หลักของไทยเบฟ ในปี
2559 ไทยเบฟได้น�ำเศษแก้วมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตทั้งสิ้น 21,615
ตัน เทียบเท่ากับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 17,424 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า รวมถึงไส้กล่อง และเศษกระดาษเก่าซึ่งถูกน�ำ
กลับมาใช้ใหม่เช่นกัน เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 22,092 ตัน เทียบเท่ากับการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสูงถึง 64,730 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

เป้าหมายปี 2563

80%

ของอัตราการใช้ซ�้ำ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และ
การเก็บกลับคืนของบรรจุภัณฑ์หลัก
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การก�ำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
G4-2, G4-14, G4-56, G4-57, G4-58, G4-EC2,
G4-SO4, G4-SO5, G4-SO8

“เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ซึ่งสร้างทั้งประโยชน์ทางธุรกิจ และ คุณค่าทางจริยธรรม เราต้องการมากกว่า
ความรู้เราต้องการความซื่อสัตย์ ความจริงใจ และ ความเป็นธรรม ความรู้คือเครื่องมือในการขับเคลื่อน
แต่จริยธรรมเปรียบเสมือนพวงมาลัยรถยนต์ หรือ หางเสือเรือที่ก�ำหนดการขับเคลื่อนให้ไปในทิศทาง
ที่ถูกต้องและปลอดภัย”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๐
ด้วยความยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไทยเบฟด�ำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ คงไว้ซึ่งจริยธรรมและมีความรอบคอบ ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบเชิงลบ
ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงและช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร

ไทยเบฟตั้งใจและมุ่งมั่นในการก�ำกับดูแลกิจการตามหลักบรรษัทภิบาล
ที่ดีควบคู่กับการด�ำเนินงานด้วยระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ประกอบธุรกิจ
ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบเท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมายในการเป็น
แบบอย่างที่ดีในความเป็นมืออาชีพ ความโปร่งใส และการด�ำเนินธุรกิจ
ด้วยหลักบรรษัทภิบาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน
พนักงาน ลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้รายงานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงาน
ประจ�ำปี 2559 ซึ่งอธิบายถึงโครงสร้างและกระบวนการของไทยเบฟ
ในการเปิดเผยข้อมูลบรรษัทภิบาล ในรายงานประจ�ำปีดังกล่าว ยังได้
เปิดเผยข้อมูลผลประกอบการ รวมทั้งโอกาส การด�ำเนินธุรกิจใน
อนาคตและแสดงแนวทางในการพัฒนาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนใน
องค์กรระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งให้ความส�ำคัญในการมุ่งมั่น
สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างความ
เจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน
ระยะยาวโดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก

ไทยเบฟได้รับรางวัลชนะเลิศ Most Transparent Company Award ประเภทบริษัทต่างชาติ
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงค์โปร์
จากซ้ายไปขวา: Gautam Banerjee ประธานบริษัท Blackstone Singapore จ�ำกัด
คุณแววมณี โสภณพินจิ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)

องค์กรด้วย ไทยเบฟมีแผนการจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยทุกปี
ส่วนงานก�ำกับดูแล ส�ำนักเลขานุการบริษัท จะจัดให้ความรู้แก่กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มไทยเบฟ และ
เมื่อมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ก็จะแจ้ง
ให้ทราบในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หรือผ่านทางอีเมล แล้วแต่กรณี
นอกจากนี้ ไทยเบฟได้จัดท�ำและประกาศใช้นโยบายการรับข้อร้องเรียน
เพื่อเน้นย�้ำถึงการให้ความส�ำคัญกับการรับฟังข้อร้องเรียนจาก
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของไทยเบฟ ทั้งนี้ ปี 2559 ไม่พบ
รายการขัดแย้งที่มีนัยส�ำคัญและไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มี
นัยส�ำคัญ

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจ

จรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจของไทยเบฟ เป็นมาตรฐานส�ำคัญ
ที่จะสนับสนุนให้มีการประพฤติที่ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย
ศีลธรรมและจริยธรรม โดยคณะกรรมการ ผูบ
้ ริหาร และพนักงานทุกคน
มีหน้าที่ในการยอมรับและศรัทธาต่อคุณค่าของมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจรรยาบรรณที่ก�ำหนด รวมถึงต้องปฏิบัติตนให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของจรรยาบรรณโดยเคร่งครัด
เพื่อให้ไทยเบฟบรรลุความมุ่งหมายในการรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณตาม
แนวทางที่ได้ก�ำหนด นอกจากนี้ บุคลากรทุกคนต้องยึดถือ
ความถูกต้องชอบธรรมและด�ำเนินการต่างๆ ภายใต้นโยบายการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด
่ ี ซึง่ การปฏิบต
ั ด
ิ งั นี้ จะช่วยให้ไทยเบฟรักษาความรับผิดชอบ
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงสังคมและตลาดหลักทรัพย์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

จรรยาบรรณเครือไทยเบฟเวอเรจ ประกอบด้วย 4 ส่วนที่ส�ำคัญและ
มีความสัมพันธ์กันอย่างแยกมิได้ดังนี้ จรรยาบรรณของบริษัท
จรรยาบรรณของกรรมการ จรรยาบรรณของผูบ
้ ริหาร และจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจะได้
รับการอบรมเกีย
่ วกับจรรยาบรรณทีเ่ กีย
่ วข้องผ่านการฝึกอบรมโดยตรง
และระบบออนไลน์ CG E-Learning

การต่อต้านการทุจริต

ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดที่ว่าการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี จะน�ำมาซึ่ง
ความสามารถที่จะปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
ไทยเบฟได้มีนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นเพื่อป้องกันการคอร์รัปชั่น
รวมถึงเป็นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารความเสี่ยง
เสริมสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานทราบถึงสิ่งที่พึงปฏิบัติหรือเพื่อทราบว่าบุคคลใดจะเป็น
ผู้ให้ค�ำปรึกษาในกรณีที่เกิดข้อสงสัย ทุกคนมีหน้าที่ต้องรักษา
มาตรฐานสูงสุดในการด�ำเนินธุรกิจ และจะต้องไม่ยอมรับการคอร์รัปชั่น
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและหน่วยงานในทุกประเทศที่ไทยเบฟด�ำเนินธุรกิจ
ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
มีหน้าที่ติดตามและก�ำหนดให้มีระบบรองรับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ที่มีประสิทธิภาพ โดยรายงานต่อประธานคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบ บุคคลที่กระท�ำการคอร์รัปชั่นจะต้องเข้าสู่
กระบวนการพิจารณาความผิดทางวินย
ั เมือ่ คณะกรรมการทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ได้ตรวจสอบอย่างครบถ้วนแล้ว บุคคลผู้กระท�ำผิดจะได้รับการลงโทษ
ตามกฎระเบียบของไทยเบฟว่าด้วยการประพฤติผิดหรือการละเมิด
อย่างเคร่งครัด ในกรณีที่การกระท�ำดังกล่าวเป็นการกระท�ำที่ผิด
กฎหมายด้วย ผู้กระท�ำความผิดอาจถูกด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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การละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมาย

ไทยเบฟมุ่งหวังให้พนักงานของเราปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของ
องค์กรตามจรรยาบรรณที่ก�ำหนดและข้อกฎหมายของทุกประเทศที่
เราเข้าไปด�ำเนินกิจการ เมื่อมีการละเมิดกฏระเบียบข้อบังคับใดๆ ทั้ง
ด้านจรรยาบรรณ ความเป็นเลิศขององค์กร และสิทธิมนุษยนชนใน
สถานทีป
่ ระกอบการหรือสถานทีด
่ ำ� เนินธุรกิจ การละเมิดนัน
้ จะต้องหยุด
ลงในทันทีและมีมาตราการตอบสนองทีเ่ หมาะสม
ในปีพ.ศ. 2559 นัน
้ ไทยเบฟและกลุ่มบริษัทย่อยในเครือ มีการละเมิดที่
จัดเป็นกรณีที่ไม่รุนแรง 2 กรณี บริษัทได้จัดกลุ่มระดับการละเมิดตาม
ผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยก�ำหนดเกณฑ์ตามมูลค่าทางการเงิน ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ว่า กรณีรุนแรง (Major case) คือกรณีที่มีผลกระ
ทบทางการเงินมากกว่าหรือเท่ากับ 300,000 บาท และกรณีทไี่ ม่รน
ุ แรง
(Minor case) คือกรณีทม
ี่ ผ
ี ลกระทบทางการเงินน้อยกว่า 300,000 บาท

แนวทางแก้ไข

1. จัดอบรมด้านระเบียบข้อบังคับขององค์กรแก่พนักงาน
2. สนับสนุนให้พนักงานยึดมั่นในจรรยาบรรณของบริษัท
3. จัดการกับการละเมิดอย่างเข้มงวด

จรรยาบรรณ
ของบริษัท

ส�ำหรับรายละเอียดของนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นและนโยบายการ
รับข้อร้องเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : www.thaibev.com

จรรยาบรรณ
ของพนักงาน

จรรยาบรรณ
เครือไทยเบฟเวอเรจ
จรรยาบรรณของ
ผู้บริหาร

จรรยาบรรณ
ของกรรมการ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การบริหารความเสี่ยง

ไทยเบฟบริหารจัดการความเสี่ยงภายใต้ภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการด�ำเนินงานของบริษัท
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ท�ำหน้าที่สนับสนุนคณะกรรมการบริษัทในการก�ำกับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร ซึ่งถือเป็นกลไกส�ำคัญและเครื่องมือในการบริหารงานที่จะช่วยลดความสูญเสีย เพิ่มโอกาสและศักยภาพในการแข่งขันและ
การเติบโตของธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน รวมทั้งช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังที่แสดงในแผนภาพ
กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรและการก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ ส�ำหรับ “โครงสร้าง
การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรโดยรวมของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ” โปรดพิจารณารายงานการบริหารความเสี่ยง ในรายงานประจ�ำปี 2559
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยง และพัฒนาเป็นวัฒนธรรมองค์กรใน

การบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
และการกำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
การระบุระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้

การประเมินผล
และการรายงาน

การระบุความเสี่ยง

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และค่านิยมองค์กร

การเป็นผู้นำใน
ภูมิภาคอาเซียน
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน

กลยุทธ์และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม

การติดตามและกำหนด
กิจกรรมควบคุม

การประเมินความเสี่ยงและ
จัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
การตอบสนองต่อความเสี่ยง

ส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร

การบริหารความเสี่ยง บริษัทได้ก�ำหนดให้การบริหารความเสี่ยงทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะเจาะจงเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ก�ำหนดช่องทางให้พนักงานสามารถรายงานความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแก่
องค์กรเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หรือสามารถรายงานไปยังส�ำนักกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ด้วยอีเมลแอดเดรส
(Email Address) ที่ก�ำหนด ซึ่งกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่จะพิจารณาและด�ำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
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39

ไทยเบฟประเมินความเสี่ยงโดยพิจารณาเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ร่วมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญเชิงมหภาคในอนาคต
(Global Megatrends) ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อความยั่งยืนขององค์กร (Materiality
Issues for Sustainability) ซึ่งถือว่าเป็นความเสี่ยงที่ก�ำลังเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Trends) เพื่อก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง
เพื่อลดความสูญเสียหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ขณะเดียวกันช่วยเพิ่มโอกาสของการแข่งขันทางธุรกิจให้แก่กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ความเสี่ยงที่ก�ำลังเกิดใหม่
แนวโน้ม

ความเสี่ยงและผลกระทบ

การบริหารจัดการ

• การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของ
ประชากร โดยมีการเปลี่ยนแปลงใน
2 ลักษณะ คือ
- การเข้าสู่สังคมสูงวัย
- การเพิ่มขึ้นของประชากร
ในกลุ่มชนชั้นกลาง

• การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
หันมาให้ความสนใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น
การบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย การซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ซึ่งเป็นความเสี่ยง
หากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลง/ปรับตัว
ตามพฤติกรรมและ/หรือความต้องการของ
ผู้บริโภค
• สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ไม่หยุดนิ่งและ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาน�ำไปสู่การแข่งขัน
ทางการตลาดที่รุนแรงของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรม
• การเสียโอกาส/ความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจและ/หรือการเป็นผู้น�ำตลาด
• การเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าอุปโภคบริโภค
หรือสินค้าที่มีผลต่อสุขภาพของผู้บริโภค ซึ่ง
มีผลเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หากไม่ปฏิบัติตาม
หรือปฏิบัติตามไม่ครบถ้วน อาจส่งผลกระทบ
ต่อชื่อเสียงของบริษัท การถูกลงโทษ
และค่าปรับ

• การพัฒนาและลงทุนในธุรกิจอาหาร เพื่อขยาย
ธุรกิจโดยรวม และสนับสนุนธุรกิจเครื่องดื่ม
• การก่อสร้างและด�ำเนินงานของ “ครัวกลาง”
(Central Kitchen) เพื่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการตั้งแต่การ
จัดซื้อและการใช้วัตถุดิบของธุรกิจอาหาร รวม
ถึงการลดปริมาณและการจัดการของเสียจาก
อาหาร
• การคิดค้นและพัฒนาเครื่องดื่มและอาหารเพื่อ
สุขภาพตามนโยบายด้านสุขภาพและ
โภชนาการของกลุ่มบริษัทไทยเบฟ เช่น
เครื่องดื่มปราศจากน�้ำตาลหรือมีปริมาณ
น�้ำตาลต�่ำ เครื่องดื่มและอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการและปราศจากสารประกอบหรือ
สารปรุงแต่ง การเข้าสู่กลุ่มเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพใหม่ๆ
• การให้ความส�ำคัญกับช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
HORECA (Hotels, Restaurants & Cafes)
ที่เข้าถึงและสอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในกลุ่มที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป
• การออกแบบและพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่
สื่อสารถึงข้อมูลและคุณค่าทางโภชนาการของ
อาหารและเครื่องดื่มของบริษัท รวมถึง
สอดคล้องกับพฤติกรรมและรูปแบบการ
ด�ำรงชีวิตของผู้บริโภค (Consumers’
behaviors and lifestyles)
• การสื่อสารหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าผ่าน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เข้าถึงผู้บริโภค
เป้าหมาย
• การสร้าง พัฒนาและเพิ่มโอกาสแก่บุคลากรใน
ส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและจ�ำเป็นต่อ
การขยายตัวทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ
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แนวโน้ม
• การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ

ความเสี่ยงและผลกระทบ

การบริหารจัดการ

• การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม
• ความล้มเหลวในการบรรเทาผลกระทบและ
การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ
• วิกฤตน�้ำ
• วิกฤตอาหาร
• เหตุการณ์ความรุนแรงของสภาพอากาศ
• ความขาดแคลนและไม่เพียงพอในทรัพยากร
ของโลก โดยเฉพาะด้านอาหาร น�้ำ และ
พลังงานซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการกระท�ำของ
มนุษย์ และจากภัยธรรมชาติ ซึ่งมีผลกระทบ
ต่อกระบวนการจัดการสายห่วงโซ่อุปทานของ
บริษัทตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ การผลิต
การขายและการขนส่งสินค้า
• ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณและราคาของสินค้าทางการเกษตรที่
เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าของบริษัท
• การเสียโอกาส/ความสามารถหรืออุปสรรคใน
การด�ำเนินธุรกิจ
• การเคลื่อนไหวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่างๆ และการเพิ่มความเข้มงวดของกฎหมาย
ด้านสิ่งแวดล้อม
• การสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร และการ
สูญเสียทางการเงินในลักษณะของค่าปรับ
หากมีส่วนสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ
• ความเสีย
่ งด้านการเงิน : สภาพคล่องทางธุรกิจ

• ก�ำหนดให้ทุกกลุ่มธุรกิจปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำขององค์กรอย่างเคร่งครัด เช่น
ด�ำเนินการตามแนวทางของระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 การใช้หลัก 3Rs
(Reduce, Reuse, Recycle) การส�ำรองน�้ำให้
เพียงพอเพื่อใช้ในการผลิต การเข้าร่วม
โครงการ Water Footprint รวมถึงโครงการ
Carbon Footprint ระดับองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์ โครงการปลูกปาล์มน�้ำมันเพื่อ
ก�ำจัดน�้ำกากส่า เป็นต้น
• ใช้เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักรที่ทันสมัย
และประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้ทรัพยากร
และพลังงาน และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
• ส่งเสริมการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดค่าใช้จ่ายหรือ
ต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการผลิต กระบวนการขนส่ง
รวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ตราสินค้า
• บริหารจัดการตามแนวทางการปฏิบัติของคู่ค้า
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• วิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของราคา
และปริมาณของวัตถุดิบหลักอย่างต่อเนื่อง
• ก�ำหนดแนวทางและพัฒนาระบบของการจัดซื้อ
สินค้าและบริการแบบองค์รวมของกลุ่มบริษัท
ไทยเบฟ (Consolidated strategic sourcing
and procurement)

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

แนวโน้ม

ความเสี่ยงและผลกระทบ

• การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ • ภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(Cyber Security Attacks) ซึ่งมีผลต่อ
การเพิ่มขึ้นของการพึ่งพาอาศัย
ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและความ
เทคโนโลยีโดยเฉพาะโลกไซเบอร์
พร้อมใช้ของระบบในการปฏิบัติงาน
• การรั่วไหลของข้อมูลที่ส�ำคัญในการด�ำเนิน
ธุรกิจ เช่น แผนธุรกิจ ข้อมูลการขาย
ผลประกอบการ ข้อมูลลูกค้าและคู่ค้าทาง
ธุรกิจ
• การเสียโอกาส อุปสรรคในการด�ำเนินธุรกิจ
• การสูญเสียชื่อเสียงขององค์กร
• การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
• การสูญเสียทางการเงิน
• การเปลี่ยนฐานอ�ำนาจทาง
เศรษฐกิจจากอเมริกาและยุโรป
มาที่เอเชีย
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การบริหารจัดการ
• พัฒนาระบบงานที่น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในวงจรห่วงโซ่อุปทาน โดยเฉพาะในการ
จัดซื้อจัดหา การขนส่ง และการจัดจ�ำหน่าย
ผ่านช่องทางต่างๆ ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย
• การก�ำกับดูแล การระบุ และการแก้ไขภัย
คุกคามด้านไซเบอร์และกิจกรรมภายในที่
เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ที่น่าสงสัย
• การอบรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการ
ป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
แก่พนักงาน
• การทดสอบการกู้คืนภัยพิบัติ และก�ำหนด
มาตรการตอบรับและการฟื้นฟูในแผนการ
บริหารความเสี่ยงด้านไซเบอร์

• ขยายตลาดของสินค้าเครื่องดื่มไม่มี
• สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการแข่งขันใน
แอลกอฮอล์ ไปสูป
่ ระเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก
ตลาดทั้งในและต่างประเทศที่รุนแรงและ
เฉียงใต้
หลากหลายรูปแบบ อันเนื่องมาจาก
• ติดตามการเคลื่อนไหวและแนวโน้มของ
ความแตกต่างด้านภาษา ศาสนา ค่านิยม
ตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมถึงใช้เครื่องมือ
• นโยบายการกีดกันทางการค้าของแต่ละ
ทางการเงินประเภทต่างๆ ในการบริหารต้นทุน
ประเทศ
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน
• ความเสี่ยงด้านการเงิน : การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและอัตรา • รักษาหรือยกระดับอันดับเครดิตกับสถาบัน
จัดอันดับเครดิตทั้งในและต่างประเทศ
ดอกเบี้ย
• ก�ำหนดกลยุทธ์ของทั้งสามกลุ่มผลิตภัณฑ์
(สุรา เบียร์ และเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์) ใน
แต่ละประเทศที่กลุ่มบริษัทไทยเบฟด�ำเนินธุรกิจ
อยู่ ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อม
สนับสนุนการติดต่อและประสานงานของ
ทุกสายงานภายใต้กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดที่ไทยเบฟ
G4-LA1, G4-LA9, G4-LA11,
G4-HR5, G4-HR6, G4-HR7, G4-HR9, G4-HR10

“การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชน ในการประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกิน พอใช้ ก่อนอื่นเป็นพื้นฐาน
นั้น เป็นสิ่งส�ำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสามารถสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงได้ต่อไปโดยแน่นอน”
พระราชด�ำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๑๗
ไทยเบฟมีปณิธานแน่วแน่ที่จะส่งเสริมพนักงานทุกคนให้มีอาชีพที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาความเข้าใจ
สติปัญญา และวิสัยทัศน์ที่จะท�ำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ไทยเบฟ…เชื่อมั่นในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ โดยเชื่อว่างานที่ท้าทายสามารถขยายขีดจ�ำกัดความสามารถของพนักงาน และเชื่อว่าเมื่อไหร่
ก็ตามที่เราพัฒนาคนอื่นให้เจริญเติบโตก้าวหน้า เราจะพัฒนาและเติบโตไปด้วย โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดในไทยเบฟไม่ใช่แค่ส�ำหรับพนักงานกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่งเท่านั้น แต่เป็นโอกาสของพนักงานทุกคน ทุกช่วงอายุ ทุกกลุ่มบริษัท ทุกกลุ่มงาน และทุกประเทศในกลุ่มไทยเบฟ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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พนักงานทุกคนได้รับโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทางสายอาชีพตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้ามาเป็นพนักงาน พนักงานจะได้รับการสื่อสารเกี่ยวกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรรวมถึงความคาดหวังในการท�ำงานจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งในด้านของตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและด้านการพัฒนา
ศักยภาพให้บรรลุเป้าหมายการท�ำงานที่วางแผนร่วมกับหัวหน้างาน

การพัฒนาทางสายอาชีพและพนักงานดาวเด่นของไทยเบฟ

ทบทวนการคัดเลือก
พนักงานที่มีศักยภาพสูง

วางแผนสืบทอดตำแหน่ง
และทำแผนพัฒนารายบุคคล

พัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
และสร้างความเป็นผู้นำ

หลักสูตรการพัฒนา
การประเมินพนักงาน
ทีม
่ ศ
ี ก
ั ยภาพสูง

เป้าหมายธุรกิจ

การโค้ชทางสายอาชีพ
และการวางแผนพัฒนารายบุคคล

สร้างเป้าหมายและ
กำหนดบทบาทที่ชัดเจน

ประเมิน
ความสำเร็จ

ตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดผล
การปฏิบัติงาน

สมรรถนะ
และความสามารถ

การบริหารจัดการ
ทางสายอาชีพ

หัวหน้างานจะก�ำหนดวัน เพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ พนักงานและหัวหน้างานจะทบทวนผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาความรู้
ความสามารถร่วมกัน รวมถึงมีการโค้ชและฟีดแบคกันอย่างสม�่ำเสมอ และท้ายที่สุดผลการประเมินการปฏิบัติงานและการพัฒนาศักยภาพในช่วง
ปลายปี น�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนทางเดินสายอาชีพ รวมถึงการเลื่อนขั้น ปรับต�ำแหน่ง การโอนย้ายสายงาน การให้ผลประโยชน์ด้านอื่นๆ
รวมถึงการคัดเลือกและพัฒนาพนักงานที่มีความโดดเด่น และการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งต่อไป

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน

ไทยเบฟมีกระบวนการเรียนรู้ ที่เป็นระบบมุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ที่พัฒนาทักษะในการทํางาน และสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในองค์กร รวมถึง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม ที่จะสร้างความส�ำเร็จให้กับพนักงานและองค์กรได้อย่างยั่งยืน จึงได้น�ำหลัก 70: 20: 10 มาประยุกต์ใช้ใน
ทุกๆ โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

• ร้อยละ 70 คือ การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ การขยาย			
ขอบเขตความรับผิดชอบ อ�ำนาจหน้าที่และการตัดสินใจ
การได้รับมอบหมายงานใหม่ๆ การเข้าร่วมท�ำงานในรูปแบบ		
โครงการ และการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
• ร้อยละ 20 คือ การเรียนรู้ผ่านการโค้ช การสอนงาน หรือ
ได้รับค�ำแนะน�ำค�ำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมทั้ง
การเข้าร่วมกลุ่มชุมชนเชี่ยวชาญ (Community of Practice)
หรือการเรียนรู้ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์ของผู้อื่น
• ร้อยละ 10 คือ การเรียนรู้อย่างเป็นทางการในห้องเรียน การ		
อบรมสัมมนา หรือ การเรียนรู้ผ่านโปรแกรม E-learning
ของบริษัท

70%
10%

20%

ในการเตรียมการการฝึกอบรมปี 2559 ผู้บริหารได้จัดประชุมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนา Training Roadmap ส�ำหรับ
พนักงานแต่ละระดับ และแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP :
Individual Development Plan) ที่ได้จากการพูดคุยระหว่าง
พนักงานกับผู้บังคับบัญชาหลังจากการประเมินผลงานประจ�ำปี
พนักงานสามารถลงทะเบียนผ่านระบบด้วยตนเอง และน�ำเสนอ
หัวหน้างานเพื่อพิจารณาอนุมัติ ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่
สนับสนุน ให้ค�ำปรึกษาและติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
ของตนเองให้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้า
ลงทะเบียน
ออนไลน์
จัดตารางเรียน

จัดการหลักสูตร
ตรวจสอบข้อมูล
ด้วยตนเอง
รายงาน

นอกจากนี้ ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management
System) ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
บุคลากร โดยหลังจากพนักงานแจ้งความประสงค์การเข้าอบรมทาง
ระบบและได้รับการอนุมัติแล้ว ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อน�ำ
ไปจัดรุ่นอบรมต่อไป การลงทะเบียนผ่าน Application การประเมินผล
ออนไลน์ รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลประวัติการอบรมของพนักงาน
จึงท�ำให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจเช็คข้อมูลได้
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142.69
ล้านบาท

เงินลงทุนในการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน

16

ชั่วโมง*

จำ�นวนชั่วโมงเฉลี่ย
ในการฝึกอบรมของพนักงาน
ในกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
*ไม่รวมถึงกลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มที่ปรึกษาและพนักงานชั่วคราว

แนวทางการออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2559 บริษัทได้ก�ำหนดการออกแบบแนวทางการพัฒนาส�ำหรับพนักงานขึ้น โดยตั้งเป้าหมายการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของบริษัทให้มี
สมรรถนะสูงขึ้น ทั้งนี้ รูปแบบการพัฒนาได้จัดแบ่งกลุ่มพนักงานและผู้บริหารออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

The Oceans:
Senior Influencers

The Rivers:

Middle Management

The Spring & Streams:
Individual Contributors
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โปรแกรมการพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ

หลักสูตรด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ โปรแกรมสำหรับพนักงานทุกระดับ
โดยยึดตามลักษณะภาวะผู้นำ 5 ระดับ (5 Levels of Leadership)
ซึ่งประกอบด้วย Responsibility / Relationship / Result / Reproduction / Respect

หลักสูตรด้านการบริหารจัดการ พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ในด้านการบริหารจัดการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของพนักงานกลุ่มไทยเบฟ ทั้ง 4 สมรรถนะหลัก
คือ Communication, Collaboration, Speed และ Result

หลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานของพนักงาน
ทุกระดับ ทุกหน่วยงาน เช่น โปรแกรมการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ (Computer Training)
โปรแกรมการฝึกอบรมด้านภาษา (Language Training Course) เป็นต้น

หลักสูตรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร เป็นหลักสูตรสำหรับพนักงานทั้งองค์กร
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรและในชีวิตส่วนตัว
ทั้งในแง่ของวิธีคิด (Mindset) และวิธีการทำงานร่วมกัน (Rules of Engagement)

โปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาทุกโปรแกรมจะมีการวัดผลด้วยวิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่า
การออกแบบโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรจะมีประสิทธิภาพสูงสุด การวัดผลการเรียนรู้มี 4 ด้านดังนี้
วัดปฏิกิริยาตอบสนอง วัดความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมในด้านต่างๆ
เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงการดำเนินงาน ทั้งในด้านโปรแกรมและการบริหาร
จัดการหลักสูตรในด้านต่างๆ

วัดการเรียนรู้ วัดความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติ คุณลักษณะต่างๆ
ที่เปลี่ยนแปลงไปหลังจากการฝึกอบรม เช่น การทดสอบทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หรือการทดสอบระดับความสามารถด้านภาษาหลังจากเข้าร่วมการอบรม

วัดการประยุกต์ใช้ วัดพฤติกรรมในงานที่เปลี่ยนแปลงไป และความก้าวหน้าของงาน
จากที่ได้นำความรู้ทักษะจากการฝึกอบรมมาปฏิบัติใช้ในการทำงาน เช่น การทำประเมินแบบ
รอบทิศทางสำหรับโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำก่อนและหลังการเข้าโปรแกรมการอบรม

วัดผลกระทบต่อธุรกิจ วัดผลกระทบจากการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่มีต่อกระบวนการ
และกิจกรรมทางธุรกิจว่า มีประสิทธิภาพเปลี่ยนไปอย่างไร โดยในบางโปรแกรมที่เป็น
โปรแกรมการอบรมที่มีระยะเวลา เช่น โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารระดับกลาง
(Management Development Program) จะมีการทำโครงการร่วมกันระหว่าง กลุ่มผู้เรียน
ที่มีการออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติจริง มีการวัดผลการนำไปใช้
ทั้งระหว่างการศึกษาและหลังจากจบโครงการ
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ทุนการศึกษาส�ำหรับพนักงานไทยเบฟ
หนึ่งใน “โอกาสไร้ขีดจ�ำกัด” ในไทยเบฟนั้น เห็นได้อย่างชัดเจนจากการที่พนักงานมีโอกาสได้เรียนรู้งานจากการปฏิบัติงานจริง การแบ่งปัน
ประสบการณ์ ความเชีย
่ วชาญและความช�ำนาญจากรุน
่ สูร่ น
ุ่ นอกจากนัน
้ ยังมีโอกาสศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน
้ ผ่านทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
ปีละ 7 ทุน โดยแบ่งเป็นหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ในสถาบันชั้นน�ำในประเทศ (จ�ำนวน 5 ทุนต่อปี) และต่างประเทศ (จ�ำนวน 2 ทุน
ต่อปี) อาทิ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย จีน และสิงคโปร์ เป็นต้น เพื่อที่พนักงานจะได้เปิดโลกทัศน์ เพิ่มพูนองค์ความรู้ รวมถึงโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนมุมมอง ทัศนคติแนวความคิดกับผู้อื่นภายนอกองค์กร
ตั้งแต่ปี 2558 บริษัทได้มอบทุนการศึกษาแล้วทั้งหมด 6 ทุน แบ่งเป็นทุนในประเทศ 3 ทุน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาเอก (กรณีพิเศษ) สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (1 ทุน) และหลักสูตร Sasin Chula Engineering
Dual MBA and Master of Engineering Program (ภาคภาษาอังกฤษ) 2 ทุน และทุนต่างประเทศ 3 ทุน ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโท Master
of Business Administration (MBA) ที่ Australian National University ณ เมืองแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย หลักสูตรปริญญาโท
Master of Business Administration (MBA) ที่ University of Edinburgh และหลักสูตรปริญญาโท Master of International Financial
Analysis ที่ The University of Glasgow ประเทศสกอตแลนด์
ทั้งนี้ พนักงานผู้รับทุนจะมีโอกาสได้น�ำองค์ความรู้มาต่อยอดประสบการณ์การท�ำงาน ผ่านการท�ำวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ (Dissertation) ในหัวข้อ
หรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนสนใจ และน�ำผลการศึกษานั้นมาประยุกต์ใช้และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด�ำเนินธุรกิจขององค์กร ส�ำหรับ
พนักงานที่ได้ทุนต่างประเทศจะมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เรียนในบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศนั้นๆ เพื่อ
เพิ่มโอกาสในการท�ำความเข้าใจธุรกิจที่มีความหลากหลายขององค์กร ตลอดจนมีโอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ มุมมองแนวคิด ความท้าทาย
ต่างๆ ที่ได้รับระหว่างไปศึกษาต่อให้แก่เพื่อนพนักงานภายในองค์กรอีกด้วย

โปรแกรมด้านการพัฒนาภาวะผู้น�ำด้วยการสร้างวัฒนธรรมการโค้ช
การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช เพื่อเพิ่มศักยภาพพนักงาน พร้อมสู่
เป้าหมายวิสัยทัศน์ 2020 เป็นหนึ่งในแผนการเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภาวะผู้น�ำขององค์กร (ThaiBev
Group Leadership Journey) กลุ่มบริษัทไทยเบฟได้พัฒนา
หลักสูตร Coaching & Technique for Breakthrough Results
ส�ำหรับผู้บริหารของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการ
โค้ชเพื่อขับเคลื่อนผลงานไปสู่ความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ 2020
ในที่สุด โดยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส�ำหรับกลุ่มผู้บริหารระดับ
“The Oceans” พร้อมประสบการณ์การโค้ชผู้บริหารแบบ 1:1 และ
ขยายผลสู่กลุ่มผู้บริหารระดับ “The Rivers”ทั่วองค์กร เพื่อให้เข้าใจ
ถึงหัวใจส�ำคัญของการโค้ช ซึ่งหมายถึงการปลดปล่อยศักยภาพของ
พนักงานให้ได้เห็นโอกาส และเกิดแรงบันดาลใจในการใช้ศักยภาพ
ที่แท้จริงของตนเอง ส่งเสริมความสัมพันธ์ของทีมงานเพื่อให้สามารถ
สร้างผลงานได้อย่างเต็มที่ และสร้างความส�ำเร็จทั้งในด้านส่วนตัว
และในหน้าที่การงาน

47

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

48

จุดชี้วัดความส�ำเร็จของการน�ำ “Coaching” ไปใช้กับการท�ำงานในหน่วยงาน
“หลังจากการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารระดับ “The Oceans” ผู้บริหาร
เริ่มน�ำเทคนิคการโค้ชไปใช้ในการบริหารทีมงาน หนึ่งในผู้บริหารสายธุรกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้หาแผนกลยุทธ์ในการฟื้นฟูธุรกิจ (Turnaround plan) น�ำกระบวนการโค้ช
มาใช้ หลังจากผู้เข้าอบรมน�ำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับทีมงานยังพบว่าต้นทุนของ
สายธุรกิจลดลง พนักงานท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ งานมีประสิทธิภาพขึ้น ส่งผลให้
ผลประกอบการในปีที่ผ่านมา ท�ำก�ำไรได้สูงกว่าปีที่ผ่านมาถึง 3 เท่า ทั้งๆ ที่เศรษฐกิจซบเซา
ตามมาด้วยความส�ำเร็จของผู้บริหารซึ่งดูแลงานด้านการขายหลายผลิตภัณฑ์ของบริษัท
หลังน�ำเทคนิคการโค้ชไปใช้ ยอดขายผลิตภัณฑ์เติบโตมากกว่าเดิม 2 เท่าอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ความผูกพันของพนักงาน และการมีส่วนร่วมของทีมก็ดีขึ้นตามไปด้วย”
บทสัมภาษณ์ คุณไพศาล อ่าวสถาพร (รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจอาหาร
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และ คุณนพมาศ วัฒนเลี้ยงใจ
(รักษาการ กรรมการผู้จัดการ HORECA Management Co., Ltd.)

จากความส�ำเร็จของผู้บริหารหลายๆ หน่วยงานที่ได้น�ำความรู้และทักษะจากการเข้าร่วมโปรแกรม CTBR นี้ ไปปรับใช้กับทีมงานจนเห็นผลลัพธ์
ที่ชัดเจน ไทยเบฟจึงเดินหน้าสร้างวัฒนธรรมการโค้ชให้มีความยั่งยืนด้วยการพัฒนาหลักสูตร Train The Trainer โดยมุ่งหวังให้ผู้บริหารเป็น
Role Model ในการเป็นโค้ชที่ดี และสามารถปลดปล่อยศักยภาพของทีมเพื่อผลส�ำเร็จได้ ซึ่งในปี 2559 ได้มีผู้บริหารระดับ The Oceans
จ�ำนวน 5 ท่าน ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมในโครงการ Train The Trainer เพื่อเป็น Certified Internal Trainer ที่สามารถด�ำเนินการจัด
อบรมให้กับพนักงานในกลุ่มไทยเบฟได้ ในเดือนกันยายน 2559 Certified Internal Trainer ทั้ง 5 ท่าน ได้จัดหลักสูตรอบรมดังกล่าวให้กับ
ผู้บริหารในระดับ “The Rivers” จ�ำนวนกว่า 330 คน และจะทยอยจัดให้ครบภายในครึ่งปีแรกของปี 2560 ซึ่งการจัดอบรมในลักษณะ
Certified Internal Trainer ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรมไปได้กว่าร้อยละ 80 เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดโดยสถาบันภายนอก
ส�ำหรับปี 2560 ไทยเบฟมีแผนที่จะขยายหลักสูตรการอบรมดังกล่าวไปยังกลุ่มบริษัทในประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย พร้อมกับการพัฒนา
หลักสูตร Train Master Trainer เพื่อให้ Certified Internal Trainer สามารถสร้างผู้น�ำรุ่นต่อๆ ไปในองค์กรให้มีทักษะและความรู้
ความสามารถในการเป็นโค้ชและเป็นผู้น�ำที่ดีไปพร้อมกัน (Leaders as coaches)
นอกจากหลักสูตร Coaching & Technique for Breakthrough Results แล้ว ไทยเบฟยังพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเพื่อสร้างความผูกพันให้กับ
พนักงานและพนักงานผู้มีความสามารถโดดเด่น “The Leaders Daily Role in Engaging People & Talent” ซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะเน้นการน�ำ
ทักษะการโค้ช ทักษะการสอนงาน มาเป็นประโยชน์ในการสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจ และสร้างความผูกพันให้กับพนักงานได้อย่างต่อเนื่อง
และเพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมผู้มีศักยภาพสูง ในปี 2560 ไทยเบฟจะจัดให้มี Community of Practice ส�ำหรับผู้ที่
ผ่านหลักสูตร CTBR เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้น�ำได้มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ความส�ำเร็จ เรียนรู้ต่อยอด และส่งเสริมกันและกัน โดยมี Master
Trainer หรือ Certified Internal Coach มาเป็นวิทยากรร่วมแบ่งปันและสร้างวัฒนธรรมการโค้ชอย่างยั่งยืน และขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ 2020
ได้อย่างชัดเจน
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กรณีศึกษา:
หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

โครงการสร้างวินัยในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร 4DX

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด (TBL) เริ่มด�ำเนินการ 4DX ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 โดยการสร้าง 4DX Implementation Manager
12 ท่าน และสร้าง Coach 5 ท่าน ในแต่ละภาค มีการ Launch 4DX 45 คลัง ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และศูนย์ขนส่ง รวมทั้งมีการประกวด
4DX ในด้าน Best Result, Best Scoreboard & The Most Effective WIG Meeting ส่งผลลัพธ์ให้การด�ำเนินการ ปี 2558
สามารถประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ 1,029,000 บาท จากการประหยัดน�้ำมันเชื้อเพลิงและการลดสินค้าแตกเสียหายได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 ผลส�ำเร็จจากปี 2558 ได้เริ่มขยายครอบคลุม 68 คลังทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และศูนย์ขนส่ง ภายใต้ชื่อโครงการ
“4DX Trim-tab Certification” มีการสร้าง Trainer 6 ท่าน เพื่อขยายผลให้ครอบคลุมทุกคลังสินค้าจังหวัด และทุกศูนย์กระจายสินค้า และ
ศูนย์ขนส่ง ทั่วประเทศ จ�ำนวนพนักงาน 3,800 คน รวมถึงมีการให้รางวัลกับคลังที่สามารถบรรลุเป้าหมายประจ�ำเดือน จากการบริหารต้นทุน
โลจิสติกส์ สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้กว่า 11,336,000 บาท อีกทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพนักงานในด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
สอดคล้องกับวินัย 4 ประการขององค์กร การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กร จะน�ำไปสู่ความยั่งยืน และน�ำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร
ที่จะตอบโจทย์วิสัยทัศน์ 2020 ในการสร้างพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ
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การพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น

ภารกิจส�ำคัญที่ไทยเบฟและบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟท�ำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อความเป็นผู้น�ำใน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ก็คือการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่มีความโดดเด่น โดยการเรียนรู้จากหลักสูตรที่ได้พัฒนาร่วมกับสถาบันชั้นน�ำ
ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งจะเน้นกระบวนการเรียนรู้ผ่านการท�ำโครงการ (Actionlearning Project) ที่สามารถปฏิบัติได้จริงและมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งจะช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของพนักงานที่มาจาก
หลากหลายหน่วยงานและต่างพื้นที่ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อก่อให้เกิดการร่วมมือและประสานงานกันภายใน (Cross Function Collaboration)
อีกทั้งยังก่อให้เกิดความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ผ่านการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงที่จะคอย
ให้ค�ำแนะน�ำ ถ่ายทอดเรื่องราว และแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกัน

โครงการสร้าง “ผู้น�ำรุ่นใหม่”

จากความเชื่อและวิสัยทัศน์ 2030 ที่องค์กรอยากจะมีผู้บริหารระดับสูง หรือ CEO ที่อายุไม่เกิน 45 ปีในปี 2030 นั้นท�ำให้โครงการสร้าง
“ผู้น�ำรุ่นใหม่” หรือ Rocket Project ได้ถือก�ำเนิดขึ้นเพื่อเป็นกระบวนการพัฒนาที่จะสร้างโอกาสให้กับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ มีความ
มุ่งมั่นและพร้อมที่จะเติบโตไปกับองค์กรในอีก 20 ปีข้างหน้า และถือเป็นอีกก้าวส�ำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความส�ำคัญกับการรักษา พัฒนา
พนักงานที่มีศักยภาพภายในองค์กร ตลอดจนเน้นย�้ำถึงค�ำกล่าวที่ว่า ในไทยเบฟนั้น โอกาสไร้ขีดจ�ำกัด ซึ่งพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่
โครงการ จะมีโอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ เผชิญกับความท้าทาย บ่มเพาะศักยภาพ เสริมสร้างภาวะผู้น�ำให้พร้อมกับการเติบโตขึ้นเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในอนาคต

โปรแกรมพิเศษส�ำหรับการพัฒนาพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น

ส�ำหรับพนักงานที่มีความสามารถโดดเด่น มีการออกแบบหลักสูตรที่ครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพความรู้ทางธุรกิจ (Global Business
Acumen) และการพัฒนาแนวความคิดและพฤติกรรม (Mindset and Behavior Development) โดยครอบคลุมในทุกระดับของพนักงาน ดังนี้
• หลักสูตรการพัฒนากลุ่มผู้บริหารระดับสูงสุด (Top Executive Development Program)
• หลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาผู้น�ำระดับโลก (Global Leadership Development Program)
• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารระดับจัดการ (Management Development Program (MDP))
• หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพส�ำหรับพนักงานระดับบังคับบัญชา นอกจากนั้น ไทยเบฟยังสนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มี
		 ความสามารถได้ต่อยอดองค์ความรู้ โดยการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ พนักงานที่ได้รับทุนการศึกษามีโอกาส
		เรียนรู้ผ่านการท�ำงานจริงกับบริษัทในเครือ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการศึกษาและผ่านการปรึกษาพูดคุยกับผู้บริหารระดับสูงแล้วเอา
		องค์ความรู้นั้นกลับมาพัฒนาธุรกิจขององค์กรต่อไป
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การสร้างความผูกพันกับพนักงาน
ผ่านการบริหารผลการปฎิบัติงาน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางบริหารของไทยเบฟที่ว่า พนักงานคือ
สินทรัพย์ที่ส�ำคัญที่สุดของบริษัท ส�ำนักทรัพยากรบุคคลได้ท�ำงาน
ร่วมกับผู้บริหารแต่ละฝ่ายอย่างใกล้ชิดเพื่อคัดเลือก 3 โครงการเด่น
ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจ และน�ำมาประยุกต์ใช้จริง เพื่อส่งเสริมความ
ผูกพันของพนักงาน ตัวอย่างเช่น โครงการ Power of Clarity ที่ช่วย
เรื่องการทบทวนผลการท�ำงานและการวางแผนการสืบทอดต�ำแหน่ง
ของพนักงานศักยภาพสูงของบริษัทได้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการใช้
ช่องทางการสื่อสารในรูปแบบใหม่ๆ ทั้งนี้บริษัทมีการติดตามผลการ
ด�ำเนินงานโครงการริเริม
่ ต่างๆ อย่างใกล้ชด
ิ และรายงานไปยังผูบ
้ ริหาร
ระดับสูงเป็นระยะ เพราะบริษัทเชื่อว่าการมีส่วนร่วมของพนักงานจะช่วย
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับไทยเบฟและตัวพนักงานเอง

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน โดยมีการกระจายสัดส่วนการถือเป้าหมายร่วมแตกต่างกันไป
ในแต่ละระดับ การเฉลี่ยสัดส่วนการประเมินระหว่างผลการปฏิบัติงาน
และผลการประเมินทางพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งหลายเหล่านี้ มีส่วนช่วยให้เกิดผลลัพธ์
ทางธุรกิจที่ชัดเจน
คุณภาพของการตั้งเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ถือเป็นปัจจัย
ส�ำคัญของความส�ำเร็จ บริษัทจึงได้มีการสื่อสารและให้ความรู้แก่
พนักงานระดับผู้จัดการผ่านโครงการ “Power of Clarity” เพื่อ
เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กร กับเป้าหมายของพนักงานในแต่ละ
ระดับ ซึ่งจะสามารถผลักดันและส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
ดียิ่งขึ้น

จากผลการประเมินความผูกพันของพนักงานในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟ
เล็งเห็นถึงโอกาสในการพัฒนาความผูกพันของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง ผ่านการด�ำเนินงานในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความชัดเจนและ
สอดคล้องในหน้าที่การงานให้กับพนักงานทุกคนในทุกระดับ
โดยมุ่งเน้นปรับปรุงการบริหารจัดการผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
เปลีย
่ นความถีข่ องการประเมินผลการปฏิบต
ั งิ านจากรายปีเป็นทุกครึง่ ปี

นอกจากนั้นยังมีการเพิ่มตัวชี้วัดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development) และด้านการพัฒนาบุคลากร
(People Development) ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ โดยมีน�้ำหนัก
ร้อยละ 10 ส�ำหรับผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ซึ่งเป็นการตอกย�้ำถึง
บทบาทที่ส�ำคัญของพนักงานทุกคนที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
น�ำพาองค์กรสู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนร่วมกัน

เพื่อมุ่งไปสู่กลุ่มองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการก�ำหนดนโยบาย
และแนวทางในการปฏิบัติที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างกลุ่มธุรกิจและบริษัทในเครือ จึงได้มีการทบทวนกรอบแนวทาง
ปฏิบัติทางด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน โดยการปรับความถี่ใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานจากเดิมปีละครั้ง ไปสู่การประเมิน
ผลการปฏิบัติงานปีละสองครั้ง คือครึ่งปี และปลายปี การถือเป้าหมาย

หลังจากการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี หัวหน้างานและ
พนักงานจะร่วมกันท�ำแผนพัฒนารายบุคคล เป้าหมายสูงสุดของ
การท�ำแผนพัฒนารายบุคคลคือการเชื่อมโยงเป้าหมายทางอาชีพ
ของพนักงาน (Career Aspiration) เข้ากับเป้าหมายขององค์กร
(Organization Goal) เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กัน
ทั้งทางด้านบุคลากรและองค์กร สอดคล้องกับแผนทางเดินสายอาชีพ
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โครงการตอบแทนจูงใจระยะยาวของไทยเบฟ

ในปี 2559 ไทยเบฟได้จัดท�ำโครงการค่าตอบแทนจูงใจระยะยาว (“LTIP”)ด้วยการให้หุ้นแก่พนักงานที่มีผลการท�ำงานดีเยี่ยมเพิ่มจาก
ระบบค่าตอบแทนปกติ ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการผลักดันให้บริษัทบรรลุผลการด�ำเนินงานที่เป็นเลิศยิ่งขึ้น
โครงการ LTIP นีม
้ งุ่ รักษา สร้างแรงผลักดัน และให้รางวัลกับพนักงานทีท
่ ำ� งานเพือ่ ผลประโยชน์ระยะยาวของบริษท
ั และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้ หลาย
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้ที่ท�ำงานด้วยความอุทิศตนและความซื่อสัตย์ โครงการ LTIP ซึ่งจะมีผลส�ำหรับระยะเวลา 5 ปีนี้ ออกแบบมาเพื่อพัฒนา
ผลการท�ำงานในระยะยาวของพนักงาน โดยรางวัลจะขึน
้ อยูก
่ บ
ั ผลงานของแต่ละบุคคล การเพิม
่ ประสิทธิภาพการท�ำงานและการพัฒนาความยัง่ ยืน
ในการท�ำงาน บริษัทสร้างโอกาสให้กับพนักงานผ่านแผน LTIP ด้วยการให้หุ้นของบริษัท ความมุ่งมั่นของพนักงาน รวมทั้งสร้างความรู้สึกเป็น
เจ้าขององค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดคุณค่าอันยั่งยืน มีประโยชน์ให้กับองค์กรในอนาคต รวมถึงเพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขันให้กับ
ไทยเบฟในภาพรวม
โครงการ LTIP เริ่มใช้ในปีประเมินผลการด�ำเนินงาน 2559 และจะมีผลตลอด 5 ปีข้างหน้า จนกระทั่งปี 2563 หรือ ค.ศ. 2020 โดย LTIP
จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้พนักงานสร้างสรรค์ผลงานที่บรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์ 2020
นอกจากนี้ในการมอบหุ้นแต่ละหุ้นนั้น บริษัทจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน เชื่อมโยงกับผลการด�ำเนินงานของบริษัทใน
อนาคต ซึ่งประกอบด้วยผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน และผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อให้พนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน

ผูบ
้ ริหารให้คำ� ปรึกษากับพนักงานร่น
ุ น้อง

การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ 2020 ไทยเบฟได้ด�ำเนินการวางแผนสืบทอดต�ำแหน่ง
ที่ส�ำคัญโดยเริ่มจากผู้บริหารระดับสูง ภายใต้โอกาสไร้ขีดจ�ำกัดทาง
สายอาชีพบริษัทจึงมีนโยบายให้โอกาสพิจารณาพนักงานภายในเป็น
ผู้สืบทอดต�ำแหน่งเป็นหลัก
การวางแผนสืบทอดต�ำแหน่งเริ่มจากการระบุต�ำแหน่งที่ส�ำคัญตาม
แผนกลยุทธ์องค์กร และสร้างโปรไฟล์ต้นแบบของต�ำแหน่งส�ำคัญนั้น
โดยโปรไฟล์ต้นแบบประกอบด้วยประสบการณ์ท�ำงาน

หน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ�ำเป็น
ของต�ำแหน่งนั้น หลังจากนั้นจึงเป็นการประเมินผลและคัดเลือก
พนักงานที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงและสอดคล้องกับโปรไฟล์ต้นแบบ
มากที่สุด เพื่อวางแผนเติมเต็มความรู้ความสามารถของผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งส�ำคัญนั้นๆ โดยการคัดเลือกนอกจากจะพิจารณาคุณสมบัติ
ในการท�ำงานแล้ว ยังพิจารณาถึงแรงบันดาลใจในการท�ำงาน
(Career Aspiration) ของผู้สืบทอดต�ำแหน่งเพื่อเป็นการสร้าง
ความผูกพันกับองค์กรแบบยั่งยืนอีกด้วย
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นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนการก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ 2020 แล้ว ไทยเบฟได้มีการจัดท�ำแผน 5 ปี ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล และกระบวนการปฏิบัติงาน
ได้มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ซึ่งน�ำโดยกลุ่มธุรกิจและการบริหารจัดการโดยรวมของกลุ่มไทพเบฟ ทางบริษัทยังเห็นความส�ำคัญ
ของการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ไทยเบฟและกลุ่มบริษัทย่อยในเครือมีมาตรฐานการพัฒนาบุคลากรแบบเดียวกัน และเพื่อให้
ค�ำแนะน�ำด้านการพัฒนาจัดท�ำ Human Capital Dashboard เพื่อวัดและรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้
สามารถให้ค�ำแนะน�ำทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร
ไทยเบฟมีความห่วงใยพนักงานตั้งแต่วันแรกที่เริ่มท�ำงานจนถึงวันสุดท้ายในการท�ำงาน เสมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน ส�ำหรับพนักงานที่ใกล้
เกษียณอายุ ไทยเบฟได้เตรียมพร้อมให้พนักงานอยู่ในสังคมผู้เกษียณอายุได้อย่างมีความสุข ด้วยการวางรากฐานความสัมพันธ์กับพนักงานทั้ง
ที่ยังอยู่ในบริษัท และผู้ที่เกษียณอายุไปแล้ว ด้วยการจัดการฝึกอบรมพนักงานในด้านการดูแลตัวเอง ด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ และอบรม
อาชีพเสริมที่สามารถท�ำภายหลังเกษียณ เช่น การท�ำขนมต่างๆ การท�ำอาหาร หรือการท�ำจักสาน รวมถึงการอบรมเรื่องการบริหารเงินออม
การใช้เงินลงทุนในแหล่งเงินต่างๆ ฯลฯ
นอกจากนี้ เมื่อพนักงานครบก�ำหนดเกษียณอายุ ไทยเบฟเห็นความส�ำคัญในความรู้ ทักษะ และความสามารถของพนักงานเหล่านั้น โดยพิจารณา
รับพนักงานบางท่านที่ยังท�ำงานได้และมีความประสงค์จะหารายได้หลังเกษียณอายุ กลับมาท�ำงานโดยมีการพิจารณาเป็นปีๆ ไป ส่วนพนักงาน
ที่เหลือ ทางไทยเบฟจะจ่ายเงินชดเชยเกษียณอายุให้โดยไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก�ำหนด ในปี 2559 มีพนักงานที่ครบเกษียณอายุและ
ยังให้เกียรติท�ำงานกับไทยเบฟเป็นจ�ำนวน 181 ท่าน จากจ�ำนวนผู้ที่เกษียณอายุทั้งหมด

การปฏิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน

ไทยเบฟเป็นบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยใจ ให้ความส�ำคัญกับการให้เกียรติพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมาโดยตลอด เคารพต่อหลักการ
ด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานตามกฎหมายในทุกพื้นที่ที่ไทยเบฟมีการประกอบกิจการ อีกทั้งยังด�ำเนินงานตามหลักปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและปฏิญญาว่าด้วยหลักการ สิทธิขั้นพื้นฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ดังนั้นไทยเบฟได้จัดท�ำนโยบายด้าน
สิทธิมนุษยชน ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในปี 2559 เพื่อแสดงจุดยืนของไทยเบฟที่ไม่ยอมรับการเลือกปฏิบัติและการล่วงละเมิด ไม่ว่าใน
รูปแบบใด การห้ามมิให้มีการใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก การเคารพสิทธิเสรีภาพในการสมาคม การเคารพชั่วโมงการท�ำงาน เพื่อให้พนักงาน
รักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ท�ำงาน
ไทยเบฟได้สื่อสารเกี่ยวกับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้พนักงานรับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งเน้นย�้ำในการประชุม ThaiBev Conference และ
ThaiBev Expo เพื่อน�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานประจ�ำวัน และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวและสังคม รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียแสดงความคิดเห็น หากมีเหตุการณ์หรือการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน อีกทั้งตั้งเป้าหมายที่จะสื่อสารไปยัง
พนักงานทุกท่านผ่านทางการสื่อสารของส�ำนักทรัพยากรบุคคลในปี 2560 และการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านโยบายนี้จะ
ถูกน�ำไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ไทยเบฟยังก�ำหนดให้หลักการด้านสิทธิมนุษยชนปรากฎอยู่ใน
แนวทางปฏิบัติส�ำหรับคู่ค้า (Supplier Code of Practice) ที่สื่อสารระหว่างการประชุม ThaiBev Expo
ส�ำหรับปี 2560 ไทยเบฟมีแผนที่จะท�ำการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Risk Assessment) ในพื้นที่น�ำร่อง
และมีแผนให้แล้วเสร็จในปี 2563
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
G4-LA6

“..การรักษาความสมบูรณ์ แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง
เพราะร่างกายที่แข็งแรงนั้น โดยปกติจะอ�ำนวยผลให้สุขภาพจิตใจสมบูรณ์และเมื่อมีสุขภาพสมบูรณ์ดี
พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีก�ำลังท�ำประโยชน์สร้างสรรเศรษฐกิจ และสังคมของบ้านเมืองได้เต็มที่
ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย คือเป็นผู้แต่งสร้างมิใช่ผู้ถ่วงความเจริญ...”
พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒๒ ตุลาคม ๒๕๒๒
ไทยเบฟห่วงใยในสุขภาพ และ ความปลอดภัยของพนักงานในทุกต�ำแหน่งงาน และในทุกสถานการณ์ จึงได้
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยความพอประมาณ และ ความรอบคอบ
ไทยเบฟเชื่อมั่นว่าไม่มีสินทรัพย์ใดของบริษัทจะส�ำคัญไปกว่าบุคลากรที่มีส่วนร่วมและอุทิศตนเพื่อผลส�ำเร็จทางธุรกิจ บุคลากรเหล่านี้คือรากฐาน
ส�ำคัญที่ก�ำหนดความส�ำเร็จของไทยเบฟ บริษัทจึงก�ำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร (ThaiBev Quality Safety
Health and Environment (QSHE) Policy) เพื่อเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด�ำเนินงาน ไทยเบฟ
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และบริษัทในกลุ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อน�ำไปสู่การบริหารงานด้านความปลอดภัยอย่าง
เหมาะสม ด้วยการก�ำหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ์ โครงการ แผนการด�ำเนินงาน รวมทั้งตัวชี้วัดตามแผนงาน ทั้งหมดนี้ ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
บริษัทได้น�ำนโยบาย QSHE ไปใช้เป็นกรอบในการบริหารจัดการ

การปฏิบัติตามกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานประกอบการ

ไทยเบฟได้จัดท�ำคู่มือด้านความปลอดภัยในการท�ำงานที่ครอบคลุมกิจกรรมทุกด้านของบริษัท ซึ่งต้องด�ำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ในการท�ำงานทุกระดับ (ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค ระดับวิชาชีพ จนถึงระดับบริหาร) พร้อมทั้งแจ้งขึ้นทะเบียนกับส�ำนักงานสวัสดิการ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด ทั้งนี้ เมื่อด�ำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยตามที่กฎหมายก�ำหนด จะต้องจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานด้าน
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�ำงานระดับวิชาชีพ เพื่อส่งให้ภาครัฐพิจารณา

ประธาน (ผู้แทนนายจ้างระดับบริหาร)
และคณะกรรมการระดับบังคับบัญชา

คณะกรรมการระดับปฏิบัติการ

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
คณะกรรมการและเลขานุการ
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด และการดูแลความปลอดภัย
จัดหลักสูตรการอบรมตามที่กฎหมายก�ำหนด รวมถึงหลักสูตรที่เหนือกว่าข้อก�ำหนดทางกฎหมาย เช่น การฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การซ้อมหนีไฟและซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น การซ้อมดับเพลิงขั้นสูงส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยและทีมรับมือเหตุฉุกเฉิน การอบรมการขับขี่อย่างปลอดภัยส�ำหรับพนักงานขับรถขนส่ง และการอบรมการขับขี่รถโฟล์คลิฟอย่าง
ปลอดภัย

การด�ำเนินกิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยเพื่อลดผลกระทบต่อสังคม

บริษัท ไม่เพียงตระหนักถึงความปลอดภัยในการท�ำงานของพนักงาน
บริษัทเท่านั้น แต่บริษัท ยังใส่ใจในผลกระทบที่อาจเกิดต่อ สังคม และ
บุคคลที่สามที่อาจเกิดอุบัติเหตุจากงานขนส่งของบริษัท จึงได้ก�ำหนด
มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมในผลกระทบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น
การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของพนักงานขับรถขนส่งก่อน
เริ่มปฏิบัติงาน การวัดระดับความดันโลหิตของพนักงานขับรถขนส่ง
ก่อนปฏิบัติงาน การตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบกิจการ
การส�ำรวจเส้นทางเดินรถขนส่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในระหว่าง
การเดินทาง การก�ำหนดความเร็วในการขับรถขนส่ง การก�ำหนด
จุดที่พักพนักงานขับรถขนส่งเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
TBL integrated OHS dashboard

ส�ำหรับแผนการด�ำเนินงานในระยะยาวนั้น ผู้บริหารบริษัท ยังคง
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย โดยยึดตามนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ของบริษัทเป็นหลัก ซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องมือส�ำคัญในการบริหาร
จัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งก�ำหนดเป้าหมายการด�ำเนินงาน และ
ประเมินผลตามเป้าหมายในแต่ละระดับ เพื่อเป็นมาตรฐานการจัดการ
ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัท

การจัดท�ำเป้าหมายและรายงานผล รายบุคคลและของคณะท�ำงาน
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การบริโภคอย่างรับผิดชอบ
G4-PR7

ไทยเบฟส่งเสริมให้ลูกค้าและคู่ค้ายึดความพอประมาณตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการบริโภค
หรือจัดจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสุขภาพของผู้บริโภคและของสังคมโดยรวม

ในฐานะผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไทยเบฟมุ่งมั่นในการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบและด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องผ่านการกระตุ้นเตือนผู้บริโภคให้เกิดจิตส�ำนึกในการดื่มแอลกอฮอล์ ไทยเบฟด�ำเนินนโยบายการตลาดในสินค้าประเภทเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด รวมถึงการจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

การด�ำเนินงานและการควบคุม

ไทยเบฟผลิตและจ�ำหน่ายแอลกอฮอล์ภายใต้หลัก “องค์กรก�ำกับดูแล
ตนเอง” หรือ Self-Regulatory Organization (SRO) ซึ่งยึดตาม
แนวทางองค์กรก�ำกับดูแลตนเองทีก
่ อ่ ตัง้ ในปี 2558 ไทยเบฟด�ำเนินงาน
สร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนที่ส�ำคัญคือ ผู้ผลิต (Producers)
ผู้จ�ำหน่าย (Distributors) ตัวแทนภาครัฐ และตัวแทนกลุ่มองค์กร
ต่างๆ เพื่อก�ำหนดจรรยาบรรณในการด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
แอลกอฮอล์ ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องมีกรอบการท�ำงานที่ชัดเจน
มากขึ้น พร้อมตระหนักเรื่องความรับผิดชอบต่อการสื่อสารทางการ
ตลาดที่มีคุณภาพ และการบริโภคอย่างรับผิดชอบไปยังกลุ่มผู้บริโภค
มากยิ่งขึ้น

ไทยเบฟแสดงเครื่องหมายการค้า
ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนบรรจุภัณฑ์
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
พุทธศักราช 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด โดยไม่มีกรณีการละเมิดใดๆ
เกิดขึ้นในปี 2559 ที่ผ่านมา

โครงการ Serve responsibly หรือ
การให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบ

เราให้บริการ
ด้วยความรับผิดชอบ
เพราะเราห่วงใยคุณ

ในปี 2559 ไทยเบฟได้ต่อยอดการด�ำเนินงานเพื่อส่งเสริมการบริโภค
อย่างรับผิดชอบไปยังกลุ่มผู้จ�ำหน่ายเครื่องดื่มและผู้บริโภคผ่าน
โครงการ Serve Responsibly หรือการให้บริการอย่างมีความ
รับผิดชอบ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินงานตามหลัก SRO
โดยโครงการนี้ มุ่งเน้นการสร้างจิตส�ำนึกให้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมและมีความรับผิดชอบ
โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพื่อลดอัตราเสี่ยงของผู้บริโภคในการเกิด
อุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด ซึ่งอาจก่อให้
เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้
ไทยเบฟได้จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ให้บริการเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในหลักสูตร “Serve Responsibly” หรือการให้บริการ
อย่างมีความรับผิดชอบ โดยกลุ่มเป้าหมายเริ่มจากผู้ประกอบการ
โรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยมที่เป็นพันธมิตร เป็นการเรียนเชิญ
ผู้ประกอบการให้จัดส่งพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเข้าร่วม
ฝึกอบรม อาทิ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการบาร์
เป็นต้น
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การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) มุ่งเน้นกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาสาระของการเป็นผู้ให้บริการ
ที่มีความรับผิดชอบ เนื้อหาในการอบรมจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่
และท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบปฏิกิริยา
1. การให้ความรู้ทางด้านทฤษฎี ประกอบด้วย
1.1 การให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ในแง่ของ				ของร่างกายก่อนและหลังการได้รับแอลกอฮอล์เพื่อที่จะสามารถ
		กระบวนการ ผลิตที่เป็นมาตรฐานและส่วนผสมที่ส�ำคััญ		บ่งบอกและแยกลักษณะของลูกค้าที่เริ่มมีอาการเมาแล้วได้ เช่น
การเดินไม่ตรง การตอบสนองที่ช้าลง เป็นต้น อีกทั้งเพื่อให้ตระหนักได้
		ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่ละชนิด
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าหากบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1.2 การให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ		
		เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเน้นกฎหมายด้านการควบคุม		เกินขนาดซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ตามมาเช่นผลกระทบต่อ
		การขายและการบริโภค รวมถึงการถ่ายทอด			ครอบครัวผลกระทบต่อการควบคุมตนเอง การก่อผลกระทบต่อเหตุ
ทะเลาะวิวาทและผลกระทบต่อร่างกายและชีวิต
		ประสบการณ์ตรงจากต�ำรวจ
1.3 การให้ความรู้ทางการแพทย์ ในเรื่องของค�ำแนะน�ำในการ
		บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่เหมาะสมต่อ		3. การจัดท�ำ Viral Video
		ร่างกาย รวมถึงผลกระทบที่ร่างกายจะได้รับเมื่อบริโภค		เพื่อกระตุ้นจิตส�ำนึกให้กับพนักงานบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
โดยจัดท�ำเป็นภาพยนตร์สั้นซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับลูกค้าที่มีการดื่มที่มาก
		เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินขนาด
1.4 การให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้แก่		 ขึ้นเรื่อยๆ จนต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบต่อการควบคุมและโอกาสใน
		ลูกค้า ไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายจากการบริโภค		การตัดสินใจที่ลดลง ทั้งนี้บุคคลส�ำคัญที่จะสามารถช่วยลูกค้าได้มาก
ที่สุด ไม่ใช่ตัวลูกค้าเอง ไม่ใช่คนที่บ้าน ไม่ใช่เพื่อน แต่คือตัวพนักงาน
		เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ผู้ให้บริการ ที่มีโอกาสดูแลลูกค้าคนนี้ได้มากที่สุด ดูแลไม่ให้เกิด
ความเสี่ยงต่อชีวิตของลูกค้า และให้ลูกค้าบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
2. กิจกรรม Workshop ชื่อว่า “เดินเมามันส์”
อย่างพอประมาณ โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัยและสวัสดิภาพของ
โดยอุปกรณ์ส�ำคัญที่ใช้คือ แว่นตาจ�ำลองการเมา (Drunk Buster
ลูกค้าเป็นประการส�ำคัญ
Goggles) หรือ แว่นจ�ำลองปฏิกิริยาและความสามารถในการมองเห็น
ของคนที่มีอาการเมาสุรา ซึ่งให้ผู้เข้าอบรมทุกคนได้มีโอกาสใส่แว่นนี้

น้ำกากส่าสร้างคุณค่า

1.1 ด้านผลิตภัณฑ์
1.ทฤษฎี

1.2 ด้านกฎหมายและประสบการณ์ตรงจากตำรวจ
1.3 ด้านกาารแพทย์

ความรู้
ความเข้าใจ

1.4. ด้านการดูแลสวัสดิภาพลูกค้า
2. กิจกรรม Workshop “เดินเมามันส์”

จิตสำนึก

3. Viral Video กระตุ้นจิตสำนึก

เนื้อหาในการอบรม หลักสูตร “Serve Responsibly”
“โครงการ Serve Responsibly” มีแผนด�ำเนินงานเป็นระยะเวลา
3 ปี โดยมีก�ำหนดการจัดฝึกอบรมปีละ 3 ครั้ง เริ่มครั้งแรกในเดือน
ธันวาคม 2559 ในช่วงปีแรกได้เริ่มจากกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม
และร้านอาหารพรีเมี่ยม ในเขตกรุงเทพมหานคร และขยายไปยัง
เขตปริมณฑลรวมถึงจังหวัดหัวเมืองใหญ่ของแต่ละภูมิภาคในปีถัดไป
โดยตัวชี้วัดหลักของโครงการในระยะเวลา 3 ปี คือ มีจ�ำนวน
ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารพรีเมี่ยม เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต�่ำกว่า 150 ราย และจ�ำนวนพนักงานผู้ให้บริการเข้ารับการฝึก
อบรมไม่ต�่ำกว่า 300 คน และจะมีการติดตามผลสัมฤทธิ์ในทุกปี
พร้อมจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
อย่างมีความรับผิดชอบ และมีการท�ำแบบประเมินทบทวนความรู้
ความเข้าใจเพื่อวัดผลในแต่ละปี

ไทยเบฟมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อผู้เข้าอบรมได้ผ่านการอบรมใน
หลักสูตร “Serve Responsibly” แล้ว ผู้เข้าอบรมจะได้รับทั้งความรู้
และความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการอย่างมีความรับผิดชอบและ
ยิ่งไปกว่านั้นคือการมีจิตส�ำนึกของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ซึ่งหากผู้ให้
บริการทุกคนมีจิตส�ำนึกที่ดี สังคมก็จะสามารถลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
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การบริโภคอย่างรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการรณรงค์ให้ประชาชนบริโภคอย่างรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างต่อเนื่อง ด้วยตระหนักดีว่า
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยอันดับต้นๆ ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจร อันเป็นสาเหตุประการส�ำคัญประการหนึ่งที่สร้างความสูญเสีย
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับสังคมไทยมาโดยตลอด ไทยเบฟมุ่งสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ในทุกช่องทางเพื่อตอบรับกับพันธกิจในเรื่องการรณรงค์
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบโดยร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนอื่นๆ จัดโครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน
อย่างต่อเนื่อง

โครงการ Taxi Back Ads

ไทยเบฟได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการใช้รถใช้ถนน การรณรงค์ขับขี่
ปลอดภัยเพื่อลดอุบัติเหตุ และการสร้างวินัยที่ดีบนท้องถนน ซึ่งสื่อ
การรณรงค์ที่อยู่ตามรถโดยสารสาธารณะต่างๆ ถือเป็นหนึ่งช่องทางที่
ช่วยกระตุ้นและตอกย�้ำการมีพฤติกรรมที่ดีบนท้องถนน โดยสื่อสารให้
กับผู้ที่เดินทางได้พบเห็น ถือได้ว่าเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงใน
การรับรู้ ไทยเบฟจึงเลือกใช้สื่อโฆษณาท้ายรถแท็กซี่ ไทยเบฟได้ท�ำการ
รณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัย โดยใช้สื่อดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ต่อเนื่องมา 9 ปี ตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้ใช้สื่อบนรถแท็กซี่
จ�ำนวน 300 คัน ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
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ผูเ้ สวนาจากซ้ายไปขวา:
ผศ.พิจต
ิ รา สึคาโมโต้ อาจารย์ประจ�ำคณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ทนายความและผูเ้ ชีย
่ วชาญ
ด้านกฎหมาย
คุณธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครือ่ งดืม
่
แอลกอฮอล์ไทย (TABBA) และ
คุณโตมร ศุขปรีชา สือ่ มวลชนและคอลัมนิสต์

เวทีการเสวนาของนักวิชาการ นักกฎหมาย คอลัมนิสต์
และตัวแทนผู้ประกอบการ

Multifunction Hall, ศูนย์ C asean ชั้น 10
อาคาร ไซเบอร์เวิลด์ ทาวเวอร์

การประสานความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย (TABBA)

ไทยเบฟยึดมั่นแนวทางการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการรายอื่นในหลักการ
เดียวกัน โดยในปีนี้ไทยเบฟและ TABBA (Thai Alcohol Beverage Business Association) ได้ประสานความร่วมมือระหว่างกันในการเป็น
ผู้สนันสนุนการจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ “กฎหมายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถอดบทเรียนสื่อมวลชนและภาคธุรกิจ” ซึ่งจัดขึ้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างความเข้าใจ หาทางออก รวมไปถึงการเรียกร้องให้ภาครัฐก�ำหนดความชัดเจนส�ำหรับมาตรการควบคุม
การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในเรื่องการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยในวันดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมการเสวนา จ�ำนวนกว่า 100 ท่าน
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การส่งเสริมสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้บริโภค
G4-PR1, G4-FP5

ไทยเบฟได้น�ำหลักความรู้ คู่คุณธรรมมาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
เพื่อมอบสุขภาพ ความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จะบริโภค โดยค�ำนึงถึงคุณค่าทาง
โภชนาการ ความสะอาดและความปลอดภัย แม้เทคโนโลยีในการผลิตจะมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
แต่ยังมีรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยของอาหารและเครื่องดื่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
รายงานเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความตระหนักถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
มากขึ้นและสร้างความไม่มั่นใจในความปลอดภัยในระบบการผลิตและการค้า ปัจจัยเหล่านี้กระตุ้นให้
ผู้บริโภคมองหาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณภาพ และความปลอดภัยมากขึ้น ผู้ผลิต
และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จึงต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องเหล่านี้ให้มากตามไปด้วย ไทยเบฟจึงได้
ก�ำหนด”นโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการ” ขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อีกทั้งยังยึดมั่นคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
ในปัจจุบันทั่วโลกก�ำลังรณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ (Non-communicable Diseases: NCDs) ซึ่งคุกคามประชากรทั่วโลก และ
เป็นภัยคุกคามสุขภาพหนึ่งแห่งศตวรรษ ที่ 21 โรคความดันโลหิตสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง และเบาหวาน เป็นหนึ่งในโรคที่พบเห็นมากที่สุดทั่วโลก
รวมถึงไทยด้วย สถิติขององค์การอนามัยโลกแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยก�ำลังประสบปัญหาจากของโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อ โดยกว่าร้อยละ 70 ของ
สถานพยาบาลในประเทศให้การรักษาโรคที่ไม่ติดต่อ ดังนั้น โรคเหล่านี้จึงเป็นภัยคุกตามต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ และการพัฒนาทั้งใน
ท้องถิ่นและในระดับโลก โดยปัจจุบัน เป้าหมายหนึ่งของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติก็คือการพัฒนาสุขภาพและส่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ
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เป้าหมายปี 2563

67%

ยอดขายของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จ�ำหน่ายจะเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ส�ำหรับไทยเบฟ สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภคนั้นส่งผล
โดยตรงต่อความส�ำเร็จของธุรกิจ ซึ่งท�ำให้ไทยเบฟมีการด�ำเนินการ
เชิงรุกเพื่อดูแลสุขภาพของผู้บริโภค โดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ มีการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อความโปร่งใส
เกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการ และสนับสนุนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ
ไทยเบฟได้ให้ความส�ำคัญในด้านความปลอดภัยในตัวผลิตภัณฑ์ที่จะ
ถูกส่งต่อให้ผู้บริโภค ทั้งด้านการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดหา
วัตถุดิบเพื่อได้ผลลัพธ์ตามมาตรฐานที่สังคมต้องการ ดังนั้นทาง
ไทยเบฟจึงได้มีการควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบมาตรฐานของ
กระบวนการผลิต ทั้งในด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ต่อ
ผู้บริโภค ความสะอาด การบริหารงานให้มีคุณภาพเป็นไปตาม
มาตรฐานสากล โดยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ
ได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ อาทิ
•
		
		
•

ระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และความปลอดภัยด้านอาหาร
ต่อผู้บริโภค หรือ GMP & HACCP (Good Manufacturing 		
Practice & Hazard Analysis and Critical Control Point)
ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร (ISO 22000)

ทั้งนี้ กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดของไทยเบฟ
ได้แก่ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ ดืม
่ ช้าง น�ำ้ ดืม
่ คริสตัล โออิชิ กรีนที โออิชิ ชาคูลล์ซา่
จับใจ 100พลัส และ เอส นั้น ได้มีการรับรองมาตรฐานระดับสากล
ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตน�้ำดื่มช้าง และน�้ำดื่ม
คริสตัลได้รับการรับรองมาตรฐานน�้ำดื่มจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติสหรัฐอเมริกา (NSF: National Sanitation Foundation) ซึ่ง
รับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มตามมาตรฐานขององค์การอาหาร
และยาของสหรัฐอเมริกา (U.S.FDA: The United States Food

ผลการด�ำเนินงาน

61%

ยอดขายของเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
ที่จ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

and Drug Administration) รวมถึงกระบวนการผลิตเครื่องดื่มโออิชิ
บรรจุกล่องยูเอชที ยังได้รับรองระบบมาตรฐานการรับรองความ
ปลอดภัยส�ำหรับการผลิตอาหาร (FSSC 22000: Food Safety
System Certification 22000) อีกด้วย
นอกจากนั้น ไทยเบฟยังมุ่งมั่นที่จะไม่ใช้วัตถุดิบที่มีการตัดแต่งทาง
พันธุกรรม (GMOs) ในผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ และได้แสดงจุดยืนใน
ด้านนี้อย่างต่อเนื่องและชัดเจน อย่างไรก็ดี หากมีการใช้วัตถุดิบ
GMOs ไม่ว่าเหตุใดก็ตาม ทางไทยเบฟจะแสดงข้อมูลดังกล่าวในฉลาก
ผลิตภัณฑ์ที่จ�ำหน่ายในทุกประเทศตามกฎเกณฑ์ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ว่าด้วยการใช้และเก็บเกี่ยววัตถุดิบที่มีการตัดแต่งทาง
พันธุกรรม นอกจากนั้น ไทยเบฟมีกฎข้อบังคับให้คู่ค้าเปิดเผยข้อมูล
การตัดแต่งทางพันธุกรรมในวัตถุดิบของตน และมีการตรวจสอบ
สินค้าเกษตรอย่างสม�่ำเสมอเพื่อการควบคุมคุณภาพ

61
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ไทยเบฟเอาใจใส่และให้ความส�ำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งต่อ
ให้แก่ผู้บริโภค และยังมุ่งมั่นที่จะรักษาและยกระดับมาตรฐานเหล่านี้
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจแก่ผู้บริโภคทั้งส่วนตลาดภายใน
ประเทศ และตลาดต่างประเทศในการที่จะซื้อหรือบริโภคสินค้าภายใต้
เครือไทยเบฟ
ไทยเบฟรับฟังและให้ความส�ำคัญต่อความคิดเห็นของผู้บริโภค
และเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคและคู่ค้าอย่างยั่งยืนจึงได้มี
การจัดตั้งกระบวนการเพื่อติดต่อสื่อสาร รับฟังความคิดเห็นที่มีต่อ
ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์กรในหลากหลายช่องทาง อาทิ
จดหมาย จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ (e-mail) เฟซบุ๊กแฟนเพจ และ
โทรศัพท์สายตรง เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถติดต่อสอบถาม ร้องเรียน
ปัญหา รวมถึงแสดงความคิดเห็นต่างๆได้อย่างสะดวก และมีการจัด
ตั้งหน่วยงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ท�ำการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูล แก้ไขปัญหา รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วย
จุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้รวดเร็วที่สุด
และเพื่อการเพิ่มความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์และบริการ
ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ไทยเบฟได้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มผู้บริโภค
ผ่านงานวิจัยด้านการตลาดเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจที่แตกต่างไปตาม
รูปแบบการใช้ชีวิตที่หลากหลาย ท�ำให้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์เพื่อตอบ
สนองความต้องการเหล่านั้น เช่น การออกผลิตภัณฑ์ที่มีน�้ำตาลใน
ปริมาณต�่ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลและรักสุขภาพ
มากขึ้น

สุขภาพและโภชนาการ

ไทยเบฟตั้งเป้ายอดขาย ในปี 2563 โดยมียอดขาย (เชิงปริมาณ)
ของผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเป็นสัดส่วนสองในสามของสินค้าในกลุ่ม
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ทั้งหมดในกลุ่มไทยเบฟ ในช่วงหลายปี
ที่ผ่านมา ทางไทยเบฟใช้กระบวนการศึกษาค้นคว้า วิจัย เพื่อมุ่งมั่น
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันในตลาดให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาพ
รวมถึงเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้น โดยเน้นผลิตภัณฑ์
ที่ไม่มีน�้ำตาล หรือลดปริมาณน�้ำตาลในตลาดเครื่องดื่มไม่มี
แอลกอฮอล์ โดยในช่วงเดือนมกราคมถึงกันยายนปี 2559 ไทยเบฟ
สามารถสร้างยอดขายส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 61
ในตลาดชาพร้อมดื่มนั้น ผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าโออิชิ
และเครื่องดื่มสมุนไพรจับใจ มีสัดส่วนของรสชาติในกลุ่มสินค้าที่มี
ปริมาณน�้ำตาลต�่ำถึงร้อยละ 28 โดยโออิชิเป็นผู้ผลิตชาสายแรกใน
ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการใช้สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือก
สุขภาพ” หรือ “Healthier Choice” จากทางสถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองได้แก่ “ชาเขียวโอ
อิชิคาบูเซฉะสูตรไม่มีน�้ำตาล” “ชาเขียวโออิชิคาบูเซฉะสูตรน�้ำตาล
น้อย” “ชาเขียวโออิชิสูตรต้นต�ำรับ” และ “ชาเขียวโออิชิสูตรไม่มี
น�้ำตาล” อีกทั้ง ผลิตภัณฑ์ในตลาดน�้ำอัดลมของไทยเบฟ มีสัดส่วน
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผู้รักสุขภาพถึงร้อยละ 27 โดยตราสินค้าหลักใน
ตลาดนี้ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์“เอส ฟรี” น�้ำอัดลมรสโคล่าไร้น�้ำตาลและไร้
แคลอรี่ ในปี 2558 ทางไทยเบฟได้เปิดตัวสินค้าเครื่องดื่มน�้ำอัดลม
เพื่อสุขภาพรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมกระฉับกระเฉงและ
ไม่หยุดนิ่งของคนในปัจจุบัน ภายใต้ตราสินค้า “100พลัส” โดยใน
ปี 2559 เอส ฟรี และ 100พลัส (ทุกรสชาติ) ได้รับการรับรองให้ใช้
สัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพลงบนฉลากของบรรจุภัณฑ์และชิ้นงาน
โฆษณาต่างๆเช่นเดียวกัน
ไทยเบฟยังตระหนักถึงความส�ำคัญในการสื่อสาร ให้ความรู้แก่
ผู้บริโภคเพื่อให้ทราบถึงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงการรับรู้ทาง
ด้านโภชนาการของผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทยึดมั่นที่จะสื่อสารให้ผู้บริโภค
รับทราบถึงข้อมูลโภชนาการตามกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าวผ่านทางฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของไทยเบฟ
กรณีศึกษา

02
กรณีศึกษา

01

100 พลัส

การใช้ใบชาคาบูเซฉะ
ในชาเขียวโออิชิ

ใบชาคาบูเซฉะเป็นใบชาที่มีกรรมวิธีการเก็บเกี่ยว
แตกต่างจากใบชาปกติ เนื่องจากผู้เพาะปลูกจะใช้
ผ้าสีด�ำมาคลุมต้นชาไว้เป็นเวลา 7 วันก่อนการเก็บเกี่ยว
กรรมวิธีนี้ท�ำให้ช่วยรักษาคุณค่าของสาร “คาเทชิน”
ได้มากกว่าชาชนิดอื่น เนื่องจากจะไม่ถูกท�ำลายด้วย
แสงแดด ซึ่งคาเทชินเป็นคุณประโยชน์หลักของชาเขียว
ในการขับสารพิษ และต่อต้านอนุมูลอิสระ
เครื่องดื่ม 100 พลัส เป็นเครื่องดื่มน�้ำอัดลมผสมเกลือแร่
ปราศจากคาเฟอีน ซึ่งประสบความส�ำเร็จมาแล้วในตลาด
ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ โดยมีจ�ำหน่าย 2 รสชาติ
ได้แก่ เลมอนไลม์ และซีทรัส ผลิตภัณฑ์ 100 พลัสนี้
มีการใช้สตีวิออลไกลโคไซด์ซึ่งเป็นน�้ำตาลจากธรรมชาติ
จากหญ้าหวานที่มีแคลลอรี่ต�่ำ และมีปริมาณน�้ำตาลน้อย
กว่าน�้ำอัดลมทั่วไปถึง 50 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเกลือแร่
และแร่ธาตุทั้งหมด 6 ชนิดได้แก่ “เด็กซ์โทรส”
“โซเดียม คลอไรด์”, “โซเดียม ซิเตรต”, “โพแทสเซียม
ฟอสเฟต”, “แคลเซียม ฟอสเฟต” และ “กรดซิตริก”
ที่มีประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจ�ำวัน

เส้นทางของเรา:

ดูแลสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่คุณค่า
ไทยเบฟดูแลสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่คุณค่าอย่างไร ไทยเบฟพิจารณาวิธี
ที่จะลดผลกระทบผ่านโครงการและนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยปกป้อง
อนุรักษ์ หรือน�ำทรัพยากรที่มีความส�ำคัญต่อสายการผลิตกลับมาใช้ใหม่
เราเรียนรู้จากการท�ำงานและประสบการณ์จนกลายเป็นความรอบรู้
เพื่อให้บรรลุสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

G4-14, G4-15, G4-EC2, G4-EN3, G4-EN6, G4-EN8, G4-EN10, G4-EN15,
G4-EN16, G4-EN18, G4-EN19, G4-EN22, G4-EN23
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68
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ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม: การจัดการดูแลผลกระทบจากธุรกิจ

ไทยเบฟใส่ใจและให้ความส�ำคัญกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการผลิต
ตามวิสัยทัศน์ 2020 บริษัทได้ก�ำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในหัวข้อที่ครอบคลุม
ดังต่อไปนี้ ทรัพยากรน�้ำ พลังงาน การปล่อยก๊าซเรือนกระจก น�้ำทิ้งและของเสีย เพื่อที่จะ
จ�ำกัดและลดผลกระทบจากกระบวนการผลิต ตลอดจนบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนส�ำหรับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน
บริษัทได้ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และ
นโยบายความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติส�ำหรับพนักงานและการบริหารจัดการ
ภายในไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ที่จะท�ำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ของไทยเบฟและบริษัทในกลุ่มไทยเบฟนั้นตรงกันและตรงกับกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ
และมาตรฐาน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ จนเกิดความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง ไทยเบฟจึงมีการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมอยู่เป็นประจ�ำตามมาตรฐาน
การรับรอง ISO 14000 และ ISO 50001
นโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟในการที่จะจัดการ
และป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน
และอนาคต ในขณะเดียวกันไทยเบฟแน่วแน่พัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ของบริษัท โดยการใช้เทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การจัดการความเสี่ยงจาก
การด�ำเนินงาน และการตระหนักถึงโอกาสที่สามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันในการเติบโต
ของธุรกิจและคุณค่าด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
ด้วยความตั้งใจนี้ ไทยเบฟจึงสนับสนุนความตกลงปารีสภายใต้กรอบอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทางรัฐบาลไทยได้เข้าร่วม
และตั้งเป้าที่จะเป็นผู้น�ำอุตสาหกรรมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง
ในการตอบสนองต่อกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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ใบชา

ข้าว

การดึงน้ำ
จากแหล่งน้ำ

การระบายน้ำ
ออกสู่แหล่งน้ำ

มอลต์

ความยั่งยืน
ด้านสิ่งแวดล้อม:
การจัดการดูแล
ผลกระทบธุรกิจ
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อ้อย

การพิทักษ์

และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

การจัดการน้ำทิ้ง
และของเสีย

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ความสำเร็จ

การลดสัดส่วน
การดึงน้ำมาใช้
จากแหล่งน้ำ

เป้าหมาย

5%
การลดสัดส่วน
การดึงน้ำมาใช้
จากแหล่งน้ำ
ภายในปี 2563
เปรียบเทียบกับปี 2557
เป็นปีฐาน

12%
เปรียบเทียบกับปี 2557

21% 14%
การลดสัดส่วน
การใช้น้ำ
ที่ผิวดิน
เปรียบเทียบกับปี 2557

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

การลดสัดส่วน
การใช้น้ำประปา
เปรียบเทียบกับปี 2557
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การพิทก
ั ษ์และฟืน
้ ฟูแหล่งน�ำ้
G4-15, G4-EN8, G4-EN10

ไทยเบฟน้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็น
หลักในการบริหารจัดการความเสี่ยงและการจัดการทรัพยากรน�้ำอย่างเหมาะสม

“น�้ำ” เป็นทรัพยากรส�ำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ อีกทั้งเป็นทรัพยากรส�ำคัญในการ
ด�ำเนินกิจการของบริษัท ในแต่ละปีสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลให้เกิดภัยแล้ง น�้ำท่วม และฝน
ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ยิ่งจ�ำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน�้ำก็ยิ่งทวีความส�ำคัญ
ทุกภาคส่วนตั้งแต่ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ล้วนประสบปัญหาการขาดแคลนน�้ำสะอาด
รวมถึงปัญหาอุทกภัยอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ไทยเบฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตและ
จัดจ�ำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ต้องใช้น�้ำเป็นวัตถุดิบหลักในการด�ำเนินงาน จึงมุ่งมั่นบริหารจัดการน�้ำเพื่อความ
ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า บริษัทจึงได้น�ำหลักการบริหารความเสี่ยงของทรัพยากรน�้ำมาใช้ในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อ
ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพ และตอบสนองต่อความต้องการน�้ำสะอาดและความปลอดภัยในการบริโภค ตามเป้าหมาย
การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนขององค์การสหประชาชาติขอ้ ที่ 6 เพือ่ ให้บรรลุภารกิจนี้ บริษท
ั ได้นอ้ มน�ำแนวคิด “การสร้างสมดุลน�ำ้
ด้วยความพอเพียง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
มาเป็นหลักในการก�ำหนดกลยุทธ์ การตัดสินใจ และการด�ำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ทุกกลุ่มธุรกิจของไทยเบฟได้
บูรณาการหลักบริหารจัดการน�ำ้ เพือ่ ความยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมทั้งน�ำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการด�ำเนินงาน
ไทยเบฟตั้งเป้าลดสัดส่วนการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ (เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์) ลงร้อยละ 5 ให้ได้ภายในปี
2563 เปรียบเทียบกับปี 2557 พร้อมทั้งบริหารความเสี่ยงด้านการจัดการน�้ำในภาคการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนานวัตกรรม
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น�้ำ ตลอดจนส่งเสริมให้การบริหารจัดการน�้ำเป็นไปตามหลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) และหลัก
มาตรฐานสากล อาทิ ISO 14046 การประเมินด้านวอเตอร์ฟุตพริ้นท์
นอกจากนี้ ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการจัดการน�้ำส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก บริษัทมุ่งสนับสนุนการพิทักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อ 14 และข้อ 15 โดยร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการดูแลรักษาและเพิ่มพื้นที่ป่าต้นน�้ำ เพื่อมุ่งน�ำน�้ำกลับคืนสู่ธรรมชาติ
อย่างสมดุล อันเป็นการชดเชยทรัพยากรน�้ำที่ใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ร่วมมือกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียและชุมชนรอบโรงงาน
ในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน�้ำสาธารณะทั้งโครงการระยะสั้น และระยะยาว เช่น โครงการท�ำความสะอาดแหล่งน�้ำรอบพื้นที่โรงงานและชุมชน
ร่วมกัน
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านแหล่งน�้ำ

ไทยเบฟใช้เครื่องมือ Global Water Tool ในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ประเมินหาพื้นที่ตั้งของโรงงานที่เสี่ยงต่อการขาดแคลนน�้ำทั้งปริมาณ
และคุณภาพ โดยพิจารณาจากปริมาณการใช้น�้ำต่อปี ต่อจ�ำนวน
ประชากรในเขตรอบที่ตั้งของโรงงาน นอกจากนี้ยังใช้เครื่องมือ
Water Resource Review เพื่อท�ำบัญชีปริมาณการใช้น�้ำและ
คุณภาพน�้ำในแหล่งน�้ำต่างๆ โดยประมาณการจากแผนการผลิต
และคาดการณ์ไปถึงปี 2563 พร้อมทั้งใช้เครื่องมือในการประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการด�ำเนินงานตามวิธีการบริหารความ
เสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัทพิจารณาการ
ลงทุนและด�ำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ในปี 2559 ไทยเบฟลงทุน
ขุดบ่อน�้ำบาดาลและขุดบ่อน�้ำผิวดินเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การกักเก็บน�้ำดิบ เป็นต้น โรงงานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงของไทยเบฟได้เข้า
ร่วมเครือข่ายการจัดการน�้ำบาดาลของสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมีการเปลี่ยนเทคโนโลยีการระเหยน�้ำกากส่า
จากเดิมแบบเก็บกักไอกลับมาใช้โดยให้ความร้อน (Thermal Vapor
Recovery) เป็นแบบเก็บกักไอน�้ำกลับมาใช้โดยใช้พลังงานกล
(Mechanical Vapor Recovery) ส่งผลให้ใช้น�้ำในการหล่อเย็นและใช้
ไอน�้ำน้อยลงรวมร้อยละ 30 และท�ำการเปลี่ยนปั๊มสูบน�้ำจาก 132
กิโลวัตต์ เป็น 75 กิโลวัตต์
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ปัจจุบันมีการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำที่เหมาะสมกับการผลิตมากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อจัดการการใช้น�้ำภายในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด

น้ำประปา

9.4%

น้ำฝน

0.4%

น้ำผิวดิน
น้ำบาดาล

26.3%

63.9%

Proportion
ปริมาณ
of Water
การดึ
งน้ำจาก
Withdrawal
แหล่งน้ำ by
ปีSource
2559
in 2016
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การลดการใช้น�้ำในกระบวนการผลิต

ปี 2559 ไทยเบฟอยู่ระหว่างประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์และอยู่ในระหว่างการขยายผลการด�ำเนินงานวอเตอร์ฟุตพริ้นต์ส�ำหรับ
องค์กรไปสู่ทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ
สัดส่วนการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลง 0.949 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 12 เปรียบเทียบ
กับปี 2557 ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการใช้น�้ำจากแหล่งน�้ำต่างๆ อย่างเหมาะสม การบ�ำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม
(Total Productive Maintenance: TPM) และการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สัดส่วนการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำ

7.266

7.711

7.758

4.639

5.332

6.00

5.840

7.00

5.869

8.00

5.00

2557
น้ำผิวดิน

2558
น้ำบาดาล

น้ำประปา

0.683

0.030

1.913

0.753

1.588

1.532

2556

0.039

0.00

0.045

1.00

0.031

2.00

0.795

3.00

0.798

4.00

1.062

เฮกโตลิตร/เฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

9.00

8.215

10.00

2559
น้ำฝน

ปี

การดึงน้ำจากแหล่งน้ำทั้งหมด

ไทยเบฟด�ำเนินงานตามหลัก 3Rs โดยการลดการใช้น�้ำ การน�ำมาใช้ซ�้ำ และกลับมาใช้ใหม่คิดเป็นร้อยละ 10.7 ของการดึงน�้ำจากแหล่งน�้ำของ
ปี 2559 ซึ่งผลการด�ำเนินการน�ำไปสู่การตัดสินใจท�ำทุกกิจกรรมเพื่อลดปริมาณการใช้น�้ำในกระบวนการ ดังนี้ :

การลด

3Rs

5.2%

การลดปริมาณน้ำผิวดิน
เปรียบเทียบกับปี 2558

การใช้ซ้ำ

• โครงการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตน้ำ
• โครงการลดการสูญเสียจากการรั่วไหลในระบบท่อต่างๆ
• โครงการลดการใช้น้ำที่กระบวนการกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์
• โครงการลดการใช้น้ำในขั้นตอนการล้างถังหมักเบียร์ รวมถึงโครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ไอน้ำในกระบวนการกลั่นทำให้ความต้องการใช้น้ำ
เพื่อผลิตไอน้ำลดลง เป็นต้น

การนำกลับมาใช้ใหม่

5.7%

5.0%

ปริมาณการนำน้ำ
กลับมาใช้ซ้ำในปี 2559

• โครงการนำน้ำคอนเดนเสทกลับมาเป็นน้ำป้อนเครื่องกำเนิดไอน้ำ
(Boiler) เพื่อลดการใช้น้ำและพลังงานความร้อน
• โครงการนำน้ำทิ้งในกระบวนการปรับสภาพน้ำบางส่วน
กลับมาใช้ในระบบสาธารณูปโภค ทำให้ลดการใช้น้ำประปาลง

ปริมาณการนำน้ำ
กลับมาใช้ใหม่ในปี 2559

• โครงการการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่จากกระบวนการล้างย้อน (Backwash) ของกระบวนการผลิตน้ำประปาในโรงงาน
• โครงการการนำน้ำทิ้งจากการผลิตน้ำในกระบวนการรีเวอร์สออสโมซิสกลับมาใช้ซ้ำ (Reverse Osmosis Reject) โดยนำน้ำที่ผ่านการบำบัด
ด้วยระบบบำบัดน้ำเสียมาบำบัดต่อแล้วใช้เป็นน้ำใช้ (Service Water) ในโรงงาน
• โครงการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียเป็นน้ำใช้ (Service Water) ในระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
• โครงการนำน้ำที่ใช้แล้วในขั้นตอนสุดท้ายของการล้างถังหมักเบียร์มาใช้ใหม่

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดชกับการบริหารจัดการน�ำ้
แนวทางการบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหนึ่งในมรดกที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่
พสกนิกรชาวไทย เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาทั้งจากภัยแล้งและอุทกภัย ท�ำให้ในบางคราวน�้ำมีมากเกินไป แต่ในบางคราวน�้ำก็มีน้อยเกินไป
การบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นประเด็นที่ส�ำคัญยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงอุทิศพระวรกายให้กับ
การแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรทั่วทุกหนแห่ง จากโครงการในพระราชด�ำริกว่า 4,400 โครงการ พระองค์ทรงมุ่งเน้นไปที่
การจัดการระบบชลประทาน การรักษาป่าต้นน�้ำ การบรรเทาปัญหาอุทกภัย และการบริหารจัดการน�้ำในรูปแบบอื่นๆ พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริ
เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งให้ความส�ำคัญกับการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
อย่างสร้างสรรค์อันจะน�ำมาซึ่งความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ ไทยเบฟได้น้อมน�ำพระอัจฉริยภาพและพระราชปณิธานของพระองค์ มาเป็นแรง
บันดาลใจสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

การบริหารจัดการแหล่งน�้ำร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไทยเบฟด�ำเนินการประเมินคุณภาพ ปริมาณ และก�ำหนดข้อบังคับเพื่อ
ให้มีน�้ำใช้อย่างพอเพียงในอนาคต เพื่อมุ่งเน้นการลดผลกระทบที่อาจ
มีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอันอาจเกิดจากกิจกรรมการผลิตของ
ไทยเบฟ โดยด�ำเนินการเป็นขั้นตอนตั้งแต่ ระบุปัญหา วิเคราะห์สาเหตุ
จัดระดับความรุนแรง บริหารจัดการให้เหมาะสม ตลอดจนมีการ
คาดการณ์ประเด็นปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่างๆ เช่น ชุมชนรอบโรงงาน เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ
นิคมอุตสาหกรรม พร้อมก�ำหนดวิธีการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
รวมถึงส�ำรวจความคิดเห็นด้านการจัดการประเด็นเรื่องน�้ำกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่อง
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

“…หลักส�ำคัญว่าต้องมีน�้ำบริโภค น�้ำใช้
น�้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิต
อยู่ที่นั่น ถ้ามีน�้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน�้ำ
คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้
แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน�้ำ คนอยู่ไม่ได้…”
พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทาน ณ พระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529

ไทยเบฟกับการร่วมมืออนุรักษ์น�้ำเพื่อส่งเสริม
ระบบนิเวศ

ไทยเบฟเล็งเห็นความส�ำคัญของวงจรน�้ำและร่วมมือกับหลายภาคส่วน
ตั้งแต่การดูแลฟื้นฟูป่าต้นน�้ำล�ำธาร และป่าไม้ เพื่อมุ่งเติมน�้ำกลับคืนสู่
ธรรมชาติอย่างสมดุล เพื่อมุ่งรักษาระบบนิเวศป่าชายเลนและป่า
ชายหาด จนถึงการดูแลน�้ำในมหาสมุทร เพื่อมุ่งให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของสิ่งมีชีวิตใต้น�้ำและส่งเสริมให้ระบบนิเวศใต้น�้ำดีขึ้น ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติข้อที่ 14 และ 15
บริษัทร่วมมือกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่า
สร้างความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สร้างการเรียนรู้
ในการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรมหลักคือการศึกษา วิจัย และเผย
แพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดินและน�้ำ พร้อมทั้งท�ำการเพาะต้นกล้า
ปลูกป่า และท�ำฝายชะลอน�้ำ นับเป็นโครงการที่ประสบความส�ำเร็จ และ
สามารถเพิ่มน�้ำให้กลับคืนสู่ธรรมชาติได้อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ จากการด�ำเนินโครงการฯ ยังช่วยลดการตัดไม้ท�ำลายป่า
เนื่องจากมีการสร้างอาชีพให้กับชุมชนโดยในปี 2559 มีผู้เข้ารับการ
อบรมในรุ่นที่ 1 จ�ำนวน 103 คน ซึ่งผู้อบรมได้รับปัจจัยการผลิตที่มี
ความเหมาะสมกับพื้นที่ประกอบด้วย ลูกพันธุ์กบนา หมูพันธุ์เหมยซาน
ไก่ประดู่หางด�ำ ปลาดุกบิ๊กอุย ปลานิล และเห็ดนางฟ้าภูฐาน คิดเป็น
มูลค่ารายละ 3,000 บาท ซึ่งปัจจัยดังกล่าวสามารถสร้างรายได้สูง
กว่าต้นทุนถึง 2.5 เท่า (หรือประมาณ 7,500 บาท) ซึ่งเห็นได้ว่าอาชีพ
เสริมเหล่านี้สามารถทุ่นแรงและมีความคุ้มค่ามากกว่าการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมากมาย

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

พนักงานจิตอาสากว่า 120 คน ร่วมโครงการ “รวมพลังพลิกฟื้นคืน
ธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุ
5 รอบ ปี 2558” เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับธรรมชาติ ณ อุทยาน
สิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัด
เพชรบุรี บนพื้นที่ 17 ไร่ โดยแบ่งเป็นระบบนิเวศการเรียนรู้ 2 ระบบ
คือ ระบบนิเวศป่าชายเลนและระบบนิเวศป่าชายหาด ด้วยการน�ำ
พันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่แข็งแรงและ ทนเค็มได้ดี อาทิ ต้นข่อย ต้นโมก
ต้นหว้า ต้นมะฮอกกานี ต้นขี้เหล็ก ต้นตะเเบก ต้นโกงกาง มาปลูก
เป็นต้น ซึ่งการด�ำเนินการตลอดเวลา 6 ปีที่ผ่านมาได้พัฒนาอุทยาน
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านนิเวศวิทยาให้กับสาธารณชน นอกจากนี้
ไทยเบฟยังร่วมกับส�ำนักงานบริหาร ทช.ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับ
อ�ำเภอท่าฉาง กลุ่มอนุรักษ์คลองท่าปูนและใกล้เคียง จัดท�ำบ้านปลา
จ�ำนวน 5 หลัง แปลงเพาะพันธุ์ปูแสม 1 แปลง (เนื้อที่ 1 ไร่) และศึกษา
ฟาร์มหอยแครง เรียนรู้พันธุ์ไม้ป่าชายเลนและติดป้ายชื่อต้นไม้
ป่าชายเลน 60 ป้าย ท้องทีค
่ ลองท่าปูน ม.1 ต�ำบลเขาถ่าน อ�ำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 80 คน พนักงานจิตอาสาเหล่านี้ได้สัมผัสถึงวิถีชุมชน
และร่วมภารกิจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อันเป็นการสร้างความยั่งยืนทาง
ทรัพยากรและวิถีชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์การเรียนรู้ร่วมกันทุกภาค
ส่วนในสังคม ซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภาครัฐใน
พื้นที่อย่างดี
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและกลุ่มชาวประมง
ชายฝั่งจัดท�ำโครงการมัจฉาสตรีท เพื่อฟื้นฟูคุณภาพของน�้ำทะเล และ
สร้างแนวปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น�้ำ
และส่งเสริมให้ระบบนิเวศใต้น�้ำดีขึ้น ณ บริเวณ เกาะไข่ อ�ำเภอปะทิว
จังหวัดชุมพร
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พลั
ง
งาน
และการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการน้ำทิ้ง
และของเสีย

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

เป้าหมาย

5%
การลดสัดส่วน
การใช้พลังงาน
ภายในปี 2557
เปรียบเทียบกับปี 2557
เป็นปีฐาน

เป้าหมาย

10%
การลดสัดส่วน
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
เปรียบเทียบกับปี 2557
เป็นปีฐาน

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
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พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
G4-14, G4-15, G4-EC2, G4-EN3,
G4-EN15, G4-EN16, G4-EN18, G4-EN19

ไทยเบฟน�ำหลักความมีเหตุผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาศึกษาความท้าท้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น
และก�ำหนดการแก้ปัญหาที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยบรรเทาความเสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาในระดับนานาชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ในฐานะบริษัท
ผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ ไทยเบฟแสดงความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
จากแรงผลักดันในระดับสากลอันสืบเนื่องมาจากการประชุมรัฐภาคีของสหประชาชาติ ครั้งที่ 21 (Conference of
the Parties: COP21) ของส�ำนักเลขาธิการอนุสัญญาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการทวีความ
รุนแรงของภัยแล้ง ซึ่งไทยเบฟตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่าความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
นั้นส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญต่อการด�ำเนินธุรกิจ อาทิ การจัดหาวัตถุดิบและกระบวนการการผลิต รวมถึงภาค
เกษตรกรรมที่เป็นวัตถุดิบส�ำคัญของไทยเบฟ มีราคาสูงขึ้นจากการที่ผลผลิตขาดแคลน
เพื่อที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว ไทยเบฟจึงได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติของ
ทฤษฎีใหม่ตามพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาที่
น�ำไปสู่ความสามารถในการพึ่งตนเอง ในระดับต่างๆ อย่างเป็นขั้นตอน โดยลดความเสี่ยงเกี่ยวกับความผันแปร
ของธรรมชาติ หรือการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความพอประมาณและความมีเหตุผล
ไทยเบฟจึงด�ำเนินการเชิงรุกอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ บรรเทาและลดหย่อนผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
โดยการสนับสนุนให้ผม
ู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียมีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน
้ พร้อมทัง้ ก�ำหนด “แนวทางเกษตรกรรม
ทีย
่ งั่ ยืน” ซึง่ ครอบคลุมคูค
่ า้ ของไทยเบฟ เพือ่ ลดผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมให้อยูใ่ นระดับต�ำ่ สุด ไม่เพียงเพือ่ ประโยชน์
ในระยะสั้นแต่ยังเพื่ออนาคตของชนรุ่นหลัง

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความสำเร็จ

ลดสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

13%

16%

ลดสัดส่วน
การใช้พลังงาน
ซึ่งคิดเป็น 34.55
เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร
ผลิตภัณฑ์
เปรียบเทียบกับปี 2557
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ประหยัด

303.25

เปรียบเทียบกับปี 2557

ล้าน
บาท

จากการทดแทนน้ำมันเตาด้วยพลังงานทดแทน

ความสำเร็จ

12%
ความสำเร็จ

13%

ลดสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก scope 1
เปรียบเทียบกับปี 2557

ลดสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก scope 2

79%

ลดสัดส่วนการใช้
สารทำความเย็น R12

เปรียบเทียบกับปี 2557

เปรียบเทียบกับปี 2557

การใช้พลังงานและประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

ไทยเบฟตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงตั้งเป้าลดสัดส่วนการใช้พลังงานต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ลงร้อยละ 5 ภายในปี
2563 โดยเทียบจากปี 2557 เพื่อลดผลกระทบจากการเจริญเติบโตของธุรกิจ โดยมุ่งเน้นวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกและพลังงาน
ทดแทน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การตรวจเช็คการท�ำงานของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ จากการใช้พลังงานจากน�้ำกากส่าเข้มข้น บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด

พลังงานที่ใช้ในการผลิต

พลังงานที่ใช้ในการผลิตของไทยเบฟแบ่งเป็น 2 ประเภทโดยแบ่งตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) ของพลังงานนั้นๆ ตามแนวทางของ
Greenhouse Gas (GHG) Protocol ดังนี้

พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)
โดยตรง (Scope 1)
หมายถึงแหล่งพลังงานที่ไทยเบฟเป็นเจ้าของหรือ
เป็นผู้ควบคุม ได้แก่
* พลังงานทดแทน (เช่น ก๊าซชีวภาพ กากส่า และ
ผลผลิตพลอยได้จากแอลกอฮอล์ที่เป็น
แอลกอฮอล์ 90 และ 70 เปอร์เซ็นต์)
* พลังงานที่ไม่หมุนเวียน (เช่น น�้ำมันเตา ก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซ C2+ ถ่านหินบิทูมินัส เบนซิน หรือ
น�้ำมันเบนซินและดีเซล)
พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Scope 2)
หมายถึงพลังงานที่จัดซื้อจากหน่วยงานอื่นๆ โดย
ประกอบไปด้วยไฟฟ้าและไอน�้ำ

พลังงานทดแทน

ไทยเบฟได้กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้
พลังงานทดแทนในโรงงาน ดังต่อไปนี้
• ก๊าซชีวภาพ: โรงงานในกลุ่มไทยเบฟได้ท�ำการติดตั้งระบบก๊าซ
ชีวภาพถึงร้อยละ 58 และก�ำลังด�ำเนินการติดตั้งอีก 1 แห่ง ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะแล้วเสร็จและสามารถด�ำเนินการได้
ภายในปี 2560 นอกจากนี้ ไทยเบฟยังท�ำการศึกษาความเป็นไปได้
ในการตั้งโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่ม 3 แห่งที่จังหวัดหนองคาย
และจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดราชบุรี
• แสงอาทิตย์: พลังงานแสงอาทิตย์มีศักยภาพอย่างมากใน
ประเทศไทย โดยไทยเบฟอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของ
การใช้แผงโซลาร์ผลิตพลังงานในโรงงานทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา
• ชีวมวล: ไทยเบฟอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานมวลชีวภาพที่
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งจะเริ่มการผลิตในปี 2561 โดยมีเป้าหมายลด
การใช้น�้ำมันเตาในการผลิตไอน�้ำและจ�ำหน่ายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
• พลังงานลม: บริษัทในกลุ่มไทยเบฟ ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ
เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้ง
กังหันลม

หมายเหตุ:		 การใช้พลังงานรวมไปถึงการใช้พลังงานที่ไม่หมุนเวียน ได้แก่ ถ่านหิน น�้ำมันดีเซล เบนซิน น�้ำมันเตา LPG ก๊าซธรรมชาติ C2+ และพลังงานทดแทน ได้แก่ ก๊าซชีวภาพ
			 ของเหลือจากการผลิต (เช่น น�้ำกากส่า และผลผลิตพลอยได้จากแอลกอฮอล์ 70 และ 90 ดีกรี) รวมถึงไฟฟ้าและไอน�้ำที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนแล้วใช้ในองค์กร

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

โครงการส�ำคัญในปี
2559
เพิ่มการติดตั้งหลอดไฟ LED
ส�ำหรับประหยัดพลังงาน

รายละเอียดโครงการ
เปลี่ยนหลอดไฟปกติกว่าร้อยละ 20 ในโรงงานเป็นหลอด
Light-Emitting Diode (LED)
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ประหยัดพลังงาน
ลดการใช้พลังงานได้ถึงร้อยละ
50-60 ของการใช้พลังงานปกติ
หรือลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 680,000
บาท
ลดการใช้ไฟฟ้าได้ถึง 291,384.48
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม
ความเร็วรอบมอเตอร์ VSD
(Variable Speed Drives)

ติดตัง้ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ ทีม
่ อเตอร์ทำ� ความเย็น
ของคอมเพรสเซอร์ มอเตอร์ปั๊มน�้ำท�ำความเย็น ปั๊มแรงดันสูง
และมอเตอร์เครื่องเป่าลม เพื่อลดการใช้พลังงานของมอเตอร์
(ปรับลดค่าพิกัด) โดยคงสมรรถภาพของมอเตอร์ไว้

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้กว่า
1.81 ล้านบาท

ติดตั้งพัดลมประหยัดพลังงาน ติดตั้งพัดลมประหยัดพลังงานเพื่อเครื่องควบแน่นแบบระเหยที่
สายการผลิต ต่อเนื่องจากปี 2558 ด้วยการเพิ่มชุดพัดลม
ส�ำหรับคอนเดนเซอร์ระบาย
ความร้อนด้วยน�้ำผสมอากาศ ใบพัดไฟเบอร์กลาส จ�ำนวน 3 ชุด
(ขยายผลการด�ำเนินงานจากปี
2558-2559)

ลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 160,000 บาท

ติดตั้งแผงท่อรับความร้อน
(Economizer) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทำ�งานของ
เครื่องกำ�เนิดไอน้ำ� (Boiler)

ติดตั้งแผงท่อรับความร้อน (Economizer) ที่ใช้ความร้อนจาก
ก๊าซที่ออกจากปล่องควัน (Flue Gas) ซึ่งมีอุณหภูมิมากกว่า
190 องศาเซลเซียส มาแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ำ�ป้อนก่อนเข้า
หม้อต้มไอน้ำ�เพื่อเพิ่มอุณหภูมิน้ำ� ทำ�ให้หม้อต้มไอน้ำ�สามารถทำ�
อุณหภูมิให้น้ำ�เปลี่ยนเป็นไอน้ำ� ทำ�ให้ใช้เวลาน้อยลงและประหยัด
เชื้อเพลิง

การเพิ่มประสิทธิภาพหม้อต้มไอน�้ำนี้
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนิน
การไปได้ประมาณ 650,000 บาท
ต่อปี

ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนจากแก๊สแอมโมเนีย
ที่ 100 องศาเซลเซียส
สามารถเพิ่มอุณหภูมิให้กับ
น้ำ� Make up จาก 30 องศา
เซลเซียส เป็น 60 องศา
เซลเซียส

ทำ�การติดตัง้ อุปกรณ์แลกเปลีย
่ นความร้อนแล้วพบว่าความร้อน
จากแก๊สแอมโมเนียที่ 100 องศาเซลเซียส สามารถเพิม
่ อุณหภูมิ
ให้กบ
ั น้ำ�ซึง่ เป็นน้ำ�ทีเ่ ติมใน หม้อต้มไอน้ำ� เพือ่ ชดเชยน้ำ�ทีส่ ญ
ู เสียไป
จากการควบแน่น (Condensate return) จาก 30 องศาเซลเซียส
เป็น 60 องศาเซลเซียส

ประหยัดพลังงานไปได้ 1,866,400
เมกะจูลต่อปี

ประหยัดพลังงานไปได้ 180,093.60
เมกะจูลต่อปี

ลดค่าใช้จา่ ยได้กว่า 500,000 บาทต่อปี

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ในปี 2559 ไทยเบฟสามารถลดสัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ลง 20 เมกะจูลต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของปี 2558 โดยการเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
และการฝึกอบรมพนักงานให้เข้าใจวิธีการและความส�ำคัญของการประหยัดพลังงาน

ก๊าซแอลพีจี

ถ่านหิน
(บิทูมินัส)

1.5%

23.3%

ก๊าซชีวภาพ

9.8%

น้ำมันดีเซล

1.8%

เบนซิน / ก๊าซโซลีน

0.1%

น้ำกากส่าเข้มข้น

ปริมาณ
การใช้พลังงาน
ปี 2559

ก๊าซ C2+

0.02%

12.4%

ก๊าซธรรมชาติ

แอลกอฮอล์หวั -หาง

5.8%

1.5%

น้ำมันเตา

42.9%

108.25

119.08

129.08

150.00

176.62

196.51

207.67
132.27

200.00

2556

31.66

36.41

2558
สัดส่วนการใช้
พลังงานสิ้นเปลือง

สัดส่วนการใช้
พลังงานไฟฟ้า

0.30

0.16

2557
สัดส่วนการใช้
พลังงานหมุนเวียน

34.66

42.59

36.27
0.24

0.24

0.00

34.96

50.00

45.57

100.00

40.19

เมกะจูล/เฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

250.00

211.17

สัดส่วนการใช้พลังงาน

2559
สัดส่วนการใช้
พลังงานไอน้ำ

ปี
สัดส่วนการใช้
พลังงานทัง้ หมด

หมายเหตุ:
• ปี 2559 ไทยเบฟเปลี่ยนรอบการเก็บข้อมูลเป็นเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน 2559 ตามการเปลี่ยนปีงบประมาณ โดยไทยเบฟได้ปรับใช้ข้อมูลค่าความร้อนของ
เชื้อเพลิงล่าสุดปี 2559 เพื่อให้ถูกต้องมากขึ้น
• การใช้พลังงาน = ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง x ค่าความร้อนประมาณของแต่ละประเภทของเชื้อเพลิง
• แฟคเตอร์เปลี่ยนหน่วย (ค่าความร้อน) ใช้เพื่อแปลงปริมาณเชื้อเพลิงเป็นพลังงาน อ้างอิงจากรายงานสถานการณ์พลังงานประเทศไทย โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ข้อมูลพลังงานเฉพาะได้รับข้อมูลมาจากคู่ค้า (ส�ำหรับ C2+ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน และน�้ำมันเชื้อเพลิง) หรือน�ำมาจากการปฏิบัติจริง
• สัดส่วนการใช้พลังงานทั้งหมด = พลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด (พลังงานไม่หมุนเวียน + พลังงานทดแทน) + พลังงานไฟฟ้าและพลังงานไอน�้ำจัดซื้อทั้งหมดต่อยอดการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยมีหน่วยวัดคือ เมกะจูลต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์

ไทยเบฟปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมที่ก�ำหนดขึ้นควบคู่กับการบ�ำรุงรักษาแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance:
TPM) ควบคู่กับการบ�ำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยสารพิษสู่สิ่งแวดล้อม
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การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ไทยเบฟก�ำหนดเป้าหมายเพื่อลดสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Scope1 และ Scope 2) ลงร้อยละ10 จากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติ
ภายในปี 2563 โดยเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ 0.0152 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ โดยในปี 2559
ไทยเบฟปล่อยก๊าซเรือนกระจก คิดเป็นสัดส่วน 0.01375 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์ ซึ่งลดลงสะสม
จากปี 2557 ร้อยละ 12 โดยความส�ำเร็จนี้เป็นผลมาจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการใช้พลังงานและกระบวนการใช้พลังงานได้แก่
การใช้ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตของแอลกอฮอล์หรือก๊าซ
ชีวภาพมาทดแทนน�้ำมันเตา การใช้น�้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ส�ำหรับหม้อน�้ำการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพส่วนเกิน นอกจากนี้ยังใช้
หลักการ 3Rs อันประกอบด้วยการลด (Reduce) การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ
(Reuse) และการน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) การลดการใช้น�้ำมัน
ในภาคขนส่ง เป็นต้น รวมทั้งการจัดท�ำบัญชีการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อมอื่นๆ (ขอบเขตที่ 3) ร่วมด้วยท�ำให้ไทยเบฟสามารถ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 1.4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

3Rs
การลด

461ตัน

ปรับลดน้ำหนัก
พลาสติกของขวดพีอีที
(PET plastic bottle)
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การใช้ซ้ำ

1,155,159,217
ขวดเก่า
ถูกเก็บกลับคืนมาใช้ในกระบวน
การผลิต
= ลดการปลดปล่อย CO2

1,401,892 ตัเทีนยคาร์บเท่บาอนไดออกไซด์
การนำกลับ
มาใช้ใหม่

= ลดการปลดปล่อย CO2

1,329

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ลดความหนาลง
10
ไมครอน
ลดน้ำหนักพลาสติกของ
ฉลากพีอีที (PET)

126,252,192
ฉลาก

21,615.12 ตัน

นำเศษแก้วมาหลอมเป็น
วัตถุดิบในการผลิตขวดใหม่
= ลดการปลดปล่อย CO2

17,424

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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การลดการปล่อยมลพิษโดยการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จ�ำกัด เป็นบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ซึ่งเป็นผู้ขนส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าและมีส่วนช่วยในการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก โดยการบริหารการใช้น�้ำมันส�ำหรับการกระจายสินค้าให้กับลูกค้า ประสบผลส�ำเร็จจากปี 2558 และได้เริ่มขยายผลครอบคลุม
คลังสินค้า จ�ำนวน 68 แห่งทั่วประเทศ ศูนย์กระจายสินค้า 2 แห่ง และศูนย์ขนส่ง ภายใต้ชื่อโครงการ “4DX Trim-tab Certification” ซึ่งบรรลุ
เป้าหมายในเรื่องดัชนีการวัดการส่งสินค้าตรงเวลาและครบตามจ�ำนวนที่สั่ง (Delivery in Full on Time) หรือ DIFOT 100% ด้วยประสิทธิภาพ
การใช้นำ�้ มันของรถขนส่งสินค้าคลังจังหวัด (ในระหว่าง เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ปี 2559) จากการบริหารจัดการการขนส่งทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นท�ำให้บริษัทสามารถประหยัดน�้ำมันได้ 171,335 ลิตร ซึ่งสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลงได้ 470 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี 2559 ไทยเบฟมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ลดน้อยลงกว่าปี 2558 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแม้จะมีการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 ซึ่งเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

0.0137

0.0160

0.0150

0.0157

0.0144

0.0180

0.0091

0.0084
0.0054

0.0060

0.0059

0.0080

0.0062

0.0100

0.0084

0.0120

0.0095

0.0140

0.0059

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / เฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

0.0200

0.0040
0.0020
0.0000

2556

2557
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง Scope 1

2558
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม Scope 2

2559

ปี

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด

หมายเหตุ:
• ปี 2559 ไทยเบฟเปลีย
่ นรอบการเก็บข้อมูลในปี 2559 จากเดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2559 ตามการเปลีย
่ นปีงบประมาณ โดยไทยเบฟได้ปรับใช้ขอ้ มูลแฟกเตอร์ของการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ถก
ู ต้องมากขึน
้
• ตารางการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคลอบคลุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) และ ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) โดย ค�ำนวณสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้เชือ้ เพลิง (อ้างอิงหน้า 82) และสารท�ำความเย็นโดยวัดปริมาณ GHG นัน
้ ๆแล้วแปลงเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ (ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์) ตามแนวทางจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และอธิบายเพิม
่ เติมในค่าศักยภาพในการท�ำให้เกิด
ภาวะโลกร้อน (GWP) (รายงานการประเมินครัง้ ที่ 4 ของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ)
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นอกจากนี้ ไทยเบฟยังคงพัฒนาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยจัดท�ำ
บัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรที่อ้างอิงวิธีการค�ำนวณ
ตามมาตรฐานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับที่ 4 (The Intergovernmental
Panel on Climate Change) (IPCC) และองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งเข้าร่วมโครงการการจัดท�ำ
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
โดยบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟ ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอน
ฟุตพริ้นท์เพิ่มขึ้นจากปี 2558 อีก 5 บริษัท

คุณภาพอากาศ

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการลดมลพิษทางอากาศในท้องถิ่นโดยใช้
มาตรฐานระบบควบคุมคุณภาพอากาศตามส�ำนักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (United States Environmental
Protection Agency: U.S. EPA) เพื่อติดตามและตรวจวัดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกและไทยเบฟปฏิบัติตามข้อก�ำหนดการบริหารจัดการ
คุณภาพอากาศของฝุ่นละออง ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ที่ปล่อย
จากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกําหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549
พร้อมทั้งติดตั้งระบบบ�ำบัดมลพิษ อาทิ
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19
CFP

ผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟที่ได้รับการรับรองให้
ใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตฟริ้นท์ของผลิตภัณฑ์
จากองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก

• ระบบบ�ำบัดก๊าซเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซก�ำมะถันและลด		
		การสึกกร่อนของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ
• ระบบควบคุมออกซิเจน เพื่อควบคุมปริมาณออกซิเจนใน
		การเผาไหม้ท�ำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และลดการปล่อย
		ไนโตรเจนออกไซด์โดยการควบคุมอากาศส่วนเกิน
• การติดตั้งไซโคลนก�ำจัดฝุ่น ระบบบ�ำบัดแบบมีถุงกรอง
		 และระบบบ�ำบัดแบบเปียก เพื่อกรองฝุ่น ก๊าซ และอนุภาค
		ขนาดเล็กจากปล่องของเครื่องก�ำเนิดไอน�้ำ

การจัดการน้ำทิง้

และของเสีย

พลังงานและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การพิทักษ์
และฟื้นฟูแหล่งน้ำ

ความมุ่งมั่น

ความมุ่งมั่น

ไทยเบฟให้ความใส่ใจ
ในการบำบัดน้ำทิ้งให้
มีคุณภาพ สอดคล้อง
กับกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด

ไทยเบฟมุ่งมั่นบริหาร
จัดการของเสีย อย่างมี
ประสิทธิภาพ และอยู่ใน
กรอบของกฎหมาย

การจัดการน้ำทิ้ง
และของเสีย
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การจัดการน�้ำทิ้งและของเสีย
G4-EN22, G4-EN23

ไทยเบฟน�ำหลักความมีเหตุผลของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อการประเมินผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนและค้นคว้านวัตกรรมในการแก้ปัญหาต่างๆ

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเป็นอุตสาหกรรมที่น�ำวัตถุดิบจากการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ เมล็ดธัญพืช
เนื้อสัตว์ซึ่งได้จากธรรมชาติมาผ่านการแปรรูปเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติหลากหลาย สะดวกในการบริโภค
และสามารถเก็บรักษาได้ในระยะเวลาที่นานขึ้น ซึ่งกระบวนการแปรรูปเหล่านี้ตั้งแต่การเตรียมวัตถุดิบจนถึง
การแปรรูปด้วยกรรมวิธีต่างๆ เช่น การกลั่น การใช้ความร้อน การแช่เยือกแข็ง การท�ำให้แห้งจ�ำเป็นต้องใช้พลังงาน
สูง และก่อให้เกิดของเสียเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งน�้ำทิ้ง ขยะมูลฝอย ขยะอาหาร ฯลฯ นอกจากนี้ การบริโภคอาหารและ
เครื่องดื่มในครัวเรือนยังก่อให้เกิดขยะบรรจุภัณฑ์ปริมาณมหาศาลอีกด้วย
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการน�้ำทิ้งและของเสียในกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า เพราะการบริหารจัดการที่ดีไม่เพียงแต่จะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสังคม หากแต่ยังช่วย
เพิ่มคุณค่าทางธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการลดต้นทุนในการผลิต โดยไทยเบฟมุ่งใช้
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากน�้ำทิ้งและของเสีย (Value Creation through Waste Innovation and
Management) ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุด
ในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด อันจะช่วยสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการน�้ำทิ้งในกระบวนการผลิต

ไทยเบฟด�ำเนินการตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมโดยยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎระเบียบอื่นๆ ทั้งระดับท้องถิ่นและ
ระดับประเทศ บริษัทมีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ออกแบบให้เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจและโรงงานและมีการรายงานค่า BOD, COD, pH, TSS,
TDS ของน�้ำทิ้งในระบบออนไลน์ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุก
6 เดือน นอกจากนี้ ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ยังได้รับการรับรองระบบ
บริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการน�้ำทิ้งและของเสียด้วย
ในปี 2559 ร้อยละ 26 ของโรงงานผลิตเครื่องดื่มของไทยเบฟไม่มี
การปล่อยน�้ำทิ้งลงแหล่งน�้ำสาธารณะ (Zero Discharge) ที่เหลือ
ร้อยละ 74 จัดการน�้ำทิ้งผ่านระบบบ�ำบัดจนได้คุณภาพน�้ำที่ดีกว่าที่
กฎหมายหรือนิคมอุตสาหกรรมนั้นๆ ก�ำหนดก่อนปล่อยสู่แหล่งน�้ำ
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ตารางแสดงคุณภาพน�้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ�ำบัดของไทยเบฟ ปี 2559
พารามิเตอร์
pH

หน่วย

ค่ามาตรฐานน้ำทิ้งตามกฎหมาย1

-

ค่าคุณภาพน้ำทิ้งของไทยเบฟ2

5.5-9.0

7.8

COD

มิลลิกรัมต่อลิตร

≤120

51.1

BOD

มิลลิกรัมต่อลิตร

≤20

8.5

TSS

มิลลิกรัมต่อลิตร

≤50

24.5

TDS

มิลลิกรัมต่อลิตร

≤3,000

1,235.9

หมายเหตุ:
1 อ้างอิงตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่องก�ำหนดคุณลักษณะน�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
2 ยกเว้นข้อมูลของโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งโรงงานมีระบบบ�ำบัดเบื้องต้นเพื่อให้ได้ค่าคุณภาพตามที่นิคมอุตสาหกรรมที่โรงงานตั้งอยู่ก�ำหนด ก่อนส่งต่อไปบ�ำบัดที่ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียรวมของนิคมอุตสาหกรรม

น�้ำกากส่าสร้างคุณค่า

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนเป็นอย่างยิ่งโดยใช้เทคโนโลยีการระเหย
(Evaporation) น�ำมาใช้เพื่อท�ำให้น�้ำกากส่า (Distillery slop) มีความเข้มข้นสูงขึ้น จนมีคุณสมบัติที่ติดไฟได้
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนน�้ำมันเตาในการผลิตไอน�้ำด้วยเทคโนโลยีเตาเผา (Incinerator) ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางการเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน (Waste to Energy) โดยในปัจจุบันสามารถรองรับการผลิต
ไอน�้ำในกระบวนการผลิตได้ 144,000 ตันต่อปี
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังมุ่งวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของสารอาหารที่มีอยู่ในน�้ำกากส่าที่
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช โดยน�ำไปเป็นสารปรับปรุงดิน แจกจ่ายให้กับเกษตรกรรอบโรงงาน โดยได้
น�ำไปใช้ในการปลูกอ้อย ข้าว มันส�ำปะหลัง ปาล์มน�้ำมัน ฯลฯ ท�ำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และสร้างก�ำไรเพิ่มขึ้นจาก
การเพิ่มยอดขายและลดต้นทุน
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สัดส่วนของเสีย

4.000

ปี

2556

ขยะทั่วไป

2558
ขยะอันตราย

ขยะที่เป็นผลพลอยได้

2.771
0.398

0.064

0.083

0.103

2557

0.007

0.000

0.010

0.187

0.500

0.011

1.000

0.005

1.500

2.304

1.995
1.346

2.000

0.558

2.500

1.196

2.221

3.000

2.454

3.500

1.704

กิโลกรัม/เฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

4.500

3.764

4.122

5.000

2559
ขยะมีมูลค่า

รวม

การบริหารจัดการของเสียในกระบวนการผลิต

ไทยเบฟผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพด้วยการใส่ใจในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต และมุ่งมั่นในการดูแลสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับการบริหารจัดการของ
เสียในกระบวนการผลิตนั้น ไทยเบฟมุ่งมั่นบริหารจัดการและควบคุมการเกิดของเสียที่ต้นทางระหว่างการผลิตให้น้อยที่สุด และมุ่งเน้นการเพิ่ม
มูลค่าของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 ไทยเบฟมีปริมาณของเสียรวมทั้งสิ้น 66,457 ตัน ซึ่งสัดส่วนของเสีย
ต่อยอดการผลิตผลิตภัณฑ์ (กิโลกรัมต่อเฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์) ลดลงกว่าร้อยละ 26 เปรียบเทียบกับปี 2557

ผลการด�ำเนินงาน

67% 47%
ลดของเสียมีมูลค่า

ลดของเสียอันตราย

เปรียบเทียบกับปี 2557

เปรียบเทียบกับปี 2557

38%
ลดของเสียทั่วไป
เปรียบเทียบกับปี 2557

26%
ลดของเสียทั้งหมด
เปรียบเทียบกับปี 2557
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กรณีศึกษา : จากของเสียสู่พลังงาน

ไทยเบฟด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาการน�ำของเสียในกระบวนการผลิตกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อน�ำ
ไปผลิตพลังงาน (Waste to Energy) อย่างต่อเนื่อง โดยได้น�ำเขม่าจากปล่องควันจากเครื่องก�ำเนิด
ไอน�้ำประมาณ 0.4 ตันต่อปี ตะกอนกากส่าในบ่อประมาณ 30 ตันต่อปี กากตะกรันจากหอกลั่นประมาณ
0.8 ตันต่อปี มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง ปัจจุบันโรงงานที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงสามารถน�ำเขม่าจาก
ปล่องควันมาผลิตเป็นถ่านอัดแท่งให้ความร้อน 3,650 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม หากน�ำมาเป็นเชื้อเพลิง
ทั้งหมดจะให้พลังงานประมาณ 6 กิกะจูล เพื่อเป็นทางเลือกของพลังงานทดแทนที่มีต้นทุนต�่ำน�ำกลับมา
ใช้ในกระบวนการผลิตและแจกจ่ายให้กับชุมชนรอบโรงงานได้ต่อไป

กรณีศึกษา : จากขยะที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสู่อาหารสัตว์

ไทยเบฟยังได้จัดตั้ง บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด เพื่อบริหารจัดการผลพลอยได้ที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานเบียร์และโรงงานสุรา โดยผลพลอยได้จากการผลิต เช่น กากข้าวมอลต์เปียก กากข้าว
มอลต์แห้ง และยีสต์แห้ง จะถูกน�ำไปจ�ำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานผู้ผลิตอาหารสัตว์และจ�ำหน่าย
ตรงให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีวัตถุดิบที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ปราศจากสารเคมีและมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ส�ำหรับผลพลอยได้จ�ำพวก ขี้เถ้าผง กากตะกอนส่า
และกากตะกอนอื่นๆ ซึ่งมีธาตุอาหารส�ำหรับพืชสูง จะน�ำไปจ�ำหน่ายเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานผู้ผลิตปุ๋ย
อินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์เคมี

กรณีศึกษา : จากขยะที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสู่ภาคการเกษตร

นอกจากนี้ บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด ยังได้วิจัยค้นคว้าและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ใน
การน�ำผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตสุราและเบียร์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เรียกว่า วัสดุปรับปรุง
ดิน ซึ่งมีค่าอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารสูงเหมาะแก่การน�ำไปใช้ในการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่ม
จากการน�ำไปใช้ในแปลงสาธิตทดลองปลูกอ้อย และส่งเสริมด้วยการแจกจ่ายวัสดุปรับปรุงดินให้แก่
เกษตรกรที่อยู่ในชุมชนรอบโรงงานในการท�ำการเกษตรอินทรีย์

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
นอกจากความมุ่งมั่นในการลดการใช้เม็ดพลาสติกในการผลิตจาก
ผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์แล้ว ไทยเบฟยังให้ความส�ำคัญในการจัดการ
กับวัสดุบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคแบบครบวงจร โดยเป็นพันธมิตร
กับบริษัทรับซื้อวัสดุบรรจุภัณฑ์ เพื่อร่วมกันบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
ใช้แล้วจากผู้บริโภคอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ได้แก่ ขวดพลาสติก
และกระป๋องอะลูมิเนียม และยังตั้งบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จ�ำกัด
ขึ้นเพื่อรับซื้อเศษแก้ว กระดาษอัดก้อน และไส้กล่อง โดยปัจจุบัน
สามารถน�ำวัสดุดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิตได้กว่า
40,000 ตัน นอกจากนี้ ยังเป็นพันธมิตรกับบริษัทที่มีเทคโนโลยีการ
ทอเส้นใยจากพลาสติก เพื่อน�ำบรรจุภัณฑ์พลาสติกไปผลิตเป็นเสื้อผ้า
เสื้อกันกระสุน วัสดุรถยนต์ เป็นต้น
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การบริหารจัดการขยะอาหาร

ไทยเบฟมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะอาหารผ่านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยผ่านการติดตามวัดผลปริมาณ
ขยะอาหารจากกระบวนการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนพัฒนาเครื่องจักรของบริษัทเพื่อลดปริมาณขยะอาหาร โดยเฉพาะ
การผลิตสินค้าอาหารของครัวกลางโออิชิ (Oishi Central Kitchen) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาหารส�ำหรับจ�ำหน่ายในร้านอาหารโออิชิและร้านค้าปลีก
ทั้งนี้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสุดในการลดขยะอาหารที่เกิดจากกระบวนการผลิต ตลอดจนการประยุกต์ใช้แนวทางของเศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy) ไทยเบฟมีการบริหารจัดการขยะอาหารจากกระบวนการผลิต และส่งต่อไปยังบริษัทย่อยในกลุ่มไทยเบฟเพื่อน�ำเศษอาหาร
ไปแปรรูปเป็นอาหารสัตว์และเลี้ยงสัตว์ กระบวนการนี้ สามารถช่วยให้ไทยเบฟบรรลุวัตถุประสงค์ในการลดการส่งขยะอาหารไปยังเทศบาลได้ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2559 จากปริมาณขยะอาหารทั้งหมด 1,747,734 กิโลกรัม ไทยเบฟได้แปรรูปขยะปริมาณ 1,086,270 กิโลกรัมให้เป็นอาหารสัตว์
ประกอบไปด้วยเศษขนมปัง (เปลือกขนมปัง และเศษขนมปัง) และเศษปลา (ก้าง หัว หาง ไส้) ซึ่งสามารถลดการฝังกลบขยะทั่วไป ให้เหลือเพียง
ร้อยละ 3 ของยอดการผลิตอาหารทัง้ หมดของครัวกลางโออิชิ นอกจากนีย
้ งั เป็นการเพิม
่ มูลค่าแก่ขยะอาหาร (Value added) ประมาณ 4 ล้านบาท
ต่อปี

นำเข้า:
การวิจัยและพัฒนากระบวนการ

การผลิต
อาหารที่ครัวกลาง

ส่งอ

อก

ร
หา
อา

เศ
ษ

การแปรรูป
เป็นวัตถุดิบ

การบริหารจัดการขยะ
อาหารผ่านแนวทาง
เศรษฐกิจหมุนเวียน

การเลี้ยงสัตว์

การแปรรูป
เป็นอาหารสัตว์

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ความร่วมมือเพื่อลดขยะอาหาร

นับตั้งแต่ปี 2557 ไทยเบฟร่วมมือกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในการพัฒนาบุคลากรในภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สถานประกอบการเพื่อ
ความยั่งยืนของการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาต่างๆ
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การพัฒนาองค์ความรู้เฉพาะ
ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การอาหาร ซึ่งเป็นมิติส�ำคัญของนวัตกรรมแบบเปิด
(Open innovation) ที่เปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยร่วมกับ
องค์กร โดยหนึ่งในโครงการวิจัยยังได้มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเศษอาหารที่สูญเสียจาก
กระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ไทยเบฟสามารถสร้างมูลค่าจากเศษอาหารและลดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมได้ โดยในปี 2559 บริษัทได้ผลิตตัวอย่างสินค้าจากเศษปลาและเศษขนมปัง ซึ่งก�ำลังอยู่
ในขั้นตอนการวิจัยทางการตลาด โดยจะเริ่มจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ภายในปี 2560
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

จุดมุ่งหมายของเรา:

แบ่งปันคุณค่าจากเราสู่โลกใบนี้

อัตลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยเบฟคืออะไร
เราเป็นธุรกิจที่สนับสนุนผู้คนและชุมชนผ่านโครงการหลากหลาย
มากมายที่ส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม ชุมชน คุณค่า
ความเป็นไทย และหลักสากลของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เรามีความมุมานะที่จะแบ่งปันคุณค่าที่จะพัฒนาสังคมและอนุรักษ์
มรดกทางวัฒนธรรมของเรา เพื่อพัฒนาการที่สมดุลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

G4-15, G4-SO1, G4-EC1

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม								
การพัฒนาชุมชนและสังคม
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113

การพัฒนาสาธารณสุข			

116

การพัฒนาวงการกีฬา							

118

การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม				

124

วัฒนธรรม: การอนุรักษ์วัฒนธรรม
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
G4-15, G4-S01, G4-EC1

กิจกรรมและโครงการที่คืนให้สังคมของไทยเบฟ มุ่งสร้างความสมดุลในพัฒนาการของชุมชนทั่วประเทศตาม
มิติทั้งสี่ของชีวิตในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม

“ไทยเบฟมุ่งมั่นเป็นบริษัทต้นแบบในการร่วมสร้างความยั่งยืนสู่สังคมผ่านการด�ำเนินธุรกิจที่ดีของบริษัทและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนโดยรวม ไทยเบฟยึดมั่นการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ท้าทายด้าน
ความยั่งยืนภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ”

ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและสังคม
โลกในปัจจุบัน ประกอบกับความท้าทายจากจ�ำนวนประชากรโลกที่
เพิ่มขึ้น และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ส่งผลต่อความเสี่ยง
ด้านการด�ำเนินการและผลกระทบในการด�ำเนินชีวิต ไทยเบฟตระหนัก
ถึงการเปลีย
่ นแปลงและมุง่ มัน
่ ในการส่งมอบความยัง่ ยืนในระดับประเทศ
รวมทั้งการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตโดยรวมของชุมชน บริษัทจึง
ได้น้อมน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
การพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศขององค์กร (Corporate Excellence)

การบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
(SDGs) ซึ่งมีวิสัยทัศน์เพื่อก�ำจัดความยากจน ความหิวโหย ความไม่
เท่าเทียมกันในสังคม รวมทั้งการปกป้องทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ในโลกภายในปี 2573 ไทยเบฟได้ท�ำงานร่วมกับพันธมิตรจากภาค
ธุรกิจ รัฐบาล และประชาสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท้าทายนี้
นอกจากนี้ บริษัทยังได้คัดเลือกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติที่เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจไว้
14 ด้าน ได้แก่

ไทยเบฟตระหนักถึงความส�ำคัญของการด�ำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว และเพื่อให้
สอดคล้องกับทิศทางด้านความยั่งยืนในระดับสากล ไทยเบฟมุ่งมั่นใน

การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมของไทยเบฟ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 14 ด้าน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ไทยเบฟจัดกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมใน 5 ด้านหลัก
ในปี 2559 ไทยเบฟใช้งบประมาณ 450 ล้านบาท ส�ำหรับโครงการเพื่อสังคม โดยจ�ำแนกออกเป็นกลุ่มกิจกรรมได้ดังนี้
•
•
•
•
•

ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม
ด้านการศึกษา
ด้านสาธารณสุข
ด้านกีฬา
ด้านศิลปวัฒนธรรม

5%

30%

2%

ด้านสาธารณสุข

48%

ด้านการศึกษา

ด้านการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

ด้านกีฬา

15%

ด้านศิลปวัฒนธรรม

กลุ่มกิจกรรม
เพื่อสังคม

5 ด้านหลัก
ของไทยเบฟ

ทั้งนี้ สามารถรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กิจกรรมของไทยเบฟ ได้ที่ www.thaibev.com

การพัฒนาชุมชนและสังคม

30%

ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไทยเบฟทุ่มเทในการ
ช่วยเหลือชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการเข้าไปเรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้ โดยไทยเบฟ
ดำ�เนินการด้วยการเติมเต็มในสิ่งที่ขาดและให้ความช่วยเหลือ เช่น แนะนำ�กลยุทธ์การลำ�เลียงสินค้าหรืองบประมาณเพื่อหาแนวทางการพัฒนา
และแก้ไขร่วมกัน นำ�ไปสู่การเป็นต้นแบบ และขยายผลไปยังภาคส่วนอื่นๆ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนเคียงคู่กับความยั่งยืนของกิจการ ไทยเบฟให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับการมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการร่วมคิด ร่วมพัฒนา และนำ�โครงการที่หลากหลายมาร่วมพัฒนากับชุมชน การสร้างความเข้าใจเพื่อลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างชุมชนกับโรงงานเป็นภูมิคุ้มกันองค์กร และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรในชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย
ไทยเบฟได้กำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการและวิธีการดำ�เนินการ โดยแบ่งชุมชนเป้าหมายออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
• ชุมชนโดยรอบโรงงาน เพราะเชื่อว่าการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพต้องควบคู่ไปกับการสนับสนุนให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาและ
อยู่ได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่กันไปกับความยั่งยืนของกิจการ
• ชุมชนที่มีศักยภาพในการเป็นชุมชนต้นแบบ ซึ่งมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีจิตสาธารณะ มีการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วม และมีเครือข่าย เพื่อพัฒนา
ขยายผลไปยังชุมชนอื่นๆ อย่างมีประสิทธิผล

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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การพัฒนาต้นแบบในการสร้างชุมชนที่พึ่งพาตนเองได้และมีความยั่งยืน
เลือกพื้นที่เป้าหมาย

ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
และถอดบทเรียนการดำเนินงาน

วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน /
เกิดแผนการดำเนินงานร่วมกัน

ถ่ายทอดความรู้ สร้างความ
เข้าใจให้กับคนในชุมชน

คนในชุมชนดำเนินการได้เอง

ดึงคนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในทุกกระบวนการ

เกิดผลลัพธ์ที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชน

เกิดเครือข่ายความร่วมมือมากขึ้นทั้งชุมชนข้างเคียง ภาครัฐ ภาคเอกชน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

100%

พื้นที่โครงการ (Project Areas)
ของประเทศที่ด�ำเนินการครอบคลุม
ทั้ง 77 จังหวัด

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม
โครงการสนามฟุตบอลต้นแบบการเรียนรู้ซ่อมสร้างโรงเรียน ตชด. 4 พื้นที่
โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว
โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบตำบลสัมมาชีพ (1 บริษัท 1 ตำบล)
โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน
โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิต
โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าสิรินธรฯ)
โครงการไทยเบฟ สานพลัง…ขับเคลื่อน “ประชารัฐ”
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ในปี 2559 ไทยเบฟยังคงสานต่อโครงการพัฒนาชุมชนตาม 4 แนวทางหลักของบริษัท ประกอบด้วยการพัฒนาเด็กและเยาวชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน การสร้างสัมมาชีพชุมชนและพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก และการรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศ โดยสามารถสรุปการด�ำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

โครงการ

ปี

จำนวนพื้นที่
การพัฒนาเด็กและเยาวชน

โครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม

2556 – ปัจจุบัน

25 จังหวัด

โครงการสนามฟุตบอลต้นแบบการเรียนรู้
ซ่อมสร้างโรงเรียน ตชด. 4 พื้นที่

2557 – ปัจจุบัน

4 พื้นที่ (จังหวัดฉะเชิงเทรา ราชบุรี
อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี)

โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

2557-2560

1 พื้นที่ (จังหวัดปทุมธานี)

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

2556-ปัจจุบัน

1 พื้นที่ (จังหวัดปราจีนบุรี)

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาน้ำ พัฒนาชีวิต
พัฒนาคุณภาพชีวิต

2559 - 2560

2 พื้นที่ (จังหวัดสุโขทัยและสุราษฎร์ธานี)

โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติ
สู่สิ่งแวดล้อม (ปลูกป่าสิรินธรฯ)

2558 - 2564

1 พื้นที่ (จังหวัดเพชรบุรี)

2555 – ปัจจุบัน

1 พื้นที่ (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์)

โครงการร่วมมือกับมูลนิธิช้างป่าบ้านพ่อ

การสร้างสัมมาชีพชุมชนและ
พัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก
โครงการไทยเบฟร่วมสร้างต้นแบบ
ตำบลสัมมาชีพ (1 บริษัท 1 ตำบล)
โครงการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน

โครงการไทยเบฟ สานพลัง...ขับเคลื่อน
“ประชารัฐ”

2556 - ปัจจุบัน

5 พื้นที่
(จังหวัดน่าน ชัยภูมิ สุราษฎร์ธานี กำแพงเพชร และสุโขทัย)

2556 – ปัจจุบัน

2 พื้นที่
(จังหวัดบุรีรัมย์และขอนแก่น)

2558 – ปัจจุบัน

77 จังหวัด

การรับมือการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศ
โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว

2543 - ปัจจุบัน

หมายเหตุ ส�ำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาสังคมชุมชน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ www.thaibev.com

45 จังหวัด

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

โครงการร่วมสร้างต้นแบบต�ำบลสัมมาชีพ (1 บริษัท 1 ต�ำบล)

ไทยเบฟมุ่งมั่นด�ำเนินการเพื่อค้นหารูปแบบการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างต�ำบลที่เข้มแข็งกับภาคธุรกิจที่มุ่งสู่การท�ำธุรกิจที่ค�ำนึงถึงการ
พัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ควบคู่ไปการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งหวังว่า การสร้างต้นแบบดังกล่าว จะน�ำไปสู่การขยายผลต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ
ของเครือข่ายภาคธุรกิจกับเครือข่ายภาคชุมชนเข้มแข็ง ไทยเบฟจึงพัฒนาโครงการร่วมสร้างต้นแบบต�ำบลสัมมาชีพ (1 บริษัท 1 ต�ำบล) ร่วมกับ
มูลนิธิสัมมาชีพ ที่มีเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
และเพื่อตอบสนองต่อเจตนารมณ์ดังกล่าว โครงการจึงสร้างกระบวนการผ่านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน การจัดเวทีประสานความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาคีความร่วมมือระดับพืน
้ ที่ และการจัดตัง้ กลไกการด�ำเนินงานระดับพืน
้ ที่ โดยใช้รป
ู แบบคณะท�ำงานแบบประชารัฐ ซึง่ มีองค์ประกอบ
ความร่วมมือที่ส�ำคัญ คือ ผู้น�ำชุมชน หน่วยงานภาคีความร่วมมือในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมด�ำเนินการส�ำรวจและจัดท�ำระบบ
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจชุมชน เพื่อน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และจัดท�ำแผนงานพัฒนาต�ำบลที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับ
ข้อมูล
ในปี 2559 ไทยเบฟได้ด�ำเนินโครงการร่วมสร้างต้นแบบต�ำบลสัมมาชีพ ร่วมกับภาคีพันธมิตรใน 2 ระดับ คือ ภาคีส่วนกลาง และภาคีในพื้นที่
3 ต�ำบล ได้แก่ ต�ำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน ต�ำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ และต�ำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกรณีศึกษาดังต่อไปนี้

ข้าวฮางงอกตราข้าวมีสุข ผลิตภัณฑ์หนึ่งในโครงการร่วมสร้างต้นแบบต�ำบล
สัมมาชีพ 1 บริษัท 1 ต�ำบล เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าข้าวให้มีมูลค่าสูงขึ้น
จากการน�ำมาแปรรูป จากกลุ่มแปรรูปข้าวฮางงอก ต�ำบลโพนทอง
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ต�ำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน
การค้นพบปัญหาร่วมกับชุมชนในต�ำบลบัวใหญ่ พบว่ามีการใช้สารเคมีในการเกษตร การบริหารจัดการน�้ำเพื่อการเกษตรกรรมในพื้นที่สูง
การบุกรุกป่า ท�ำไร่เลื่อนรอย และความเสี่ยงที่ชาวบ้านมีต่อโรคมะเร็งซึ่งเกิดจากการใช้สารเคมีในการเกษตร จึงเกิดความร่วมมือภายใต้แนวทาง
บัวใหญ่โมเดล คือ “การบริหารจัดการน�้ำ ต้นทุนในพื้นที่การเกษตรผสมผสาน เพื่อต่อยอด และขยายแนวคิด 1 ไร่เกษตรอินทรีย์โดยมีเป้าหมาย
ใหญ่ด้านการฟื้นฟูป่าต้นน�้ำน่าน”

เป้าหมายส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559

ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเพื่อเพิ่มความหลาก
หลายของระบบนิเวศ พื้นที่ป่า และ
ปริมาณน�้ำ

• เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ จ�ำนวน 			
541 ไร่ และเพิ่มต้นไม้ที่ปลูกจ�ำนวน
10,583 ต้น
• จัดตั้งระบบบริหารจัดการน�้ำ และ
		 ระบบตะบันน�้ำ จ�ำนวน 9 จุด ส่ง			
ผลให้น�้ำจากที่ต�่ำขึ้นที่สูง ซึ่งท�ำให้		
เกษตรกรบนที่สูงที่ขาดน�้ำมีน�้ำเพื่อ
		 ท�ำการเกษตร จ�ำนวน 3 จุด

ปรับเปลี่ยนรูปแบบเกษตรกรรมจากเชิงเดี่ยว
สู่แบบผสมผสานเกษตรอินทรีย์

• พัฒนาโครงการ 1 ไร่เกษตรอินทรีย์
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมจ�ำนวน 302
ครัวเรือนและเกษตรกรจ�ำนวน
50 ราย

ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างรายได้ให้
แก่ชุมชน และความมั่นคงทางอาหาร

• เพิ่มรายได้เฉลี่ยให้เกษตรกร จาก
เดิมที่ปลูกข้าวโพดมีรายได้คงเหลือ
5,000 บาทต่อไร่ สามารถสร้าง
รายได้คงเหลือ 30,000 บาทต่อไร่
ผ่านการขายฟักทองอินทรีย์ 9,600
กิโลกรัม
คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นถึง 6 เท่า และ
คิดเป็นรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนที่เพิ่ม
ขึ้นถึงร้อยละ 167 ของรายได้เฉลี่ย
ครัวเรือนต่อเดือนของจังหวัดน่านใน
ปี 2558 ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยที่ 17,886
บาทต่อเดือน

หมายเหตุ: ตะบันน�้ำหรือ Hydraulic Ram Pump คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน�้ำจากที่ต�่ำไปยังที่สูงโดยการใช้แรงดันน�้ำและแรงอัดของอากาศ

“ผู้น�ำชุมชนและชุมชน เขาเห็นความจริงใจของบริษัท เกิดการยอมรับในบทบาทการท�ำงานและเปลี่ยนมุม
มองต่อบริษัทในการลงพื้นที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น ไม่ชี้น�ำความคิดชาวบ้าน ให้ชุมชนได้คิดเอง
ระเบิดจากข้างในชุมชน”
คุณฑิฆัมพร กองสอน
ประธานกลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์
ประจ�ำปี 2559
ต�ำบลบัวใหญ่ จังหวัดน่าน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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ต�ำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
การค้นพบปัญหาร่วมกับชุมชนในต�ำบลโพนทอง พบว่าชุมชนมีความสามารถและภูมิปัญญาด้านการแปรรูปข้าว แต่ไม่สามารถผลิตได้ตาม
ความต้องการของตลาด ในขณะเดียวกันก็ขาดช่องทางการขายที่หลากหลาย บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงการบริหารจัดการชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังพบปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องมาจากการท�ำการเกษตรโดยใช้สารเคมี จึงเป็นที่มาของโพนทองโมเดล คือ “การสร้าง
เศรษฐกิจต�ำบล...โดยน�ำร่องนาข้าวและเกษตรอินทรีย์” ยึดหลักลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม”
เป้าหมายส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559

ลดต้นทุนในการท�ำนาและปลูกผักด้วยการท�ำ
เกษตรอินทรีย์

• วางแผนลดต้นทุนในการท�ำนาและปลูก		
ผักด้วยการท�ำเกษตรอินทรีย์
• เกิดการท�ำนาประณีตและการท�ำแปลง		
ผักอินทรีย์ปลอดสารพิษ หนุนเสริม
		 ด้วยการลดต้นทุนในการผลิต โดย
		 ผลิตปุ๋ยชีวภาพจ�ำหน่ายและแบ่งปัน			
ภายในต�ำบล
• ท�ำนาประณีต 20 ครัวเรือน 20 ไร่
		 (ข้าวไรซ์เบอรี่) ท�ำให้ได้ผลผลิตสูง			
ขึ้นถึง 2 เท่า (นา 1 ไร่ ปกติได้ 400 		
กิโลกรัม เพิ่มผลได้ 800 กิโลกรัมต่อไร่)

เพิ่มช่องทางการตลาด

• สามารถจัดหาช่องทางการตลาดทีห
่ ลาก
หลาย โดยบริษท
ั ทีเ่ ป็นภาคีรว่ มโครงการ
3 ราย ได้รบ
ั ซือ้ ข้าวไปกว่า 6,800 กิโลกรัม

ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน การเรียนรู้ และก�ำลังการ
ผลิต
• รวมกลุ่มอาชีพ ประกอบด้วยกลุ่มข้าว
ฮางงอก กลุ่มน�้ำดื่ม กลุ่มผ้าทอ กลุ่มผัก
อินทรีย์ จากเดิมที่แยกด�ำเนินงาน
• คัดเลือกสินค้าจากกลุ่มข้าวฮางงอกให้
เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนระดับ 5 ดาว
ปี 2559 โดยเพิ่มผลผลิตข้าวได้
800 กิโลกรัม-1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
6,000 - 10,000 บาทต่อไร่
• จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าว
ฮางงอกและการปลูกผักอินทรีย์
(ศูนย์อบรม Smart Farmer ของจังหวัด
ชัยภูมิ)

หมายเหตุ: การทํานาแบบประณีต (System of Rice Intensification) หรือ การดํานากล้าต้นเดียว คือ การผลิตข้าวที่เน้นให้ความสําคัญกับศักยภาพที่แท้จริงของต้นข้าว ช่วยลดเมล็ดพันธุ์
ลดปริมาณน�้ำได้มากกว่าครึ่งจากการทํานาแบบปกติ แต่ได้ผลผลิตข้าวมากขึ้นหรือเท่าเดิม

“เดิมชาวบ้านก็ท�ำแบบชาวบ้าน มีแบบไหนก็ท�ำแบบนั้นพอบริษัทบอกจะเข้ามา เราก็ยังคุยกันว่า...
บริษัทจะเข้ามาท�ำอะไร มุมมองของพี่นะ คิดว่าบริษัทเข้ามานี้ไม่ดีแน่ บริษัทก็คือบริษัท คงมาเอาแต่
ผลประโยชน์ เป็นพ่อค้าคนกลาง คงจะมาใช้ให้พวกเรามาท�ำอะไรให้สักอย่าง ชาวบ้านก็คุยกัน จน
นอนไม่หลับ คิดว่า เอาก็เอาลองดูสักตั้ง ว่าจะมายังไง พอเขาเริ่มลงมา เขาก็มาอยู่กับเรา มาชวนเรา
คิด แต่ให้เราเป็นคนตัดสินใจ พอถึงตอนนี้ เราก็ “เข้าใจ” เขาคงไม่ได้มาเอาผลประโยชน์จากเรา แต่
ก็แค่เข้าใจนะ ยังไม่มั่นใจ พอชาวบ้านได้ตัดสินใจ วางแผนร่วมกัน คิดเรียนรู้ร่วมกันไป ติดขัดตรง
ไหนก็คอยช่วย ให้องค์ความรู้ ทั้งนวัตกรรมและการประกอบการ การตลาด เพื่อให้เราเดินได้พอมา
ถึงตรงนี้เราก็ “มั่นใจ” ว่าเขาเข้ามาช่วยเหลือเราไม่ได้มาเอาประโยชน์จากเรา”

คุณนันทา ปาจิตเณย์
เกษตรกรต้นแบบ (Smart Farmer)
และประธานวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวฮางงอก
ประจ�ำปี 2559
ต�ำบลโพนทอง จังหวัดชัยภูมิ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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กรณีศึกษา 3

ต�ำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต�ำบลเขาถ่านพัฒนาโมเดลการท�ำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นตามต้นทุนที่มีอยู่เดิม ได้แก่ สมุนไพรพื้นบ้านคุณภาพดี วิถีชุมชน และ
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทั้งเขา ป่า นา เล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเศรษฐกิจชุมชน ผ่านการศึกษาดูงานวิถีชีวิต ทรัพยากร และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

เป้าหมายส�ำคัญ

ผลการด�ำเนินงานปี 2559

พัฒนาต่อยอดกิจกรรมชุมชน
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ต�ำบล

• เกิดกลไกการท�ำงานที่ผนวกรวมทุก
กิจกรรม เพื่อสะท้อนศักยภาพของ
ชุมชน
• จัดตั้งคณะกรรมการท่องเที่ยวต�ำบล
เขาถ่าน โดยมีคณะกรรมการจ�ำนวน
14 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจากทั้ง 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย กลุ่มแปรรูปสมุนไพร
กลุ่มอนุรักษ์ฯ กลุ่มโฮมสเตย์
• ออกแบบและวางแผนเส้นทางการ
ท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกัน และก�ำหนด
ราคาการท่องเที่ยวที่เหมาะสม

ขยายองค์ความรู้ ผนวกทรัพยากรใน
ท้องถิ่น

• ส่งเสริมและพัฒนาโฮมสเตย์จ�ำนวน
8 หลัง ให้ได้มาตรฐาน
• พัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
ชายฝั่ง เช่น ท�ำบ้านปลา จ�ำนวน
10 หลัง เพื่อเป็นการเพิ่มทรัพยากร
ประมงชายฝั่ง
• สร้างโรงเรือนผลิตสมุนไพร พัฒนา
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ พัฒนาด้านการ
ตลาดและการประชาสัมพันธ์

ขยายเครือข่าย “สุราษฎร์เมืองสมุนไพร”

• คัดเลือกสินค้าจากกลุ่มแปรรูป
สมุนไพรให้เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์
ชุมชนระดับ 5 ดาว ปี 2559
• รวมกลุ่มสมุนไพรในจังหวัด กว่า 20
กลุ่มในการขับเคลื่อนตามนโยบาย
ภาครัฐ
• สนับสนุนกลุ่มแปรรูปให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้การแปรรูปสมุนไพรของต�ำบล
เขาถ่าน

“รู้สึกภูมิใจนะ ขนาดเขาเป็นบริษัทใหญ่โต เขาก็มาช่วยชุมชน แต่เขาไม่ได้เอาเงินมาให้นะ เอาความรู้
และคนเก่งๆ มาช่วยเรา ทุกวันนี้มีคนมาดูงานที่กลุ่มก็จะบอกเสมอว่า ไทยเบฟมาช่วย หลายหน่วย
งานที่ลงมาเยี่ยมกลุ่ม ก็ยังชื่นชม เพราะไม่คิดว่าไทยเบฟจะท�ำงานด้านนี้ด้วย นึกว่าแจกแต่ผ้าห่ม”
คุณขนิษฐา รักเขียว
ประธานกลุ่มแปรรูปสมุนไพรชุมชน
ประจ�ำปี 2559
ต�ำบลเขาถ่าน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด

ไทยเบฟร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชียจัดท�ำโครงการเยาวชนต้นแบบชุมชนบางคูวัด ซึ่งเป็นโครงการ 3 ปีต่อเนื่องในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงาน
บริษัท สุราบางยี่ขัน จ�ำกัด โดยสร้างเยาวชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนเอง เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการจะผ่านค่ายเยาวชน (Youth
Camp) เพื่อเรียนรู้ทักษะการบริหารจัดการโครงการพัฒนาชุมชนและมีส่วนร่วมในการคิดโครงการพัฒนาชุมชนขื้น ก่อนที่จะเข้าร่วมชมรมเยาวชน
(Youth Club) โดยผนวกกิจกรรมในโครงการรวมกับการเรียนการสอนภายในรั้วโรงเรียนซึ่งจัดทุกสัปดาห์อย่างสม�่ำเสมอ เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเตรียมพร้อมในการท�ำกิจกรรมในพื้นที่ชุมชนจริง เยาวชนที่ผ่านโครงการจะได้รับการยอมรับในฐานะเยาวชนต้นแบบ จากการพัฒนา
ภาวะผู้น�ำผ่านการท�ำโครงการจริง (Project-based Learning)
ในปี 2559 เยาวชนต้นแบบจ�ำนวน 71 คน ได้ด�ำเนินโครงการน�ำร่องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งหมด 12 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่
เกี่ยวเนื่องทั้งในด้านการเสริมสร้างสุขภาพ การเกษตรพอเพียง การต่อต้านสิ่งเสพติด และการเป็นผู้ประกอบการ เป็นต้น ในปัจจุบันโครงการ
พัฒนาชุมชนจ�ำนวน 12 โครงการได้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เยาวชนจากโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนมากกว่า 40 กิจกรรมครอบคลุม
หลายพื้นที่ใน 12 หมู่บ้าน ทั้งนี้ พลังของเยาวชนได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารคนภายในชุมชนด้วยกันเอง และผลักดันให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ

“เป็นโครงการที่ดี ปลูกจิตส�ำนึกให้กับเด็ก เยาวชนของชุมชนบางคูวัดในการท�ำความดี มีจิตอาสา
สร้างประโยชน์และร่วมมือกันพัฒนาชุมชน ซึ่งผลที่ได้ก่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและประเทศชาติ
ที่มั่นคงยั่งยืน โครงการนี้เป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าให้กับชุมชน ครอบครัว และ
สังคม สุดท้ายจะส่งผลให้เด็กอยู่กับสังคมได้อย่างมีความสุข และยั่งยืน”
คุณพสิษฐ์ มะลิ
นายกเทศมนตรี
เทศบาลเมืองบางคูวัด จังหวัดปทุมธานี
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โครงการไทยเบฟ...ร่วมใจต้านภัยหนาว
“17 ปี ไทยเบฟร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดเหตุภัยพิบัติในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดย
เฉพาะภัยหนาวที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันและรุนแรงกว่าในอดีต อันน�ำมาซึ่งความยากล�ำบากต่อประชาชนบางส่วนที่ไม่มีก�ำลังทรัพย์มากเพียงพอ
และไม่คุ้นชินกับการด�ำรงชีวิตในสภาพอากาศที่หนาวเย็น
ไทยเบฟจึงได้ริเริ่ม “โครงการไทยเบฟร่วมใจต้านภัยหนาว” เพื่อ
แบ่งปันไออุ่นผ่านผ้าห่มสีเขียวที่มีคุณภาพดีแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดย
เฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร เนื่องจากเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาวอย่างต่อเนื่องและเป็น
พื้นที่ที่ประชากรมีฐานะยากจน โดยจ�ำแนกประเภทผู้เดือดร้อนเป็น
4 ประเภท ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กไร้ผู้อุปการะ ผู้มีรายได้น้อย และ
ผู้ประสบความเดือดร้อน ประกอบกับได้ประสานความร่วมมือกับ
กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นผู้ช่วยก�ำหนดพื้นที่ข้อมูลของผู้ประสบภัย
หนาวของประเทศไทยในเขตภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และท�ำการเลือกพื้นที่ในแต่ละปี โดยมอบผ้าห่มปีละ 200,000 ผืนใน
พื้นที่ 15 จังหวัด ซึ่งตลอดระยะเวลา 17 ปีได้ส่งมอบผ้าห่มไปแล้ว
จ�ำนวน 3,400,000 ผืน ใน 45 จังหวัด 578 อ�ำเภอ และน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ในแต่ละพื้นที่ไม่ให้ซ�้ำกันในแต่ละปี ในปี 2559 ประชากร
จ�ำนวน 11,019,566 คนมีความต้องการเครื่องกันหนาว
2,375,490 ชิ้น
ไทยเบฟได้ร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวง
มหาดไทย ผนึกก�ำลังและความทุ่มเท เพื่อการส่งมอบไออุ่นไปยังแต่ละ
จังหวัด และยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนในพื้นที่ในการร่วมส่งมอบผ้าห่ม ในปี 2559 ถือเป็นความ
ส�ำเร็จอีกขั้นหนึ่งของไทยเบฟ ที่ได้เชิญชวนผู้ที่มีหัวใจของการให้ที่
พร้อมจะมีส่วนร่วมแบ่งปันไออุ่น ได้ส่งมอบผ้าห่มกว่า 1,000 ผืน
สู่จังหวัดที่ 16 คือ จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่
เป้าหมาย 15 จังหวัด

3,400,000

ไทยเบฟแบ่งบันผ้าห่มแก่ผู้ประสบภัยหนาว
อย่างต่อเนื่องตลอด17 ปี

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ไทยเบฟ สานพลัง ... ขับเคลื่อน “ประชารัฐ”

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายลดความเหลื่อมล�้ำ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ครอบคลุมทั้งประเทศโดยให้ภาคเอกชนและประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วม
ด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศในการสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบการแต่งตั้งคณะท�ำงานร่วมภาครัฐ-เอกชนประชาชนในรูปแบบ “สานพลังประชารัฐ” จ�ำนวน 12 คณะ โดยหนึ่งในนั้นคือ คณะท�ำงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ มี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าทีมภาครัฐ และคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�ำนวย
การใหญ่ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เป็นหัวหน้าทีมภาคเอกชน ซึง่ คณะท�ำงานนีม
้ เี ป้าหมายหลัก
คือ สร้างรายได้ให้ชม
ุ ชน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุข
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หลักการด�ำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่และสัมมาชีพเป็นตัวตั้ง

1
องค์ความรู้

1. สร้างวิชาชีพ
2. ให้ความรู้แก่เยาวชน
(แต่ละวิชาชีพสร้างประโยชน์
อะไรแก่ชุมชน)

เป้าหมาย

สร้างรายได้ให้ชุมชน
ประชาชนมีความสุข

แปรรูป

เกษตร

5

(SME/OTOP)

76
1

การปฏิบัติการ
หลักการ

1. อนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น
ป่า ดิน น้ำ ทะเล
2. สร้างวินัยในการจัดการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม
3. รณรงค์การบริหารจัดการ
น้ำเสีย

ท่องเที่ยว
โดยชุมชน

กระบวนการ

การเข้าถึงปัจจัย การสร้าง
การผลิต
องค์ความรู้

ต้นทาง

สิ่งแวดล้อม

กลุ่มงาน

3

การตลาด

การสื่อสาร การบริหารจัดการ
และการรับรู้

กลางทาง

ปลายทาง

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด
และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด 76 แห่ง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความมุ่งมั่น เป็นการสานพลัง 5 ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการช่วยกันแก้ไข
ปัญหา และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย เพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้
พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กระบวนการ โดยมีกลยุทธ์และแผนด�ำเนินงาน คือ มีเป้าหมายเพิ่ม
รายได้ให้ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมุ่งเน้น
ที่ 3 กลุ่มงาน คือ เกษตร แปรรูป และ ท่องเที่ยวโดยชุมชนผ่าน
5 กระบวนการ คือ

เป้าหมาย สร้างรายได้ให้ชุมชน ประชาชนมีความสุข

1.
2.
3.
4.
5.

ความเสี่ยง คือ
• การวางระบบการบริหารจัดการให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืน
• การจัดการให้มีระบบธรรมาภิบาลในแต่ละบริษัท
• การติดตามให้มั่นใจว่าชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนจริง
โอกาส คือ
• การสร้างเวทีให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันสานพลังให้เกิดประโยชน์		
กับชุมชนอย่างแท้จริงและยั่งยืน
• สร้างความเชื่อมโยงของระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งใน			
ระดับชุมชน จังหวัด ประเทศ และภูมิภาค

การเข้าถึงปัจจัยการผลิต
การสร้างองค์ความรู้
การตลาด
การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน
การบริหารจัดการกระจายสู่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ

ขอบเขตผลกระทบ/ผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน
• พนักงานได้มีส่วนร่วมในรูปแบบจิตอาสา ในการเข้าช่วยเหลือ		
และให้ความรู้กับชุมชน
• พนักงานได้เรียนรู้วัฒนธรรม ธรรมเนียมประเพณีของแต่ละ			
ชุมชนที่ได้ไปลงพื้นที่
ภายนอก
• ทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน
ในชุมชน
• ประชาชนในชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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ประชากรของประเทศไทยที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมอยู่ตามชุมชนในจังหวัดต่างๆ มีจ�ำนวนรวมกันประมาณ 25 ล้านคน มีรายได้เฉลี่ยประมาณ
50,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี ซึ่งต�่ำกว่าเส้นความจ�ำเป็นพื้นฐานต่อความพออยู่พอกิน ที่ควรจะต้องมีรายได้เฉลี่ย 100,000 บาท ต่อครัวเรือน
ต่อปี นี่คือปัญหาของประเทศที่ต้องร่วมกันแก้ไข โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือกัน ทั้ง 5 ภาคส่วน
1. ภาครัฐ คือ ส่วนของราชการจะช่วยเหลือเรื่องนโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนเงินทุนผ่านสถาบันการเงินภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยกู้
2. ภาคเอกชนเข้ามาขับเคลื่อนด้วยการช่วยเหลือเรื่องความรู้การบริหารจัดการ การเชื่อมโยงตลาด การท�ำแผนธุรกิจ สนับสนุนเงินทุนผ่านธนาคาร
พาณิชย์และโครงการพี่ช่วยน้อง
3. ภาควิชาการให้องค์ความรู้ ช่วยเรื่องการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและวิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป
4. ภาคประชาสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชุมชน
5. ภาคประชาชนเป็นส่วนที่ลงมือท�ำ เรียนรู้เข้าใจ และลงมือท�ำเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ผลิต ให้บริการและด�ำเนินธุรกิจ

มีตัวชี้วัดในการด�ำเนินงานดังนี้

01
ครัวเรือนชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
โดยจะมีการเก็บข้อมูลวัดผลรายได้
ครัวเรือนผ่านกระบวนการระบบข้อมูล
ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของ
รัฐบาล

02
ราคาสินค้าชุมชนสูงขึ้นเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนของรายได้ชุมชนที่เพิ่มขึ้น
โดยเครือข่ายบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี
(จังหวัด) จ�ำกัด จะจัดท�ำทะเบียนสินค้า
ชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบและติดตาม
ปริมาณการผลิตและราคาสินค้า
อย่างต่อเนื่อง

03
ความยากจนของชุมชนลดลงอย่างยั่งยืน
ด้วยการต่อยอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน
ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้ วัดผลได้
จากข้อมูลโดยรวมของประเทศ ซึ่งด�ำเนิน
การโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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การจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ำกัด
ขณะนี้ได้ด�ำเนินการจัดตั้งเสร็จทั้ง 76 จังหวัด ตามเป้าหมายภายในเดือนธันวาคม 2559
ระยะที่ 1 ภายในเดือนเมษายน 59

ระยะที่ 2 ภายในเดือนมิถุนายน 59

ระยะที่ 3 ภายในเดือนกันยายน 59

ระยะที่ 4 ภายในเดือนธันวาคม 59

จัดตั้งครบ 5 จังหวัด

จัดตั้งครบ 6 จังหวัด

จัดตั้งครบ 7 จังหวัด

จัดตั้ง 58 จังหวัด

บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เพชรบุรี
ภูเก็ต อุดรธานี

ชุมพร น่าน พิษณุโลก
ร้อยเอ็ด สระแก้ว
อุบลราชธานี

ชัยนาท กาญจนบุรี
สกลนคร สระบุรี ตราด
อุทัยธานี สงขลา

อ�ำนาจเจริญ อ่างทอง บึงกาฬ ชัยภูมิ
จันทบุรี เชียงราย ชลบุรี กาฬสินธุ์
ก�ำแพงเพชร ขอนแก่น กระบี่ ล�ำปาง
เลย ลพบุรี แม่ฮ่องสอน
มหาสารคาม มุกดาหาร นครนายก
นครปฐม นครราชสีมา นครสวรรค์
นครศรีธรรมราช นราธิวาส
หนองบัวล�ำภู หนองคาย นนทบุรี
ปทุมธานี ปัตตานี พังงา พัทลุง
พะเยา เพชรบูรณ์ พิจิตร
พระนครศรีอยุธยา แพร่ ปราจีนบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี ระนอง ระยอง
สมุทรปราการ สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม สตูล สิงห์บุรี
ศรีสะเกษ สุโขทัย สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ ตาก ตรัง
อุตรดิตถ์ ยะลา ยโสธร ล�ำพูน
นครพนม ฉะเชิงเทรา

โครงการสานพลังเพื่อบ้านเกิด ด�ำเนินการสร้าง “นักพัฒนาธุรกิจชุมชน”
ก�ำหนดฝึกอบรมระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2559 เพื่อลงปฏิบัติงานใน 76 จังหวัด พร้อมกันในเดือนมกราคม 2560
โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 69 คน พื้นที่ฝึกปฏิบัติงาน 5 จังหวัด ระยะที่ 1 ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต 14 คน จังหวัดเพชรบุรี 19 คน
จังหวัดบุรีรัมย์ 10 คน จังหวัดเชียงใหม่ 16 คน และจังหวัดอุดรธานี 10 คน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

กลุ่มงานด้านการเกษตร

โครงการ ”ลองกองผลไม้ดีชายแดนใต้”
(นราธิวาส ยะลา และปัตตานี)

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะท�ำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชด�ำริ มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ผู้ประกอบการธุรกิจ
ค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) ชั้นน�ำของประเทศไทย จัด
จ�ำหน่ายลองกองจ�ำนวน 3,244 ตัน โดยรับซื้อในราคาน�ำตลาด
6-30 บาทต่อกิโลกรัม เทียบกับราคาเหมาสวน 5 บาทต่อกิโลกรัม
โดยการสร้างรากฐานการพัฒนาระยะยาวให้ยั่งยืนจะมีการพัฒนา
บรรจุภัณฑ์สูญญากาศเพื่อยืดอายุผลผลิต พัฒนามาตรฐานร่วมใน
การคัดแยกผลผลิต พัฒนาทักษะของเกษตรกรในการตัดแต่งช่อและ
การปลูกลองกองแบบปราณีตรวมทั้งการน�ำผลิตภัณฑ์ไอศครีมและ
น�้ำลองกองออกทดลองตลาดด้วย

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีเชียงใหม่ จ�ำกัด

ช่วยเกษตรกรล�ำไยขัวมุง อ.สารภี ได้มีช่องทางการจัดจ�ำหน่ายจาก
เกษตรกรโดยตรง โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง รายได้เพิ่มขึ้นจากราคา
กิโลกรัมละ 18 บาท เป็น 38 บาท
นอกจากนี้คณะท�ำงานฯ ยังได้สนับสนุนการจัดงาน Phuket Lobster
ขึ้นระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2559 ร่วมกับ บริษัท ประชารัฐรัก
สามัคคีภูเก็ต จ�ำกัด เพื่อร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์กุ้งมังกรเจ็ดสี
หรือภูเก็ตล็อบสเตอร์ ทีถ
่ อื เป็นของดีเมืองภูเก็ตให้เป็นทีร่ จู้ ก
ั สูส
่ าธารณะ
เหมือนในอดีตที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จัก และหวังสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนผู้เลี้ยงกุ้งมังกรโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประเมินว่าจะมี
เงินสะพัดในจังหวัดประมาณ 100 ล้านบาท

กลุ่มงานด้านการแปรรูป
โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย

เป็นการคัดเลือกผ้าขาวม้าที่มีอัตลักษณ์ มีเรื่องราวชัดเจน น�ำมาสร้างแบรนด์แปรรูปผ้าขาวม้าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่งออกแบบโดยนักออกแบบ
ชั้นน�ำ เพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชน ถือเป็นการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชุมชนให้ได้ใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติที่มีในชุมชนมาท�ำเป็นผ้าขาวม้าที่มีลวดลายเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีการก�ำหนดอัตลักษณ์ของผ้าขาวม้าแต่ละจังหวัดอย่าง
ชัดเจน น�ำไปสู่การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และการเพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

โครงการเครื่องสีข้าวขนาดครัวเรือนและที่ใช้ได้ในร้านค้าปลีก

ให้ชาวบ้านสามารถขัดสีข้าวเองได้ในเวลาและปริมาณที่ต้องการ
และสร้างห่วงโซ่อุปทานข้าวเปลือกเพื่อรองรับเครื่องสีข้าว สร้างช่องทางใหม่ให้ชาวนาสามารถขายข้าวได้โดยตรงกับผู้บริโภคในราคาที่สูงขึ้นและ
เกิดความผูกพันระหว่างผู้บริโภคกับชาวนาโดยสามารถเลือกข้าวสายพันธุ์ต่างๆ จากพื้นที่ต่างๆ มาสีเองได้

งาน Batik Design Week จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 กันยายน 2559 ที่จังหวัดภูเก็ต โดยบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีภูเก็ต จ�ำกัด
ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 5 จังหวัดอันดามัน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสร้างยอดจ�ำหน่ายรวมกว่า 2 ล้านบาท และ
ยังมีการสั่งสินค้าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
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กลุ่มงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน
การท่องเที่ยวโดยชุมชนถ�้ำรงค์ จังหวัดเพชรบุรี

ณ สวนตาลลุงถนอม ซึ่งมีผู้เข้าชมมากขึ้น ท�ำให้ชาวบ้านมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเป็นวิทยากรประจ�ำฐานๆ ละ 500 บาท และช่วยให้สินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนขายดีขึ้น อาทิ สินค้าที่ตลาดดงยาง ต�ำบลถ�้ำรงค์ อ�ำเภอบ้านลาด ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท
ซึ่งคิดเป็น 48,000 บาทต่อชุมชน นอกจากนี้ได้ประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเตรียมออกแบบวัสดุอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือ
คนปีนตาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บผลผลิตในอนาคตอีกด้วย

ชุมชนบ้านสนวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ที่ติดการจัดอันดับของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2559
ที่ผ่านมา รัฐบาลจีน และกระทรวงวัฒนธรรมของมองโกเลียได้จัดขบวนคาราวานมาไทย และแวะเข้าเยี่ยมชมที่บ้านสนวนนอกแห่งนี้ ขณะที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง ททท. ได้มีการประสานงานน�ำคณะสื่อมวลชนมาทัศนศึกษาในพื้นที่ เพื่อน�ำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ต่อไป

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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การพัฒนาการศึกษา
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5%

“สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

เป็นความมุ่งมั่นส�ำคัญของไทยเบฟในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆ ทั้งในองค์กร ชุมชน และสถานศึกษา
ต่างๆ ซึ่งได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ในประเด็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษา
ไทยเบฟไม่เพียงมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นน�ำในการผลิตเครื่องดื่มระดับแนวหน้าเท่านั้น แต่ยังให้ความส�ำคัญกับการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมใน
การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญที่สุด นั่นคือ ทรัพยากรบุคคลผ่านการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มขีด
ความสามารถ โดยเริ่มต้นจากบุตรของพนักงาน ซึ่งไทยเบฟได้ยึดมั่นในการให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ด้วยรากฐานทางการศึกษาที่มั่นคงต่อไป

ไทยเบฟให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย เพื่อให้พวกเขาเจริญเติบโตเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ของประเทศชาติในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าสืบไป จึงริเริ่ม
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานขึ้นตั้งแต่ปี 2553
เพื่อสนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานที่มี
ผลการเรียนดี และช่วยเหลือโดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ
ผู้ปกครอง บริษัทได้ก�ำหนดการพิจารณาทุนการศึกษาออกเป็น
2 ช่วงเวลา โดยการพิจารณาและมอบทุนครั้งแรกส�ำหรับทุนระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในเดือนสิงหาคม
2559 และการพิจารณาและมอบทุนครั้งที่สองส�ำหรับทุนระดับ
อุดมศึกษา และทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก)
ในเดือนตุลาคม 2559
นอกจากนี้ มีผู้ได้รับทุนการศึกษากรณีทั่วไป 7 ปีติดต่อกัน ในระหว่าง
ปี 2553 - 2559 มีทั้งสิ้น 114 ราย ขณะเดียวกัน บุตรของพนักงาน
ที่ได้รับทุนการศึกษากรณีพิเศษ (โครงการช้างเผือก) ได้เข้าร่วม
ท�ำงานกับไทยเบฟ มีจ�ำนวน 2 คน และผู้ที่ได้รับทุนกรณีทั่วไป ได้เข้า
ร่วมท�ำงานกับบริษัทจ�ำนวน 17 คน

7 ปี ของการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา

7,043

ทุนการศึกษา

43,436,000
บาท
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โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เกิดจากการเล็งเห็นถึงความเสียสละของ
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา
เยาวชนและประชาชนให้เป็นคนดีและคนเก่งของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จึงคัดสรรครู
ดีเด่นจากสามหน่วยงาน คือ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
ส�ำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเทและเสียสละในถิ่น
ทุรกันดารจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
มอบรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ให้เป็นการเชิดชูเกียรติ และขวัญก�ำลังใจ
แก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในถิ่นทุรกันดารด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดย
ตลอด ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ผลงานการพัฒนา คุณงามความดีและยกย่องเชิดชูเกียรติครู
ผู้ได้รับรางวัลให้เป็นแบบอย่างการท�ำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป โดย
ในปัจจุบันได้มีการคัดเลือกครูจากทั้งสามหน่วยงานดังกล่าว หน่วยงานละ 3 ท่านต่อรุ่น ใน
ปัจจุบันมี 8 รุ่น รวมมีครูเจ้าฟ้าฯ ทั้งหมด 69 ท่าน รวมเงินสนับสนุนโครงการฯ
ในปี 2559 เป็นมูลค่า 1,000,000 บาท
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C asean

จากนโยบายการรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ไทยเบฟเล็งเห็นถึงโอกาสในการมีส่วนร่วมพัฒนาภูมิภาคในฐานะ
องค์กรเอกชนที่เป็นพลเมืองอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เกิดการเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนสร้างความแข็งแกร่งให้กับภูมิภาคอาเซียนผ่านการ
สร้างกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาภูมิภาคในอนาคต
ไทยเบฟจึงจัดตั้ง C asean ขึ้น โดยมีเป้าหมายหลักที่จะเป็นกลไกหนึ่ง
ในการขับเคลื่อนนโยบายอาเซียนเรื่องธุรกิจ ศิลปะ และวัฒนธรรม
พร้อมทั้งเป็นผู้น�ำเสนอทิศทาง วิสัยทัศน์ หรือประเด็นส�ำคัญที่ต้อง
ปรับแก้เพื่ออนาคตของอาเซียนภายในปี 2563

กิจกรรมหลักที่ C asean ท�ำอย่างต่อเนื่อง
Hump Day กิจกรรมพบปะของกลุม
่ คนรุน
่ ใหม่ เป็นทีส
่ ำ� หรับทุกคนใน
การสร้างเครือข่าย แบ่งปันไอเดีย และพัฒนาทักษะของตนเองในฐานะ
ผู้น�ำของอาเซียนในอนาคต กิจกรรมแต่ละครั้งจะเลือกหัวข้อที่เป็น
ประเด็นที่น่าสนใจหรือมีส่วนส�ำคัญในการพัฒนาอาเซียนในปัจจุบันมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน โดยมีผู้เชี่ยวชาญในแวดวงนั้นๆ
จากทั้งในและต่างประเทศ ท�ำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ รวมถึงตอบข้อสงสัยต่างๆ รูปแบบของกิจกรรมเป็นการ
พูดคุยกึ่งสังสรรค์อย่างไม่เป็นทางการ ก�ำหนดจัดขึ้นทุกวันพุธที่ 3
ของทุกเดือนหลังเวลาท�ำงาน หัวข้อของกิจกรรม Hump Day ที่ผ่าน
มา ได้แก่ SEO (Search Engine Optimization), UX&UI (User
Experience & User Interface), Pictures Say a Thousand
Words, fundraising เป็นต้น

C asean Business Groove เป็นโครงการที่ C asean จัดขึ้นเพื่อให้
ค�ำปรึกษา แบ่งปันประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แก่
เจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีประสบการณ์ในการท�ำธุรกิจ
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยผู้มีประสบการณ์และผู้บริหารชั้นน�ำจากหลาก
หลายธุรกิจมาเป็นผู้เชี่ยวชาญ (Mentor)
Meet and Read: เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านและการ
เขียนให้เติบโตและแข็งแกร่ง เป็นการดึงผู้ที่ประสบความส�ำเร็จ ทั้งใน
ด้านการเขียนและการประกอบธุรกิจ ผู้ที่รักการอ่านและการเขียนให้เข้า
มาอยู่ในพื้นที่เดียวกัน เพื่อร่วมถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจในการท�ำสิ่งหนึี่งร่วมกัน
นอกจากจะท�ำหน้าที่ส่งเสริมศักยภาพของ startup ประเทศไทยผ่าน
กิจกรรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ต่างๆ C asean ยังนับเป็นศูนย์กลางที่
ส�ำคัญในการเชื่อมต่อกับองค์กรนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกา
อิสราเอล เกาหลี เดนมาร์ค เป็นต้น เป็นการเปิดโอกาสให้ startup
คนไทยได้ขยายธุรกิจและเข้าถึงแหล่งเงินทุนในต่างประเทศได้อีกด้วย
ขณะเดียวกัน C asean ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการเชื่อมโยง
ทางวัฒนธรรมของทั้ง 10 ประเทศอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปยัง
วัฒนธรรมทางดนตรีที่เป็นภาษาสากล ถ่ายทอดความเป็นอาเซียน
ผ่านการรวมตัวกันของวงดนตรี C asean Consonant ซึ่งเกิดจาก
วิสัยทัศน์ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยเบฟที่ต้องการสร้าง
ให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมระหว่าง 10 ประเทศอาเซียน

และถ่ายทอดผลงานสู่เยาวชนรุ่นใหม่ทั่วทั้งภูมิภาค โครงการนี้เริ่มจาก
การรวมตัวกันของครูเพลงจาก 10 ชาติในอาเซียน ร่วมก่อตั้ง
วงดนตรีเยาวชนอาเซียน มีเครื่องดนตรีพื้นบ้านของแต่ละประเทศเป็น
สื่อกลางในการเชื่อมโยงเข้าหากัน ผ่านการปรับแต่งท�ำนองดนตรีใหม่
เพื่อให้เครื่องดนตรีที่มีเสียงที่แตกต่างกันสามารถบรรเลงร่วมกันอย่าง
ผสมผสานสอดคล้อง อีกทั้งยังได้เผยแพร่การแสดงคอนเสิร์ต
เดินสายไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค
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รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การพัฒนาสาธารณสุข

2%

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

นอกจากการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในด้านสังคม การศึกษา เยาวชน ศิลปวัฒนธรรม และกีฬาแล้ว ไทยเบฟยังเล็งเห็นความส�ำคัญในการสร้าง
ประโยชน์ด้านสาธารณสุขแก่สังคมอีกด้วย
เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อปีพุทธศักราช 2549
คุณเจริญและคุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี พร้อมด้วยครอบครัว ต่างระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ได้พระราชทานแก่ครอบครัว
สิริวัฒนภักดี จึงได้จัดสร้าง “โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” อันเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้เป็นประโยชน์แก่ชนหมู่มากตามรอย
พระยุคลบาท โดยมุ่งหวังให้เป็นสิ่งที่ดี และมีคุณค่าอย่างยั่งยืนตลอดไป ให้สมพระเกียรติในการฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี ประกอบกับโรคไตเป็น
ปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญโรคหนึ่งของประชาชนคนไทย และเมื่อเป็นแล้วก่อให้เกิดความทุกข์ทรมานแก่ผู้ป่วยเป็นอย่างมาก

“โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” ถือเป็นสถาบันทางการ
แพทย์เฉพาะทางชั้นน�ำระดับเอเชียที่ท�ำการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไต
อย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจคัดกรองโรคไต ดูแลรักษาเพื่อป้องกัน
ภาวะไตเสื่อม การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม การผ่าตัดท�ำเส้นเลือด
เทียม ผ่าตัดเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะและปลูกถ่ายไต ด้วยคณะแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีมาตรฐานการ
บริการประชาชนทัดเทียมโรงพยาบาลเอกชน พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ดูแลรักษาพยาบาลอยู่ในระดับโรงพยาบาลรัฐบาลที่ไม่สูงจนเกินไป
ข้าราชการสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบของ
กรมบัญชีกลาง รวมทั้งโรงพยาบาลฯ ยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการส่ง
เสริมและสนับสนุนการรักษาผู้ป่วย การฝึกอบรมและค้นคว้าวิจัย
ของแพทย์โรคไตแห่งประเทศไทย

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ โรงพยาบาลเฉพาะทางในการรักษาวิจัยเกี่ยวกับ
โรคไตแห่งแรกในประเทศไทย

วิสัยทัศน์
สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นสถาบันชั้นน�ำของเอเชียใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไตอย่างครบวงจร ตลอด
จนมีการวิจัยและพัฒนาการป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังของ
คนไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ
- ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตในทุกช่วงอายุอย่างเป็นองค์รวมและ
มีประสิทธิภาพ
- ศึกษาหาแนวทางป้องกัน และชะลอการเกิดโรคไตเรื้อรัง
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตทั้งใน
ด้านการป้องกันและการดูแลรักษา
- ฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคไต

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

สถิติผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาตัว

สถิติผู้ป่วยที่มาทำ�หัตถการผ่าตัดเกี่ยวกับโรคไต

ปี

2557

2558 ปี

25572559 (9 เดื
2558
อน)

กิจกรรมเด่นของ
โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

ปี
2559 (9 เดือน)

1. โครงการผ่าตัดเส้นเลือดเทียมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
2. โครงการปลูกถ่ายไต จ�ำนวน 600 ราย เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 5 รอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
3. การบันทึกข้อตกลงร่วมมือกับกรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกลไก
การจัดการดูแลป้องกันโรคไต ในประเด็นเรื่องการจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ - การจัดตั้งคลินิกชะลอไตเสื่อมส�ำหรับการดูแลผู้ป่วย
โรคไตเรื้อรังที่จังหวัดก�ำแพงเพชร
4. การจัดโครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนที่มีความสนใจโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุก 3 เดือน โดยเมื่อเดือนกันยายน 2559 ได้
จัดการเผยแพร่ความรู้เรื่องวิธีการรับประทานอาหารอย่างถูกต้อง
ส�ำหรับผู้เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไต รวมทั้งให้

2557

2558ปี

25572559 (9 เดื2558
อน)

จำนวนผู้ป่วย

24

จำนวนผู้ป่วย

38

53

50

24

38

59,971

10,000

50

จำนวนผู้ป่วย

20,000

44,985

30,000

จำนวนผู้ป่วยที่มาทำหัตถการผ่าตัด
เกี
่ยบกับโรคไต (คน)
36,196

10,000

40,000

จำนวนผู้ป่วย

20,000

50,000

36,196

30,000

59,971

40,000

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา (คน)

50,000

100

จำนวนผู้ป่วยที่มาทำหัตถการผ่าตัด
เกี่ยบกับโรคไต (คน)

100

60,000

44,985

จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษา (คน)

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

53

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
60,000

117

2559 (9 เดือน)

ผู้ป่วยและญาติมีความรู้ในการดูแลเรื่องโรคที่เป็น ตลอดจนระวัง
การเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคอัมพฤกษ์และอัมพาต
ซึ่งโครงการดังกล่าวจะจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 15 ในเดือน
ธันวาคม 2559

โครงการช้างคลินิกเวชกรรม

คลินิกแพทย์พิเศษเคลื่อนที่ ณ อ�ำเภอคลองขลุง จังหวัดก�ำแพงเพชร
ที่เปิดให้บริการแก่พนักงานและประชาชนบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ จาก
โรงพยาบาลชื่อดังหมุนเวียนกันไปให้บริการ ซึ่งโครงการดังกล่าวคิด
ค่ายาในราคาต้นทุน เพื่อให้เข้าถึงความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

118

การพัฒนาวงการกีฬา

48%

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องและจริงจัง เนื่องจากตระหนักถึงความส�ำคัญของการเติบโต
ในแวดวงกีฬาของไทย โดยตั้งเป้าหมาย คือ สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนคนไทยโดยทั่วไป สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย
ผ่านโครงการกีฬาอย่างเป็นรูปธรรม สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทยผ่านน�้ำใจนักกีฬา ตลอดจนสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งให้
กับองค์กร
ไทยเบฟได้ให้การสนับสนุนวงการกีฬาของไทยในเกือบทุกประเภททั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนโยบายและโครงสร้างในการสนับสนุน
มุ่งเน้นความส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
“กีฬาฟุตบอล” ถือเป็นกีฬาหลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดไม่เฉพาะส�ำหรับคนไทยเท่านั้น แต่ฟุตบอลยังเป็นกีฬาของคนทั้งโลก การสนับสนุน
กีฬาฟุตบอลของไทยเบฟอย่างสม�ำ่ เสมอ ได้ถก
ู ส่งต่อไปยังกีฬาประเภทอืน
่ ๆ ทัง้ ในเชิงนโยบายและรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นประเภทบุคคล หรือ ประเภททีม
อาทิ กีฬากอล์ฟ วอลเล่ย์บอล เทนนิส สนุกเกอร์ ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกีฬาสากล รวมไปถึงมวยไทยและเรือยาวไทย อันเป็นกีฬาที่สะท้อนให้เห็นถึง
วัฒนธรรมและการด�ำรงชีวิตของคนไทย
ไทยเบฟได้สรุปบทเรียนที่ผ่านมาและเกิดเป็นแนวทางเฉพาะตัว ที่มุ่งหวังจะสร้างเครือข่ายกีฬาของไทยเบฟให้เข้มแข็ง เกาะเกี่ยวและพัฒนาร่วมกัน
ไปในแนวทางเดียวกัน การพัฒนากีฬาในทุกระดับมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น และแผนการด�ำเนินการที่ชัดเจน

THAIBEV SPORT PERFORMANCE
ฟุตบอล

ฟุตบอล

วอลเลย์บอล

ระดับโลก

ระดับชาติ

: หุ้นส่วนสมาคมระดับนานาชาติ (เอฟเวอร์ตัน เอฟซี และเอฟซี บาร์เซโลน่า)
: สนับสนุนทีม (ฟุตบอลทีมชาติไทย)
วอลเลย์บอล : สนับสนุนทีม (วอลเลย์บอลทีมชาติไทย)
: วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์
สนุกเกอร์ : การแข่งขันระดับนานาชาติ (แสงโสม 6 แดงชิงแชมป์โลก)

พันธมิตรอย่างเป็นทางการ : สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
: สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
: ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย
: สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย

ฟุตบอล

สนุกเกอร์

ระดับมืออาชีพ

เรือยาว
สนุกเกอร์
นักกีฬาไทยมากความสามารถ

: การแข่งชันฟุตบอล "ช้าง เอฟเอคัพ"
: การสนับสนุนทีมฟุตบอล 30 แห่งและทีมฟุตซอล 2 แห่ง
: การแข่งขันเรือยาวแบบดั้งเดิม
: การแข่งขันระดับนานาชาติ (แสงโสม 6 แดงชิงแชมป์โลก)
: สนุกเกอร์ กอล์ฟ เทนนิส

เทนนิส
ฟุตบอล

ระดับมือสมัครเล่น
กอล์ฟ

: การแข่งขันช้างจูเนียร์ฟุตบอล
: โครงการ "ช้าง โมบายฟุตบอล ยูนิต"
วอลเลย์บอล : การแข่งขันเอส วอลเลย์บอล
สนุกเกอร์ : คลินิกสนุกเกอร์แสงโสมโดยต่าย พิจิตร
กอล์ฟ
: ช้าง ไทยแลนด์ กอล์ฟ จูเนียร์ เซอร์กิต

ฟุตบอล

เรือยาว

ระดับเยาวชน

: ช้าง จูเนียร์ ฟุตบอล แคมเปญ (ค่ายฟุตบอล คลินิก)
: ช้าง เอฟเวอร์ตัน แคมเปญ
: ช้าง ซอกเกอร์ สคูล
วอลเลย์บอล : ช้าง วอลเลย์บอล แคมเปญ
เทนนิส
: 100 พลัส เทนนิสคลินิก
กอล์ฟ
: ช้าง จูเนียร์ กอล์ฟ คลินิก และสถาบันเยาวชนทหารอากาศ
เรือยาว
: การพากษ์เรือยาวระดับเยาวชน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ไทยเบฟกับกีฬาฟุตบอล

ไทยเบฟมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลของไทยมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี โดยได้พัฒนาแนวทางการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลมาอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยจัดระบบโครงการสร้างด�ำเนินงานอย่างชัดเจนและมีแบบแผนเฉพาะตัว ดังนี้
• ระดับเยาวชนและชุมชนกว่า 5 โครงการที่ไทยเบฟสนับสนุนการด�ำเนินการในระยะเวลาตั้งแต่ 2 - 12 ปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ด้วยความ
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าการสร้างฐานกีฬาจากระดับเยาวชนเป็นแนวทางแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
• ระดับอาชีพไทยกว่า 30 ทีมสโมสรฟุตบอลอาชีพ รวมถึง 2 ใน 3 ลีกการแข่งขันอาชีพส�ำคัญของไทย
• ระดับประเทศกว่า 13 ปี กับการสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาและสร้างทีมฟุตบอล
และทีมฟุตซอลของชาติไทย ทั้งชาย – หญิง ในทุกระดับอายุ เข้าแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติ ตลอดทั้งปี
• ระดับสากล ไทยเบฟสนับสนุนทีมสโมสรฟุตบอลอาชีพอันดับ 1 ของโลก บาร์เซโลน่า (ลาลีกา) และ เอฟเวอร์ตัน (พรีเมียร์ลีก) นานถึง
13 ฤดูกาล ซึ่งเป็นการสนับสนุนที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษ
นอกจากนี้ ไทยเบฟยังได้ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดฟุตบอลโลก ปี 2545 และ 2549 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการถ่ายทอดสดครั้งแรก
ที่ไม่มีโฆษณาคั่น
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หมายเหตุ: จำนวนคนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2559 เป็นการประมาณการ

ความส�ำเร็จของโครงการกีฬาฟุตบอลในปี 2559
สร้างและกระจายโอกาสการเรียนรู้ให้
กั บ เยาวชนที่ ข าดโอกาสกว่ า 100
อ�ำเภอ ใน 40 จังหวัด ทั่วประเทศ เช่น
บ้ า นกรุ ณ า สมุ ท รปราการ ชุ ม ชน
ม่อนแจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ฯลฯ

ผลิ ต นั ก ฟุ ต บอลเยาวชนระดั บ ชาติ
นักฟุตบอลอาชีพ กว่า 50 คน และ
ผู้ฝึกสอนระดับ C – B License กว่า
200 คน ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีทศ
ั นคติทด
ี่ ใี ห้กบ
ั วงการฟุตบอล
และสังคมไทย

ความส�ำเร็จของทีมฟุตบอลไทย แชมป์
ซีเกมส์ 5 สมัย แชมป์ AFF ปี 2558
ที ม ฟุ ต บอลหญิ ง กั บ รอบสุ ด ท้ า ยใน
FIFA World Cup 2015 อันดับ 12
ของโลก กั บ ที ม ฟุ ต ซอลไทย และ
ผลงานทีน
่ า่ จดจ�ำในทัวร์นาเมนต์ตา่ งๆ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)
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สุรินทร์

อบต. เฉนียง

750

สุรินทร์

โรงเรียนบ้านถนนชัย

700

กรุงเทพมหานคร

สุรินทร์

ไทยเบฟฟุตบอลอคาเดมี่
(TBFA)

สนามฟุตบอลศรีณรงค์

600

700

2555

สุราษฏร์ธานี

2556

600

2558

รร.อบจ. สุราษฎร์ธานี 3

2557
2559

ทีมสนับสนุนกีฬาฟุตบอลช้าง

ความส�ำเร็จของทีมฟุตบอลสโมสร
อาชีพ ที่ผงาดในเวทีฟุตบอลระดับ
เอเชียได้อย่างน่าชื่นชม เช่น สโมสร
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และ ชลบุรี เอฟซี

ความส�ำเร็จของการสร้างเครือข่ายกีฬา
ฟุตบอลที่เข้มแข็ง เริ่มปรากฏให้เห็น
ผ่านโครงการกีฬาฟุตบอล ที่ท�ำให้การ
ด�ำเนินงานในหลายภาคส่วนเป็นไปโดย
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทุกขณะ อันหมาย
ถึ ง ประชาชน หน่ ว ยงานและองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แข็งแรงกว่า 30
พื้นที่ทั่วประเทศ

ความคุ ้ ม ค่ า ในการสร้ า งที ม งาน
บุคลากรผูป
้ ฏิบต
ั งิ านทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพให้
กับองค์กร รวมถึงการสร้างความ
ร่วมมือในด้านต่างๆ ผ่านกีฬาให้กบ
ั
องค์กร
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ไทยเบฟกับกีฬาชนิดต่างๆ

ความส�ำเร็จกับกีฬาชนิดต่างๆ ที่ไทยเบฟให้การสนับสนุน

เทนนิส

สร้างแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ผ่านตำนานนักกีฬาอาชีพของไทย ที่ได้เคยผ่านเวทีในระดับโลก เช่น
นักเทนนิส แทมมารีน ธนสุกาญจน์

เรือยาวไทย

สนับสนุนนักพากย์เรือยาวเยาวชนรุ่นแรก (ปี 2558)
ที่พร้อมทำหน้าที่นักพากย์เรือยาวในระดับอาชีพ

กอล์ฟ

สนับสนุนนักกอลฟ์หลากหลายรุ่น อาทิ กัญจน์ เจริญกุล
นักกอล์ฟรุ่นใหม่กับแชมป์ระดับชาติ และ ระดับ PGA China รวมถึง
นักกอล์ฟระดับเยาวชนอีกจำนวนมากที่รอการเติบโต ภายใต้โครงการ
กีฬากอล์ฟของไทยเบฟ

สนุกเกอร์

สร้างกระแสการเจริญเติบโตของกีฬาสนุกเกอร์ ให้กับแวดวงกีฬาสนุกเกอร์
ของไทยเพิ่มขึ้นมาโดยตลอด กว่า 5 ปี รวมถึงการให้การสนับสนุน นักสนุกเกอร์
ต๋อง ศิษย์ฉ่อย และ เอฟ นครนายก (แชมป์โลกสนุกเกอร์ 6 แดง ปี 2558 และ
นักสนุกเกอร์ อันดับที่ 33 ของโลก ในปัจจุบัน)

กับความส�ำเร็จเหล่านี้ท�ำให้ไทยเบฟได้ต่อยอดสู่การสร้างเส้นทางนักกีฬา
อาชีพ กับโครงการ “Talent Pool” ที่ได้เริ่มต่อยอดการพัฒนากับการ
สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพจากโครงการกีฬาต่างๆ ที่ไทยเบฟได้ให้การ
สนับสนุน
ทั้งหมดของการด�ำเนินงานด้านกีฬาที่ไทยเบฟได้ด�ำเนินการจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน ได้ปรากฏสู่สายตาสาธารณชนอย่างชัดเจนและต่อเนื่องจนเป็นที่
ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งนับได้ว่าไทยเบฟคือบริษัทเอกชนที่มีนโยบายด้าน
กีฬาที่แข็งแกร่ง ชัดเจน และต่อเนื่องมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
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การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม

15%

เพือ่ สืบสานปณิธานทีแ่ น่วแน่และเจตนารมณ์ในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง ไทยเบฟมุง่ มัน
่ ในการมีสว่ นร่วมในการส่งเสริม
และสืบทอดขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย เพื่อยังประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ชุมชน และคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง สะท้อน
ถึงการเป็นองค์กรธุรกิจต้นแบบในการส่งมอบความยั่งยืนทั้งทางธุรกิจและสังคม
ในปีที่ผ่านมา ไทยเบฟด�ำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันและองค์กรภาคีต่างๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนความต้องการของชุมชนและ
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียทีเ่ กีย
่ วข้อง ในปี 2559 ไทยเบฟได้ดำ� เนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในหลากหลายด้าน เช่น การจัดโครงการประกวดแนวความคิด
ศิลปกรรมไทยผ่านภาพถ่ายอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัย สร้างความตระหนักทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และท�ำให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในประเทศและในระดับสากล รวมทั้งการสนับสนุนโครงการเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกผ่าน
ศิลปะการแสดงและเสียงเพลง เช่น การให้การสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทยไปแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก ซึ่งเป็นการ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของดนตรีไทยให้ชาวโลกได้ประจักษ์ นอกจากการส่งเสริมกิจกรรมการประกวดและแข่งขันแล้วนั้น ไทยเบฟ
ให้การสนับสนุนศิลปินและเงินทุนในการด�ำเนินการของสถาบันดนตรี วงดนตรี และกิจกรรมด้านดนตรีต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ขององค์กร สถาบัน มูลนิธิ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ การศึกษา เพื่อเด็กและเยาวชน

นิทรรศการฉายาลักษณ์สยาม ระลึกอดีต มองปัจจุบัน ภาพถ่ายโบราณ พ.ศ. 2403 - 2453

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

ไทยเบฟ สนับสนุนวงดนตรี
“C asean consonant” อย่างต่อเนื่อง
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วัฒนธรรม: การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ไทยเบฟ ผู้น�ำด้านศิลปวัฒนธรรมไทย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเปิดนิทรรศการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจ�ำปี 2559 ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา เมือ่ วันที1
่ 5 สิงหาคม 2559

ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมซึ่งถือเป็นกุญแจหลักในการบ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละประเทศ
รวมถึงเป็นประเด็นส�ำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

“ไทยเบฟมีปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นผู้น�ำด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม�่ำเสมอ ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม สืบทอด และสร้างสรรค์ รวมถึง
การด�ำเนินโครงการกิจกรรมด้านศาสนาและประเพณีไทย อีกทั้งยังส่งเสริมและให้แรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินไทย เพื่อให้เกิดการพัฒนาและได้รับการยอมรับในเวทีโลก”
ไทยเบฟเป็นองค์กรภาคธุรกิจต้นแบบที่ให้ความส�ำคัญและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด พร้อมทั้ง
สร้างประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ชุมชน และคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง
ไทยเบฟให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมสถาบันและองค์กรภาคีต่างๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนัก
ขององค์กรในการด�ำเนินธุรกิจภายใต้บริบทของสังคมไทยที่มีพลวัตรและความเปลี่ยนแปลงอย่างสม�่ำเสมอ จากการสะท้อนความ
ต้องการของชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง วัฒนธรรมถือเป็นรากฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ
และถือเป็นอัตลักษณ์ที่เป็นต้นแบบในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต ในรอบปีที่ผ่านมา ไทยเบฟมีการด�ำเนินกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
ที่ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ได้แก่
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การเป็นผู้น�ำในการสนับสนุนโครงการและกิจกรรม
เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และ
พระบรมวงศานุวงศ์ไทยทุกพระองค์

ไทยเบฟ ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดนิทรรศการภาพถ่ายผ่าน Instagram เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินน
ี าถ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 84 พรรษา ระหว่าง 1 สิงหาคม -15 กันยายน 2559
ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา
ไทยเบฟร่วมมือกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จัดการประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 29 ภาย
ใต้โครงการภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจ�ำปี 2559 เพื่อชิงถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยในปีนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานหัวข้อในการประกวดภาพถ่ายเพื่อชิงถ้วย
พระราชทาน ทัง้ 6 ถ้วย โครงการนีจ้ ด
ั ต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2549 โดยได้รบ
ั
พระมหากรุณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช
ในการพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยคัดเลือกภาพถ่ายชนะเลิศด้วย
พระองค์เองมาอย่างต่อเนือ่ ง ถือเป็นการประกวดภาพถ่ายทีย
่ งิ่ ใหญ่ทส
ี่ ด
ุ
ของประเทศไทยและเป็นรายการประกวดที่มีผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวด
มากที่สุด
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การเป็นผู้น�ำในการจัด และสนับสนุน โครงการประกวดภาพถ่าย นิทรรศการ และหนังสือที่ระลึก
ไทยเบฟสนับสนุนการจัดโครงการประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ซึ่งจัดต่อ
เนื่องมาเป็นเวลากว่า 6 ปี เพื่อส่งเสริมศิลปินไทยในสาขาจิตรกรรมและ
ประติมากรรมและเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านศิลปะร่วมสมัยใน
สังคมวงกว้าง โดยเป็นการประกวดในแนวศิลปะเชิงเสมือนจริง รวมถึงศิลปะ
รูปลักษณ์ จัดให้มีเวทีในการประกวดแสดงความสามารถเป็นการเฉพาะของ
ศิลปิน และได้ก�ำหนดชื่อรางวัล “รางวัลศิลปกรรมช้างเผือก” โดยใน
ปี 2559 ได้ก�ำหนดหัวข้อ “ความสุขของคนไทย ใต้ร่มพระบารมี 70 ปีแห่ง
การครองราชย์” ในแต่ละปีจะมีศิลปินส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากขึ้น โดย
เฉพาะกลุ่มนักศึกษา ซึ่งถือเป็นความส�ำเร็จหนึ่ง และเป็นไปตามเป้าหมายที่
โครงการตั้งไว้ คือ การท�ำให้การสร้างสรรค์งานแนวเสมือนจริง รวมถึงศิลปะ
รูปลักษณ์กลับมาได้รับความสนใจและเป็นที่ยอมรับอย่างมากขึ้นในวงการ
ศิลปะของชาติ
ความสุขของคนไทย

ใต้ร่มพระบารมี
ปี

70

แห่งการครองราชย์
การประกวด “ศิลปกรรมช้างเผือก” ครั้งที่ 6
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
The 6th White Elephant Art Award
By Thai Beverage Public Company Limited

ไทยเบฟจัดโครงการประกวดภาพถ่ายช้าง ไฟน์อาร์ต โฟโต้ คอนเทสต์ ครั้งที่ 5 (The 5th Chang Fine Art Photo Contest) โดยจัดโครงการนี้
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ในหัวข้อ “โซเซียล: Social” ตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมและสนับสนุนนักถ่ายภาพที่มีความสนใจการถ่ายภาพในแนวศิลปะ
(Fine Art Photography) ซึ่งเป็นลักษณะภาพถ่ายที่เน้นเรื่องของแนวความคิดและมีมุมมองทางศิลปะที่แสดงออกถึงจินตนาการของศิลปินได้
อย่างกว้างไกลให้ได้มีเวทีในการแสดงออกถึงแนวความคิดและผลงานการถ่ายภาพ และเพื่อเป็นการส่งเสริมวงการถ่ายภาพในประเทศไทยให้เกิด
ความหลากหลายในรูปแบบของการถ่ายภาพยิ่งขึ้น พร้อมส่งเสริมให้ศิลปินถ่ายภาพชาวไทย ก้าวขึ้นสู่เวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน
การประกวดนี้ก�ำหนดจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ด�ำเนินการ

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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การเป็นผู้น�ำในการสนับสนุนโครงการเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลกผ่านศิลปะการแสดงและเสียงเพลง

ด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ในการจะเผยแพร่เรื่องราวความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามไปทั่วโลก พร้อมย�้ำแนวคิดเรื่องการ
ท่องเทีย
่ ววิถไี ทย ซึง่ สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของรัฐบาล ไทยเบฟจึงให้การสนับสนุนโครงการและกิจกรรมทีส
่ ามารถถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม
ความเป็นไทยในหลายแขนง ผ่านกิจกรรมต่างๆ ด้วยความมุ่งหวังที่จะสืบสานคุณค่าและความสวยงามของความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจาก
นานาอารยประเทศให้คงอยู่ต่อไป อาทิ
ไทยเบฟสนับสนุนการจัดตั้งวงดนตรี C asean Consonant เป็นวงดนตรี ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักดนตรีจากประเทศในประชาคมอาเซียน
ทั้ง 10 ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างกัน โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง โดยได้รับความร่วมมือจากปรมาจารย์ทางด้านดนตรี
ประจ�ำชาติของทั้ง 10 ประเทศ ร่วมกันวางแผนงาน และจัดหานักดนตรีรุ่นใหม่ มารวมตัวกันเป็นวงดนตรีวงนี้ นักดนตรีของแต่ละประเทศบรรเลง
ดนตรี โดยใช้เครื่องดนตรีประจ�ำชาติของตนเอง และมีการปรับแต่งเสียงของเครื่องดนตรีของทุกชาติ เข้าหากันท�ำให้เกิดความกลมกลืนเป็นอัน
หนึง่ อันเดียวกัน เพือ่ สร้างเอกลักษณ์ของความเป็น “ดนตรีอาเซียน” เผยแพร่ให้ชาวโลกได้ประจักษ์ตอ่ ไป โดยวงดนตรี C asean Consonant ได้
เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนธันวาคม 2558 และมีแผนการที่จะตระเวนแสดงไปในประเทศต่างๆ ในประชาคมอาเซียน นับตั้งแต่เดือน
เมษายน 2559 เป็นต้นไป
ไทยเบฟให้การสนับสนุนคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
ผ่านกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปแข่งขันขับร้องประสานเสียงโลก
ครั้งที่ 9 และสามารถคว้า 2 เหรียญทอง ในสาขาคณะนักร้องประสาน
เสียงเยาวชนหญิงที่มีอายุระหว่าง 12-21 ปี สาขา Equal Voices
และสาขา บทเพลงศาสนา Musica Scara With Accompaniment
ที่บอลซอย ไอซ์โดม เมืองโซชิ สหพันธรัฐรัสเซีย รวมทั้งการสนับสนุน
เงินทุนให้คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู เป็นประจ�ำทุกปี เพื่อเป็น
ทุนสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพในการ
แสดงแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ในการแสดงแต่ละครั้ง
ได้มีการน�ำเพลงไทยมาประยุกต์และขับร้องในรูปแบบประสานเสียง
เพื่อให้โลกได้ประจักษ์ถึงคุณค่าและเสน่ห์ของเพลงไทยไปทั่วโลก
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การด�ำเนินกิจกรรมของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพือ่ รณรงค์ให้ประชาชน ชุมชน และเยาวชน รูร้ ก
ั ศิลปะและสนับสนุนกระบวนการสร้างการศึกษา และจิตนาการ เพือ่ ให้เกิดภูมป
ิ ญ
ั ญาใหม่ๆ

การเป็นผูน
้ ำ� ในการสนับสนุนการด�ำเนินงานขององค์กร/สถาบัน/มูลนิธิ เพือ่ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู/้ การศึกษา
เพื่อเด็กและเยาวชน
เนื่องด้วยการมีปณิธานในการด�ำเนินงานสอดคล้องกัน ในด้านการ
ส่งเสริมความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน
ไทยเบฟให้การสนับสนุนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและชุมชน
รู้รักศิลปะและสนับสนุนกระบวนสร้างการศึกษา เพิ่มเติมกิจกรรม
ด้านการสนทนาแลกเปลี่ยนระหว่างศิลปินกับประชาชน สนับสนุน
กระบวนการสร้างสรรค์จินตนาการเพื่อให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ สร้าง
คุณค่า แรงบันดาลใจทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชนและชุมชน
เพื่อความสมดุลในการพัฒนาสังคม สรรหาแนวทางและหลักการ
การปฏิบัติ เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน
ศิลปวัฒนธรรม
ไทยเบฟให้การสนับสนุนการตั้งศูนย์ปฏิบัติงานภาพพิมพ์และข้อมูล
แห่งอาเซียน (ASEAN Printmaking Archives Center: APAC)
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูล

เก็บรวบรวม บันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะภาพพิมพ์ของไทยและอาเซียน
อย่างเป็นระบบ เก็บสะสมรวบรวมผลงานศิลปะภาพพิมพ์ของศิลปิน
ไทย ศิลปินอาเซียน และนานาชาติ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย
มาเลเซีย เมียนมาร์ กัมพูชา ลาว สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ไทย ฯลฯ ใช้
เป็นศูนย์อนุรักษ์ซ่อมแซมผลงานภาพพิมพ์ และงานกระดาษอย่างเป็น
ระบบ มีการจัดตั้งห้องนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลงานสะสมอันมีทั้ง
ผลงานฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สมเด็จพระเจ้าหลาน
เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ศิลปินไทย และศิลปินต่างชาติ อีกทั้ง
ยังเป็นศูนย์ปฏิบัติการ กระบวนการ ศิลปะภาพพิมพ์ ตามแบบสากล
4 ห้องปฏิบัติการ เช่น ภาพพิมพ์หิน (Lithograph) ภาพพิมพ์
แม่พม
ิ พ์โลหะ (Intaglio) ภาพพิมพ์แกะไม้ (Woodcut) และ ภาพพิมพ์
ตะแกรงไหม (Silkscreen) พร้อมให้บริการทางการศึกษาใน
กระบวนการภาพพิมพ์ตามแบบมาตรฐานสากล ตามหลักสูตร
การศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รวมถึงนักศึกษา และผู้สนใจศิลปะจากสาขาอื่นๆ ซึ่งโครงการนี้จะให้
ประโยชน์แก่การศึกษาในระดับชาติที่ยั่งยืนตลอดไป

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

การเป็นผู้น�ำในการสนับสนุนศิลปินและเงินทุนในการด�ำเนินการของสถาบันดนตรี วงดนตรี
และกิจกรรมด้านดนตรีต่างๆ
ไทยเบฟให้การสนับสนุน Thailand Philharmonic Orchestra
(TPO) เป็นประจ�ำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2553 อันเป็นวงดนตรี
Orchestra ที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินการก�ำกับดูแลของวิทยาลัย
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีบุคลากร รวมถึงนักศึกษา
ของวิทยาลัยร่วมแสดง อันเป็นการให้โอกาสนักศึกษาและบุคลากร
ด้านดนตรีของไทย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านดนตรีกับบุคลากรและ
วาทยกรจากนานาชาติที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลก ที่มาร่วมแสดงใน
แต่ละฤดูกาล
ไทยเบฟให้การสนับสนุนทุนด�ำเนินงานแก่ มูลนิธิ อ. สุกรี เจริญสุข
ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวนโยบายที่ต้องการแบ่งปันความรู้
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ไปสู่ชุมชนและเด็กๆ ที่ยังขาดโอกาสใน
พื้นที่ต่างๆ โดยได้ท�ำงานร่วมกับไทยเบฟ ในการลงพื้นที่และชุมชน
ต่างๆ รอบโรงงานในการฝึกสอนดนตรีและการขับร้องให้กับเยาวชน
โดยรอบพื้นที่ผ่านการจัดกิจกรรมชุมชนดีมีรอยยิ้ม โดยเข้าร่วมท�ำ

กิจกรรมร่วมกันตัง้ แต่ปี 2555 เป็นต้นมา ซึง่ มีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ไม่ต�่ำกว่า 20 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 4 ปี
ไทยเบฟ ร่วมกับ มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
พัฒนาโครงการให้เกิดการต่อยอดทักษะในการบรรเลง ไปสู่ความรู้
ความเข้าใจในบริบทด้านต่างๆ ทางวัฒนธรรม อาทิ ประวัติศาสตร์
สังคม สิ่งแวดล้อม ศิลปิน ช่างท�ำเครื่องดนตรี อีกทั้งเป็นการสร้าง
เครือข่ายนักดนตรีรุ่นใหม่ เปิดพื้นที่ให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ปลูกฝังให้เยาวชนดนตรีไทย ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและความ
สัมพันธ์ในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งสืบสานพัฒนาต่อไปในอนาคต
จึงได้จัดท�ำโครงการ “ค่ายเยาวชนดนตรีไทยศรทอง” ขึ้น โดยมีกลุ่ม
เป้าหมายคือเยาวชนศรที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เครื่องดนตรี ซอด้วง ซออู้ จะเข้ ขลุ่ยเพียงออ ขิมสาย
และระนาดเอก จากทั่วประเทศ 303 คน

การเป็นผู้น�ำในการจัดกิจกรรม แนวทางอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และวิถีชุมชน

ไทยเบฟ ร่วมกับพันธมิตร อันประกอบไปด้วย กระทรวงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ธนาคารออมสิน และชุมชน
โดยรอบ ร่วมกันจัด Water Festival 2016 เทศกาลวิถีน�้ำ วิถีไทย รณรงค์การท่องเที่ยววิถีไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
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สรุปประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
ผลการด�ำเนินงาน

ตัวชีว้ ด
ั
G4-EC1

2556

2557

2558

2559

ล้านบาท

155,771

162,790

173,419

139,887

ความสามารถทางธุรกิจ
รายได้รวม (ประจ�ำปี)

G4-EC9

หน่วย

สัดส่วนรายได้จากที่เกิดจากประเทศไทย

ร้อยละ

96

95

96

96

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ

ร้อยละ

4

5

4

4

เงินปันผล (ประจ�ำปี)

ล้านบาท

11,048

15,317

15,317

15,066

ต้นทุนการขาย

ล้านบาท

112,033

114,710

121,830

97,591

ค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์พนักงาน

ล้านบาท

10,991

11,638

12,653

10,389

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ล้านบาท

4,236

4,552

4,508

3,643

การจัดซื้อจัดหา

  

การจัดหาโดยใช้คู่ค้าภายในประเทศ
จ�ำนวนคู่ค้าในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

98

98

98

97

มูลค่าการซื้อในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

77

91

92

87

จ�ำนวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

97

98

97

97

มูลค่าการซื้อในประเทศ
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

85

87

86

80

จ�ำนวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

98

99

99

98

มูลค่าการซื้อในประเทศ
(ธุรกิจเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

68

98

99

98

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
ตัวชีว้ ด
ั
G4-EN3

ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย

2556

2557

2558

2559

การใช้พลังงาน
การใช้พลังงาน (รวม)

เมกะจูล

5,126,064,711

5,110,397,988

5,229,192,927

4,235,612,392

การใช้พลังานทางตรง

เมกะจูล

4,257,131,512

4,226,738,748

4,302,582,635

3,469,185,244

การใช้พลังงานทดแทน

เมกะจูล

992,255,022

1,102,885,120

1,133,578,400

873,177,232

การใช้พลังงานจากแหล่งอืน
่

เมกะจูล

3,264,876,490

3,123,853,628

3,169,004,235

2,596,008,011

การใช้พลังานทางอ้อม

เมกะจูล

868,933,199

883,659,240

926,610,293

766,427,148

พลังงานไฟฟ้า

เมกะจูล

862,925,483

877,757,843

922,282,355

759,198,524

การซื้อไอน�้ำ

เมกะจูล

6,007,716

5,901,397

4,327,938

7,228,624

ถ่านหินบิทูบินัส

ร้อยละ

5.6

16.4

20.3

23.3

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ร้อยละ

1.1

1.1

1.3

1.5

น�้ำกากส่าเข้มข้น

ร้อยละ

15.4

24.8

20.3

12.4

ก๊าซชีวภาพ

ร้อยละ

9.1

8.5

10.1

9.8

แอลกอฮอล์หัว-หาง

ร้อยละ

0.0

0.6

2.0

1.5

น�้ำมันเตา

ร้อยละ

57.0

40.5

39.1

42.9

ก๊าซธรรมชาติ

ร้อยละ

6.1

4.4

5.1

5.8

น�ำ้ มันเบนซินหรือก๊าซโซลีน

ร้อยละ

0.1

0.1

0.1

0.1

ประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้
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ตัวชีว้ ด
ั

ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย

+

ก๊าซอีเทน (ก๊าซ C2 )

ร้อยละ

3.5

2.1

0.3

0.02

น�้ำมันดีเซล

ร้อยละ

2.0

1.4

1.4

1.8

207.67

211.17

196.51

176.62

ลูกบาศก์เมตร

19,148,387

19,880,677

20,519,360

17,424,248

น�้ำผิวดิน

ลูกบาศก์เมตร

14,487,505

14,132,214

14,189,350

11,125,731

น�้ำบาดาล

ลูกบาศก์เมตร

2,620,764

3,707,780

4,224,647

4,588,416

น�้ำประปา

ลูกบาศก์เมตร

1,963,118

1,931,783

2,002,513

1,637,856

น�้ำฝน

ลูกบาศก์เมตร

77,000

108,900

102,850

72,245

สัดส่วนการใช้พลังงาน
ต่อยอดการผลิต
G4-EN8
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เมกะจูล/เฮกโตลิตร
ผลิตภัณฑ์

2556

2557

2558

2559

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน�้ำ
แยกตามประเภทของแหล่งน�้ำ
ปริมาณการทรัพยากรน�้ำ
(รวม)

สัดส่วนการใช้ทรัพยากรน�้ำ
แยกตามประเภทของแหล่งน�้ำ
น�้ำผิวดิน

ร้อยละ

75.7

71.1

69.1

63.9

น�้ำบาดาล

ร้อยละ

13.7

18.7

20.6

26.3

น�้ำประปา

ร้อยละ

10.3

9.7

9.8

9.4

น�้ำฝน

ร้อยละ

0.4

0.5

0.5

0.4

7.758

8.215

7.711

7.266

สัดส่วนการใช้น�้ำ
ต่อยอดการผลิต
G4-EN10

G4-EN15

ปริมาณการน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ซำ�้
และกลับมาใช้ใหม่
ปริมาณการน�ำน�้ำกลับมาใช้ซ�้ำ
และกลับมาใช้ใหม่ (รวม)

ลูกบาศก์เมตร

974,885

2,090,197

2,322,318

1,870,162

ปริมาณน�้ำน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ

ลูกบาศก์เมตร

225,270

781,917

1,000,296

878,405

ปริมาณน�ำ้ น�ำกลับมาใช้ใหม่

ลูกบาศก์เมตร

749,615

1,308,280

1,322,022

991,756

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

208,537

230,561

242,648

200,814

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากปริมาณการใช้เชือ้ เพลิง

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

208,537

223,447

236,225

194,668

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากสารหล่อเย็น

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

7,114

6,423

6,146

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

146,357

148,862

156,317

128,864

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า /
เฮกโตลิตรผลิตภัณฑ์

0.0144

0.0157

0.0150

0.0137

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง (Scope 1)

G4-EN16

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม (Scope 2)
ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม (Scope 2)

GA-EN18

เฮกโตลิตร/
เฮกโตลิตร
ผลิตภัณฑ์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกแบบสัดส่วน
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อยอดการผลิต
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ตัวชี้วัด

ผลการด�ำเนินงาน

G4-EN19

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกรวม

G4-EN22

หน่วย

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2556

2557

2558

2559

NA

NA

640,054

1,423,454

ลูกบาศก์เมตร

6,524,679

7,136,430

8,855,786

8,160,823

ปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่ระบายสู่แม่น�้ำ

ลูกบาศก์เมตร

5,680,389

6,012,679

7,656,912

6,917,867

ปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่ส่งไปยังระบบบ�ำบัดของ
นิคมอุตสาหกรรม

ลูกบาศก์เมตร

844,290

1,123,751

1,198,874

1,242,956

-

NA

8.0

8.0

7.8

ค่าซีโอดี

มิลลิกรัม / ลิตร

NA

28.0

38.0

51.1

ค่าบีโอดี

มิลลิกรัม / ลิตร

NA

3.0

7.2

8.5

ปริมาณสารแขวนลอย
ทั้งหมด

มิลลิกรัม / ลิตร

NA

9.0

17.3

24.5

ปริมาณของแข็งละลายน�้ำ
ทั้งหมด

มิลลิกรัม / ลิตร

NA

914.0

1,046.5

1,235.9

1

53,077

66,457

น�้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน
(คุณภาพน�ำ้ ทิง้ และแหล่งรับน�ำ้ ทิง้ )
ปริมาณน�้ำทิ้งที่ระบายออกจาก
โรงงาน (รวม)

คุณลักษณะของน�้ำเสีย
แยกตามรายพารามิเตอร์
ค่าความเป็นกรด-ด่าง

G4-EN23

ของเสีย
(ประเภทและวิธีการก�ำจัด)
น�้ำหนักของเสีย (รวม)

ตัน

101,753

ของเสียทั่วไป

ตัน

4,607

2,502

2,217

1,536

ของเสียอันตราย

ตัน

265

242

177

127

ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่
เป็นผลพลอยได้

ตัน

54,816

59,400

35,827

55,249

ของเสียที่มีมูลค่า

ตัน

42,064

1

14,856

9,545

กิโลกรัม/เฮกโตลิตร
ผลิตภัณฑ์

4.122

3.764

1.995

2.771

สัดส่วนของเสียต่อยอดการผลิต
หมายเหตุ:

91,083

28,939

1. ในปี 2559 ไทยเบฟรายงานการใช้พลังงาน (เมกะจูล) การดึงน�ำ้ จากแหล่งน�ำ้ (ลูกบาศก์เมตร) การน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ซำ�้ (ลูกบาศก์เมตร) การดึงน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ (ลูกบาศก์เมตร)
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) และปริมาณน�ำ้ ทิง้ ทีร่ ะบายออก
จากโรงงาน (ลูกบาศก์เมตร) ในช่วงเวลาเดียวกับกับรายงานประจ�ำปี ครอบคลุมระยะเวลา 9 เดือน จากเดือนมกราคม-กันยายน 2559 ข้อมูลในปีก่อนหน้าครอบคลุมระยะเวลา
12 เดือน ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้
2. ตัวเลขข้อมูลของปี 2556-2558 ได้ปรับปรุงจากรายงานความยั่งยืนปี 2558 เนื่องจากไทยเบฟอัพเดท แฟกเตอร์ของพลังงานและแฟกเตอร์ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็น
ค่าของปัจจุบัน
3. การก�ำจัดของเสียจะแบ่งตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
		 3.1 ของเสียทั่วไป ซึ่งมีผู้รับไปก�ำจัด ได้แก่ หน่วยงานท้องถิ่น เช่น เทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนต�ำบล
		 3.2 ของเสียอันตราย ซึ่งมีผู้รับไปก�ำจัด ได้แก่ บริษัทจ้างก�ำจัดที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายก�ำหนด
		 3.3 ของเสียผลิตภัทฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้ ซึ่งมีบริษัทในเครือรับไปด�ำเนินการท�ำให้เกิดรายได้กับไทยเบฟ ได้แก่ บริษัท อาหารเสริม จ�ำกัด
		 3.4 ของเสียมีมูลค่า ซึ่งมีการคัดแยกชนิดที่สามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ (Reuse) และน�ำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
1
4. ไทยเบฟได้ปรับปรุงตัวเลขปริมาณของเสียทั้งหมดและของเสียมีมูลค่าให้มีความถูกต้องมากขึ้น

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

135

ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านสังคม
ตัวชี้วัด
G4-10

ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย

2556

2557

2558

2559

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

ชาย

หญิง

จ�ำนวนพนักงาน (แยกตามรายสาขา/กลุ่มธุรกิจ)
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

G4-LA1

จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด

คน

23,868

14,976

23,588

14,791

24,057

15,278

24,710

15,992

จ�ำนวนพนักงาน ประจ�ำที่ส�ำนักงานใหญ่

คน

3,760

5,194

1,576

1,615

1,416

1,656

1,512

1,740

จ�ำนวนพนักงานส�ำนักงานอื่น

คน

20,108

9,782

22,012

13,176

22,641

13,622

23,198

14,252

จ�ำนวนพนักงานระดับบริหาร

คน

961

593

997

657

1,124

682

1,329

875

จ�ำนวนพนักงานระดับพนักงาน

คน

22,907

14,383

22,591

14,134

22,933

14,596

23,381

15,117

คน

3,706

4,401

3,492

4,641

4,825

4,902

3,766

3,706

คน

3,706

4,401

3,492

4,641

4,825

4,902

3,766

3,706

คน

2,480

3,586

2,353

3,857

3,010

3,934

2,318

3,116

67

81

67

83

62

80

62

84

1,198

763

1,117

758

1,755

926

1,429

583

ร้อยละ

32

17

32

16

36

19

38

16

คน

28

52

22

26

60

42

19

7

ร้อยละ

0.8

1.2

0.6

0.6

1.2

0.9

0.5

0.2

คน

3,722

2,049

3,530

2,012

3,257

1,764

2,811

1,484

คน

1,805

1,267

1,621

1,128

1,514

1,010

1,233

815

48

62

46

56

46

57

44

55

1,622

686

1,602

772

1,476

648

1,280

573

ร้อยละ

44

33

45

38

45

37

46

39

คน

295

96

307

112

267

106

298

96

8

5

9

6

8

6

11

6

3.167

1,953

3,027

1,847

2,690

1,644

2,322

1,402

การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนออกของ
พนักงาน
การจ้างพนักงานใหม่
จ�ำนวนการจ้างพนักงานใหม่
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จ�ำนวนพนักงานจ้างใหม่ทั้งหมด
กลุ่มอายุต�่ำ 30 ปี

ช่วงอายุ 30-50 ปี

กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี

ร้อยละ
คน

การหมุนเวียนออกของพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จ�ำนวนพนักงานลาออกทั้งหมด
กลุ่มอายุต�่ำ 30 ปี

ช่วงอายุ 30-50 ปี

กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี
จ�ำนวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ

ร้อยละ
คน

ร้อยละ
คน

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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ตัวชี้วัด

G4-LA9

ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย

2556
ชาย

2557

หญิง

ชาย

2558

หญิง

ชาย

2559

หญิง

ชาย

หญิง

ชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงาน
แยกตามเพศและระดับพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

G4-LA11

ระดับผู้บริหาร (รวม)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

ระดับผู้บริหาร ระดับ 13-15
(ระบุจ�ำนวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

ผู้บริหารระดับกลาง (รวม)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

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

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

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

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

พนักงานอาวุโส (รวม)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

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

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

พนักงาน (รวม)

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

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

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

NA

NA

คน

30,782

29,723

29,870

24,896

ร้อยละ

100

100

100

100

คน

56

55

63

67

ร้อยละ

100

100

100

100

28.59
61.74

41.21
9.50

40.45

48.90
94.04

48.14

23.92

47.69

39.97
47.75

48.90

38.25

32.11

38.08

17.01
17.25

43.02

38.47

20.83

16.71

21.24

8.72

20.40

10.91

18.28

8.68

9.21

15.93

สัดส่วนพนักงานที่ได้รับการประเมินประสิทธิภาพ
การท�ำงานและการพัฒนาอาชีพ แยกตามเพศ
และประเภทพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
พนักงานทั้งหมด

พนักงานระดับ 15 และผู้บริหารระดับสูง
พนักงานระดับ 15 และผู้บริหารระดับสูง
(ระบุจ�ำนวนแยกเพศ ชาย-หญิง)
พนักงานระดับ 8-14
พนักงานระดับ 8-14
(ระบุจ�ำนวนแยกเพศ ชาย-หญิง)

คน

47

9

45

10

50

13

53

14

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

7,455

1,452

1,812

1,836

100

100

100

100

100

100

100

100

6,427

1,028

854

598

1,076

736

1,069

767

100

100

100

100

100

100

100

100

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
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ตัวชี้วัด

ผลการด�ำเนินงาน

พนักงานระดับ 1-7

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

G4-SO1

หน่วย
คน
ร้อยละ
คน
ร้อยละ

2556
ชาย

137

2557

หญิง

23,271

ชาย

2558

หญิง

28,216

ชาย

2559

หญิง

ชาย

27,995

หญิง

22,993

100

100

100

100

100

100

100

100

14,436

8,835

19,015

9,201

18,832

9,163

13,980

9,013

100

100

100

100

100

100

100

100

โครงการการพัฒนา การประเมินผลกระทบ
การมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
สัดส่วนพื้นที่ หรือจังหวัด ที่ได้ด�ำเนินการ
เปรียบเทียบกับพื้นที่หรือจังหวัดทั้งหมด

ร้อยละ

NA

14.3

80.5

100.0

สัดส่วนพื้นที่ได้ด�ำเนินการโดยรอบโรงงาน

ร้อยละ

NA

90.4

100.0

100.0

สัดส่วนพื้นที่เป้าหมายในการขาย

ร้อยละ

NA

50.0

80.5

100.0

หมายเหตุ:
1. รายงานฉบับนี้ครอบคลุมช่วง 1 มกราคม-30 กันยายน 2559 รวมระยะเวลา 9 เดือน
2. กลุ่มบริษัทไทยเบฟประกอบด้วย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รวมถึงบริษัทโออิชิ กรุ๊ป จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทเสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
3. การลาออกของพนักงานประเมินจากจ�ำนวนพนักงานระดับ 1-15 ที่ออกจากบริษัทด้วยเหตุผลที่ครอบคลุมการลาออกโดยสมัครใจ การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ และการเสียชีวิต
ระหว่างการท�ำงาน
4. การลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ประเมินจากจ�ำนวนพนักงานระดับ 1-15 ที่จงใจออกจากบริษัทด้วยเหตุผลต่างๆ
5. ส�ำหรับปี 2559 ไทยเบฟและโออิชิเปลี่ยนการท�ำงบประมาณประจ�ำปีเป็นช่วง 1 มกราคม-30 กันยายน
ส่วนบริษัทเสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) ยังคงท�ำงบประมาณประจ�ำปีช่วง 1 มกราคม-31 ธันวาคม ดังนั้นในข้อ G-LA11 จึงไม่ได้รวมข้อมูลของบริษัทเสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน)
6. ส�ำนักงานใหญ่ = อาคาร ไซเบอร์เวิร์ลด, อาคาร ทีซีซีสุรวงศ์, อาคาร ปาร์คเวนเชอร์, อาคาร เล้าเป้งง้วน 1, อาคาร อรุณอัมรินทร์, อาคาร อีสท์วอเตอร์, อาคาร แสงโสม พหลโยธิน,
อาคาร แสงโสม วิภาวดี, อาคาร เมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
Independent Assurance Statement to Thai Beverage Public Company Limited

ERM Certification and Verification Services (ERM CVS) was engaged by Thai Beverage Public Company Limited
(ThaiBev) to provide limited assurance in relation to specified 2016 disclosures in the ThaiBev Sustainability Report
2016 (ʻthe Reportʼ) as set out below.
Engagement summary
Whether the following disclosures for reporting year 2016 are fairly presented, in all material respects,
with the reporting criteria:
1. Sections on stakeholder engagement and materiality (including GRI G4-17 to G4-27)

Scope of our
assurance
engagement

2.

General G4 disclosure:
G4-34 (Governance)

3.

Specific G4 disclosures:
Economic: G4-EC1* (*Consistency of financial data with audited accounts)
Environmental: G4-EN3 (Total Energy Consumption in MJ), G4-EN8 (Total Water
Withdrawal by source in m3), G4-EN10 (Water recycled and reused in % and m3
respectively) G4-EN15 (GHG Scope 1 in metric tons CO2e), G4-EN16 (GHG Scope 2 in
metric tons CO2e), G4-EN22 (Total Water discharge by destination in m3)
Social: G4-LA9, G4-LA11, G4-SO1

4.

Intensity indicators
Water withdrawal (hL / hL FGs)
Energy consumption (MJ / hL FGs)
GHG emissions (Scope 1+2 in metric tons CO2e / hL FGs)

Reporting
criteria

The GRI G4 Sustainability Reporting Guidelines and ThaiBevʼs own internal reporting requirements

Assurance
standard

ERM CVSʼ assurance methodology, based on the International Standard on Assurance Engagements
ISAE 3000 (Revised).

Assurance level

Limited assurance.

Respective
responsibilities

ThaiBev is responsible for preparing the data and for its correct presentation in reporting to third
parties, including disclosure of the reporting criteria and boundary.
ERM CVSʼs responsibility is to provide conclusions on the agreed scope based on the assurance
activities performed and exercising our professional judgement.

Our conclusions
Based on our activities, nothing has come to our attention to indicate that the disclosures for reporting year 2016, as listed
above, are not fairly presented, in all material respects, with the reporting criteria.
Our assurance activities
Our objective was to assess whether the selected disclosures are reported in accordance with the principles of
completeness, comparability (across the organisation) and accuracy (including calculations, use of appropriate conversion
factors and consolidation). We planned and performed our work to obtain all the information and explanations that we
believe were necessary to provide a basis for our assurance conclusions.
A multi-disciplinary team of EHS and assurance specialists performed the following activities:
•
Interviews with relevant staff to understand and evaluate the data management systems and processes (including
IT systems and internal review processes) used for collecting and reporting the selected data;
•
A review of the internal indicator definitions and conversion factors;
•
Visits to four sites in Thailand Beer Thai (1991) – Brewery, Sura Bangyikhan – Distillery, Fuengfuanant – Distillery
and Sermsuk (Prathumthani) – Non-alcoholic plant) to review local reporting processes and consistency of reported
annual data with selected underlying source data for each indicator. We interviewed relevant staff, reviewed site
data capture and reporting methods, checked calculations and assessed the local internal quality and assurance
processes.
•
An analytical review of the data from all sites and a check on the completeness and accuracy of the data
consolidation for the selected G4 disclosures at corporate level.
•
Assurance activities at ThaiBevʼs head office in Bangkok including interviews with responsible staff and document
review covering the results of internal data review procedures, and a review of stakeholder engagement, materiality
determination processes and sustainability governance in the reporting year.
Limitations
The reliability of the assured data is subject to inherent uncertainties, given the available methods for determining,
calculating or estimating the underlying information. It is important to understand our assurance conclusions in this context.
We note that the boundary for the report, as described in the section ʻAbout our Sustainability Report 2016ʼ is limited to
ThaiBev and its subsidiaries in Thailand. This statement was provided to ThaiBev in English and applies to the English
version of the Report. Our responsibilities do not extend to translations.

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

Our observations
We have provided ThaiBev with Management Report with our findings and recommendations. Without affecting the
conclusions presented above, we have the following key observation:
•
Recognising that ThaiBev is in a phase of growth ThaiBev should consider including the sustainability activities and
performance of its International Businesses more fully in future Reports.

Jennifer Iansen-Rogers
Head of Corporate Assurance Services
8 December 2016
ERM Certification and Verification Services, London
www.ermcvs.com; email: post@ermcvs.com
ERM CVS is a member of the ERM Group. The work that ERM CVS conducts for clients is solely related to independent assurance
activities and auditor training. Our processes are designed and implemented to ensure that the work we undertake with clients is free from
bias and conflict of interest. ERM CVS and the ERM staff that have undertaken this engagement work have provided no consultancy
related services to ThaiBev in any respect

139

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

140

ค�ำอธิบายศัพท์
ค�ำศัพท์
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แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก
(Megatrend)

แนวโน้มใหญ่ของโลก ซึ่งจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวที่ต่อเนื่องยาวนาน
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป

ความยั่งยืน
(Sustainability)

การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม

ประเด็นส�ำคัญ
(Materiality)

ข้อมูลที่ครอบคลุมถึงหัวข้อและตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อ
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�ำคัญ
ต่อการตัดสินใจและประเมินผลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(Direct GHG Emission, Scope1)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง คือ การปลดปล่อยจากแหล่งก�ำเนิดขององค์กรที่มี
อ�ำนาจในการจัดการและ/หรือสามารถควบคุมได้

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(Indirect GHG Emission, Scope2)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน ได้แก่ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เกิด
จากการผลิตไฟฟ้า ความร้อน หรือไอน้าที่ถูกน�ำเข้าจากภายนอกเพื่อใช้งานภายในองค์กร

จีเอ็มโอ
(GMO: Genetically Modified Organism)

สิ่งมีชีวิตครอบคลุมพืช สัตว์ แบคทีเรีย หรือจุลินทรีย์ ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรม จาก
กระบวนการทางพันธุวิศวกรรม (Genetic Engineering) โดยการตัดเอายีน (Gene) ของ
สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มาใส่เข้าไปในยีนของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่งซึ่งตามปกติไม่เคยผสมพันธุ์
กันได้ในธรรรมชาติ เพื่อให้สิ่งมีชีวิตชนิดนั้น ที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติตามที่ต้องการ

Global Water Tool
(GWT)

เครื่องมือส�ำหรับแยกความเสี่ยงและโอกาสเรื่องน�้ำขององค์กร ซึ่งจัดท�ำโดยสภาธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development)

Water Resources Review
(WRR)

เครื่องมือส�ำหรับทบทวนความเสี่ยงเรื่องทรัพยากรแหล่งน�้ำภายในองค์กร

การประเมินการใช้น�้ำตลอดวัฎจักรผลิตภัณฑ์
(Water Footprint)

การประเมินปริมาณการใช้น�้ำและปริมาณการเกิดมลภาวะน�้ำ (หรือน�้ำที่เสื่อมคุณภาพ)
โดยตลอดทั้งวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ การผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป
การจัดจ�ำหน่าย การบริโภค และการจัดการของเสีย

3Rs
(reduce, reuse, and recycle)

Reduce คือ การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จ�ำเป็นลง ลดการก่อให้เกิดขยะ
Reuse คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน�ำสิ่งของเครื่องใช้ มาใช้ซ�้ำ
Recycle คือ การน�ำสิ่งของที่ใช้ประโยชน์ในรูปแบบเดิมไม่ได้แล้ว หรือเรียกอีกอย่างว่าเป็น
ขยะ น�ำไปจัดการด้วยกระบวนการต่างๆ แล้วแปรรูปมาเป็นสิ่งใหม่ จากนั้นก็น�ำมาใช้ใหม่

บีโอดี
(BOD: Biochemical Oxygen Demand)

ปริมาณของออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์

ซีโอดี
(COD: Chemical Oxygen Demand)

ปริมาณของออกซิเจนทั้งหมดที่ต้องใช้ส�ำหรับท�ำปฏิกิริยาเคมีกับสารอินทรีย์ที่อยู่ในน�้ำ

pH

สเกลตัวเลขที่แสดงถึงความเป็นกรดหรือเบสของสารละลาย

ทีเอสเอส
(TSS: Total Suspended Solids)

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ในน�้ำทั้งหมดใช้บ่งชี้ความเข้มข้นของของเหลว

ทีดีเอส
(TDS: Total Dissolved Solids)

สัดส่วนน�้ำหนักต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ รวมทั้งเกลือแร่
และโลหะหนักที่ละลายอยู่ในน�้ำ

น�้ำ Make up

น�้ำเติมที่ใช้ส�ำหรับป้อนเข้าหม้อต้มไอน�้ำ

ระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน
(Circular Economy)

ระบบการผลิตที่โลกจะไม่มีของเสียอีกต่อไป โดยของเสียของธุรกิจหนึ่งจะเป็นวัตถุดิบ
ต้นทางของอีกธุรกิจเสมอ
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นวัตกรรม
(Innovation)

การน�ำสิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวความคิด หรือ สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน
หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย และได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิม

การผลิตโดยใช้เครื่องจักร
(Mechanization)

การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการผลิตโดยใช้แรงงานคนเป็นหลักแทนที่ด้วยการใช้
เครื่องจักรในกระบวนการผลิต

ตะบันน�้ำ
(Hydraulic Ram Pump)

อุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งน�้ำจากที่ต�่ำไปยังที่สูงโดยการใช้แรงดันน�้ำและแรงอัดของอากาศ

เทคนิคโคลด์ อินฟิวชัน
(Cold Infusion Technique)

เทคนิคที่ช่วยเพิ่มอัตราการสลายตัวของ CO2 ในน�้ำโดยการเพิ่มความดันและลดอุณหภูมิ
ของน�้ำเพื่อท�ำให้ CO2 ละลายตัวในน�้ำได้มากยิ่งขึ้นและเป็นการเพิ่มความเสถียรของ CO2
ในน�้ำ

การทํานาแบบประณีต
(System of Rice Intensification)
หรือ การดํานากล้าต้นเดียว

การผลิตข้าว ที่เน้นให้ความสําคัญกับศักยภาพที่แท้จริงของต้นข้าว ช่วยลดเมล็ดพันธุ์
ลดปริมาณน�้ำได้มากกว่าครึ่ง ของการทํานาแบบปกติ แต่ได้ผลผลิตข้าว มากขึ้นหรือ
เท่าเดิม

ธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่
(Modern Trade)

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

โรคไม่ติดต่อ หรือ เอ็นซีดี
(NCDs: Non-communicable diseases)

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่ไม่สามารถแพร่กระจายโรคจากคนสู่คนได้ โดยทั่วไปอาจเรียกว่า กลุ่ม
โรคเรื้อรัง ซึ่งหมายถึงโรคที่เกิดต่อเนื่องยาวนาน และมีการด�ำเนินของโรคเป็นไปอย่างช้าๆ
ซึ่งแตกต่างจากโรคติดเชื้อส่วนใหญ่ ที่มักมีการด�ำเนินโรคอย่างรวดเร็ว

ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases – GHGs)

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

ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
(Carbon Footprint Label)

ฉลากที่แสดงระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหน่วยสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นข้อมูลส�ำหรับผู้บริโภคประกอบการตัดสินใจเลือก
ซื้อสินค้า ผลการประเมินจะถูกเทียบเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

การประชุมพหุภาคีของสหประชาชาติ ครั้งที่ 21
(Conference of the Parties: COP21)

การประชุมที่ครบก�ำหนดที่ภาคีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change:
UNFCCC) จะต้องตกลงกันให้ได้มาซึ่งข้อตกลงใหม่ที่จะมาแทนที่พิธีสารเกียวโต ซึ่ง
ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลผูกพันกับทุกภาคีและมีผลบังคับใช้และสามารถเริ่มด�ำเนินการได้
ภายในปี 2563 สามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้ที่ http://newsroom.unfccc.int/

น�้ำกากส่า
Distillery slop (Vinasse)

ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดทีเ่ ป็นผลพลอยได้ทม
ี่ ลี ก
ั ษณะเป็นของเหลวจากกระบวนการกลัน
่ สุรา

หน่วย
วัตต์ (Watt)

หน่วยวัดก�ำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิด
ใช้ในการท�ำงาน

จูล (Joule)

หน่วยของงานหรือพลังงาน โดย 1 จูล คือ งานที่ได้จากการใช้แรง 1 นิวตันกระท�ำต่อวัตถุ
ท�ำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปตามทิศทางของแรงเป็นระยะทาง 1 เมตร

เฮคโตลิตร (Hectolitre)

หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e)

หน่วยแสดงความสามารถในการท�ำให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูปปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)
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มาตรฐาน
ISO 14001

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล

ISO 14046

แนวทางการจัดท�ำรอยเท้าน�้ำหรือวอเตอร์ฟุตปริ้นท์

ISO 50001

ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล

ISO 22000

ระบบการจัดการความปลอดภัยอาหาร

NSF
(National Sanitation Foundation)

มาตรฐานน�้ำดื่มจากมูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา ซึ่งรับรองคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์น�้ำดื่มตามมาตรฐาน 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
ระบบมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยส�ำหรับการผลิตอาหาร
(Food Safety System Certification 22000)
DJSI
(Dow Jones Sustainability Indices)

ดัชนีชี้วัดความยั่งยืนดาวน์โจนส์ เป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการด�ำเนิน
ธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นน�ำระดับโลก

GRI
(Global Reporting Initiatives)

แนวทางส�ำหรับการรายงานผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

SASB
(Sustainability Accounting Standards
Board)

มาตรฐานทางบัญชีความยั่งยืน โดยมีการจ�ำแนกออกเป็น 79 อุตสาหกรรมใน 10 สาขา
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ข้อมูลตามตัวชี้วัด GRI G4 และ UNSDGs
General Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Strategy and Analysis
G4-1

CEO statement

5

-

-

G4-2

Description of key impacts, risks,
and opportunities

39-41

-

-

Organizational Profile
G4-3

Name of the organization

8

-

-

G4-4

Primary brands, products, and
services

9

-

-

G4-5

Location of organization’s
headquarters

9
Please refer to the back cover of the 2016
Sustainability Report

-

-

G4-6

9
Number of countries where the
organization operates and names of
countries where either the
organization has significant
operations or that are specifically
relevant to the sustainability topics
covered in the report

-

-

G4-7

Nature of ownership and legal form

9

-

-

G4-8

Markets served

9

-

-

G4-9

Scale of the organization

9-10

-

-

G4-10

Breakdown of workforce

10, 135

-

-

G4-11

Percentage of total employees
covered by collective bargaining
agreements

Our employees across ThaiBev Group have
the freedom and the right to join an
organization and collective bargaining.

-

16

G4-12

Describe the organization’s supply
chain

13-15

-

G4-13

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

8

-

-

G4-14

Addressing the precautionary
approach or principle

36, 78

-

-

G4-15

External charters, principles, or
initiatives endorsed

5, 16, 78, 96

-

-

G4-16

Membership of associations and
advocacy organizations

Please refer to ThaiBev’s website: http://
www.thaibev.com/th08/aboutus.
aspx?sublv1gID=137

-

-
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General Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

General Standard Disclosures
Identified Material Aspects and Boundaries

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

G4-17

Report coverage of entities
included in the consolidated
financial statements

8, 12
Please refer to ThaiBev’s Annual Report

Yes

-

G4-18

Process for defining the report
content and the aspect boundaries

22-25

Yes

-

G4-19

Material aspects identified

24-25

Yes

-

G4-20

For each material aspect, report the 25
aspect boundary within the
organization

Yes

-

G4-21

For each material aspect, report the 25
aspect boundary outside the
organization

Yes

-

G4-22

The effect of any restatements of
information provided in previous
reports

8, 134

Yes

-

G4-23

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

8

Yes

-

Stakeholder Engagement
G4-24

List of stakeholder groups engaged
by the organization

20-21, 25

Yes

-

G4-25

Basis for identification and
selection of stakeholders

19

Yes

-

G4-26

Approaches to stakeholder
engagement

19-21

Yes

-

G4-27

Key topics and concerns raised

23-25

Yes

-

-

-

Report Profile
G4-28

Reporting period

8

G4-29

Date of most recent previous report 7 April 2016

-

-

G4-30

Reporting cycle

8

-

-

G4-31

Contact point for questions

8

-

-

G4-32

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

8, 143-149

-

-

G4-33

Policy and current practice
regarding external assurance

138-139

-

-

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

145

General Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

General Standard Disclosures
Governance

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Yes

-

G4-34

Governance structure of the
organization

18

G4-41

Process for the highest governance
body to ensure conflicts of interest
are avoided and managed

Please refer to ThaiBev’s Corporate
Governance Report: http://www.thaibev.
com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=139

-

-

G4-44

Evaluation of the highest
governance body’s performance

Please refer to ThaiBev’s Corporate
Governance Report: http://www.thaibev.
com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=139

-

-

G4-46

Highest governance body’s role in
reviewing the organization’s risk
management processes

Please refer to ThaiBev’s Corporate
Governance Report: http://www.thaibev.
com/th08/aboutus.aspx?sublv1gID=139

-

-

G4-48

Position that formally reviews and
approves the organization’s
sustainability report

18, 25

-

-

Ethics and Integrity
G4-56

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

16-17, 37

-

16

G4-57

Internal and external mechanisms
for seeking advice on ethical and
lawful behavior

37
All employees may seek advice on such
behaviors at Whistleblowing@thaibev.com

-

16

G4-58

Internal and external mechanisms
for reporting concerns about
unethical or unlawful behavior

37
All employees may report any such
behaviors at Whistleblowing@thaibev.com

-

16

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Specific Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

ECONOMIC
Economic Performance
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

9, 12

-

G4-EC1

Direct economic value generated
and distributed

10, 12, 132

Yes

G4-EC2

Risks and opportunities due to
climate change

40, 66-93

-

8, 13
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Specific Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Procurement Practices
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

32-35

-

G4-EC9

Spending on local supplier at
significant locations of operation

34, 132

-

-

12

ENVIRONMENT
Energy
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

66, 78-85

G4-EN3

Energy consumption within the
organization

80, 82, 132-133

G4-EN6

Reduction of energy consumption 79, 81-82

-

G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

-

G4-EN8

Total water withdrawal by source 71-72, 133

Yes

G4-EN10

Percentage and total volume of
water recycled and reused

72, 133

Yes

G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

66, 78

-

G4-EN15

Direct greenhouse gas (GHG)
emissions (Scope 1)

80, 84, 133

Yes

G4-EN16

Energy indirect greenhouse gas
(GHG) emissions (Scope 2)

80, 84, 133

Yes

G4-EN18

Greenhouse gas emissions
intensity

80, 84, 133

-

G4-EN19

Reduction of greenhouse gas
(GHG) emissions

35, 79, 83, 84,134

-

Yes

7, 12, 13

Water
66, 70-75

6, 8, 12, 13,
14, 15

Emissions

3, 7, 12, 13

Effluents and Waste
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

66, 88

-

G4-EN22

Total water discharge by quality
and destination

89, 134

Yes

G4-EN23

Total weight of waste by type
and disposal method

90, 134

-

3, 6, 12, 14
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Specific Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

SOCIAL
Employment
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

42-53

-

G4-LA1

Total number and rates of new
employee hires and employee
turnover

135

-

54-55

-

5, 8

Occupational Health and Safety
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

G4-LA6

Please refer to ThaiBev’s website
Types of injury and rates of
injury, occupational diseases, lost
days, absenteeism, and total
number of work-related fatalities

-

3, 8

Training and Education
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

42-53

-

G4-LA9

Average hours of training per
year per employee

45, 136

Yes

Percentage of employees
receiving regular performance
and career development reviews

51, 136-137

G4-LA11

4, 5, 8
Yes

Non-discrimination
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

53

-

G4-HR3

Total number of incidents of
discrimination and corrective
actions taken

53
Please refer to ThaiBev’s Human Rights
Policy at http://www.thaibev.com/en08/
sustainability.aspx?sublv1gID=169

-

5, 8, 16

Freedom of Association and Collective Bargaining
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

33, 53

-

G4-HR4

Operations and suppliers
identified in which the right to
exercise freedom of association
and collective bargaining may be
violated or at significant risk

33, 53
Our suppliers have the freedom and the
right to association and collective
bargaining, as stipulated in the Supplier
Code of Practice. (http://www.thaibev.
com/en08/sustainability.
aspx?sublv1gID=169)

8
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Specific Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Child Labor
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

33, 53

-

G4-HR5

33, 53
Operations and suppliers
identified as having significant
risk for incidents of child labor,
and measures taken to contribute
to the effective abolition of child
labor

8, 16

Forced or Compulsory Labor
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

33, 53

-

G4-HR6

Operations and suppliers
identified as having significant
risk for incidents of forced or
compulsory labor, and measures
to contribute to the elimination
of all forms of forced or
compulsory labor

33, 53

-

G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

33

-

G4-HR9

Total number and percentage of
operations that have been
subject to human rights reviews
or impact assessments

33

-

8

Assessment

12

Supplier Human Rights Assessment
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

33, 53

-

G4-HR10

Percentage of new suppliers that
were screened using human
rights criteria

33, 53
Please refer to the ThaiBev Supplier Code
of Practice (http://www.thaibev.com/
en08/sustainability.aspx?sublv1gID=169)

-

Disclosure on Management
Approach

11, 96-125

-

Percentage of operations with
local community engagement,
impact assessments, and
development programs

99, 137

12

Local Communities
G4-DMA
G4-SO1

Yes

1, 2, 3, 4, 6,
8, 9, 10, 11,
13, 14, 15,
16, 17

รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน 2559
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)

149

Specific Standard Disclosures
Profile

Page/Link/Comment

External
Assurance

UN SDGs
Mapping
Linkage to
Disclosure

Anti-corruption
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

36-37

-

G4-SO4

Communication and training on
anti-corruption policies and
procedures

37

-

G4-SO5

16

Confirmed incidents of corruption 37
and actions taken

-

G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

36-37

-

G4-SO8

Monetary value of significant
fines and total number of
non-monetary sanctions for
non-compliance with laws and
regulations

37

-

Compliance

16

Customer Health and Safety
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

60-63

-

G4-PR1

Percentage of significant product 61-63
and service categories for which
health and safety impacts are
assessed for improvement

-

3

Product and Service Labelling
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

56, 60

-

G4-FP5

Percentage of production volume
manufactured in sites certified
by an independent third party
according to internationally
recognized food safety
management system standards

60-61

3, 12

Marketing Communication
G4-DMA

Disclosure on Management
Approach

56, 58-60

-

G4-PR7

Total number of incidents of
non-compliance with regulations
and voluntary codes concerning
marketing communications,
including advertising, promotion,
and sponsorship, by type of
outcomes

56-57, 62

16

Note

แบบตอบกลับรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2559
ขอบคุณที่ให้ความสนใจในรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2559 ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับเรา
ที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานโดยรวมของการพัฒนาที่ยั่งยืนและการรายงานในอนาคต
* ข้อมูลที่จ�ำเป็นต้องกรอก
ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลับและส่งมุมมองของคุณมาที่อีเมลล์: info@thaibev.com
หรือส่งจดหมายมาที่
ส�ำนักพัฒนาความเป็นเลิศ
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
1. หัวข้อใดเกี่ยวข้องกับท่านมากที่สุด* (กรุณาใส่เครื่องหมาย
ชุมชน 			
องค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้บริโภค 		
หน่วยงานก�ำกับดูแล

ได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
ลูกค้า 		
คู่ค้า		

พนักงาน
นักลงทุน
อื่นๆ โปรดระบุ: ………………........

2. ประสิทธิภาพในการสื่อสารความยั่งยืนของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นอย่างไร*
(กรุณาให้คะแนนโดยใส่เครื่องหมาย
เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)
หัวข้อ						1
2.1 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ			
2.2 ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ					
2.3 ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม					
2.4 ความยั่งยืนด้านสังคม					
2.5 อื่นๆ โปรดระบุ: ……………………………......			

2

3

4

5

3. กรุณาให้คะแนนเนื้อหาและคุณภาพของรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนของไทยเบฟ 2559 ตามหัวข้อต่อไปนี้ เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยี่ยม
และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)*
หัวข้อ						1
3.1 ความสมดุลของเนื้อหา					
3.2 ความชัดเจนของเนื้อหา					
3.3 การเปรียบเทียบได้กับบริษัทอื่น				
3.4 การท�ำสาระส�ำคัญด้านความยั่งยืนและสาระที่เกี่ยวข้อง		
3.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา					
3.6 ความถูกต้องของเนื้อหา					
3.7 ความโปร่งใสของเนื้อหา					
3.8 โครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหา				
3.9 การออกแบบรูปเล่ม					
4. กรุณาให้ความเห็นอื่นๆ ต่อความยั่งยืนและรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน

2

3

4

5

