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GRI 102-14

สารจากกรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่
บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) (”ไทยเบฟ”) มุ่่�งมั่่�นที่่�จะก้้าวขึ้้�น
เป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มครบวงจรในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและ
ยั่่�งยืืน และพร้้อมรัับมืือกัับวิิกฤตการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลกด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิด “ก้้าว-แกร่่งกว่่าเดิิม” (Stronger Than Ever) ซึ่่�งตลอดปีีที่่�ผ่า่ นมา ไทยเบฟ
สามารถสร้้างแรงผลัักดัันเพื่่�อก้้าวข้้ามความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่าง
ไม่่คาดคิิดมาก่่อนและเดิินหน้้าไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
วิิสััยทััศน์์ 2020 ด้้วยห้้ากลยุุทธ์์หลัักที่่�เน้้นการเติิบโตอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ ความหลากหลายของตลาดและผลิิตภััณฑ์์ ตราสิินค้้าที่่�
โดนใจ การขายและกระจายสิินค้้า และความเป็็นมืืออาชีีพ เป็็นกลไก
สำำ�คัญ
ั ที่่�นำำ�พาไทยเบฟไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มครบวงจรใน
ภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ผมมีีความภาคภููมิใิ จที่่�จะกล่่าว
ว่่าไทยเบฟเติิบโตจากบริิษัท
ั ไทยเป็็นบริิษัท
ั เครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�ในภููมิภ
ิ าค
โดยมีีรายได้้จากช่่องทางและผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลาย รวมถึึงการ
ต่่อยอดธุุรกิิจที่่�ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจในกลุ่่�มไทยเบฟอย่่างเข้้มแข็็ง
ไทยเบฟกำำ�ลัง
ั ก้้าวไปสู่่�การพััฒนาครั้้�งต่่อไปขององค์์กรด้้วย
วิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ซึ่่�งจะขัับเคลื่่�อนองค์์กรในช่่วงครึ่่�งแรก
ของทศวรรษหน้้า ภายใต้้วิสั
ิ ัยทััศน์์ PASSION 2025 ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะสรรสร้้างความสามารถ เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง สุุดพลััง
ศัักยภาพไทยเบฟ และพััฒนาความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายในการ “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต”
ร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
ไทยเบฟได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง
(Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำำ�ริขิ อง
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร และได้้น้้อมนำำ�พระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่�จะสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด เพื่่�อประโยชน์์
สุุขของประชาชน มาเป็็นแนวทางการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและเศรษฐกิิจ ตามกรอบการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
17 ประการขององค์์การสหประชาชาติิ ปีี 2573
วิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เป็็นแรงผลัักดัันให้้
ไทยเบฟสร้้างศัักยภาพใหม่่ โดยจััดตั้้�งศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารพิิเศษใน
สถานการณ์์โควิิด-19 (ThaiBev Situation Room, TSR) เพื่่�อดููแล

ความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ และการจััดการ
ห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ครั้้�งนี้้�ย้ำำ�ให้้
เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยนำำ�ระบบและเทคโนโลยีีทาง
ด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั เข้้ามาเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารเชื่่�อมต่่อกัับพนัักงาน
ลููกค้้า และคู่่�ค้้า โดยไทยเบฟมุ่่�งหวัังที่่�จะพััฒนาศัักยภาพนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้� วิิกฤตครั้้�งนี้้�ทำำ�ให้้ไทยเบฟสำำ�รวจประเด็็นด้้านทรััพยากรและ
ความสำำ�คัญ
ั ของความคล่่องตััวทางธุุรกิิจ ไทยเบฟจััดตั้้�งศููนย์์ตรวจ
วิิเคราะห์์ทางการแพทย์์วิภ
ิ าวดีี เพื่่�อตรวจโรคโควิิด-19 สำำ�หรัับพนัักงาน
และประชาชน ความสามารถในการปรัับตััวให้้เข้้ากัับสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ
อย่่างรวดเร็็ว จะทำำ�ให้้ไทยเบฟรัักษาความสำำ�เร็็จทางธุุรกิิจและบรรลุุ
พัันธกิิจขององค์์กร
ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งเน้้นนโยบายความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ไม่่ว่า่ จะเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�ยัังคงเป็็นประเด็็นสำำ�คัญ
ั
และเป็็นปััญหาที่่�ทั่่�วโลกกำำ�ลังั เผชิิญอยู่่� ไทยเบฟลงทุุนในพลัังงานทดแทน
และสนัับสนุุนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ และรายได้้ของคนในชุุมชน ทำำ�ให้้
ไทยเบฟบรรลุุเป้้าหมายที่่�มีีส่่วนร่่วมในการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษา
สาธารณสุุข กีีฬา ศิิลปวััฒนธรรม และการพััฒนาชุุมชน ขณะเดีียวกััน
ไทยเบฟร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�เป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นความ
ยั่่�งยืืนในดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) ทำำ�การผลิิตและส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์ทำ�ำ ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์ให้้กับ
ั โรงพยาบาลและชุุมชน
ต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศไทย ความร่่วมมืือจะมีีมากขึ้้�นตามพัันธกรณีีในฐานะ
สมาชิิกของ สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ก (UN Global Compact)
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังคำำ�นึง
ึ ถึึงการสร้้างความร่่วมมืือกัับอุุตสาหกรรม
อื่่�น ๆ เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประการที่่� 17 ของ
องค์์การสหประชาชาติิ (SDG 17) “ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน”
เพื่่�อขยายความช่่วยเหลืือชุุมชนในวงกว้้าง ไทยเบฟได้้ร่ว่ มก่่อตั้้�ง
เครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain
Network: TSCN) เพื่่�อร่่วมกัันช่่วยเหลืือให้้กับ
ั พัันธมิิตรทางธุุรกิิจขนาด
กลางและขนาดย่่อม ในปีี 2563 ไทยเบฟริิเริ่่�มการจััดงาน Thailand
Sustainability Expo (TSX) 2020 ซึ่่�งสร้้างพลัังความร่่วมมืือของบริิษัท
ั
ชั้้�นนำำ�ในประเทศไทย ในการสร้้างแรงบัันดาลใจในการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ระดัับประเทศและระดัับโลก
ขอขอบคุุณพนัักงานทุุกท่่านที่่�ทุ่่�มเทตลอดทั้้�งปีี ความกระตืือรืือร้้น
ความอุุตสาหะและความเพีียรพยายาม ร่่วมกัันของพนัักงานทุุกท่่าน คู่่�ค้้า
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทำำ�ให้้ไทยเบฟเติิบโตและก้้าวแกร่่งกว่่าเดิิม
(Stronger Than Ever)

ฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

7

สารจากคณะกรรมการ
ขณะทีไ่ ทยเบฟมุง่ ดำ�เนินธุรกิจท่ามกลางความผันแปรและความท้าทายครัง้ ใหญ่
ทีเ่ กิดขึน
้ ทัว่ โลก คณะกรรมการบริษท
ั ไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) มุง่ มัน
่ ะ
่ ทีจ
สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน โดยมีวส
ิ ย
ั ทัศน์ PASSION
2025 ซึง่ เป็นเป้าหมายใหม่ในแผนการดำ�เนินธุรกิจของไทยเบฟ เป็นแรงขับเคลือ
่ น
นำ�พาองค์กรสูก
่ ารสรรสร้างความสามารถ เสริมแกร่งความเป็นหนึง
่ สุดพลัง
ศั กยภาพไทยเบฟ เพื่ อสร้างโอกาสทางธุรกิ จใหม่ ๆ ที่ จะนำ�มาซึ่งประโยชน์ต่อ
ผูถ
้ อ
ื หุน
้ และผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงชุมชนรอบพืน
้ ทีป
่ ฏิบต
ั ง
ิ านและประเทศ
ต่าง ๆ ที่ไทยเบฟดำ�เนินธุรกิจอยู่
คณะกรรมการฯ พิจารณาปัจจัยด้านความยัง่ ยืนทีเ่ กีย
่ วข้องกับสิง่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ได้แก่ การส่งเสริมสุขภาพและความ
ปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค ผลิตภัณฑ์ทด
ี่ ต
ี อ
่ สุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ และการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในห่วงโซ่อป
ุ ทาน โดย
นำ�มาใช้เป็นเกณฑ์ส�ำ คัญในการกำ�หนดแผนกลยุทธ์โดยรวมของกลุม
่ ไทยเบฟ คณะกรรมการฯ ได้รบ
ั แรงบันดาลใจจากหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำ�ริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมพ
ิ ล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมนำ�พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสน
ิ ทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห
่ วั ทีจ่ ะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพือ
่ ประโยชน์สข
ุ ของประชาชน มาใช้เป็นแนวทางปฏิบต
ั เิ พือ
่ ให้เกิดการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน
ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 ทัว่ โลก คณะกรรมการฯ ให้การสนับสนุนคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งอย่างเต็มที่
ในการกำ�หนดแนวคิดริเริม
่ และความพยายามในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน สิง่ สำ�คัญคือการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความคล่องตัวและสามารถ
ปรับตัวให้ทน
ั ต่อสถานการณ์ตา่ ง ๆ อย่างรวดเร็ว เพือ
่ ให้หว่ งโซ่อป
ุ ทานของธุรกิจดำ�เนินไปอย่างต่อเนือ
่ ง นอกจากนี้ ไทยเบฟยังให้ความสำ�คัญ
กับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน คูค
่ า้ พันธมิตรทางธุรกิจและผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสีย ในฐานะบริษท
ั เครือ่ งดืม
่ ครบวงจรชัน
ิ าค
้ นำ�ในภูมภ
คณะกรรมการฯ ตระหนักดีถงึ บทบาทการเป็นผูน
้ �ำ ในการสร้างผลกระทบเชิงบวกเพือ
่ ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตทีเ่ กิดขึน
้ กับ
ผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย
คณะกรรมการฯ ได้ก�ำ กับดูแลและกำ�หนดแนวทางให้คณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง ซึง่ คณะกรรมการฯ ได้รบ
ั การ
รายงานความคืบหน้าและอุปสรรคในการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืนจากคณะกรรมการบริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ งและคณะผูบ
้ ริหาร
ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ ได้ประเมินการปฏิบต
ั งิ านของคณะผูบ
้ ริหารด้วยความโปร่งใส โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินโครงการต่าง ๆ
ด้านความยัง่ ยืนทีส
่ �ำ เร็จด้วยความมุง่ มัน
่ ตัง้ ใจ และตามเป้าหมายทีไ่ ด้ระบุไว้ในรายงานฉบับนี้
คณะกรรมการฯ มุง่ มัน
่ สารเกีย
่ วกับธุรกิจของกลุม
่ ไทยเบฟต่อผูถ
้ อ
ื หุน
้ และผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียของ
่ ในการบริหารธุรกิจอย่างโปร่งใส มีการสือ
องค์กรอย่างเปิดเผยและชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนและในรายงานประจำ�ปีของไทยเบฟมีความสอดคล้องกับ
ความมุง่ มัน
้ งั ได้กล่าวถึงความพยายามอย่างต่อเนือ
่ งของกลุม
่ ไทยเบฟ ในการดำ�เนินการตามหลักธรรมาภิบาลและ
่ ดังกล่าว รายงานฉบับนีย
เสริมสร้างความร่วมมือกับผูม
้ ส
ี ว่ นได้สว่ นเสียให้มค
ี วามแข็งแกร่ง เพือ
่ ผลักดันให้เกิดประโยชน์ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจทัง้ ใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ
คณะกรรมการฯ มีความมุง่ หวังเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะแจ้งความคืบหน้าให้ทา่ นรับทราบต่อไป
คณะกรรมการ
บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นก้้าวไปยัังเป้้าหมายสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�บริิษััทเครื่่�องดื่่�มครบวงจร
ในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างเต็็มภาคภููมิ ด้
ิ ว้ ยการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญในการพััฒนาธุุรกิิจด้้วยการสร้้างสรรค์์นวััตกรรม
เพื่่�อสิ่่�งที่่�ดีีกว่่าสำำ�หรัับผู้้�บริิโภคในทุุกช่่วงเวลาของชีีวิต
ิ ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
ประโยชน์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยความเชื่่�อมั่่�นว่่า
“การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต” คืือรากฐานที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การ
เป็็นผู้้�นำำ�ทั้้�งในประเทศ และภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกียวก
่
บ
ั รายงานฉบับนี้
GRI 102-1
GRI 102-12
GRI 102-50
GRI 102-52
GRI 102-53
GRI 102-54
GRI 102-56

บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) ยัังคงเดิินหน้้าพััฒนา
ความยั่่�งยืืนเพื่่�อเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มครบวงจรในภููมิภ
ิ าค
อาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน ขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�วิิสััยทััศน์์
PASSION 2025
ในปีี 2563 ไทยเบฟจััดทำำ�รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�
เป็็นฉบัับที่่� 7 โดยได้้จัด
ั ทำำ�เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีีนับ
ั ตั้้�งแต่่ปีี 2555
รายงานทุุกฉบัับจััดทำำ�ขึ้้�นตามหลัักเกณฑ์์ในแบบหลััก (Core)
ของกรอบการรายงานความยั่่�งยืืนสากล Global Reporting
Initiative (GRI)  ขณะเดีียวกัันได้้ประยุุกต์์ใช้้แนวทางการ
รายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่่�งเป็็นรายงาน
ความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการที่่�แสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานและ
การสร้้างคุุณค่่าแก่่ผู้้�ถือ
ื หุ้้�น และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ
แบบองค์์รวม
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมีีเจตนารมณ์์และวััตถุุประสงค์์ในการจััดทำำ�รายงานเพื่่�อเป็็นช่่องทางการสื่่�อสารสาระสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ด้้วยหลัักการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยไทยเบฟและบริิษัท
ั ในกลุ่่�มไทยเบฟ (“กลุ่่�มไทยเบฟ”) ได้้น้อ
้ มนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร มาปฏิิบัติ
ั ิใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนาความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดหััวข้้อและ
เนื้้�อหาบนพื้้�นฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมสาระสำำ�คััญ 4 ด้้าน คืือ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ศิิลปวััฒนธรรม
และเศรษฐกิิจ สร้้างความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs)  

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

รายงานการพัั ฒ นาที่่�ยั่่�งยืื น ฉบัั บ นี้้�จััด ทำำ �ขึ้้� นเพื่่�อนำำ � เสนอ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มไทยเบฟ
ที่่�เป็็นไปตามแนวทางการพััฒนาความยั่่�งยืืน รวมถึึงได้้รับ
ั การ
ตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินปีี 2563 ผ่่านการ
สอบบััญชีีจากผู้้�สอบบััญชีี (บริิษััท เคพีีเอ็็มจีี ภูมิ
ู ไิ ชยสอบบััญชีี
จำำ�กััด หรืือ KPMG) โดยรายงานของผู้้�สอบบััญชีีได้้แสดงไว้้
ในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของไทยเบฟ ส่่ วนการตรวจสอบ
ผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ด้้านการอบรมพนัักงาน
ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของไทยเบฟ ได้้รับ
ั การ
ตรวจสอบความถููกต้้องและให้้ความเชื่่�อมั่่�นจากบริิษััท Lloyd’s
Register International (Thailand) Limited ซึ่่�งเอกสาร
การรัับรองความน่่ าเชื่่�อถืื อของข้้อมููลแสดงอยู่่�ในหัั วข้้อ
การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอกในรายงานฉบัับนี้้� 

ขอบเขตการรายงาน
ข้้อมููลในรายงานฉบัับนี้้�เป็็นข้้อมููลในปีีงบประมาณ 2563 โดยขอบเขต
การรายงานครอบคลุุม กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟในประเทศไทยและ
ต่่างประเทศ เพื่่�อสะท้้อนการเติิบโตทางธุุรกิิจของไทยเบฟ และ
นำำ�เสนอแผนการขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปสู่่�วิิสััยทััศน์์
PASSION 2025 รวมไปถึึงรายงานประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงาน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัั งคมครอบคลุุมระยะเวลา 12 เดืือนจาก
เดืือนตุุลาคม 2562 ถึึงเดืือนกัันยายน 2563 โดยทำำ�การรวบรวม
ข้้อมููลจากโรงงานผลิิต 40 แห่่ง ได้้แก่่ โรงงานสุุรา 25 แห่่ง (19 แห่่ง
ในประเทศไทย 5 แห่่งในสหราชอาณาจัักร และ 1 แห่่งในประเทศ
เมีียนมา) โรงงานเบีียร์์ 3 แห่่งในประเทศไทย โรงงานผลิิ ต
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ 11 แห่่งในประเทศไทย โรงงานผลิิต
อาหาร 1 แห่่งในประเทศไทย และข้้อมููลจากศููนย์์กระจายสิิ นค้้า
11 แห่่งในประเทศไทย

ไทยเบฟจััดทำำ�รายงานการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�ทั้้�งภาษาไทยและ
ภาษาอัังกฤษ รวมถึึงเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของไทยเบฟ www.
sustainability.thaibev.com หากท่่านมีีข้อ
้ เสนอแนะหรืือข้้อสงสััย
ประการใด สามารถติิดต่่อได้้ทาง sustainability@thaibev.com
หรืือแสดงความเห็็นเพิ่่�มเติิม โดยใช้้แบบฟอร์์มที่่�แนบท้้ายรายงาน
ฉบัับนี้้� ไทยเบฟมีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะพิิจารณาข้้อเสนอแนะ
ดัังกล่่าวและนำำ�ไปปรัับปรุุงคุุณภาพของรายงานต่่อไป
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เกี่ยวกับไทยเบฟ

เกียวก
่
บ
ั ไทยเบฟ
GRI 102-1
GRI 102-2
GRI 102-3
GRI 102-4
GRI 102-6

ไทยเบฟมีีสำ�นั
ำ ก
ั งานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย
และเป็็นผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มรายใหญ่่ในอาเซีียน ประกอบด้้วย
4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ สุรุ า เบีียร์์ เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์
และอาหาร ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิกใน
ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability
Indices หรืือ DJSI) ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (DJSI Emerging
Markets) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5 เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มดััชนีีโลก (DJSI
World) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 และเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เครื่่�องดื่่�มระดัับโลกเป็็นปีีที่่� 3 โดยไทยเบฟเป็็นบริิษัท
ั แรก
ในเอเชีียที่่�ได้้รับ
ั การจััดอัันดัับให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
เครื่่�องดื่่�มอย่่างต่่อเนื่่�อง สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
Arctic Ocean

EUROPE
ยุโรป

NORTH
AMERICA
อเมริกาเหนือ

Paciﬁc Ocean

ASIA
เอเชีย

AFRICA
แอฟริกา

ThaiBev Group
กลุ่มไทยเบฟ

Australia

Indian Ocean

ออสเตรเลีย

Southern Ocean

Atlantic Ocean

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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วิิสััยทัศ
ั น์์องค์์กร
ปีี 2563 ที่่�ผ่่านมาเป็็นปีีสุด
ุ ท้้ายของแผนธุุรกิิจ 6 ปีี (2558 - 2563)
ของไทยเบฟที่่�วางไว้้ในแผนขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจตามวิิสัย
ั ทััศน์์ Vision
2020 โดยไทยเบฟเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง ก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจ
อาหารและเครื่่�องดื่่�มในอาเซีียนได้้สำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้
นัับจากวัันนี้้�กลุ่่�มไทยเบฟพร้้อมที่่�จะต่่อยอดความสำำ�เร็็จไปสู่่�ก้้าว
ที่่�แข็็งแกร่่ง มั่่�นคง และยั่่�งยืืนกว่่าเดิิมด้้วยวิิสัย
ั ทััศน์์ PASSION 2025
P
A
S
S
I
O
N

=
=
=
=
=
=
=

Perseverance
Admirable
Speed
Sustainability
Innovation
#One
Networked

เพีียรพยายาม
เป็็นที่่�ชื่่�นชม
รวดเร็็ว
ยั่่�งยืืน
สร้้างสรรค์์
เป็็นที่่�หนึ่่�ง
เพื่่�อนพัันธมิิตร

วิิสัย
ั ทััศน์์ PASSION 2025 สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นและทุ่่�มเทที่่�จะนำำ�พา
กลุ่่�มไทยเบฟข้้ามผ่่านวิิกฤตด้้วยก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม เพื่่�อบรรลุุ
วิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ไทยเบฟมีีแผนปฏิิรูป
ู การดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้ 3 แนวทางหลัักคืือ
1.	BUILD (สรรสร้้างความสามารถ) คืือ สร้้างขีีดความสามารถและ
โอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ด้้วยการต่่อยอดจากพื้้�นฐานธุุรกิิจที่่�มีีอยู่่� 
2.	STRENGTHEN (เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง) คืือ เสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก เพื่่�อรัักษาและก้้าวไปสู่่�ความเป็็น
ผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มครบวงจรในภููมิภ
ิ าคอาเซีียน
3.	UNLOCK (สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ) คืือ นำำ�ทรััพยากรต่่าง ๆ
รวมถึึงทรััพยากรบุุคคล ของไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�มาพััฒนา
ศัักยภาพ และก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุด

พัันธกิิจ
พัันธกิิจของไทยเบฟคืือ “การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจาก
การเติิบโต” โดยการประสานสััมพัันธภาพกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ส่่งมอบคุุณค่่าที่่�สำำ�คััญ 6 ประการ
• มอบผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพให้้ผู้้�บริิโภค
• ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าโดยให้้บริิการอย่่างมืืออาชีีพ
• มอบผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยการเติิบโต
ของรายได้้และผลกำำ�ไรที่่�มั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง
• เป็็นแบบอย่่างในด้้านความเป็็นมืืออาชีีพ ความโปร่่งใส และ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
• มอบความไว้้วางใจ อำำ�นาจในการตััดสิินใจ และรางวััลแก่่
พนัักงาน เพื่่�อสร้้างความร่่วมรัับผิิดชอบ
• สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม

กลยุุทธ์์
•

การเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ไทยเบฟวางเป้้าหมายที่่�จะก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มขนาดใหญ่่ในอาเซีียน

•

ความหลากหลายของตลาดและผลิิตภััณฑ์์
ไ ทยเบฟวางแผนที่่�จะกระจายรายได้้เพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
โดยเพิ่่�มสััดส่่วนรายได้้จากการขายเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์
และรายได้้จากการขายสิินค้้าในต่่างประเทศ

•

ตราสิินค้้าที่่�โดนใจ
ธุุรกิิจของไทยเบฟแบ่่งเป็็น 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก คืือ สุุรา เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และอาหาร โดยแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ
มีีการกำำ�หนดผลิิตภััณฑ์์หลััก รวมถึึงตลาดหลัักและตลาดรอง
ที่่�มีีศัักยภาพในการเติิบโตสููง

•

การขายและกระจายสิินค้้าที่่�แข็็งแกร่่ง
ไ ทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาเครืือข่่ายการกระจายสิินค้้าให้้มีค
ี วาม
แข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้�น ผ่่านการจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานและสร้้าง
พัันธมิิตรเครืือข่่าย

•

ความเป็็นมืืออาชีีพ
ไ ทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างทีีมงานที่่�มีีความหลากหลายและ
มีีประสิิทธิิภาพ สามารถสร้้างประโยชน์์จากการทำำ�งานร่่วมกััน
ระหว่่างกลุ่่�มธุุรกิิจ และเสริิมสร้้างศัักยภาพของไทยเบฟในระยะยาว

สิินค้้าและบริิการ
ไทยเบฟจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าครอบคลุุมกว่่า 90 ประเทศทั่่�วโลก ผลิิตภััณฑ์์
อาหารและเครื่่�องดื่่�มของไทยเบฟผลิิตจากโรงงานสุุรา 29 แห่่ง (19 แห่่ง
ในประเทศไทย 5 แห่่งในสหราชอาณาจัักร 2 แห่่งในประเทศเวีียดนาม
2 แห่่งในประเทศเมีียนมา และ 1 แห่่งในประเทศจีีน) โรงงานเบีียร์์ 30 แห่่ง
(3 แห่่งในประเทศไทย 26 แห่่งในประเทศเวีียดนาม และ 1 แห่่งในประเทศ
เมีียนมา) โรงงานผลิิตเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ 31 แห่่ง (21 แห่่ง
ในประเทศไทย 8 แห่่งในประเทศมาเลเซีีย 1 แห่่งในประเทศสิิงคโปร์์ และ
1 แห่่งในประเทศเวีียดนาม) และโรงงานผลิิตอาหาร 1 แห่่งในประเทศไทย
ทั้้�งนี้้� ณ วัันที่่� 30 กัันยายน 2563 บริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ มีีจำ�ำ นวน
รวมทั้้�งสิ้้�น 219 บริิษััท* ดัังนี้้�
• บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) 1 บริิษััท
• บริิษััทในประเทศไทย 107 บริิษััท แบ่่งเป็็นบริิษััทย่่อย 106 บริิษััท
และบริิษััทซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อย 1 บริิษััท คืือ บริิษััท
เพ็็ทฟอร์์ม (ไทยแลนด์์) จำำ�กััด
• บริิษััทในต่่างประเทศ 111 บริิษััท (แบ่่งเป็็นบริิษััทย่่อย 87 บริิษััท
และบริิษััทซึ่่�งเป็็นบริิษััทร่่วมของบริิษััทย่่อยทางอ้้อม 19 บริิษััท และ
บริิษััทร่่วมค้้าของบริิษััทย่่อยทางอ้้อมในกลุ่่�ม SABECO 5 บริิษััท)
ไทยเบฟมีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีชื่่�
ี อเสีียง ดัังนี้้�
• ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มสุุรา ได้้แก่่ รวงข้้าว หงษ์์ทอง แสงโสม เบลนด์์ 285
แม่่โขง Grand Royal, Balblair, Old Pulteney
• ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเบีียร์์ คืือ เบีียร์์ช้า้ ง ซึ่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์หลัักที่่�
ได้้รับ
ั การยอมรัับอย่่างกว้้างขวางในกลุ่่�มนัักดื่่�มเบีียร์์ทั้้�งชาวไทย
และต่่างประเทศ และผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเบีียร์์ประเทศเวีียดนาม
เบีียร์์ไซ่่ง่อ
่ น และ 333
• ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ ได้้แก่่ ชาเขีียวโออิิชิิ
เครื่่�องดื่่�มอััดลมเอส เครื่่�องดื่่�มอััดลมเพื่่�อสุุขภาพ 100 พลััส
น้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล โซดาร็็อคเมาเท็็น และน้ำำ�แร่่ช้า้ ง
• ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มอาหาร ประกอบไปด้้วยร้้านอาหารที่่�อยู่่�ในกลุ่่�ม
OISHI, Hyde & Seek, Man Fu Yuan, mx cakes & bakery,
Chilli Thai, SO asean Café & Restaurant, Eat Pot, Food
Street, POT Ministry, Café Chilli, เสืือใต้้ และร้้าน KFC
ในประเทศไทยจำำ�นวนทั้้�งหมด 305 สาขา ภายใต้้การบริิหารงาน
โดยบริิษััท เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด
*รายละเอีียดปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของไทยเบฟ
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ความสำ�เร็จด้านความยัง
่ ยืน
นอกเหนืือจากการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจให้้เติิบโตก้้าวขึ้้�นไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจ
เครื่่�องดื่่�มครบวงจรในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างต่่อเนื่่�อง ไทยเบฟยัังมุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้า
ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม ภายใต้้วิสั
ิ ัยทััศน์์  2020 ที่่�มุ่่�งเน้้นนโยบายสร้้างความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมควบคู่่�กัันไป ส่่งผลให้้ตลอด 6 ปีีที่่�ผ่า่ นมา ตั้้�งแต่่ปีี
2558 - 2563 ไทยเบฟได้้รับ
ั รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จมากมาย รวมถึึงได้้รับ
ั คััดเลืือก
เป็็นสมาชิิกในดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices
หรืือ DJSI) ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (DJSI Emerging Markets) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
และกลุ่่�มดััชนีีโลก (DJSI World) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 และเป็็นบริิษััทแรกในเอเชีีย
ที่่�ได้้รับ
ั การจััดอัันดัับด้้วยคะแนนประเมิินด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนสููงสุุดและได้้รับ
ั
การคััดเลืือกให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มระดัับโลกต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาความยั่่�งยืืนขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

สมาชิกดัชนี
กลุ่มตลาดเกิดใหม่
ป�
ติMember
ดต่อof กัน
DJSI Emerging
Markets

สมาชิก
กลุ่มดัชนีโลก
ป�
Member of
ติดต่อกัน
DJSI World
4

5

รางวััลการพััฒนา
ความยั่ง
่� ยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

•

•

•
•

•

 ระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
ก
สิ่่�งแวดล้้อม: รางวััลการบริิหารจััดการ
ความร่่วมมืือของกลุ่่�มบริิษัท
ั จากงาน
สััมมนาวิิชาการและเผยแพร่่ผลงาน
สถาบัันน้ำำ�และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
กรมทรััพยากรน้ำำ�บาดาล: รางวััลโครงการ
สร้้างต้้นแบบและขยายเครืือข่่ายการ
บริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�บาดาล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ในภาคอุุตสาหกรรม
ด้้วยเครื่่�องมืือทางสัังคม
กระทรวงอุุตสาหกรรม: รางวััลการ
อนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟูู แม่่น้ำำ�ดีเี ด่่น
“โรงงานต้้นแบบน้ำำ�”
กระทรวงพลัังงาน: Thailand Energy
Award
กระทรวงพลัังงาน โดยกรมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัก
ั ษ์์พลัังงาน:
รางวััลโครงการพััฒนาต่่อยอดการ
ดำำ�เนิินการจััดการพลัังงาน ตามกฎหมาย
ประเทศไทยไปสู่่�ระบบการจััดการ
พลัังงานในระดัับสากล ISO 50001
สมาคมการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ไทย: รางวััล
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ยอดเยี่่�ยม THAI PACK
AWARDS สำำ�หรัับบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เครื่่�องดื่่�ม
โออิิชิิ ซากุุระ สตรอเบอร์์รี่่�

3

consecutive years

รางวััลการพััฒนา
ความยั่่ง
� ยืืนด้้านสัังคม

(ระหว่่างปีี 2558 – 2563)

•

ผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก
ป�
DJSI ติ
Beverage
ดต่อกัน
Industry Leader

consecutive years

consecutive years

รางวััลการพััฒนา
ความยั่ง
่� ยืืนด้้านเศรษฐกิิจ

(ระหว่่างปีี 2558 – 2563)

•

•

•

 ระทรวงแรงงาน: รางวััลประกาศ
ก
เกีียรติิคุณ
ุ ผู้้�ทำำ�คุณ
ุ ประโยชน์์
ด้้านแรงงาน
สถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งาน (องค์์การมหาชน): รางวััล Zero
Accident Campaign
Employer Branding Institute
and World HRD Congress: Best
Employer Brand, Dream Employer
of the Year และ Award for Talent
Management
HR Asia Awards: HR Asia Best
Companies to Work for in Asia 2019
(Thailand Edition)
InfluentialBrand®: Asia’s Top
Employer Brand Award
Enterprise Asia: International
Innovation Awards in Organization
& Culture
Southeast Asia Institutional
Investor Corporate Awards:
Best Strategic Corporate
Social Responsibility

Award lists

•

•
•

•
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(ระหว่่างปีี 2558 – 2563)

•
•

•

•

 hailand Top Company Awards:
T
Top Outstanding Award
สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
(TMA): Thailand Corporate
Excellence Award
Southeast Asia Institutional Investor
Corporate Awards: Most Organized
Investor Relations Award, Most
Consistent Dividend Policy Award,
Most Transparent Company Award
Alpha Southeast Asia: Strongest
Adherence to Corporate
Governance Award
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ตัวเลขชีว้ ด
ั ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตัวเลขชีว้ ด
ั ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบต
ั ิงาน
GRI 201-1

ปีี 2563

รายได้้รวม (ประจำำ�ปี)ี

(รายละเอีียดปรากฏในรายงานประจำำ�ปีี 2563 ของไทยเบฟ)

259,392
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563
ระยะเวลา 12 เดือน

74%

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

ปีี 2562

รายได้้รวม (ประจำำ�ปี)ี

274,110
ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562
ระยะเวลา 12 เดือน

71%

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

ล้านบาท

26%

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ

ล้านบาท

29%

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ยอดขาย (ล้านบาท)
300,000

กำ�ไร (ล้านบาท)
267,357

253,481

150,000

0

2563

2562

26,083

26,065

0

2562

2563

189,966

178,620

2562

2563

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

30,000

0

30,000

15,000

เงินปันผลประจำ�ปี (ล้านบาท)

15,000

300,000

12,054

11,553

2562

2563

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)

150,000

0

ภาษีเงินได้นิติบค
ุ คล (ล้านบาท)

30,000

30,000
21,880

20,008

15,000

15,000
5,229

0
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2562

2563

0

2562

อัตราส่ วนหนี้สิ น
ต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562

1.71 เท่า

ปี 2563

1.42 เท่า

อัตราผลตอบแทน
ต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2562

17.06%

ปี 2563

15.81%

6,866

2563

หมายเหตุุ
1. การสร้้างและปัันส่่วนมููลค่่าทางเศรษฐกิิจประกอบด้้วยรายได้้ (อ้้างอิิง GRI 201-1: Revenue) ต้้นทุุนขาย (อ้้างอิิง GRI 201-1: Operating Costs) ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์
ของพนัักงาน (อ้้างอิิง GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีีเงิินได้้นิิติิบุคค
ุ ล (อ้้างอิิง GRI 201-1: Payments to Government) และเงิินปัันผลประจำำ�ปีี
(อ้้างอิิง GRI 201-1: Payments to Providers of Capital)
2. ค่่าใช้้จ่า่ ยผลประโยชน์์ของพนัักงานซึ่่ง
� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนขาย คืือ จำำ�นวน 5,511 ล้้านบาท ในช่่วงเดืือนตุุลาคม 2562 - เดืือนกัันยายน 2563 และจำำ�นวน 5,978
ล้้านบาท ในช่่วงเดืือนตุุลาคม 2561 - เดืือนกัันยายน 2562 ภาษีีสรรพสามิิตจ่า่ ยให้้รัฐ
ั บาลเป็็นส่่วนหนึ่่�งของต้้นทุุนขายด้้วย
3. รายได้้จำ�ำ แนกตามเขตภููมิศ
ิ าสตร์์ของกลุ่่�มบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ตามงบการเงิินของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััทย่่อย สำำ�หรัับปีีนี้้�
สิ้้�นสุุดวัันที่่� 30 กัันยายน 2563
4. เงิินปัันผลประจำำ�ปีสำ
ี ำ�หรัับผู้้�ถืือหุ้้�นของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
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ความสำ�เร็จด้านความยัง
่ ยืน
ทีส
่ ำ�คัญในปี 2563
สิ่่�งแวดล้้อม

อััตราส่่วนการใช้้พลัังงาน

อััตราส่่วนการใช้้น้ำำ�

ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์

ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์

เปรีียบเทีียบกัับปีีฐาน 2557

เปรีียบเทีียบกัับปีีฐาน 2557

ลดลง 7.3%

อััตราส่่วนการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์

ลดลง 12.9%
เปรีียบเทีียบกัับปีีฐาน 2557

ลดลง 11.3%

อััตราส่่วน*
ของบรรจุุภััณฑ์์หลััก**
มาจากการใช้้ซ้ำำ� การนำำ�กลัับ
มาใช้้ใหม่่ และการเก็็บกลัับคืืน

82%

*คำำ�นวณจากยอดขายโดยเทีียบจากน้ำำ�หนัักบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
**บรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลััก ได้้แก่่ ขวดแก้้วที่่�ใช้้บรรจุุผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มสุุรา เบีียร์์ น้ำำ�ดื่่�ม และเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ ที่่�สามารถนำำ�กลัับมาคืืนเพื่่�อใช้้ซ้ำำ� 
หรืือใช้้ใหม่่ได้้ (returnable glass bottles)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

สัังคม

ชั่่�วโมงฝึึกอบรมพนัักงานรวม

803,757 ชั่่�วโมง

งบประมาณในการฝึึกอบรม

85 ล้้านบาท

การมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงานจิิตอาสากลุ่่�มไทยเบฟ

1,387 คน
ชั่่�วโมงจิิตอาสา

15,429 ชั่่ว� โมง

100% ของสถานประกอบการของกลุ่่�มไทยเบฟ
มีีการดำำ�เนิินโครงการพััฒนาชุุมชนที่่�ตอบรัับ
ความต้้องการของชุุมชนโดยรอบ*

*สถานประกอบการ หมายถึึง สถานประกอบการที่่�มีีการประเมิินว่่า
การดำำ�เนิินการของกลุ่่�มไทยเบฟอาจมีีผลกระทบต่่อชุุมชน ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ทางตรงหรืือทางอ้้อม และกลุ่่�มไทยเบฟจััดให้้มีโี ครงการพััฒนาชุุมชน
รอบสถานประกอบการ (32 แห่่ง)

เศรษฐกิิจ
อััตราส่่วนผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รับ
ั การรัับรอง  “ทางเลืือกสุุขภาพ”
คิิดเป็็น

59%

  ของกลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์

50%

เกิินกว่่าเป้้าหมายปีี 2568 ที่่�ตั้้�งไว้้ที่่� 
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บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

21

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

แนวทางการพัฒนา
ความยั่งยืนของไทยเบฟ
ไทยเบฟมุ่่ง
� มั่่น
� งดื่่�มในภููมิิภาคอาเซีียน
� ก้้าวไปสู่่�การเป็็นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่อ
ที่่�มีค
ี วามรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม โดยไทยเบฟได้้น้้อมนำำ�
หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ตร พร้้อมทั้้�งยึึดถืือเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่ง
�่ ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ 17 ประการ และเข้้าร่่วมเป็็น
สมาชิิกข้อ
้ ตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact)

ห่่วงโซ่่คุุณค่่าของไทยเบฟ

22

แนวทางการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ

25

ไทยเบฟกัับโรคโควิิด-19

34

การบริิหารความเสี่่�ยง

42

ความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
และการรัักษาความมั่่น
� คงปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์

46

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของไทยเบฟ

GRI 102-9

ห่ว งโซ่คณ
ุ ค่าของไทยเบฟ
ปััจจััย

ทุนทางการเงิน

ทุนทางการผลิต

ทุนด้านบุคลากร

ทุนทางปัญญา

•

•

•

•

•

•

•

มล
ู ค่าหลักทรัพย์
351,690 ล้านบาท
หนี้สิน 254,115
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
179,405 ล้านบาท

•

 ินทรัพย์รวม
ส
433,520 ล้านบาท
ที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
61,347 ล้านบาท

(ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)

ั ฑ์ / หนว่ ยธรุ ก
ิ ภณ
ุ่ ผลต
จ
ิ
กลม

้ ว่ นเสย
ี
ี ว่ นไดส
ู้ ส
ผม

ทุนทางสิ่ งแวดล้อม

•
•

•

•

 วามสัมพันธ์ระหว่าง
ค
ไทยเบฟและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ความร่วมมือกับคู่ค้า
มล
ู ค่าการลงทุน
เพื่อสังคมมากกว่า
600 ล้านบาท

•

 �ำ นวนการใช้
จ
ทรัพยากรน้ำ� 24,867
ล้านลูกบาศก์เมตร
จ�ำ นวนการใช้พลังงาน
8,233,894,388 GJ

1. ธ
รุ ก
ิจส

1. ผ
บู้

น
กช
การกระจาย
สินค้า

การผลิต

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ
การตลาดและ
การขาย

ห
7.

การจัดซื�อจัดหา

4

กลยุุทธ์์

การเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ความหลากหลายของตลาดและ
ผลิิตภััณฑ์์
ตราสิินค้้าที่่�โดนใจ
การขายและการกระจายสิินค้้าที่่�
แข็็งแกร่่ง
ความเป็็นมืืออาชีีพ

าร
อาห
กจิ
ธรุ

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

ิ เครอ
ื� งด
3. ธรุ กจ
ม
�
ื
ไ
ม
ี ร์
ม
่ แ
ี อล
เบย
ก
รุ กจิ
อ
3
.
ู คา้
ฮอ
พนก
2. ธ
2. ลก
ั งา
ล์
น

าเอ

ทุนทางสั งคม

ภค
รโิ

ั จำหนา่ ย
ารจด
7. หน
ทางก
ง
อ
่
ว่ ยง
านช
าน
ง
8
ฐ
ั
.
ร
อ
ย
ค
ง
บคุ
คก
ว่
ภา
์
น
น
ร
า
ลา
พฒ
ง
ห
ั
ก
ว
่น ย
6.
น

ร ะบบการจัดการ
ความรู้
เงินลงทุนด้านการ
วิจย
ั และพัฒนา
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สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่า

• รายได้รวม

259,392
ล้านบาท

• กำ�ไรสุทธิ

26,065
ล้านบาท

• กำ�ไรก่อนภาษี
และค่าเสื่อม

46,544 ล้านบาท

• อัตราการบาดเจ็บ
จากการสูญเสียเวลา
(LTIFR)

• อัตราการ
หมุนเวียนพนักงาน

8.4%

1.72 / หนึ่งล้าน

ชัว่ โมงการทำ�งาน
•

• สร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนท้องถิ่น

1,246 ล้านบาท
ภายใน 4 ปี

ไม่มี การร้องเรียนเรือ่ งสิทธิมนุษยชน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

23

การพััฒนาห่่วงโซ่่คุุณค่่าเป็็นยุุทธศาสตร์์สำำ�คััญที่่�จะส่่งผลสำำ�เร็็จทางธุรุ กิิจของไทยเบฟ ดัังนั้้�นไทยเบฟใส่่ใจในทุุกขั้้�นตอนและทุุกกระบวนการ
ของห่่วงโซ่่คุุณค่่า เพื่่�อเสริิมสร้า้ งความเชื่่อ
� มั่่น
ี ณภาพและการเติิบโตร่่วมกัันอย่่างยั่่ง
� ในผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีคุุ
� ยืืน

การจััดซื้้อ
� จััดหา

การตลาดและการขาย

ในฐานะผู้้�นำำ�ในการผลิิตเครื่่อ
� งดื่่�มรายใหญ่่ของอาเซีียน ไทยเบฟ
ให้้ความสำำ�คััญกัับกระบวนการจััดซื้้�อจััดหาที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ มีีความ
โปร่่งใส และมุ่่ง
� เน้้นให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์เ� พื่่�อรัักษาคุุณภาพของสิินค้้า
และบริิการ ด้้วย
•	การพััฒนาศัักยภาพของคู่่ค้
� า้ เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายและเติิบโต
ไปพร้้อมกัับไทยเบฟอย่่างยั่่ง
� ยืืน โดยกำำ�หนดแนวทางปฏิิบััติิ
สำำ�หรัับคู่่ค้
� า้ การบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านสิินค้้าและบริิการ
ควบคู่่�ไปกัับตรวจสอบผลงานให้้เป็็นไปตามมาตรฐานและ
กระบวนการจััดการที่่�เหมาะสม
•	กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาที่่�มีีมาตรฐาน ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
ทางด้้านสิ่่� งแวดล้้อมและสัังคม เช่่น การบริิหารจััดการน้ำำ�
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวมถึึงการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
เพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่าสิิ นค้้าและบริิการส่่งถึึงมืือผู้้�บริิโภคอย่่าง
มีีคุุณภาพและปลอดภััย
•	การคำำ�นึึงถึึงผลกระทบหลัังการบริิโภค

ไทยเบฟส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องการจััดจำำ�หน่่าย
ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ ด้้วยการ
•	สร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับลููกค้้าผ่่านโครงการที่่�หลากหลาย เช่่น
โครงการ ทริิปเปิิล เอ และกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาดในช่่องทาง
การขาย ซึ่่ง
� เป็็นหนึ่่ง
� ในกลยุุทธ์์ด้า้ นการเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตามวิิสััยทััศน์์ Vision 2020 และ PASSION 2025
•	สื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคและ
สัังคม เช่่น โครงการ Serve Responsibly การให้้บริิการอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบของผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ และ
กิิจกรรมส่่งเสริิมการขายเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์กัับผู้้�บริิโภค
พร้้อมรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทางติิดต่่อสื่่�อสาร
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้า
ให้้มากที่่�สุุด

การผลิิต

ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ด้้วยการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ด้้วยการ
•	นำำ�วััสดุุหรืือบรรจุุภััณฑ์์ประเภทต่่าง ๆ เช่่น กล่่องกระดาษ ไส้้กล่่อง
ขวดแก้้ว กระป๋๋อง และลัังพลาสติิก ที่่�ยัังใช้้ประโยชน์์ได้้กลัับมาใช้้ใน
กระบวนการผลิิตอีก
ี ครั้้�ง
•	พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่ทำ
� �ำ จากวััสดุุที่่�สามารถใช้้ซ้ำ�ำ หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญและใส่่ใจในกระบวนการผลิิตทุุกขั้้น
� ตอน ด้้วย
•	การควบคุุมคุุณภาพของสิินค้้าให้้ถููกต้้องตามข้้อกำำ�หนดทาง
กฎหมายและมาตรฐานการจััดการต่่าง ๆ ตามหลัักสากล
ซึ่่ง
� ครอบคลุุมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ความปลอดภััย และผู้บ
้� ริิโภค
เช่่น มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP
HACCP เครื่่อ
� งหมายรัับรองคุุณภาพของน้ำำ�ดื่่�ม (National
Sanitation Foundation: NSF)
•	ความปลอดภััยในการผลิิตที่่�มีก
ี ารจััดการด้้านสุุขลัักษณะที่่�ดีี
โดยเลืือกใช้้วััตถุุดิิบที่่�มีคุุ
ี ณภาพและปลอดภััย
•	การใช้้ทรััพยากรต่่าง ๆ เช่่น ทรััพยากรน้ำำ�และพลัังงาน ให้้คุ้้�มค่่า
และเกิิดประโยชน์์สููงสุุดโดยไม่่ก่่อให้้เกิิดมลพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม การใช้้พลัังงานทดแทน การติิดตั้้�งระบบบำำ�บััด
น้ำำ�เสีียแบบไร้้อากาศ การติิดตั้้�งหม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียว
รวมถึึงมีีการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีในด้้านต่่าง ๆ
อย่่างต่่อเนื่่�อง

การกระจายสิินค้้า
ไทยเบฟสร้้างระบบการกระจายสิินค้้าที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ ครอบคลุุม
ทุุกพื้้�นที่่�ทั่่�วประเทศไทย ด้้วย
•	การรัักษาและส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์คุุณภาพสููงสุุดให้้ลููกค้้า
ควบคู่่�ไปกัับการบริิการอย่่างมืืออาชีีพ
•	การใช้้เทคโนโลยีีที่่ทัั
� นสมััยในการบริิหารจััดการระบบการขนส่่ง
และกระจายสิินค้้า เช่่น การควบคุุมวิินััยในการขัับขี่่�อย่่าง
ปลอดภััยให้้แก่่พนัักงานขัับรถ การบริิหารการใช้้พลัังงาน
เชื้้�อเพลิิงอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
•	การรองรัับการให้้บริิการลููกค้้าในกลุ่่ม
� ธุุรกิิจร้้านอาหารใน
ประเทศไทย ด้้วยระบบการกระจายสิินค้้าแบบควบคุุมอุุณหภููมิิ
ตั้้�งแต่่โรงงานไปจนถึึงมืือผู้้�บริิโภค

การบริิหารจััดการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลัังการบริิโภค

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืน
ของไทยเบฟ
ไทยเบฟน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร มาใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อพััฒนาความยั่่ง
� ยืืน
พร้้อมทั้้ง
� ยึึดถืือเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่ง่� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ 17 ประการ มาประกอบการ
กำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการพััฒนาและดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และต่่อสัังคมโดยรวม โดยในปีี 2562 ไทยเบฟเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกข้อ
้ ตกลงโลกแห่่ง
สหประชาชาติิ (UN Global Compact) เพื่่�อร่่วมมืือในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจด้้วยความรัับผิิดชอบใน 4 ด้้าน
คืือ สิิทธิิมนุุษยชน มาตรฐานแรงงาน รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม และการต่อ
่ ต้้านทุุจริิต

ความพอประมาณ

• อยู่ในวิถีและศักยภาพ
• หลีกเลี่ยงความสุดโต่ง
• มีวน
ิ ัยทางการเงิน

ความรู้
• ข้อมูลเชิงลึก
• ความเข้าใจที่ถก
ู ต้อง
• การให้ความสำ�คัญ
กับความรูแ
้ ละประสบการณ์

การมีภม
ู ิค้ม
ุ กันที่ดี
• การบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
• เตรียมพร้อมเพื่อ
รับผลกระทบหรือ
ความเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต

ไทยเบฟน้้อมนำำ�ปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงในการพััฒนา
ความยั่่�งยืืน ซึ่่�งประกอบไปด้้วยคุุณลัักษณะ 3 ประการ คืือ
ความพอประมาณ ความมีีเหตุุผล และการสร้้างระบบภููมิิคุ้้�มกัันที่่�ดีี
ควบคู่่ไ� ปกัับการสร้้างความรู้้�และคุุณธรรม เพื่่�อนำำ�พาองค์์กรไปสู่่�
ความก้้าวหน้้าอย่่างสมดุุลใน 4 มิิติิ คืือ สิ่่� งแวดล้้อม สัังคม
ศิิลปวััฒนธรรม และเศรษฐกิิจ ขณะเดีียวกัันภายใต้้กลยุุทธ์์
การพััฒนาความยั่่ง
� มั่่น
� ยืืนขององค์์กร ไทยเบฟเชื่่อ
� ว่่าจะสามารถ
เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน และสร้้างโอกาสที่่�ไร้้ขีีดจำ�กััด
ำ
ให้้แก่่ธุุรกิิจ
และสัังคมโดยรวมได้้ต่่อไป

สิ่ งแวดล้อม

การจัดการดูแล
ผลกระทบจากธุรกิจ

สั งคม

การดูแลและแบ่งปัน

ความมีเหตุผล

• ประเมินเหตุและผลของ
ทุกการกระทำ�ที่มีต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย
• สร้างคุณค่าที่แท้จริง

คุณธรรม
•
•
•
•
•

ความซือ
่ สัตย์
ความบริสุทธิใ์ จ
ความอุตสาหะ
ความมีสติ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ไทยเบฟมุ่่ง
� เน้้นการใช้้ความรู้้� ประสบการณ์์ และความคิิดสร้า้ งสรรค์์
ในการสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันความเจริิญก้้าวหน้้าที่่�มั่่�นคงให้้กัับธุุรกิิจ
ส่่งเสริิมการลดผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการพััฒนาศัักยภาพ
ของทรััพยากรบุุคคล สอดคล้้องกัับวิิสัั ยทััศน์์ PASSION 2025 ของ
ไทยเบฟที่่�มีีจุุดมุ่่ง
� หมายเพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� ใน
ภููมิิภาคอาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน และมุ่่�งเน้้นไปที่่�การมีีส่่ วนร่่วม
และการสร้้างความสััมพัันธ์์อัันดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียให้้ยั่ง
่� ยืืนไป
พร้้อมกัับการเติิบโตขององค์์กร

ศิลปะและ
วัฒนธรรม

การอนุรก
ั ษ์
ศิลปวัฒนธรรม

เศรษฐกิจ

การสร้างคุณค่า
ทางธุรกิจ

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

โครงสร้างการพัฒนาความยัง
่ ยืนของไทยเบฟ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
ความยัง
่ ยืนและความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
คณะกรรมการพัฒนา
ความยัง
่ ยืนทางธุรกิจ

สำ�นักพัฒนาความเป็นเลิศ

คณะทำ�งานพัฒนา
ความยัง
่ ยืนทางธุรกิจ

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจสุรา

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจเบียร์

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ
เครื่องดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
(ประเทศไทย)

•	กลุ่มบริหารลงทุนตราสินค้า
•	กลุ่มบริหารช่องทางการจำ�หน่าย
•	กลุ่มการเงินและบัญชี

(ตัวแทน)
คอร์เปอเรต
ฟังก์ชน
ั

(ตัวแทน)
สายธุรกิจอาหาร
ประเทศไทย

•	กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
•	สายบริหารทั่วไป
•	สายสนับสนุน

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ
ต่อเนื่อง

(ตัวแทน)
กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

•	สายพัฒนาธุรกิจ
เพื่อความยัง
่ ยืน

การบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแลธุรุ กิิจ
กำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานและพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโตอย่่าง
มั่่น
� คงและยั่่ง� ยืืน โดยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายได้้รัับประโยชน์์
อย่่างสมดุุลกััน ภายใต้้กลยุุทธ์์การพััฒนาความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร
ไทยเบฟเชื่่อ
� มั่่น
ี �กััด
ำ
ให้้แก่่ธุรุ กิิจ
� ว่่า จะเติิบโตและสร้้างโอกาสที่่�ไร้้ขีดจำ
และสัังคมโดยรวมได้้ต่อ
่ ไป
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความยั่่ง� ยืืนและ
ความเสี่่�ยง (Sustainability and Risk Management Committee:
SRMC) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำ�ำ หนดนโยบายความยั่่ง� ยืืนและความเสี่่�ยง
เพื่่อ
� ทำำ�หน้้าที่่�กำ�ำ หนดกลยุุทธ์์ด้า้ นการพััฒนาองค์์กรของกลุ่่ม
� ไทยเบฟ
อย่่างยั่่ง� ยืืน รวมถึึงกำำ�กัับดููแลกิิจกรรมการพััฒนาที่่�ยั่ง่� ยืืนและการ
บริิหารความเสี่่�ยงให้้สอดคล้้องกัับนโยบายและกลยุุทธ์์ที่่ค
� ณะ
กรรมการได้้กำ�ำ หนดไว้้

เพื่่อ
� ขัับเคลื่่อ
� นการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนให้้เกิิดเป็็นรููปธรรม กรรมการ
ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ได้้แต่ง
่ ตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนทางธุุรกิิจ
(Corporate Sustainable Development Committee: CSDC) เพื่่�อ
รัับผิิดชอบในการพิิจารณา วางแผน และดำำ�เนิินการด้้านการพััฒนา
ความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟให้้สอดคล้้องกัับทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
และกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการบริิษััทหรืือ
คณะกรรมการบริิหาร นอกจากนี้้� ยัังมีีคณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ทางธุรุ กิิจ (Sustainable Development Working Team: SDWT)
ประกอบด้้วยตััวแทนจากสายงานต่า่ ง ๆ ซึ่่ง
� มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการ
จััดทำำ�แผนงานและโครงการสนัับสนุุนแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน
รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการประเมิินสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง� ยืืน
ขององค์์กร ด้้วยการทวนสอบความครบถ้้วนของแผนงาน พร้้อมทั้้�ง
ติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนและรายงานผลต่่อ
คณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนทางธุรุ กิิจและคณะกรรมการบริิหาร
ความยั่่ง� ยืืนและความเสี่่�ยง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ไทยเบฟเข้้าร่่วมการประเมิินความยั่่ง� ยืืน Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) หรืือดััชนีีความยั่่ง� ยืืนดาวโจนส์์ต่อ
่ เนื่่อ
� งเป็็นปีีที่่� 6 และ
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้รัับคััดเลืือกเป็็นสมาชิิกในดััชนีีความยั่่ง� ยืืน
DJSI ในกลุ่่มต
� ลาดเกิิดใหม่่ (DJSI Emerging Markets) ต่อ
่ เนื่่อ
� งเป็็น
ปีีที่่� 5 เป็็นสมาชิิกในกลุ่่มดัั
� ชนีีโลก (DJSI World) ต่่อเนื่่อ
� งเป็็นปีีที่่� 4
และเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่มอุุตส
�
าหกรรมเครื่่อ
� งดื่่ม
� ระดัับโลก โดยไทยเบฟ
เป็็นบริิษััทแรกในเอเชีียที่่�ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่ม
�
อุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่ม
� ต่่อเนื่่อ
� งเป็็นปีีที่่� 3 ความสำำ�เร็็จนี้้�สะท้้อนถึึง
ความมุ่่ง� มั่่น
� ของไทยเบฟที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจบนแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่ง� ยืืน
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับประเด็็นสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอัันดัับแรก
เนื่่อ
� งจากสิ่่�งแวดล้้อมส่่งผลกระทบสู่่�สัังคมและคุุณภาพชีีวิต
ิ
ซึ่่ง
� ทั้้�งประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมต่่างส่่งผลต่่อการดำำ�เนิิน
ธุรุ กิิจของบริิษััท หากสิ่่�งแวดล้้อมได้้รัับการดููแลอย่่างดีี ชุุมชนก็็จะ
อยู่่ไ� ด้้ ส่่งผลที่่�ดีีต่่อสัังคมในภาพรวม ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจสามารถดำำ�เนิิน
การต่่อไปได้้ ดัังนั้้�น สิ่่�งแวดล้้อม ชุุมชน สัังคม จึึงเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
ที่่�ต้้องมีีความเกื้้�อกููลกัันและดำำ�รงอยู่่อ
� ย่่างสอดคล้้องสนัับสนุุน
ซึ่่�งกัันและกััน
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ในระดัับประเทศ ไทยเบฟผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัับองค์์กรต้้นแบบด้้านความ
ยั่่ง� ยืืนของประเทศไทย จััดงาน Thailand Sustainability Expo (TSX)
2020 ขึ้้�นเป็็นครั้้�งแรกภายใต้้แนวคิิด “พอเพีียง ยั่่ง� ยืืน เพื่่�อโลก”
(Sufficiency for Sustainability) ขณะเดีียวกัันยัังเป็็นผู้้�นำำ�ในการรวม
เครืือข่่ายธุรุ กิิจห่่วงโซ่่อุุปทานแห่่งประเทศไทย หรืือ TSCN (Thailand
Supply Chain Network) เพื่่�อระดมพลัังและสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
ห่่วงโซ่่อุุปทานของประเทศไทย โดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่อ
� ร่่วมกััน (1) ปกป้้อง
มููลค่่าของการลงทุุน (Protecting the Value) เช่่น การบริิหารความ
ต่่อเนื่่อ
� งทางธุุรกิิจ การเงิิน ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมขององค์์กร
(Corporate Social Responsibility) และ (2) สร้้างเสริิมคุุณค่่าของการ
ลงทุุน เช่่น การสร้้างความร่่วมมืือเพื่่อ
� ส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการดํําเนิินงาน
ที่่�มีอ
ี ยู่่เ� ดิิม อาทิิ Cross-Selling, Cross-Training, การลงทุุนร่่วม
หรืือการใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน เป็็นต้้น รวมไปถึึง (3) สร้้างนวััตกรรมและ
ต่อ
่ ยอดการลงทุุน โดยมีีโครงการความร่่วมมืือ เช่่น กองทุุนรวมเพื่่�อ
การลงทุุนในวิิสาหกิิจเริ่่มต้
้ (Startup) Cross-Sharing ทัักษะพนัักงาน
� น
หรืือการพััฒนาโครงการต่า่ ง ๆ เพื่่�อร่่วมมืือกัันขัับเคลื่่อ
� นเศรษฐกิิจของ
ประเทศให้้มั่น
่� คงและยั่่ง� ยืืน

มุมมองด้านความยัง
่ ยืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” เป็นหลักการสำ�คัญของแนวทางการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนของ
อาเซียนและเป็นข้อปฏิบัติขน
ั้ พน
ื้ ฐานในภาระหน้าทีข
่ องเราทีจ
่ ะสร้างชุมชนอาเซียนที่
มุ่งเน้นในการดูแลประชาชนและยึดประชาชนเป็นศน
ู ย์กลาง ในฐานะของภูมิภาคที่ก�ำ ลัง
พฒ
ั นา อาเซียนเผชิญกับความท้าทาย ตั้งแต่การขยายตัวของความเป็นเมืองทีเ่ กิดขน
ึ้
อยา่ งรวดเร็ว การเพิม
ึ้ ของประชากร ไปจนถง
ึ การสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ
่ ขน
เราเป็นหนง
ึ่ ในภูมิภาคทีเ่ ปราะบางที่สุดจากผลกระทบของการเปลีย
่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพอ
ื่ รบ
ั มือกับปัญหาความท้าทายดังกลา่ ว อาเซียน
มุ่งเน้นการสร้างวิธค
ี ด
ิ ในการปกป้องคม
ุ้ ครองโดยบ่มเพาะ “วัฒนธรรมการป้องกัน”
เพอ
ื่ ส่งเสริมวฒ
ั นธรรมแหง
่ ความสงบสุขพร้อมกับวฒ
ั นธรรมการปรับตัวต่อการ
เปลีย
่ นแปลงและความใส่ใจในสิง
ื่ เป็นวิธก
ี ารป้องกันความเสีย
่ งต่อ
่ แวดล้อม ทงั้ นี้ เพอ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภัยพิบัติทเี่ กิดจากมนษ
ุ ย์และการทำ�ลายสิง่ แวดล้อม ให้ประชาชน
เตรียมความพร้อมรบ
ั มือกับสภาวะฉุกเฉิน
ในปีนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจในภูมิภาค
อย่างที่ ไม่เคยเกิดขึ้ นมาก่อน และกลายเป็นความจำ�เป็นบังคับที่กระตุ้ นให้มนุษย์
ได้คด
ิ ทบทวนถง
ึ ความเชอ
ื่ มโยงระหวา่ งตนเองกับสิง
ั เกิดมุมมอง
่ แวดล้อม ในปัจจุบน
ของการรบ
ั รท
ู้ ี่กว้างขน
ึ้ โดยเข้าใจวา่ ความยงั่ ยน
ื เป็นประเด็นคาบเกีย
่ วระหว่างเสาหลัก
(Cross Pillars) ซึ่งเป็นหลักสำ�คญ
ั ทีเ่ ชอ
ื่ มโยงทุกมิตเิ ข้าด้วยกัน
ภาคธุรกิจมีบทบาทสำ�คัญในการคุ้มครองการจ้างงานและการนำ�ผลิตภัณฑ์และ
การบริการออกสู่ตลาด อยา่ งไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิประเทศทัว่ โลกทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป
อยา่ งสิน
้ เชิงจากปัญหาการแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย
ที่ภาคการค้าและภาคอุตสาหกรรมจะ “ดำ�เนินธุรกิจตามปกติ” ในยุคหลังการระบาด
ของโรค เทคโนโลยีดิจท
ิ ัลจึงมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่ งของชีวต
ิ “ความปกติใน
รป
ู แบบใหม่” ในการทำ�ธุรกิจในอาเซียน และในระยะยาว ภาคธุรกิจควรกำ�หนดแผนการ
ส่งเสริมความยัง
่ ยืนและความเท่าเทียมกันไว้ในระบบการบริหารงานและแนวทาง
ปฏิบัติงานด้วย

มร.ดาโต๊๊ะ ปาดููกา ลิิม จ๊๊อก ฮอย
เลขาธิิการอาเซีียน

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

มุมมองด้านความยัง
่ ยืนจากผู้ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย์์ทวีีศิิลป์์ วิษ
ิ ณุุโยธิิน
ผู้้�ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุุข และโฆษกศููนย์์บริิหารสถานการณ์์โควิิด-19

วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบในวงกว้าง และรน
ุ แรงกวา่ การระบาดของโรค MERS
และ SARS ที่ผ่านมา ความน่ากลัวของโควิด-19 คือ เมื่อคนติดเชื้อแล้วอยใู่ นระยะฟักตัว อาการจะไม่แสดงออก
อย่างชัดเจน ทำ �ให้อัตราการแพร่กระจายของโรคเติบโตอย่างรวดเร็วไปในคนหมู่มาก ทำ �ให้ภาครฐ
ั ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินมีค�สั
ำ ง่ ให้ประชาชนกักตัวทีบ
่ า้ น การบริโภคและการลงทุนลดลง ทำ�ให้หลายบริษัทต้องปิดตัวลง
และเศรษฐกิจหดตัว
ประเทศไทยถือว่ามีการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ได้ดี จากการที่ ทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นภาครฐ
ั บาล
ภาคประชาชน และภาคเอกชน ให้ความร่วมมือในการต่อสู้ กั บวิกฤตการณ์ในคร ง
ั้ นี้ อย่างไรก็ ดี หลายประเทศ
ยง
ั คงพบการแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสอง ประเทศไทยจงึ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องเฝ้าระวงั และรักษามาตรการควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด
เป็นทีน
่ า่ ชื่นชมว่า ระหว่างวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไทยเบฟได้ด�ำ เนินการในหลายด้านพร้อม ๆ กัน
เพื่ อช่วยสังคมและเศรษฐกิ จของประเทศ ทั้ งการผลิตและแจกจา่ ยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและหน้ากากอนามัย
ให้กับพนักงาน คู่ค้า โรงพยาบาล และองค์กรต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงนโยบายไม่ลดหรือเลิกว่าจ้างพนักงาน
ซึ่งถือเป็นการช่วยให้สังคมและเศรษฐกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง
สำ�หรบ
ั ภาคเอกชน การตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคโควิด-19 นอกจากการดำ�เนินงานพื้นฐาน
ในด้านการดูแลป้องกันสุขภาพของพนักงานแล้ว ยังสามารถให้ความช่วยเหลือแก่สังคม โดยหาแนวทางและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อแก้ปญ
ั หา และส่งเสริมให้เกิดความเข้ มแข็ งทางด้ านสาธารณสุขของประเทศ เช่ น
เทคโนโลยี การผลิ ตวัคซี น เมื่อประชาชนในประเทศมีสุขภาพดี จะส่งเสริมการพัฒนาด้านอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นได้
ไม่ว่าจะเป็นความผาสุกของสังคม และความเจริญทางวัฒนธรรม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ไทยเบฟกำำ�หนดแนวทางการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
โดยมุ่่ง
� เน้้นส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมอย่่างสร้้างสรรค์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย โดยใช้้หลัักความโปร่่งใส ความครอบคลุุม ความสม่ำำ�เสมอ
และความรัับผิิดชอบ ผ่่านกิิจกรรมและช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ
อย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� ง เพื่่�อรัับฟัังความต้้องการ ความคิิดเห็็น ข้้อกัังวล

และข้้อเสนอแนะต่า่ ง ๆ โดยความถี่่�ของการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
แต่่ละกลุ่่�มแตกต่่างกัันไปตามแผนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ข้้อมููล
เหล่่านี้้�เป็็นประโยชน์์ต่อ
่ การกำำ�หนดกลยุุทธ์์ ทิิศทาง แผนการดำำ�เนิินงาน
และแนวทางในการพััฒนาธุรุ กิิจ ให้้เกิิดความยั่่ง
� ยืืน รวมถึึงป้้องกััน
ความเสี่่�ยงหรืือผลกระทบจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

พนักงาน
องค์กรพัฒนา
เอกชน

คู่ค้า

ผู้มี
ส่ วนได้ส่วนเสี ย
ของไทยเบฟ
หน่วยงานกำ�กับดูแล

ลูกค้า

ชุมชน

ผู้บริโภค
นักลงทุน

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

พนักงาน

แนวทางการมีส่วนร่วม
•	ข้้อความทาง SMS
•	แอปพลิิเคชัันไลน์์ (LINE Application):
LINE@ “We are ThaiBev Group”
•	เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ (Facebook Fanpage)
•	อิินทราเน็็ต (Intranet)
•	การประชุุมประจำำ�ปีี เช่่น การประชุุมผู้บ
้� ริิหารประจำำ�ปีี
การประชุุมคณะกรรมการลููกจ้้าง การประชุุมคณะ
กรรมการสวััสดิิการ การประชุุมคณะกรรมการ
ความปลอดภััย การประชุุมสหภาพแรงงานและ
การประชุุมของหน่่วยงาน
•	กล่่องรัับความคิิดเห็็น
•	การเดิินสายพบปะพนัักงาน เช่่น Core Values
Global Values Roadshow และประชุุมเชิิง
ปฏิิบััติิการที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืน
•	การสำำ�รวจความพึึงพอใจและการมีีส่่วนร่่วม
ของพนัักงานผ่่านทางแอปพลิิเคชััน
Beverest Connect
•	การสื่่�อสารเรื่่อ
� ง การสำำ�รวจความผููกพัันของ
พนัักงาน ผ่่านทางสำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล
และผู้้�บัังคัับบััญชา
•	Jam Application และ ThaiBev E-News
ซึ่่�งเป็็นช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างพนัักงาน
ในกลุ่่�มไทยเบฟโดยเฉพาะ
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

ตัวอย่างของประเด็น
•	ความปลอดภัยในการทำ�งาน
•	การอำ�นวยความสะดวกเรื่องสถานที่ทำ�งาน
•	สวัสดิการพนักงาน
•	การจัดทำ�โครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคม
•	การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างสม่ำ�เสมอ
•	การพัฒนาทักษะให้แก่พนักงาน
•	ข่าวสารเกี่ยวกับองค์กร
•	กิจกรรมที่องค์กรและผู้บริหารได้มีส่วนร่วม
•	ความสำ�เร็จ/รางวัลที่องค์กรได้รบ
ั
•	กิจกรรมภายในองค์กร
•	รับสมัครอาสาสมัครในงานและโครงการต่าง ๆ

บทรายงาน
•	โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �กััด
ำ
•	การส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	ความใส่่ใจต่่อความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย สภาพแวดล้้อมในการ
ทำำ�งานและความสุุขของพนัักงาน
•	การพััฒนาชุุมชนและสัังคม

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

นักลงทุน

ชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

บทรายงาน

•	การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความต่่อเนื่่�องในการ
ดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
•	การจััดประชุุมร่่วมกัับคู่่�ค้้า
•	การริิเริ่่�มโครงการด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืน
ในมิิติิต่่าง ๆ ร่่วมกัับคู่่�ค้้า
•	กิิจกรรมสััมมนาพัันธมิิตรทางธุรุ กิิจประจำำ�ปีี
(ThaiBev Business Partner Conference)
•	การมอบรางวััลประกาศเกีียรติิคุุณคู่่�ค้้า
(Business Partner Award Program)
•	การจััดอบรมให้้กัับคู่่�ค้้า
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี
•	Thailand Supply Chain Network

•	ความยืืดหยุ่่�นและความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
•	วิิสััยทััศน์์ของผู้บ
้� ริิหารและแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
•	แนวทางปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า (Supplier Code
of Practice)
•	การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ การส่งมอบ
การบริการและความยัง่ ยืนในการดำ�เนินธุรกิจ
ของคค
ู่ า้
•	การร่วมมือกันระหว่างบริษัท คู่ค้า และคู่ค้า
ของคู่ค้าในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน
•	การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า
•	การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในการบริหาร
จัดการบรรจุภัณฑ์ เพื่อลดผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม
•	การเปลี่ยนแปลงการจัดหาโดยใช้เทคโนโลยี
เข้ามามีส่วนร่วม (Digital Transformation)

•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ
•	การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่าง
ยั่่ง
� ยืืน
•	บรรจุุภััณฑ์์รัักษ์์โลก
•	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
•	การจััดการด้้านพลัังงาน

•	งานนิิทรรศการและสััมมนาประจำำ�ปีี 2563
•	งานประชุุมลููกค้้าประจำำ�ปีี
•	การจััดอบรมและให้้ความรู้้�ลููกค้้า
•	กิิจกรรมพััฒนาธุรุ กิิจผ่่านการแบ่่งปัันความรู้้�และ
ความคิิดเห็็นระหว่่างไทยเบฟและลููกค้้า
•	กิิจกรรม Business Review ประจำำ�ปี/ี ไตรมาส/
เดืือน
•	กิิจกรรมการเยี่่�ยมชมโรงงานประจำำ�ปีี
•	โครงการ Agent Development Program with
ThaiBev: ADEPT
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี
•	การสำำ�รวจประเด็็นการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้า
ในฐานะผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

•	ความปลอดภััยในการบริิโภคผลิิตภััณฑ์์ของ
ผู้้�บริิโภค
•	ความชััดเจนของนโยบายในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
•	ความโปร่่งใสในการประกอบธุรุ กิิจ
•	การรัับผิิดชอบต่่อการบริิโภคของผู้้�บริิโภค
•	การมีีส่่วนร่่วมในการวางแผนการดำำ�เนิินงาน
•	การอบรมเพื่่�อเพิ่่�มความรู้้�และทัักษะในการ
ทำำ�งานของบุุคลากร
•	การสร้้างความร่่วมมืือ และเครืือข่่ายเพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าสู่่�สัังคม
•	การประกอบการค้้าที่่�ยืืดหยุ่่น
� และตรงตาม
ความต้้องการของสภาวะตลาด

•	การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
•	การส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ
•	แนวทางการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืน
ของไทยเบฟ
•	โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �กััด
ำ

•	กิิจกรรมนอกสถานที่่�และกิิจกรรมส่่งเสริิมการ
ตลาดในช่่องทางการขาย
•	ช่่องทางสื่่�อสัังคมออนไลน์์ เช่่น Facebook
Fanpage, Website, LINE Application
•	แอปพลิิเคชััน BevFood
•	การสำำ�รวจพฤติิกรรมและความคิิดเห็็นต่่อ
ผลิิตภััณฑ์์ของผู้้�บริิโภค
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

•	คุุณภาพและความปลอดภััยของสิินค้้า
•	ราคาสิินค้้าที่่�เป็็นธรรมและเหมาะสม
•	การให้้บริิการและนำำ�เสนอสิินค้้าอย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบ
•	ความรัับผิิดชอบต่่อการจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
•	ความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ
•	การจััดทำำ�โครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม

•	การส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	การพิิทัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�
•	การจััดการของเสีีย
•	การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
•	การจััดการพลัังงาน
•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ

•	การประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี
•	การประชุุมกัับผู้้�ถืือหุ้้�นในสิิงคโปร์์เพื่่�อรายงาน
การดำำ�เนิินงานประจำำ�ปีี (Annual Information
Meeting)
•	การเข้้าเยี่่�ยมชมโรงงาน
•	การแถลงผลประกอบการประจำำ�ไตรมาส
•	การเดิินสายพบปะนัักลงทุุน/การประชุุมทาง
โทรศััพท์์กัับนัักลงทุุน (Investor Roadshows/
Teleconference)
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

•	ผลประกอบการของบริิษััท
•	ข้้อมููลด้้านธุรุ กิิจของไทยเบฟ
•	เป้้าหมายและวิิสััยทััศน์์ของบริิษััท

•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ

•	กิิจกรรมร่่วมกัับชุุมชนรอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิงาน
•	การสััมภาษณ์์ตััวแทนจากชุุมชน
•	การลงพื้้�นที่่�และประชุุมร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อติิดตาม
ความคืืบหน้้าโครงการที่่�ร่่วมมืือกัันดำำ�เนิินการ
•	การประชุุมร่่วมกัับตััวแทนชุุมชนรายเดืือน
และรายไตรมาส
•	การสำำ�รวจความคิิดเห็็นโดยใช้้แบบสอบถาม
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

•	การสร้้างงานหรืือส่่งเสริิมอาชีีพให้้แก่่ชุุมชน
•	การส่่งเสริิมด้้านสาธารณสุุขและสุุขภาพ
ให้้กัับชุุมชน
•	การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน
•	การพััฒนาทัักษะด้้านกีีฬา ดนตรีี และศิิลปะ
•	การฟื้้� นฟููทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
การจััดการและฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�
•	การประเมิินผลกระทบที่่�มีต่
ี ่อชุุมชน
•	การส่่งเสริิมด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และดููแล
เรื่่อ
� งสภาพแวดล้้อมในชุุมชน
•	การส่่งเสริิมการศึึกษาให้้กัับชุุมชน
•	การลดความเหลื่่�อมล้ำำ�ในสัังคม
•	ความปลอดภััยในวััด โรงเรีียน และชุุมชน
•	สิิทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมไปถึึงสิิทธิิแรงงาน
และสิิทธิิผู้้�บริิโภค

•	การดููแลและแบ่่งปััน การสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่สัังคม
•	การพััฒนาด้้านการศึึกษา
•	การพััฒนาด้้านสาธารณสุุข
•	การพััฒนาด้้านกีีฬา
•	การอนุุรัักษ์์และสร้้างสรรค์์วััฒนธรรม
ความเป็็นชาติิ
•	การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
•	โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี
•	การพิิทัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่ วนเสี ย

หน่วยงานกำ�กับดูแล

องค์กรพัฒนาเอกชน
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แนวทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

บทรายงาน

•	การเข้้าร่่วมรัับฟัังความคิิดเห็็นและการนำำ�เสนอ
ความคิิดเห็็นต่่อการบัังคัับใช้้กฎหมายที่่�จััดโดย
หน่่วยงานภาครััฐ
•	การเข้้ารัับการอบรมในหลัักสููตรด้้านต่่าง ๆ ที่่�จััด
โดยหน่่วยงานภาครััฐหรืือหน่่วยงานอื่่น
� ที่่�รััฐ
ให้้การรัับรอง
•	การปฏิิบััติิตามระเบีียบ ข้้อบัังคัับ กฎหมาย และ
นโยบายของหน่่วยงานกำำ�กัับดููแล
•	การสร้้างความสััมพัันธ์์ผ่่านการปฏิิบััติิงานร่่วมกััน
•	การมีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมและโครงการของ
หน่่วยงานภาครััฐอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	การรายงานผลการดำำ�เนิินธุรุ กิิจและผลการปฏิิบััติิ
งานต่่อหน่่วยงานภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้องตามความถี่่�ที่่�
หน่่วยงานกำำ�หนด
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

•	การมีีส่่วนร่่วมในการแสดงความคิิดเห็็นต่่อ
ร่่างกฎหมายฉบัับต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
•	การบริิหารและจััดการด้้านภาษีีอย่่างโปร่่งใส
•	การดููแลสวััสดิิภาพและความปลอดภััยด้้าน
แรงงาน
•	การดููแลด้้านสิิทธิิมนุุษยชนและการใช้้แรงงาน
อย่่างถููกกฎหมาย
•	การดููแลให้้การโฆษณาและการขายสิินค้้า
เป็็นไปอย่่างถููกต้้องตามกฎหมาย
•	การบริิหารจััดการด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
อย่่างเหมาะสม
•	เข้้าร่่วมการประชุุม หรืือชี้้�แจงการดำำ�เนิินงาน
ต่่าง ๆ ต่่อหน่่วยงานกำำ�กัับดููแลอย่่างต่่อเนื่่�อง

•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ
•	การส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
•	โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �กััด
ำ
•	การบริิหารความสััมพัันธ์์ลููกค้้า
•	การพิิทัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�

•	การสร้้างความสััมพัันธ์์กัับองค์์กรต่่าง ๆ
•	การสำำ�รวจประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี

•	สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	การดำำ�เนิินธุรุ กิิจตามกฎหมาย
•	ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
•	การเปิิดเผยข้้อมููลผลการดำำ�เนิินงาน
ให้้ได้้รัับทราบ

•	การส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิ
ตามกฎระเบีียบ

กระบวนการประเมิินสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 ไทยเบฟทวนสอบสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืน โดยพิิจารณาจากข้้อมููลทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงด้้านความยั่่ง
� ยืืนของโลก บริิบท
ขององค์์กร สาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� งดื่่�ม) สาระสำำ�คััญตามมาตรฐานด้้านความ
� ยืืนของบริิษััทในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน (อาหารและเครื่่อ
ยั่่ง
� ยืืนระดัับสากล และการวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยไทยเบฟจััดทำำ�การประเมิินสาระสำำ�คััญด้้าน
ความยั่่ง
� ยืืนใหม่่ทุุก 3 ปีี และจะมีีการทบทวนสาระสำำ�คััญทุุกปีี ตามกระบวนการดัังนี้้�
1. การกำำ�หนดประเด็็น
	ไทยเบฟจััดสััมมนาเชิิงปฏิิบััติก
ิ ารโดยผู้บ
้� ริิหารและผู้เ้� ชี่่�ยวชาญ
จากสายงานธุุรกิิจทุุกสายงานในการคััดเลืือกประเด็็นด้้าน
ความยั่่ง
ี วามสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดย
� ยืืนที่่�มีค
ศึึกษาแนวโน้้มและทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงของโลก ประเด็็น
ด้้านความยั่่ง
� ยืืนของบริิษััทในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน อีีกทั้้�งมีี
การกำำ�หนดผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กรและ
ประเด็็นด้้านความยั่่ง
� ยืืนขององค์์กร
2. การจััดลำำ�ดัับความสำำ �คััญขององค์์กร
	ไทยเบฟนำำ�สาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนจากขั้้�นตอนการ
กำำ�หนดประเด็็นมาจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญผ่่าน 2 กิิจกรรมหลััก
ประกอบด้้วย
	1)	สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงสุุดของ
ไทยเบฟเพื่่�อพิิจารณาและประเมิินผลกระทบของประเด็็น
ความยั่่ง
ี ่อองค์์กร โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบ 3 ด้้าน:
� ยืืนที่่�มีต่
ด้้านการเงิิน ด้้านการปฏิิบััติิงาน และด้้านชื่่อ
� เสีียง
	2)	การสััมภาษณ์์ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียขององค์์กรทั้้�ง 8 กลุ่่�ม ทั้้�งใน
และต่่างประเทศ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจในด้้านความสำำ�คััญ
และผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
โดยผลลััพธ์์ที่่�ได้้จาก 2 กิิจกรรมเหล่่านี้้�ถููกนำำ�มาใช้้
กลั่่�นกรองเป็็นประเด็็นที่่�มีนัั
ี ยสำำ�คััญต่่อความยั่่ง
� ยืืนของ
องค์์กร ซึ่่�งประเด็็นที่่�ถููกจััดลำำ�ดัับว่่าสำำ�คััญมากทั้้�งใน
มุุมมองของไทยเบฟและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะถููกกำำ�หนด
ให้้เป็็นประเด็็นความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด

3. การทวนสอบ
	คณะทำำ�งานเพื่่�อความยั่่ง
� ยืืนทางธุรุ กิิจ ดำำ�เนิินการทวนสอบความ
ครบถ้้วนของสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร เพื่่�อนำำ�เสนอ
ต่่อคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจเพื่่� อพิิ จารณา
เห็็นชอบและนำำ�เสนอต่อ
่ คณะกรรมการบริิหารเพื่่�อพิิจารณายืืนยััน
และอนุุมััติิสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืน
4. การกำำ�หนดขอบเขตการรายงาน
	ไทยเบฟกำำ�หนดขอบเขตการรายงานสาระสำำ�คััญทั้้�งหมด 17 ประเด็็น
โดยรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานต่า่ ง ๆ และกลุ่่ม
� ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่่�มีค
ี วามเกี่่�ยวข้้องกัับสาระสำำ�คััญดัังกล่่าว เพื่่อ
� ให้้ได้้ข้อ
้ มููลที่่�ครอบคลุุม
ครบถ้้วน แม่่นยำำ� ตอบโจทย์์ทุุกประเด็็นที่่�เป็็นความสนใจของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของไทยเบฟ
5. การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
	ไทยเบฟมุ่่ง
� เน้้นที่่�จะดำำ�เนิินธุรุ กิิจตามแนวทางพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ผ่่านการทบทวนสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนขององค์์กร
ทุุกปีี โดยนำำ�มุุมมองและข้้อเสนอแนะที่่�มีต่
ี ่อสาระสำำ�คััญของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีีย จากการสััมภาษณ์์ในเชิิงลึึกในแต่่ละปีีมาใช้้เป็็น
แนวทางปฏิิบััติิให้้สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานความยั่่ง
� ยืืนของ
องค์์กรให้้เหมาะสมกัับธุรุ กิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียต่่อไป

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

สาระสำำ�คัญ
ั องค์์กรประจำำ�ปีี 2563
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้ทวนสอบสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง� ยืืนขององค์์กร โดยเพิ่่�มจำ�ำ นวนประเด็็นขึ้้�นจาก 16 ประเด็็น ในปีี 2562 เป็็น 17 ประเด็็น
ในปีี 2563 เพื่่�อตอบรัับกัับกระแสการเปลี่่�ยนแปลงของโลกและความสนใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และมาตรการภาครััฐ
ในการควบคุุมการแพร่่ระบาด เช่่นการกัักกัันตััวเองอยู่่�บ้้าน
และจำำ�กััดการมีีปฏิิสััมพัั นธ์์กัับผู้้�อื่่น
� (Physical Distance) ทำำ�ให้้
การดำำ�รงชีีวิต
ิ และพฤติิกรรมการบริิโภคเปลี่่�ยนไป เกิิดฐานวิิถีชี
ี วิี ต
ิ
ใหม่่ ผู้้�บริิโภคสั่่�งอาหารและเครื่่อ
� งดื่่�มผ่่านช่่องทางออนไลน์์เพื่่�อ
บริิโภคที่่�บ้า้ นมากขึ้้�น ให้้ความใส่่ใจกัับสุุขภาพและความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนตััวมากขึ้้�น
การประเมิินสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนพบว่่าผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ให้้ความใส่่ใจกัับประเด็็นความปลอดภััยในผลิิตภััณฑ์์และบริิการ
ตลอดจนความปลอดภััยในการทำำ�งานของพนัักงาน โอกาสที่่�จะ
ทำำ�ให้้เกิิดการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุุปทาน ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ของการ
ทวนสอบสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟมีีการ
เปลี่่�ยนแปลงไปจากปีีที่่�ผ่่านมาอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ โดยประเด็็นที่่�มีี
ความสำำ�คััญสููงประกอบด้้วย
•	สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่ง
� ยืืน
•	ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพและคุุณค่่าทางโภชนาการ

การกำ�หนดประเด็น

การพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง

กระบวนการ
ประเมินสาระสำ �คัญ
ด้านความยัง
่ ยืน

การจัดลำ�ดับ
ความสำ�คัญ

การทวนสอบ

การกำ�หนดขอบเขต
การรายงาน

สรุุปประเด็็นสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนในการรายงาน
ด้านสิ�งแวดล้อม

1
ระดับผลกระทบที�มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ
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4
5
11

12
9
17
13

8

10
2

3 616

7

15

14

ระดับผลกระทบและโอกาสที�มีผลต่อไทยเบฟ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ด้านสังคม

ด้านเศรษฐกิจ

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การพัฒนาความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจ
ความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ
การกำ�กับดูแลองค์กร และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
นวัตกรรม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานที่ยั่งยืน
การบริหารจัดการพลังงาน
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภณ
ั ฑ์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
การบริหารจัดการน้ำ�และอนุรก
ั ษ์แหล่งน้ำ�
การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร
การพัฒนาชุมชน และความร่วมมือ
การพัฒนาบุคลากร
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
ความผาสุกของพนักงาน
สิทธิมนุษยชน

ไทยเบฟใช้้สาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟทั้้�งสามมิิติิ คืือ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ เป็็นพื้้�นฐานส่่วนหนึ่่�งในการระบุุและ
ประเมิินความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งด้้านผลกระทบและโอกาสที่่�จะเกิิดขึ้้�นตามเกณฑ์์การประเมิินความเสี่่�ยงของไทยเบฟ ตลอดจนการพิิจารณา
ร่่วมกัับเป้้าหมายและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ปััจจััยทั้้�งภายในและภายนอก และแนวโน้้มที่่สำ
� ำ�คััญ
ในด้้านสิ่่� งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจในอนาคต โดยระดัับความเสี่่� ยงในแต่่ละระดัับที่่�ประเมิินได้้ จะมีีมาตรการตอบสนองหรืือแก้้ไข
พร้้อมผู้้�รัับผิิดชอบตามที่่�กำ�ำ หนดไว้้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ระดับ
ผลกระทบ

1

2
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มาตรการตอบสนองความเสี่ ยง

3

4

น้อยมาก

น้อย

ปานกลาง

ค่อนข้าง
มาก

5

มาก

5

สูงมาก

H5

H10

H15

E20

E25

4

สูง

M4

M8

H12

H16

E20

3

ปานกลาง

M3

M6

H9

H12

H15

2

เล็กน้อย

L2

L4

M6

M8

H10

1

ไม่มีผล

L1

L2

L3

M4

M5

ระดับความเสี่ ยง

มาตรการ

สูงมาก (E)

การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที

สูง (H)

ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจ
หรือความสำ�คัญ

ปานกลาง (M)

ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบ
ให้แก่ฝา่ ยจัดการ (ระดับผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก)

ต่ำ� (L)

บริหารจัดการโดยวิธก
ี ารปฏิบัติงานประจำ�

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในบริิษััท
บท

ประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่ง
� ยืืน

ความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศ และการรัักษาความมั่่น
� คง
ปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์

ความปลอดภััยของข้้อมููล
และความเป็็นส่่วนตััว

การเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ

กลยุุทธ์์การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

การจััดการพลัังงาน

การบริิหารจััดการพลัังงาน

การพิิทัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�

การบริิหารจััดการน้ำำ�และ
อนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ�

การบริิหารจััดการของเสีีย
บรรจุุภััณฑ์์ และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน

การบริิหารจััดการของเสีีย
บรรจุุภััณฑ์์ และเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน

การดููแลและแบ่่งปััน
การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคม
การพััฒนาด้้านสาธารณสุุข
การพััฒนาด้้านการศึึกษา
การพััฒนาด้้านกีีฬา
การอนุุรัักษ์์ศิล
ิ ปะและวััฒนธรรมของชาติิ

การพััฒนาชุุมชน
และความร่่วมมืือ

การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean)
โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �กััด
ำ

การสร้้างแรงจููงใจและการ
รัักษาพนัักงานที่่�มีค
ี วามสามารถ
การพััฒนาบุุคลากร

ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
และความผาสุุกของพนัักงาน

ความผาสุุกของพนัักงาน

สิิทธิิมนุุษยชน

สิิทธิิมนุุษยชน
การรัับผิิดชอบ
ต่่อผู้้�บริิโภคขององค์์กร

การส่่งเสริิมสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค

สุุขภาพและความปลอดภััย
ของผู้้�บริิโภค
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ
และคุุณค่่าทางโภชนาการ

การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้้า

การพััฒนาความสามารถ
ของพัันธมิิตรทางธุรุ กิิจ

การจััดหาอย่่างยั่่ง
� ยืืน

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทานอย่่างยั่่ง
� ยืืน

การกำำ�กัับดููแล และการปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบ

การกำำ�กัับดููแลองค์์กร และ
จรรยาบรรณในการดำำ�เนิิน
ธุรุ กิิจ
นวััตกรรม

บริิษััทไทยเบฟและ
บริิษััทในเครืือ

พนัักงาน

ภายนอกบริิษััท
คู่่�ค้้า

ลููกค้้า

ผู้้�บริิโภค นัักลงทุุน

ชุุมชน

หน่่วยงาน
กำำ�กัับดููแล

องค์์กร
พััฒนา
เอกชน

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

ไทยเบฟกับ
โรคโควิด-19
“ผมขอส่่งความห่่วงใยและกำำ�ลัังใจ
มายัังเพื่่�อนพนัักงานกลุ่่�มไทยเบฟ
ทุุกคน ให้้ตื่่�นรู้้� มีีสติิและดููแลสุุขภาพ
ของตััวเองและครอบครััว ผมพร้้อม
ที่่�จะอยู่่เ� คีียงข้้างทุุกคน”
คุุณฐาปน สิิริวััิ ฒนภัักดีี กรรมการผู้้�อำำ�นวยใหญ่่ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน) แสดงความห่่วงใยและให้้กำำ�ลัังใจแก่่บุุคลากรกลุ่่�มไทยเบฟทุุกคน
รวมถึึงแสดงวิิสััยทััศน์์ในการปฏิิบััติห
ิ น้้าที่่�ให้้แก่่พนัักงานทุุกคนในการทำำ�ภารกิิจ
ส่่งมอบน้ำำ�ดื่่�มสะอาดให้้แก่่ประชาชนชาวไทยในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ซึ่่�งการนำำ�ส่่งน้ำำ�ดื่่�มสะอาดให้้แก่่ประชาชนและผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความ
สะอาดจากแอลกอฮอล์์ให้้แก่่หน่่วยงานต่่าง ๆ เป็็นพัันธกิิจที่่�สำำ�คััญของไทยเบฟ
ไม่่เพีียงเป็็นการปฏิิบััติิหน้้าที่่� แต่่ยัังถืือเป็็นการทำำ�งานในฐานะพลเมืืองที่่�สำำ�คััญ
ของสัังคมเพื่่�อคนไทยด้้วยกัันอีีกด้้วย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ไทยเบฟกัับการเตรีียมความพร้้อม รัับมืือโรคระบาด
ตลอดเวลาที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟได้้ยึึดมั่น
่� ในการปฏิิบััติต
ิ ามนโยบายด้้านสุุขภาพและโภชนาการ รวมถึึงอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
พัันธมิิตรทางธุรุ กิิจ รวมถึึงผู้้�บริิโภค เมื่่อ
� เกิิดภาวะวิิกฤตทางด้้านสุุขภาพอนามััย ไทยเบฟยิ่่ง
� งดัังกล่่าว
� ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญในเรื่่อ
มากเป็็นทวีีคููณ เพราะบริิษััทเชื่่อ
� มั่่น
ี วนร่่วมและอุุทิิศตนเพื่่�อผลสำำ �เร็็จทางธุุรกิิจ ไม่่ว่่าจะเป็็น
� ว่่าไม่่มีีทรััพย์์สิินใดจะสำำ�คััญไปกว่่าบุุคลากรที่่�มีส่่
ในส่่วนของกรรมการ ผู้้�บริิหาร พนัักงาน ตลอดจนพัันธมิิตร คู่่�ค้้า และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของทุุกบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ

ไทยเบฟกัับภารกิิจรัับมืือโรคโควิิด-19
ไทยเบฟตระหนัักดีีว่่าทุุกประเทศยัังคงเผชิิญปััญหาด้้านสาธารณสุุข
ที่่�เกิิดขึ้้น
� อย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� งจากโรคระบาดและมลภาวะต่า่ ง ๆ ซึ่่ง
� ส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงต่่อสุุขภาพ วิิถีีชีวิี ต
ิ และการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ จากวิิกฤตการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่ว� โลก ไทยเบฟตระหนัักดีีว่่า
สาธารณสุุขเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงที่่�มีนัั
ี ยสำำ�คััญซึ่่�งส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงต่่อสุุขภาพ วิิถีีชีวิี ต
ิ และการดำำ�เนิินธุรุ กิิจหลายประเภท
ต้้องหยุุดชะงััก
เพื่่� อสร้้างความมั่่�นใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องให้้แก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กร ไทยเบฟนำำ�แผนความต่่อเนื่่อ
� งทางธุรุ กิิจ
ที่่�เตรีียมไว้้มาปรัับใช้้และดำำ�เนิินการอย่่างทัันท่่วงทีี ทำำ�ให้้ธุรุ กิิจยัังคง
เดิินหน้้าต่่อไปได้้ด้้วยผลกระทบที่่�น้้อยที่่�สุุดต่่อพนัักงานและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่น
� ๆ
นอกจากนี้้� ไทยเบฟมีีมาตรการป้้องกัันและดููแลความปลอดภััย
ตลอดจนความเป็็นอยู่่ข
� องพนัักงาน คู่่�ค้้าและภาคีีเครืือข่่าย รวมถึึง
มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการควบคุุมและ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ผ่่านโครงการต่่าง ๆ ที่่�ไทยเบฟ
เป็็นผู้้�ริิเริ่่ม
� หรืือร่่วมมืือกัับหน่่วยงานและเครืือข่่ายพัันธมิิตรทางธุรุ กิิจ
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แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ

ไทยเบฟกับโรคโควิด-19

มาตรการป้้องกัันและดููแลพนัักงาน
เพื่่�อเป็็นการลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อแบบกลุ่่�ม การปฏิิบััติิงาน
ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้แบ่่งพนัักงานออกเป็็น
3 กลุ่่�ม ได้้แก่่
1.	กลุ่่�มที่่� 1 พนัักงานที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องปฏิิบััติิงานในสถานที่่�เดิิม
2.	กลุ่่�มที่่� 2 พนัักงานที่่�จำ�ำ เป็็นต้้องทำำ�งานด้้วยกััน เพื่่�อทำำ�ภารกิิจ
ให้้สำำ�เร็็จในเวลาที่่�กำำ�หนด แต่่สามารถทำำ�งานในสถานที่่�ปฏิิบััติิ
การสำำ�รองได้้
3.	กลุ่่�มที่่� 3 พนัักงานที่่�สามารถปฏิิบััติิงานจากที่่�บ้า้ นได้้ และ
สามารถส่่งมอบผลลััพธ์์ของงานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
นอกจากนั้้�น เพื่่�อรัับมืือและบรรเทาผลกระทบของการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟได้้ใช้้มาตรการป้้องกัันและดููแลความ
ปลอดภััยของพนัักงานดัังต่่อไปนี้้�

การจััดตั้้�ง “ศููนย์์บริิการพนัักงานช่่วงวิิกฤตโรคโควิิด-19 (COVID-19
Relief Center: CRC)” เป็็นศููนย์์กลางในการรวบรวมข้้อมููล ประสานงาน
ให้้ความช่่วยเหลืือให้้กัับพนัักงาน ครอบคลุุมการดููแลพนัักงาน
ได้้แก่่ การจััดการด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
การสื่่�อสารข้้อมููลทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรที่่�จำ�ำ เป็็นให้้แก่่พนัักงาน
มาตรการความปลอดภััยเบื้้อ
� งต้้น เช่่น การจััดวางเจลแอลกอฮอล์์
ตามจุุดต่่าง ๆ การวััดอุุณหภููมิิร่่างกายก่่อนเข้้าอาคารสำำ�นัักงาน
การทำำ�ความสะอาดจุุดสััมผััสทุุก ๆ 2 ชั่่ว� โมง การให้้บริิการอบโอโซน
เครื่่อ
� งปรัับอากาศในทุุกอาคาร การมอบอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันการสััมผััส
เช่่น หน้้ากากอนามััย ถุุงมืือยาง ให้้แก่่พนัักงานกลุ่่�มที่่�ยัังจำำ�เป็็น
ต้้องปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในสถานที่่�ทำำ�งานเดิิม (Work on Site) และมอบ
เอทิิลแอลกอฮอล์์ 72% ให้้แก่่พนัักงานเพื่่�อดููแลความสะอาดสำำ�หรัับ
ตนเองและคนในครอบครััว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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มาตรการคุ้้�มครองสวััสดิิภาพพนัักงาน
•	จััดให้้มีป
ี ระกัันภััยคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและโรคโควิิด-19 สำำ�หรัับ
พนัักงานทุุกคนรวมจำำ�นวนกว่่า 50,000 คน
•	จำำ�หน่่ายน้ำำ�ดื่่�มราคาพิิเศษให้้แก่่พนัักงานทั่่�วประเทศและ
สนัับสนุุน “ถุุงน้ำำ�ใจไทยเบฟ” เพื่่�อแบ่่งเบาภาระค่่าใช้้จ่่ายใน
ครััวเรืือนสำำ�หรัับพนัักงานที่่�ขาดรายได้้
•	หาอาชีีพเสริิมให้้แก่่พนัักงานสนัับสนุุนการขายและพนัักงาน
เครืือโออิิชิที่่
ิ �ให้้บริิการในร้้านอาหาร ซึ่่�งถููกสั่่�งปิิดดำำ�เนิินการ
ชั่่ว� คราว ผ่่านการขายสิินค้้าทางช่่องทางออนไลน์์ ให้้มีรี ายได้้
ผ่่านการขายสิินค้้า
•	ลดการส่่งเงิินสมทบเข้้ากองทุุนประกัันสัังคม สำำ�หรัับนายจ้้าง
และผู้้�ประกัันตน (พนัักงาน) เป็็นระยะเวลา 3 เดืือน โดยไม่่ส่่ง
ผลกระทบต่่อสิิทธิิประโยชน์์ที่่�พนัักงานพึึงได้้รัับในปััจจุุบััน
อัันเป็็นไปตามมติิคณะรััฐมนตรีี

ข่่าวสารต่า่ ง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จากทุุกแหล่่งข่่าวทั้้�งจากภาครััฐ ภาคเอกชน และสัังคม ครอบคลุุม
ทั้้�งภายในและต่า่ งประเทศ ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่อ
่ องค์์กร เพื่่�อเตรีียม
มาตรการในการรองรัับสถานการณ์์ พร้้อมทั้้�งติิดต่อ
่ ประสานงานใน
พื้้�นที่่�ต่า่ ง ๆ เพื่่�อความรวดเร็็วในการปฏิิบััติง
ิ านทั่่ว� ประเทศ
นอกจากนี้้� ศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษฯ มีีส่่วนผลัักดัันให้้พนัักงานใช้้
เทคโนโลยีีด้้านดิิจิทัั
ิ ลผ่่านโทรศััพท์์ เกิิดการเรีียนรู้้�และใช้้งาน
อย่่างแพร่่หลายมากถึึงร้้อยละ 96 ของจำำ�นวนพนัักงานทั้้�งหมด
ทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถดููแลความปลอดภััยของพนัักงานได้้
ครอบคลุุมทั่่�วประเทศ ผ่่านระบบแจ้้งเตืือนพื้้�นที่่�เสี่่�ยง
มาตรการต่่าง ๆ นี้้�ส่่งผลให้้ไทยเบฟสามารถดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่าง
ราบรื่่น
� ไม่่หยุุดชะงััก จััดส่่งสิินค้้าถึึงมืือผู้้�บริิโภคได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในช่่วงการประกาศภาวะสถานการณ์์ฉุุกเฉิินของภาครััฐ
ศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษฯ ช่่วยให้้ไทยเบฟมีีความพร้้อมในการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง และปรัับการดำำ�เนิินธุรุ กิิจในช่่วงภาวะวิิกฤต
ได้้ทัันท่่วงทีี

มาตรการรัับมืือด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และช่่วยเหลืือสัังคม
•	ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19 หรืือ
COVID-19 Situation Room
	ในช่่วงเริ่่มต้
� ้นการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟจััดตั้้�ง
ศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19 เพื่่�อเป็็น
ศููนย์์กลางในการติิดตามข่่าวสาร ประสานงาน กำำ�หนดกรอบ
นโยบาย ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิและแนวทางการดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับคณะทำำ�งานด้้านการจััดซื้้�อ การผลิิต การจััดส่่งและ
กระจายสิินค้้า ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่าย เทคโนโลยีีสารสนเทศ
บุุคลากรองค์์กร และการสื่่�อสารองค์์กร ศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษฯ
นำำ�เทคโนโลยีีด้า้ นดิิจิทัั
ิ ลมาทำำ�การประมวลและวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล

• การประเมิินความเสี่่�ยงในคู่่�ค้้า
	ไทยเบฟขยายการประเมิินความเสี่่�ยงทางธุรุ กิิจของคู่่�ค้้าหลัักระดัับ
Tier 1 และ Tier 2 รวมทั้้�งสิ้้�น 658 ราย ด้้วยการสำำ�รวจถึึงความ
ต้้องการการสนัับสนุุนต่่าง ๆ ครอบคลุุมมููลค่่าการสั่่�งซื้้�อมููลค่่า
27,500 ล้้านบาทต่่อปีี มากกว่่าร้้อยละ 80 ของการสั่่�งซื้้�อทั้้�งหมด
• การรัับรองมาตรฐานคุุณภาพและความปลอดภััยของสิิ นค้้า
	จััดทำำ�คู่�มืื
่ อสำำ�หรัับพนัักงานในการดููแลสุุขภาพและป้้องกัันการ
ติิดโรคโควิิด-19 เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�ดีี ปลอดภััยจากการปนเปื้้� อน
ตั้้�งแต่่ระดัับพนัักงานในโรงงาน สำำ�นัักงาน จุุดจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ร้้านอาหารทุุกสาขาทั่่�วประเทศ โดยถืือเป็็นข้้อปฏิิบััติิสำำ�หรัับ
พนัักงานทุุกคนที่่�ต้้องปฏิิบััติิตามคู่่�มืืออย่่างเคร่่งครััด
•

 ารเชิิญชวนพนัักงานทำำ�กิิจกรรม Snap & Share :
ก
ภารกิิจ .. พิิชิต
ิ ความสตรอง
	โดยสนัับสนุุนให้้พนัักงานถ่่ายภาพผ่่านแอปพลิิเคชััน Beverest
Life เมื่่อ
� พบเห็็นสิินค้้าในกลุ่่�มไทยเบฟหมดหรืือไม่่มีีการจำำ�หน่่าย
พร้้อมทั้้�งแจ้้งรายละเอีียด วััน เวลา สถานที่่� ประเภทสิินค้้า เพื่่�อให้้
บริิษััทสามารถเติิมเต็็มและตอบโจทย์์ความต้้องการของผู้้�บริิโภค
ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
• การขยายขอบเขตการให้้บริิการในธุุรกิิจต่่าง ๆ
	
จััดทำำ�รายการส่่งเสริิมการขายสู้้�ภััยโรคโควิิด-19 ในเครืือโออิิชิิ
ปรัับบริิการเป็็นการสั่่�งอาหารผ่่านช่่องทางออนไลน์์ และบริิการ
ส่่งมอบอาหารปลอดภััยถึึงมืือผู้้�บริิโภค
• มอบอุุปกรณ์์ด้้านการแพทย์์
	
ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์เพื่่�อสนัับสนุุน
การปฏิิบััติิหน้้าที่่�ของแพทย์์และพยาบาลในโรงพยาบาลต่่าง ๆ
หน่่วยงานด้้านสาธารณสุุข ชุุดปฏิิบััติิการจัังหวััด ท่่าอากาศยาน
พร้้อมทั้้�งมอบประกัันโควิิด-19 ให้้แก่่แพทย์์และพยาบาลกว่่า
1,000 คน เพื่่�อเป็็นกำำ�ลัังใจในการปฏิิบััติิหน้้าที่่�รัักษาผู้้�ป่่วย

• มอบน้ำำ�ดื่่�มคริิสตััลน้ำำ�ดื่่�มคุุณภาพ
	ให้้กัับหน่่วยงานตำำ�รวจและเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจที่่�ต้้องปฏิิบััติิงานประจำำ�
ด่่านตรวจโรคโควิิด-19

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ
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การร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
เพื่่�อขยายความช่่วยเหลืือสัังคม
• ร่่วมกัับบริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)
	
ส่่งมอบเจลแอลกอฮอล์์ขนาด 50 ซีีซีี ภายใต้้ตราสิินค้้า
“Gelco” จำำ�นวน 1,000,000 ขวด ให้้กระทรวงสาธารณสุุขและ
อาสาสมััครสาธารณสุุขทั่่�วประเทศ
•

 ริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับหอการค้้าไทยและ
บ
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
	
มอบเงิิน ผลิิตภััณฑ์์อาหารและเครื่่อ
� งดื่่�มโออิิชิิ รวมมููลค่่า
24 ล้้านบาท ผ่่านสภากาชาดไทยเพื่่�อนำำ�ไปส่่งมอบให้้แก่่
7 โรงพยาบาล ประกอบด้้วย โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า โรงพยาบาลศิิริริ าช โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
โรงพยาบาลราชวิิถีี และสถาบัันบำำ�ราศนราดููร
• เครื่่�องดื่่�มตราช้้าง ร่่วมกัับสมาคมกีีฬาฟุุ ตบอลแห่่งประเทศไทย
	
จััดโครงการ #ช้้างศึึกทำำ�ด้้วยใจส่่งให้้โรงพยาบาล
CHANGSUEK COOK FROM HOME เพื่่�อส่่งมอบอาหาร
เมนููพิิเศษของนัักเตะทีีมชาติิไทยให้้แก่่บุุคลากรทางการแพทย์์
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ โรงพยาบาล
นพรััตนราชธานีี โรงพยาบาลรามาธิิบดีี และสถาบััน
โรคทรวงอก
• สนัับสนุุนมููลนิิธิชั
ิ ย
ั พััฒนา
	
โดยสมทบทุุนเข้้ากองทุุนรัับมืือโรคโควิิด-19 จำำ�นวน
101 ล้้านบาท

• ร่่วมกัับกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
	
ริเิ ริ่่ม
� โครงการ “ส่่งพลาสติิกกลัับบ้้าน” โดยตั้้�งเป้้าเพิ่่�มอััตรา
รีีไซเคิิลและพััฒนาระบบเก็็บคืืนขยะ เนื่่�องจากในช่่วงสถานการณ์์
โควิิด-19 มีีขยะพลาสติิกจากการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค
ที่่�สั่่�งอาหารมาทานแทนการทานอาหารที่่�ร้า้ นอาหารมากขึ้้�นร้้อยละ 15
และขยะติิดเชื้้�อจากการใช้้หน้้ากากอนามััยเพิ่่�มมากเช่่นกััน
• ร่่วมมืือกัับสมาคมสหพัันธ์์ช้า้ งไทย
	
สนัับสนุุนผลไม้้ที่่�ล้้นตลาดจากเกษตรกรทั่่�วประเทศกว่่า 153 ราย
เพื่่�อเลี้้�ยงช้้าง 775 เชืือก เนื่่�องจากปางช้้างขาดรายได้้ระหว่่าง
สถานการณ์์โควิิด-19
• สนัับสนุุนมููลนิิธิบ
ิ างกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่
	
รวมพลัังศิิลปิิน หนุุนเกษตรกรฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19 จััดแคมเปญ
“แมงโก้้โควิิด” โดยการนำำ�มะม่่วงมาสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะและ
เมนููอาหารต่่าง ๆ ระดมทุุนผ่่านการขายงานศิิลปะจากศิิลปิิน
เพื่่�อช่่วยเหลืือนิิสิิตนัักศึึกษาศิิลปะที่่�กำำ�ลัังจะจบการศึึกษา
แต่่ขาดแคลนทุุนทรััพย์์ หรืือได้้รัับผลกระทบจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ให้้สามารถเรีียนต่่อและ
เริ่่มต้
� ้นอาชีีพได้้
• สนัับสนุุนช่่างภาพที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ
	
โดยจััดการประกวดภาพถ่่ายหััวข้้อ “จนกว่่าจะพบกัันใหม่่” ร่่วมกััน
ถ่่ายภาพบรรยากาศ การเปลี่่�ยนแปลงวิิถีีชีวิี ต
ิ เหตุุการณ์์ของ
เมืืองไทยในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 และนำำ�ส่่งภาพบัันทึึกในจดหมายเหตุุ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

วิิกฤตนำำ�มาซึ่่�งธุุรกิิจใหม่่
• ศููนย์์การตรวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ (ศููนย์์ตรวจโรคโควิิด-19)
	
เพื่่� อเป็็นศููนย์์ตรวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ เพื่่� อลดค่่าใช้้จ่่าย
ในการตรวจหาโรคโควิิด-19 สำำ�หรัับพนัักงานและประชาชนทั่่ว� ไป
ที่่�ขอเข้้ารัับบริิการ
• สร้้างโรงงานผลิิตหน้้ากากอนามััย และผ้้าเช็็ดมืือแอลกอฮอล์์
	
เพื่่�อแจกจ่่ายให้้แก่่พนัักงาน โรงพยาบาล โรงเรีียนและชุุมชน
ที่่�ได้้รัับผลกระทบ
• สร้้างอาชีีพให้้แก่่ชุม
ุ ชน
	
มอบเครื่่อ
� งผลิิตไอศกรีีมแก่่ชุุมชนจำำ�นวน 500 เครื่่อ
� ง เพื่่� อ
ให้้ชุุมชนสามารถนำำ�ผลไม้้ที่่�ล้้นตลาดมาแปรรููปขายได้้ จััดตั้้�ง
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม สารพััดสรรพศิิลป์์ (SOS) เพื่่�อช่่วยชุุมชน
ขายสิินค้้าออนไลน์์ สร้้างอาชีีพปลููกผัักให้้แก่่ชุุมชนและวาง
มาตรฐานอาหารปลอดภััย GMP เป็็นต้้น
• บริิการพ่่นฆ่่าเชื้้อ
� ทำำ�ความสะอาด
	
อัันเป็็นการดููแลสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงานในเครืือ
ไทยเบฟทั้้�งหมด ด้้วยการพ่่นน้ำำ�ยาฆ่่าเชื้้�อในบริิเวณสถานที่่�
ปฏิิบััติง
ิ าน อาคารสำำ�นัักงานต่่าง ๆ โดยทีีมงานบริิษััท เบฟเทค
จำำ�กััด

ไทยเบฟกัับแผนรองรัับวิิกฤตในอนาคต
“ก้้าว-แกร่่ง-กว่่าเดิิม” (#StrongerThanEver)
•	
มุ่ง
�่ มั่่น
� ในเป้้าหมายและเน้้นผลลััพธ์์ (Head Up)
•	
ทุ่�ม
่ เทและเปิิดใจพร้้อมรัับเรื่่อ
� งราวใหม่่ ๆ (Heart Up)
•	
ลงมืือปรัับเปลี่่�ยนพััฒนาตััวเองสู่่�ความท้้าทายในอนาคต
(Hands Up)
•	
ให้้ความสำำ�คััญต่่อการเอาใจใส่่สุุขภาพกายใจ (Health Up)
•	
เติิมเต็็มความรู้้�และเพิ่่�มทัักษะในการงาน (ReSkill & UpSkill)
•	
สื่่�อสารเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจและความร่่วมมืือต่่อกััน
(Communication & Collaboration)

โครงการ ThaiBev
Transformation Program
ไทยเบฟมุ่่ง
� มั่่น
� ในการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืนขององค์์กร โดยโครงการ
ThaiBev Transformation Program นำำ�แนวทางการปรัับองค์์กร
มาประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานเพื่่�อตอบรัับสถานการณ์์ที่่�อาจ
เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วได้้สม่ำ�ำ เสมอ พร้้อมมุ่่ง
� สู่่�วิสัั
ิ ยทััศน์์ 2025
อย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
1. ส
 รรสร้้างความสามารถ (Build) สร้้างความสามารถและโอกาส
ทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ด้้วยการต่อ
่ ยอดจากพื้้�นฐานธุรุ กิิจที่่�มีอ
ี ยู่่�
2. เ สริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง (Strengthen) เสริิมสร้า้ งความ
แข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก เพื่่�อรัักษาและก้้าวไปสู่่�ความเป็็นผู้้�นำำ�
ธุรุ กิิจอาหารและเครื่่อ
� งดื่่�มครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน
3. สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ (Unlock) นำำ�ศัักยภาพของ
ไทยเบฟที่่�มีอ
ี ยู่่ม
� าก่่อให้้เกิิดพลัังสููงสุุด

กลยุุทธ์์แคช ฮัันต์์ (Cash-Hunt)
ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยกลยุุทธ์์แคชฮัันต์์ ด้้วยการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด การระดมความคิิดและการ
ดำำ�เนิินงานที่่�สอดประสานกัันของหน่่วยงานต่่าง ๆ นำำ�เทคโนโลยีีด้า้ น
ดิิจิทัั
ิ ลมาประยุุกต์์ใช้้ในการควบคุุมและลดต้้นทุุนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
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นวััตกรรม/ดิิจิทั
ิ ล
ั /เทคโนโลยีี
ไทยเบฟมุ่่ง
� เน้้นความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคสููงสุุด โดยการ
ส่่งมอบอาหารที่่�ปลอดภััย มีีคุุณภาพแก่่ลููกค้้าของร้้านอาหาร
ในเครืือกว่่า 269 สาขา ยึึดมาตรฐานตามแนวทางการปฏิิบััติิของ
กระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด ด้้วยมาตรการต่่าง ๆ อาทิิ
•

 รัับใช้้แอปพลิิเคชัันต่่าง ๆ ที่่�เพิ่่�มความสะดวกให้้กัับลููกค้้า
ป
และผู้้�บริิโภคมากยิ่่�งขึ้้�น
	
เช่่น แอปพลิิเคชััน BevFood ของร้้านอาหารในเครืือโออิิชิที่่
ิ ใ� ช้้
เป็็นทั้้�งบััตรสะสมแต้้ม จองโต๊๊ะที่่�ร้า้ น แจกคููปองส่่วนลด และ
แสดงโปรโมชั่่น
� ต่่าง ๆ แอปพลิิเคชััน HoReCa Connect ที่่�ให้้
ผู้บ
้� ริิโภคสั่่�งซื้้�อผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์และสิินค้้า
อื่่น
� ๆ ในเครืือ เพื่่�อจััดส่่งถึึงบ้้านของผู้บ
้� ริิโภคได้้โดยตรง
• บริิการส่่ งอาหาร
	
พนัักงานส่่งอาหารต้้องใส่่หน้้ากากตลอดเวลาขณะปฏิิบััติง
ิ าน
รัักษาระยะห่่างกัับลููกค้้าไม่่น้้อยกว่่า 1 เมตร ล้้างมืือก่่อนออกไป
ส่่งสิินค้้า และทำำ�ความสะอาดมืือด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ระหว่่าง
ปฏิิบััติงิ านอยู่่เ� สมอ พร้้อมทั้้�งใช้้อุุปกรณ์์ฆ่่าเชื้้�อฉีีดทำ�ำ ความสะอาด
กล่่องที่่� ใช้้ส่่ งอาหาร แฮนด์์ รถจัักรยานยนต์์ หมวกกัันน็็อค
และกุุญแจรถทุุกครั้้�งหลัังจากการใช้้งานเสร็็จในแต่่ละรอบ
การจััดส่่ง

• ปรัับรููปแบบสิิ นค้้าและบริิการให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีใหม่่
	
อาทิิ การบริิการส่่งอาหารแบบเซตของชาบููชิิ การผลิิตน้ำำ�จิ้้ม
� ชาบูู
แบบบรรจุุขวด และอื่่น
� ๆ
• ปรัับรููปแบบให้้บริิการ
	
โดยในกลุ่่�มร้า้ นที่่�เป็็นบุุฟเฟต์์ เปลี่่�ยนเป็็นการปรุุงอาหารตามที่่�
ลููกค้้าสั่่�งและให้้พนัักงานเสิิร์ฟ
์
• คััดกรองสุุขภาพพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
	
โดยส่่งพนัักงานที่่�อยู่่ห
� น้้าร้้านเข้้ารัับการตรวจเชื้้�อโควิิด-19 ที่่�ศููนย์์
ตรวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ นอกจากนั้้�นยัังมีีการตรวจวััด
อุุณหภููมิิพนัักงานก่่อนเข้้าปฏิิบััติิงานในร้้าน และทำำ�การล้้างมืือ
ฆ่่าเชื้้�อทุุกครั้้�ง สวมถุุงมืือ สวมหน้้ากาก และ Face Shield
พร้้อมทำำ�ความสะอาดมืือด้้วยแอลกอฮอล์์ 70% ก่่อนและหลััง
ให้้บริิการทุุกครั้้�ง
• ปรัับลดจำำ�นวนลููกค้้าที่่�เข้้ามาใช้้บริิการในร้้านอาหาร
	
เพื่่�อตอบรัับมาตรการผ่่อนปรนกิิจการของรััฐบาลในการระวััง
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรค ซึ่่ง� เป็็นการลดพื้้�นที่่�การให้้บริิการ
ลงไปถึึงร้้อยละ 50 - 60
• ลดการสัั มผััสในการสั่่�งอาหาร
	
โดยพััฒนา “ระบบสั่่�งอาหารไร้้สััมผััส” (QR Order) เป็็นระบบ
การสั่่�งอาหารผ่่านการสแกน QR Code โดยใช้้โทรศััพท์์ลููกค้้า
เพื่่�อแสดงสมาร์์ทเมนูู
• รัักษาความสะอาดภายในร้้าน
	
เข้้มงวดด้้านความสะอาดของภาชนะและอุุปกรณ์์รัับประทานอาหาร
ไม่่วางไว้้ส่่วนกลาง แต่่ส่่งหรืือเสิิร์ฟ
์ ให้้ลููกค้้าโดยตรง หมั่่น
� ทำำ�ความ
สะอาดโต๊๊ะ เก้้าอี้้� เคาน์์เตอร์์ พื้้�น และจุุดสััมผััสต่่าง ๆ ด้้วยสารฆ่่าเชื้้�อ
อยู่่เ� สมอ และก่่อนปิิดร้า้ นมีีการทำำ�ความสะอาดใหญ่่ในทุุกจุุด
อย่่างละเอีียดทั่่�วถึึง พร้้อมมีีการกำำ�จััดขยะอย่่างถููกวิิธีี
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วิถีใหม่ ในสำ �นักงาน

ประเมินความเสี่ ยง
โรคโควิด-19
• กรอกข้อมูล
ในแบบประเมินฯ
1 ครัง้ /สัปดาห์
(วันอาทิตย์-พุ ธ)
• ให้ข้อมูลตามความ
เป็นจริง หากพบ
ข้อมูลเท็จ จะมี
ความผิดทางวินัย

สวมหน้ากาก
และวัดอุณหภูมิ

• สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครัง้ เมือ
่ ออกจากบ้าน
• วัดอุณหภูมิทก
ุ เช้า
ต้องไม่เกิน 37.3 องศา
• หากมีไข้ ควรแจ้ง
หัวหน้างาน

ผ่านจุดคัดกรอง
ก่อนเข้าสำ �นักงาน

• แสดงผลการประเมินฯ
(สีเขียว) ทุกวัน
แก่เจ้าหน้าที่
• กรณีไม่มีแอป
Beverest Life
ให้ติดต่อ HCBP

บันทึกอุณหภูมิ
ติดสติกเกอร์

• กรอกข้อมูล
อุณหภูมิประจำ�วัน
• ติดสติกเกอร์
ประจำ�วัน
• ล้างมือฆ่าเชือ
้
ด้วยแอลกอฮอล์

Digital
Check-in

• ลงทะเบียนดิจท
ิ ัล
วันละ 3 ครัง้ และ
Check-In / เช้า-บ่าย
Check-Out / เย็น

มาตรการลดเสี่ ยงโรคโควิด 19
รถบริการพนักงาน

• ติดตั้งเครือ
่ งฆ่าเชือ
้ โรคภายในรถ
• ควรสวมหน้ากากอนามัย
• ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ลิฟต์โดยสารและพื้นที่ในอาคาร

• จัดระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
• จัดจุดวางเจลแอลกอฮอล์หน้าลิฟต์ทก
ุ ชัน
้
หรือจุดคัดกรอง

สแกน QR Code ทุกสถานที่

• Check-In / Out ทุกครัง้
เมื่อเข้า-ออกสำ�นักงาน
• สแกน QR Code ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ
เมื่อไปปฏิบัติงานระหว่างวัน

เว้นระยะห่างโต๊ะทำ�งาน

• จัดหาสถานที่นั่งปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ห้องอาหาร
•
•
•
•
•

จัดให้มีจด
ุ คัดกรอง
เว้นระยะห่างการยืนซือ
้ สินค้า
ติดตั้งแผงกั้นบนโต๊ะอาหาร
สแกน QR Code ชำ�ระค่าอาหาร
จัดให้มีจด
ุ รับ-ส่ง อาหาร
สำ�หรับบุคคลภายนอก

เหลื่อมเวลาพักกลางวัน

• กำ�หนดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อลดความแออัด

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสำ �นักงาน

• กำ�หนดพื้นที่นั่งรอสำ�หรับบุคคลภายนอก
• กำ�หนดจุดรับ-ส่ง พัสดุ ไปรษณีย์ และ
สแกนฆ่าเชือ
้ ด้วยเครือ
่ ง UV ที่จด
ุ คัดกรอง

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

การบริหารความเสีย
่ ง
ไทยเบฟบริิหารความเสี่่� ยงทั้้�งในระบบบริิหารและการปฏิิบััติิงาน ตามกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุรุ กิิจบนพื้้�นฐานของความยั่่ง� ยืืน โดยการติิดตาม ประเมิิน และบริิหาร
จััดการความไม่่แน่่นอนที่่�อาจเป็็นความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญหรืือโอกาสใหม่่ ๆ
สำำ�หรัับการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่ง
� ยืืน สามารถป้้องกัันความเสี่่�ยง บรรเทา
ผลกระทบและปรัับตััวเพื่่�อตอบสนองต่่อความท้้าทายรวมถึึงใช้้ประโยชน์์จาก
เหตุุการณ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายการเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่อ
� งดื่่�มในภููมิิภาค
อาเซีียนอย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง
� ยืืน
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กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงในภาวะวิิกฤตของไทยเบฟ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นตั้้�งแต่่
ปลายปีี 2562 ซึ่่ง
� ได้้แพร่่กระจายและทวีีความรุุนแรงไปหลายประเทศ
ทั่่�วโลกรวมทั้้�งประเทศไทย ปััจจุุบัันวิิกฤตการณ์์แพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไปโดยไม่่มีีแนวโน้้มจะยุุติิลงในเร็็ว ๆ นี้้�
ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิต
ิ ของผู้้�คน การทำำ�งานขององค์์กร
และหน่่วยงานต่่าง ๆ รวมถึึงสร้้างความเสีี ยหายอย่่างหนัักต่่อ
เศรษฐกิิจโลก เนื่่�องจากกิิจกรรมทางเศรษฐกิิจหลายภาคส่่วน
ต้้องเผชิิญกัับภาวะหยุุดชะงััก ส่่งผลกระทบต่่อห่่วงโซ่่อุุปทาน
การหยุุดกิิจการ การเลิิกจ้า้ งงาน และกำำ�ลัังซื้้�อที่่�หดหาย ไทยเบฟ
ตระหนัักว่่าโรคระบาดเป็็นวิิกฤตการณ์์ด้า้ นสาธารณสุุขที่่�ส่่งผลกระทบ
อย่่างรุุนแรงต่่อสุุขภาพและการดำำ�รงชีีวิต
ิ ในสัังคมของผู้้�คน เช่่น
หากพนัักงานได้้รัับเชื้้�อหรืืออยู่่ใ� นภาวะเป็็นบุุคคลที่่�มีค
ี วามเสี่่�ยง
จะส่่งผลกระทบต่่อการปฏิิบััติิงาน ตลอดจนความต่่อเนื่่�องใน
การดำำ�เนิินธุรุ กิิจและความเชื่่อ
� มั่่น
� ทางธุุรกิิจ ดัังนั้้�น การบริิหาร
ความเสี่่�ยงด้้านต่่าง ๆ ที่่�เกิิดจากวิิกฤตโควิิด-19 จึึงมีีความสำำ�คััญ
ต่่อความอยู่่ร� อดของธุุรกิิจ บริิษััทได้้เตรีียมความพร้้อมใน
การรัับมืือกัับวิิกฤตโควิิด-19 รวมทั้้�งดำำ�เนิินการหลายด้้าน
อย่่างเต็็มที่่� เพื่่�อให้้มั่น
่� ใจว่่าวิิกฤตโควิิด-19 จะไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
พนัักงานตลอดจนผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องและต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััท
รวมถึึงความมุ่่ง
� มั่่น
� ในการร่่วมดููแลและสร้้างสรรค์์ประโยชน์์แก่่
สัังคม โดยแนวคิิดและมาตรการของการบริิหารความเสี่่�ยงของ
กลุ่่�มไทยเบฟในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 มีีดัังนี้้�

ผลของการบริิหารความเสี่่�ยงภายใต้้สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอนหรืือ
ในช่่วงภาวะวิิกฤตได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล ต้้องมีีกรอบ
การบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรที่่�ชััดเจนและเป็็นระบบ เป็็นปััจจััยและ
รากฐานสำำ�คััญ โดยกรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรของไทยเบฟ
เป็็นไปตามแนวทาง COSO Enterprise Risk Management 2017
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) มีีองค์์ประกอบสำำ�คััญ ดัังนี้้�
1. โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
	ตั้้�งแต่่ระดัับคณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการบริิหารความ
ยั่่ง
� ยืืนและความเสี่่�ยง คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริิหาร คณะกรรมการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนทางธุุรกิิจ คณะกรรมการ
เฉพาะกิิจที่่�คณะจััดการแต่่งตั้้�งขึ้้�น คณะทำำ�งานพััฒนาความยั่่ง� ยืืน
ทางธุุรกิิจ คณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร และผู้ป
้� ระสานงาน
ความเสี่่�ยงของกลุ่่�มธุรุ กิิจ
2.	ความเข้้าใจในบริิบทและกลยุุทธ์์ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เน้้นแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
	ทุุกหน่่วยงานมีีความเข้้าใจในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจอาหารและเครื่่อ
� งดื่่�ม
ที่่�มุ่ง
�่ เน้้นการพััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืน โดยวิิเคราะห์์ติิดตามปััจจััยเสี่่�ยง
และแนวโน้้มสำำ�คััญในอนาคตที่่�อาจส่่งผลกระทบต่อ
่ การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หรืือกลยุุทธ์์องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง
3. กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงแบบบููรณาการ
	ตั้้�งแต่่ระดัับองค์์กร ระดัับกลุ่่�มธุรุ กิิจหรืือกลุ่่�มธุรุ กิิจจนถึึงระดัับ
ปฏิิบััติิการ ในการรวบรวมข้้อมููล การระบุุและประเมิินความเสี่่�ยง
ที่่�สำำ�คััญ พร้้อมกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทางการจััดการความเสี่่�ยง
อย่่างเป็็นระบบ รวมถึึงการสร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ทางธุรุ กิิจ ที่่�สอดคล้้อง
กัับกลยุุทธ์์และสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ

1.	มาตรการรัับมืือด้้ านการดำำ �เนิินธุุรกิิ จที่่� ต้้องดำำ �เนิินการให้้
สอดคล้้ องกัับนโยบายและมาตรการต่่ าง ๆ ของรััฐอย่่าง
เคร่่งครััด โดยเน้้นการผลิิตและขนส่่งสิินค้้า รวมถึึงการ
บริิการที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อสัังคม
2.	มาตรการป้้องกัันและดููแลความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�
ของพนัักงาน รวมถึึงคู่่�ค้้าและภาคีีเครืือข่่าย
3.	มาตรการให้้ความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ ที่่�เป็็นประโยชน์์ในการ
ควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ผ่่านโครงการที่่�บริิษััทเป็็นผู้้�ริิเริ่่ม
� หรืือร่่วมมืือกัับหน่่วยงาน
และเครืือข่่ายพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
4.	มาตรการเตรีียมความพร้้อมในการช่่วยฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจและ
สัังคมโดยเฉพาะการฟื้้� นฟููเศรษฐกิิจในระดัับฐานรากและชุุมชน

4. การสื่่�อสาร รายงานและประเมิินผล
	ทุุกหน่่วยงานตั้้�งแต่่ระดัับสายงานและบริิษััทย่่อย ระดัับสายธุรุ กิิจ
หรืือกลุ่่�มธุรุ กิิจ และระดัับองค์์กร มีีการสื่่�อสารและรายงานข้้อมููล
การบริิหารความยั่่ง
� ยืืนและความเสี่่�ยงอย่่างชััดเจนและต่่อเนื่่�อง
อาทิิ ความคืืบหน้้าโครงการพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง
� ยืืนหรืือกิิจกรรม
บริิหารความเสี่่�ยง ความเสี่่�ยงใหม่่ที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อไทยเบฟ
ดััชนีีชี้้วััด
� ความเสี่่�ยง (Risk Indicators) เป็็นต้้น

จากการปฏิิบััติิตามมาตรการต่่าง ๆ ที่่�กำำ�หนดข้้างต้้น ทำำ�ให้้บริิษััท
สามารถบริิหารจััดการและลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อธุรุ กิิจ
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียได้้อย่่างรวดเร็็วตามสถานการณ์์ที่่�
เปลี่่�ยนแปลง รวมถึึงดำำ�เนิินธุุรกิิจในช่่วงภาวะวิิกฤตได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�องโดยไม่่หยุุดชะงััก

5. วััฒนธรรมด้้านความยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยง
	การปลููกฝัังและส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านความยั่่ง
� ยืืนและการจััดการ
ความเสี่่�ยงทั่่�วทั้้�งองค์์กร ผ่่านการฝึึกอบรม วิิธีก
ี ารและกิิจกรรม
ต่่าง ๆ แก่่ผู้้�บริิหารและพนัักงานทุุกระดัับเพื่่�อให้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญ รวมทั้้�งสร้้างแรงจููงใจให้้มีส่่
ี วนร่่วมในการพััฒนา
ความยั่่ง
� ยืืนและบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กร

กรอบการบริหารความเสี่ ยงองค์กรของไทยเบฟ

01

โครงสร้าง
การกำ�กับดูแล

02

ความเข้าใจในบริบทและกลยุทธ์
การดำ�เนินธุรกิจที่เน้นแนวทาง
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

03

กระบวนการบริหารความเสี่ยง
แบบบูรณาการ

04

การสื่อสาร รายงาน
และประเมินผล

05

วัฒนธรรม
ด้านความยั่งยืน และ
การบริหารความเสี่ยง

แนวทางการพััฒนาความยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟ

44

การบริหารความเสี่ยง

แบ่่งปัันคุุณค่่า

วิิกฤตโควิิด-19 กัับการบริิหารความเสี่่�ยงของไทยเบฟ
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เป็็นปััจจััยเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญก่่อให้้เกิิดความเสี่่�ยงในด้้านต่า่ ง ๆ ที่่�มีี
ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินงานของไทยเบฟ เช่่น ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพอนามััยของพนัักงาน
ความเสี่่� ยงด้้านการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ความเสี่่� ยงด้้านการเงิิน โดยเฉพาะความเสี่่� ยง
ด้้านสภาพคล่่อง ความเสี่่�ยงด้้านชื่่อ
� เสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร เช่่น หากมีีข่่าวว่่าพนัักงาน
ในกลุ่่�มไทยเบฟติิดโรคโควิิด-19 มีีผู้้�มาติิดต่่องานหรืือลููกค้้าที่่�ติิดเชื้้�อเข้้ามายัังพื้้�นที่่�โรงงาน
อาคารสำำ�นัักงาน รวมถึึงพื้้�นที่่�ขายสิินค้้าและให้้บริิการของไทยเบฟ หรืือบุุคคลเหล่่านั้้�นติิดเชื้้�อ
ภายหลัังมาใช้้บริิการ ทำำ�ให้้ต้้องปิิดสำำ�นัักงาน โรงงานผลิิต พื้้� นที่่�ขายสิิ นค้้าและให้้บริิการ
รวมถึึงอาจส่่งผลต่่อธุุรกิิจในระยะยาว สืืบเนื่่อ
� งจากความล่่าช้้าหรืือการไม่่สามารถปฏิิบััติต
ิ าม
แผนธุุรกิิจสำำ�คััญที่่�กำ�ำ หนดไว้้ในแต่ล
่ ะช่่วงเวลา เป็็นต้้น นอกจากนี้้� สถานการณ์์โควิิด-19 ยัังเป็็น
วิิกฤตการณ์์ที่่มี
� ค
ี วามต่่อเนื่่อ
� งโดยไม่่สามารถคาดการณ์์ระยะเวลาที่่�จะสิ้้�นสุุดได้้ชััดเจน ทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินธุุรกิิจไม่่สามารถใช้้กลยุุทธ์์หรืือวิิธีก
ี ารปฏิิบััติแ
ิ บบเดิิมได้้ ไทยเบฟต้้องนำำ�แผนฉุุกเฉิิน
(Contingency Plan) มาใช้้เพื่่� อรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว
เพื่่�อป้้องกัันและบรรเทาผลกระทบในด้้านต่่าง ๆ ให้้ได้้มากที่่�สุุด

ประสิิ ทธิ์์� โฆวิิไลกููล
กรรมการอิิสระ
ประธานกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ในเดืือนมีีนาคม 2563 ฝ่่ายบริิหารของไทยเบฟได้้จััดตั้้�ง
•

“ ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิเศษในสถานการณ์์โรคโควิิด-19
(COVID-19 ThaiBev Situation Room)”
	
เพื่่�อปฏิิบััติห
ิ น้้าที่่�ติดต
ิ ามด้้านความต่่อเนื่่อ
� งของธุุรกิิจตั้้�งแต่่การจััดหาวััตถุุดิิบ การผลิิต
การขนส่่ง และการกระจายสิิ นค้้า โดยได้้มีีการสร้้างฐานข้้อมููลทั้้�งข้้อมููลทางธุุรกิิจและ
ข้้อมููลพนัักงาน การรวบรวม วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููลและข่่าวสารที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้�งภายในและภายนอก
เพื่่�อนำำ�มาประเมิิน ตััดสิินใจและวางแผนตอบสนองสถานการณ์์ในระยะสั้้�นและระยะยาว

• “ศููนย์์บริิการพนัักงานช่่วงวิิกฤตโรคโควิิด-19 (COVID-19 Relief Center หรืือ CRC)”
	
เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลางในการรวบรวมข้้อมููล สื่่�อสารข้้อมููลที่่�จำ�ำ เป็็นและให้้ความช่่วยเหลืือด้้านสุุขอนามััยและความปลอดภััยแก่่พนัักงาน
โดยเฉพาะบุุคลากรในประเทศไทยจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�นกว่่า 49,000* คน อาทิิ มาตรการเตรีียมความพร้้อมในการปฏิิบััติิงานในสถานการณ์์
โรคโควิิด-19 การมอบอุุปกรณ์์ป้้องกัันและลดความเสี่่� ยงจากการติิดโรคโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงานและครอบครััวของพนัักงาน
การซื้้�อประกัันภััยคุ้้�มครองอุุบััติิเหตุุและโรคโควิิด-19 รวมทั้้�งการจััดให้้มีสวััสดิ
ี
ก
ิ ารตรวจโรคโควิิด-19 ให้้แก่่พนัักงาน เป็็นจำำ�นวนเงิิน
ทั้้�งสิ้้�นประมาณ 39.2 ล้้านบาท
*ข้้อมููล ณ เดืือนมีีนาคม 2563

ความมุ่่�งมั่่�นและความสํําเร็็จ
ด้้วยวิิกฤตโควิิด-19 ส่่งผลกระทบต่อ
่ ทั้้�งธุรุ กิิจและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในระดัับสููง เพื่่�อกำำ�หนดวิิธีก
ี ารบริิหารความเสี่่�ยงให้้เหมาะสมและสอดคล้้อง
กัับสถานการณ์์ ไทยเบฟจึึงได้้ทบทวนสาระสำำ�คััญด้้านการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืนของไทยเบฟทั้้�งสามด้้าน คืือ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ
รวมถึึงความเสี่่�ยงด้้านความยั่่ง
� ยืืนขององค์์กรที่่�กำำ�หนดไว้้แล้้วทั้้�งหมดใหม่่ โดยแบ่่งความเสี่่�ยงที่่�ทบทวนใหม่่นี้้�ออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
1. ความเสี่่�ยงเดิิมที่่�ไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง อาทิิ
• ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�
•	ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ถึึงแม้้ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวจะไม่่เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับวิิกฤตการณ์์
บริิษััทยัังคงต้้องคอยติิดตามและวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงของ
ความเสี่่�ยงเป็็นระยะ ตลอดจนยัังคงดำำ�เนิินการตามมาตรการ
บริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ก่่อนวิิกฤตโควิิด-19
2. ความเสี่่�ยงเดิิมที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�น อาทิิ
•	ความเสี่่�ยงด้้านการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน เนื่่�องจากวิิกฤต
โควิิด-19 ทำำ�ให้้ผู้้�ผลิิตต่่าง ๆ หยุุดดำำ�เนิินการ อาจทำำ�ให้้
ความเสี่่�ยงด้้านต้้นทุุนวััตถุุดิิบเพิ่่�มขึ้้�นหรืือวััตถุุดิิบอาจ
ขาดแคลน หรืือมีีการจััดส่่งล่่าช้้าจากการหยุุดชะงัักของ
ห่่วงโซ่่อุุปทานหรืือระบบขนส่่งและกระจายสิินค้้า รวมถึึง
ปััญหาและอุุปสรรคในช่่วงล็็อกดาวน์์

•	ความเสี่่�ยงด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของพนัักงาน
จากการติิดโรคโควิิด-19
•	ความเสี่่�ยงด้้านคุุณภาพและมาตรฐานความปลอดภััยของ
สิินค้้าและบริิการที่่�อาจมีีการปนเปื้้� อนของโรคโควิิด-19
•	ความเสี่่�ยงด้้านการปฏิิบััติิตามกฎหมาย กฎระเบีียบจาก
มาตรการของภาครััฐที่่�บัังคัับใช้้เป็็นการเฉพาะเพื่่�อควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรค
•	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน โดยเฉพาะความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง
และความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงของอััตราดอกเบี้้�ย
ความเสี่่�ยงทั้้�งหมดที่่�มีรี ะดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นนี้้�อาจส่่งผลกระทบต่่อ
การผลิิต การส่่งมอบสิินค้้า และการบริิการแก่่ลููกค้้า และอาจส่่งผลกระทบ
ต่่อรายได้้หรืือยอดขาย รวมถึึงกำำ�ไรและผลประกอบการ ทำำ�ให้้บริิษััท
ต้้องติิดตามการบริิหารความเสี่่�ยงดัังกล่่าวอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อป้้องกััน
และบรรเทาผลกระทบด้้านต่่าง ๆ ที่่�อาจทำำ�ให้้ธุุรกิิจต้้องหยุุดชะงััก
รวมถึึงผลกระทบต่่อชื่่อ
� เสีียงและภาพลัักษณ์์ขององค์์กร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

3. ความเสี่่�ยงใหม่่  อาทิิ
•	ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจร้้านอาหารที่่�ตั้้ง
� อยู่่ใ� นห้้างสรรพสิินค้้า
•	ความเสี่่�ยงของธุุรกิิจร้้านอาหารแบบนั่่�งรัับประทานที่่�ร้า้ น
โดยเฉพาะร้้านอาหารในรููปแบบที่่�เน้้นทั้้�งบรรยากาศ
หรููหราและบริิการชั้้�นเยี่่�ยม (Fine Dining)
•	ความเสี่่�ยงของการจำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ผ่่าน
ช่่องทางร้้านอาหาร
•	ความเสี่่�ยงด้้านภััยคุุกคามทางไซเบอร์์
•	ความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ
ความเสี่่�ยงดัังกล่่าวเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบหรืือ
วิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิต
ิ อย่่างใหม่่ (New Normal) ที่่�แตกต่่างจากอดีีต
และบริิบททางธุรุ กิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวิิกฤตโควิิด-19 โดยตรง
เช่่น มาตรการล็็อกดาวน์์ด้้วยการปิิดร้า้ นอาหารแบบนั่่�งรัับประทาน
เพื่่�อลดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 การเว้้นระยะห่่างทาง
สัังคม (Physical Distancing) การหลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�แออััดหรืือมีี
ผู้้�คนรวมตััวอยู่่กัั
� นจำำ�นวนมาก การเกิิดขึ้้�นของโรคโควิิด-19 ยััง
เป็็นตััวเร่่ง (Catalyst) ให้้ผู้้�คนใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัั
ิ ลเพื่่�อทำำ�งานและ
ใช้้ชีวิี ตม
ิ ากขึ้้�น เช่่น สั่่�งอาหารและซื้้�อสิินค้้าออนไลน์์ และชำำ�ระผ่่าน
โทรศััพท์์มืือถืือหรืือระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์มากขึ้้�นเพื่่�อลดการสััมผััส
เชื้้�อที่่�อาจติิดมากัับธนบััตรหรืือเหรีียญ โดยทั้้�งหมดมีีผลกระทบ
อย่่างชััดเจนต่่อความต้้องการใช้้สิน
ิ ค้้าหรืือบริิการ การเปลี่่�ยนแปลง
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค ตลอดจนการเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบ
การดำำ�เนิินธุรุ กิิจ (Business Model) อย่่างมีีนััยสำำ�คััญ

โอกาสในวิิกฤตโควิิด-19
แม้้วิก
ิ ฤตโควิิด-19 ทำำ�ให้้ธุุรกิิจส่่วนใหญ่่ต้้องสููญเสีี ยรายได้้หรืือ
หยุุดชะงััก แต่่ในอีีกมุุมหนึ่่�งก็็เป็็นโอกาสที่่�เร่่งให้้องค์์กร รวมถึึง
ไทยเบฟต้้องปรัับกลยุุทธ์์และการลงทุุนโดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทัั
ิ ล
และนวััตกรรมใหม่่ในทุุกกิิจกรรมภายใต้้ห่่วงโซ่่คุุณค่่าไทยเบฟ
ตั้้�งแต่่การจััดซื้้�อจััดหา การผลิิต การกระจายสิินค้้า การตลาดและ
การขาย ตลอดจนการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค
เพื่่�อเปลี่่�ยนรููปแบบเป็็นธุุรกิิจดิิจิทัั
ิ ล (Digital Business) อย่่าง
เต็็มรููปแบบเร็็วยิ่่ง
� ขึ้้�น เพื่่�อสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจด้้านความสามารถ
ในการแข่่งขัันใหม่่เพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคตและ
ทำำ�ให้้ลููกค้้าเกิิดประสบการณ์์ใหม่่ที่่�ดีีกว่่าการบริิโภคสิินค้้าหรืือ
การรัับบริิการแบบเดิิม ซึ่่�งในช่่วงโควิิด-19 เป็็นโอกาสให้้กัับธุรุ กิิจ
และสิินค้้าบางประเภทมีีอััตราการเติิบโตสููงขึ้้�น ทั้้�งนี้้�การเติิบโตของ
ธุรุ กิิจหรืือสิินค้้ามีีความแตกต่่างกัันตามระยะเวลาหรืือวงจร (Cycle)
ของการแพร่่ระบาด เช่่น
•	
ในระยะเริ่่มต้
้ และระยะที่่�การแพร่่ระบาดขยายวงกว้้าง สิินค้้า
� น
ที่่�เกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขอนามััยและการรัักษาสุุขภาพ ความ
ต้้องการสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคและอาหารเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่าปกติิ
ผ่่านช่่องทางการบริิการจััดส่่งถึึงที่่� (Delivery) และซื้้�อขายสิินค้้า
ผ่่านเว็็บไซต์์ (E-Commerce)
•	
ในระยะที่่�การระบาดลดลงและควบคุุมได้้ ประชาชนเริ่่มกลัั
บมา
�
ใช้้ชีวิี ต
ิ ใกล้้เคีียงกัับภาวะปกติิ การเดิินทางทั้้�งเพื่่�อท่่องเที่่�ยว
และธุรุ กิิจเริ่่มฟื้
้�
ความต้้องการสิินค้้า/บริิการที่่�จะกลัับมา
� นตััว
ฟื้้� นตััวก่่อนจะทยอยปรัับเข้้าสู่่�การจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการ
ในภาวะปกติิต่อ
่ ไป
ธุรุ กิิจไทยเบฟได้้ปรัับเปลี่่�ยนโมเดลธุุรกิิจและการให้้บริิการที่่�
สอดคล้้องกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ในแต่่ละช่่วง เช่่น ในช่่วงเริ่่มต้
้ และการขยายตััวของการแพร่่ระบาด
� น
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ธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� เน้้นการผลิิตน้ำ�ำ ดื่่ม
� ให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการของ
ผู้บ
้� ริิโภคในประเทศ เน้้นการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาดและการโฆษณา
ผ่่านสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ธุุรกิิจอาหารใช้้ระบบบริิการสั่่�งอาหารออนไลน์์
ผ่่านแอปพลิิเคชััน “BevFood” โดยร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรหลายรายที่่�เป็็น
ธุุรกิิจสั่่�งอาหารผ่่านแอปพลิิเคชัันหรืือฟู้้�ดแอกกริิเกเตอร์์ (Food
Aggregator) เพื่่�อขยายการให้้บริิการสั่่�งและส่่งอาหารให้้ถึึง
มืือลููกค้้ามากขึ้้�น ตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภคที่่�ต้้องการ
ความสะดวกจากการสั่่�งอาหารออนไลน์์และการบริิการจััดส่่งถึึงที่่�
ซึ่่ง
� เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างมากในช่่วงของการแพร่่ระบาดของโรค และคาดว่่า
พฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในลัักษณะนี้้�จะเติิบโตและพััฒนาต่่อไป
ในระยะยาว เมื่่อ
� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อยู่่ใ� น
ภาวะที่่�ควบคุุมได้้หรืือสิ้้น
� และให้้ความสำำ�คััญกัับ
� สุุดลง ไทยเบฟยัังคงมุ่่ง� มั่่น
การพััฒนาและออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ โดยเฉพาะเครื่่อ
� งดื่่ม
� และอาหารเพื่่�อ
สุุขภาพอย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� ง การประยุุกต์์และใช้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทัั
ิ ล
ในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ รวมทั้้�งการสร้้างนวััตกรรมทางธุรุ กิิจ เพื่่�อสร้้าง
โอกาสและการเติิบโตทางธุรุ กิิจในอนาคตอย่่างมั่่น
� คงและยั่่ง� ยืืน

ความเสี่ ยงเดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
• ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับน้ำ�
•	ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ความเสี่ ยงใหม่
•	ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์จากรูปแบบการดำ�เนินธุรกิจแบบเดิม
เช่น ธุรกิจร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร
แบบนั่งรับประทานที่รา้ น การจำ�หน่ายเครือ
่ งดื่มแอลกอฮอล์
ผ่านช่องทางร้านอาหาร
•	ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์
•	ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ

ความเสี่ ยงเดิมที่มีระดับความเสี่ ยงเพิ่มขึ้น
•	ความเสี่ยงด้านการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน
•	ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน
•	ความเสี่ยงด้านคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของ
สินค้าและบริการ
•	ความเสี่ยงด้านการเงิน
(ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและด้านการเปลี่ยนแปลง
ของอัตราดอกเบี้ย)
•	ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ผลกระทบต่อไทยเบฟ
•	สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
• รายได้/ยอดขาย/ผลประกอบการที่ลดลง
•	ความต่อเนื่องในการดำ�เนินธุรกิจ
•	การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค
•	ความปลอดภัยของข้อมูล
•	ชือ
่ เสียงและภาพลักษณ์ขององค์กร
•	รูปแบบการดำ�เนินธุรกิจที่ล้าสมัย ขาดประสิทธิภาพ
โอกาสในวิกฤตโควิด-19
•	ปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจและการให้บริการที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์
•	การลงทุนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดจิ ท
ิ ล
ั และระบบอัตโนมัติ
เพือ
่ ลดต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการดำ�เนินงาน เพือ
่ ความรวดเร็ว
และประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานและให้บริการลูกค้า
•	การลงทุนในนวัตกรรมใหม่เพื่อโอกาสเป็นผู้นำ�ทางธุรกิจ
และการตลาด
•	สร้างรูปแบบโมเดลทางธุรกิจหรือโมเดลการหารายได้ใหม่ ๆ

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

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรักษาความมัน
่ คง
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์
ความก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว สามารถเข้้าถึึง
ได้้ง่่าย สะดวก รวดเร็็ว และครอบคลุุมทุุกอุุปกรณ์์สื่่�อสารมีีความสำำ�คััญต่่อธุุรกิิจ
เป็็นอย่่างมาก แต่ข
่ ณะเดีียวกัันการจารกรรมข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ทวีีความ
รุุนแรงมากขึ้้�น จนกลายเป็็นภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ ไทยเบฟคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััย
ของข้้อมููลของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้ง� หมด รวมถึึงข้้อมููลของผู้บ
้� ริิโภค ลููกค้้า
พนัักงาน ผู้้�ผลิิตวััตถุุดิบ
ิ และภาคส่่วนอื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััททั้้ง
� ทางตรงและ
ทางอ้้อม จึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีกลไกสำำ�หรัับการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทางด้้าน
ไซเบอร์์ เพื่่�อป้้องกัันการเข้้าถึึงข้้อมููลซึ่่ง
� อาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายทางธุรุ กิิจ การ
ทำำ�งานหรืือการบริิการต่่อลููกค้้าและผู้บ
้� ริิโภคที่่�หยุุดชะงััก หรืือเกิิดการรั่่ว� ไหลของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล ส่่งผลให้้มีค
ี วามเสี่่�ยงในด้้านชื่่อ
� เสีียงขององค์์กร การต้้องจ่่าย
ค่่าปรัับ รวมถึึงการสููญเสีียรายได้้เนื่่อ
� งจากการสููญเสีียลููกค้้า ดัังนั้้น
� การยกระดัับ
ความมั่่น
� คงปลอดภััยในข้้อมููลเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร รวมถึึงการ
วางแผนรัับมืือสำำ�หรัับเหตุุการณ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� เป็็นสิ่่ง
� ที่่�จำ�ำ เป็็นเป็็นอย่่างยิ่่ง�
ต่่อไทยเบฟ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ไทยเบฟได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563
และมีแผนจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งระบบต่อไป

แนวทางการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านไซเบอร์์
ไทยเบฟมีีแนวทางการจััดการและการบริิหารความเสี่่�ยงในเรื่่อ
� ง
ความปลอดภััยทางด้้านข้้อมููลทางไซเบอร์์และด้้านอื่่น
� ๆ ตาม
มาตรฐานของ ISO27001 และ NIST Cybersecurity Framework
ซึ่่�งเป็็นกรอบการทำำ�งานด้้านความมั่่น
� ช่่วยให้้
� คงปลอดภััยไซเบอร์์เพื่่อ
องค์์กรสามารถวางแผนป้้องกััน ตรวจจัับ และตอบสนองต่่อ
ภััยคุุกคามได้้อย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบตามมาตรฐานสากล
โดยแบ่่งออกเป็็น 5 ขั้้�นตอนสำำ�คััญ คืือ

5 ขั้นตอนจัดการและบริหารความเสี่ ยงด้านไซเบอร์
1. การประเมิน (Identify)

	
ระบุความเสี่ยงเพื่อกำ�หนดขอบเขตและวิธก
ี ารในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านไซเบอร์

2. การป้องกัน (Protect)

	
วางมาตรฐานควบคุมและป้องกันความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบงาน

3. การตรวจ (Detect)

	
ตรวจจับ วิเคราะห์ ติดตาม และแจ้งเตือนสถานการณ์
ผิดปกติทางไซเบอร์

4. การตอบสนอง (Respond)

	
กำ�หนดแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อตอบสนองและ
รับมือกับความเสี่ยงได้อย่างทันการณ์

5. การฟื้นฟู (Recovery)

	
กำ�หนดมาตรการในการฟื้ นฟู ความเสียหายเพื่อให้ธรุ กิจ
ดำ�เนินได้อย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของไทยเบฟได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ความ
ปลอดภััยของข้้อมููลสารสนเทศ รวมถึึงความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์และกระบวนการทั้้�งหมดให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิด้้าน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�บริิษััทจดทะเบีียนพึึงปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่ากลยุุทธ์์และแผนทางธุุรกิิจจะต้้องครอบคลุุมถึึงเรื่่อ
� งความ
ปลอดภััยของข้้อมููลขององค์์กร โดยมีีโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน

นอกจากนี้้�ยัังมีีคณะกรรมการบริิหารความยั่่ง
� ยืืนและความเสี่่�ยง
ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลเพื่่�อเตรีียมความพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในด้้านความปลอดภััยของสารสนเทศและไซเบอร์์
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของไทยเบฟ พร้้อมกัับจััดตั้้�ง
คณะกรรมการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อรัับรองและให้้มั่น
่� ใจได้้ว่่า
เทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทจะสามารถจััดการกัับความเสี่่�ยง
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับองค์์กร
และโอกาสทางธุรุ กิิจ

นโยบายความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ไทยเบฟมีีนโยบายด้้านความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ที่่�มุ่ง
�่ เน้้นการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลที่่�ไม่่ได้้หมายรวมเฉพาะ
ความปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์เท่่านั้้�น แต่่ยัังหมายรวมไปถึึงความ
ปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศอื่่น
� ๆ ที่่�ไม่่ได้้เกี่่�ยวข้้องกัับ
ความปลอดภััยทางด้้านไซเบอร์์อีกด้
ี ้วย โดยมีีกฎ ระเบีียบและแนวทาง
ปฏิิบััติิในการปกป้้องทรััพย์์สิินด้้านระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีี
สารสนเทศ รวมถึึงทรััพยากรต่า่ ง ๆ ของไทยเบฟ จากการเข้้าถึึงโดย
ไม่่ได้้รัับอนุุญาต พร้้อมทั้้�งกำำ�หนดทิิศทางของนโยบายฯ ขององค์์กร
ที่่�ชััดเจน รวมถึึงการจััดวางโครงสร้้างองค์์กร และการกำำ�หนดกลยุุทธ์์
ขององค์์กรให้้สอดคล้้องกัับนโยบายความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศอย่่างครอบคลุุมและมีีประสิิทธิิภาพ

หลัักปฏิิบัติ
ั ใิ นการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ไทยเบฟปฏิิบััติิตามหลัักกฎหมายในการรัักษาความปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยมีีมาตรการรัักษาความมั่่น
� คงปลอดภััยของ
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตาม พ.ร.บ.คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลฯ รวมถึึง
การรัักษาความมั่่น
� คงปลอดภััยไซเบอร์์ตาม พระราชบััญญััติิการรัักษา
ความมั่่น
� คงปลอดภััยไซเบอร์์ พ.ศ. 2562 โดยบริิษััทได้้ออกเอกสาร
หลัักปฏิิบััติใิ นการรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลในไทยเบฟ
เพื่่�อเป็็นแนวทางให้้ผู้้�บริิหารและพนัักงานทราบถึึงสิ่่�งที่่�พึึงปฏิิบััติิ
อย่่างเคร่่งครััด

แนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของไทยเบฟ

48

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

ระบบรัับข้้อร้้องเรีียนด้้านความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศของไทยเบฟ
ไทยเบฟมีีระบบจััดการในการสื่่�อสารและรัับข้้อร้้องเรีียนด้้านความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศ โดยพนัักงานสามารถใช้้ช่่องทางการ
โทรศััพท์์หรืืออีีเมลไปยัังผู้้�รัับเรื่่อ
� งได้้ตลอด 24 ชม. โดยใช้้อีเี มล ITSecurity@thaibev.com

ขั้้�นตอนการแก้้ปัญ
ั หาด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ

A

เริม
่
N

ผู้ใช้ระบบแจ้งปัญหา

สามารถแก้ปญ
ั หา
ได้หรือไม่

คอลเซ็นเตอร์รบ
ั เรือ
่ ง
สอบถามรายละเอียดปัญหา
และบันทึกลงระบบ

Y

1

คอลเซ็นเตอร์

2

1.	Helpdesk
(Remote Support)
2. IT Support
(ประจำ�พื้นที่ /
Remote / Onsite)

3

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

4

กลุ่ม 2 และ 3

แก้ไขปัญหาตามมาตรฐาน
การให้บริการ

คอลเซ็นเตอร์
ประสาน Helpdesk
(Remote Support)/
IT Support (Onsite)
เพื่อรับมอบหมายงาน
แก้ไขปัญหา
พร้อมบันทึกลงระบบ

N

Helpdesk
(Remote Support)/
IT Support (Onsite)
รับงานในระบบและวิเคราะห์
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ปัญหาได้รบ
ั การแก้ไข
เรียบร้อยแล้วหรือไม่

Y
ปิดงาน และประเมิน
ความพึงพอใจ

ติดตามการประเมิน
ความพึงพอใจ
ปัญหาต้องได้รบ
ั
การส่งต่อหรือแก้ไข
โดย IT Business
Partner (ITBP)/
Technical Support/
Vendor

Y

Helpdesk (Remote
Support)/IT Support
(Onsite) ประสานงาน ITBP/
Technical Support/Vendor
เพือ
่ แก้ไขปัญหา
พร้อมบันทึกลงระบบ

ผู้ใช้ระบบพึงพอใจ
ในการรับบริการ

Y

N

A

ITBP/Technical
Support/Vendor
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา

ปิดงาน

N
รับฟังความคิดเห็น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่งปันคุณค่า
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ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญในเรื่่อ
� งการกำำ�กัับดููแลความปลอดภััยข้้อมููลสารสนเทศขององค์์กร
โดยถืือว่่าเรื่่อ
� งนี้้�เป็็นเรื่่อ
� งที่่�สำำ�คััญขององค์์กร และถููกจััดเป็็นหนึ่่ง
� ในวาระการประชุุมของผู้บ
้� ริิหาร
เช่่น การประชุุมคณะกรรมการบริิษััท และการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความยั่่ง
� ยืืนและ
ความเสี่่�ยง โดยบริิษััทมีีคณะกรรมการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดกลยุุทธ์์
เป้้าหมายและการดำำ�เนิินงานด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศให้้สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ขององค์์กร
นอกจากนี้้�ยัังมีีคณะทำำ�งานที่่�ถููกจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อรัับผิิดชอบงานในด้้านการรัักษาความปลอดภััย
ของข้้อมููลส่่วนบุุคคล อัันประกอบด้้วยทีีมงานจากสำำ�นัักต่่าง ๆ ในองค์์กร เช่่น สำำ�นัักกฎหมาย
สำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล เป็็นต้้น เพื่่�อศึึกษารายละเอีียดพร้้อมทั้้�งวางแนวทางการดำำ�เนิินงาน
และหลัักปฏิิบััติิในด้้านความปลอดภััยของข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้ครอบคลุุมและปลอดภััย รวมถึึง
จััดอบรมให้้ความรู้้� ความเข้้าใจแก่่พนัักงานและผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
นัันทิิกา นิิลวรสกุุล
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ตารางแสดงความสามารถในการป้้องกัันไวรััสคอมพิิวเตอร์์ในระบบขององค์์กร
ปีีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จำำ�นวนครั้้�ง
ของการโจมตีี
จากไวรััส
คอมพิิวเตอร์์

ความสามารถใน
การป้้องกัันไวรััส
คอมพิิวเตอร์์
จากระบบ

จำำ�นวนครั้้�งของ
การติิดไวรััส
คอมพิิวเตอร์์
ในระบบ

จำำ�นวนครั้้�ง
ที่่�สามารถ
กำำ�จััดไวรััส
คอมพิิวเตอร์์
จากระบบ

ความเสีียหายจาก
ไวรััสคอมพิิวเตอร์์
(บาท)

1,541

1,541

0

0

0

พฤศจิิกายน 2562

24,245

24,245

0

0

0

ธัันวาคม 2562

4,443

4,443

0

0

0

เดืือน-ปีี

ตุุลาคม 2562

มกราคม 2563

1,998

1,998

0

0

0

กุุมภาพัันธ์์ 2563

1,168

1,168

0

0

0

มีีนาคม 2563*

587

587

0

0

0

เมษายน 2563

234

233

1

1

0

พฤษภาคม 2563

125

121

4

4

0

มิิถุุนายน 2563

291

291

0

0

0

กรกฎาคม 2563

495

495

0

0

0

สิิงหาคม 2563

510

510

0

0

0

กัันยายน 2563

435

435

0

0

0

*เนื่่�องจากไทยเบฟเล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการป้้องกัันความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�มีีผลกัับการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจในปััจจุุบัน
ั เป็็นอย่่างมาก ไทยเบฟจึึงปรัับปรุุงและกำำ�หนดแนวทางในการป้้องกัันภััยในด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
โดยการติิดตั้้�งระบบการป้้องกัันไวรััสคอมพิิวเตอร์์ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพสููง จััดระบบการตรวจสอบและการเฝ้้าระวัังเป็็น
ประจำำ�อย่่างสม่ำำ�เสมอ และมีีการติิดตามแก้้ไขปััญหากัับอุุปกรณ์์เทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างใกล้้ชิด
ิ รวมถึึง
การปรัับปรุุงเวอร์์ชั่่�นของระบบป้้องกัันไวรััสคอมพิิ วเตอร์์ให้้เป็็นปััจจุุบัันและการกำำ�หนดมาตรฐานข้้อปฏิิบััติิด้้านการ
รัักษาความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กรที่่�รััดกุุมเพื่่�อให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องปฏิิบัติ
ั ิตามอย่่างเคร่่งครััด
ส่่งผลให้้ค่า่ เฉลี่่�ยของจำำ�นวนการถููกโจมตีีจากไวรััสคอมพิิวเตอร์์ของระบบขององค์์กรลดลงอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั คืือ ลดลง
กว่่าร้้อยละ 70 ตั้้�งแต่่เดืือนมีีนาคม พ.ศ. 2563 เป็็นต้้นมา

เป้้าหมายปีี 2564

• ป้องกันการละเมิดข้อมูลได้

100%

สามารถป�องกัน
ไวรัสคอมพิวเตอร์
เพิม
� มากขึน
� กว่า

70%

• ป้องกันข้อมูลลูกค้าจากการใช้ในทางที่ผิดได้

100%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-2, GRI 301-2, GRI 301-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5,
GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, GRI 306-2, GRI 308-1, GRI 414-4

ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อม
ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่ การปกป้้องคุ้้ม
� ครองทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืน ไทยเบฟจึึงมุ่่�งมั่่นดำ
� ำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและสร้้างสรรค์์นวัต
ั กรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการพลัังงาน น้ำำ� ตลอดจนวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์และของเสีี ย
เพื่่� อลดผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่�่งแวดล้้อม
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่น
� ในการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
โดยนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพ สร้้างความ
เป็็นเลิิศทางการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน บริิหารความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้ง
�
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในการส่่งเสริิมคุุณค่่าด้้านสิ่�่งแวดล้้อมและสัังคม

การจััดการดููแลผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
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การจัดการดูแล
ผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ไทยเบฟกำำ�หนดเป้้าหมายด้้านการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืนที่่�ครอบคลุุมประเด็็น
สำำ�คัญ
ั เพื่่�อลดผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง
� แวดล้้อมตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า โดยไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการลดการปล่่อยก๊๊ าซเรืือนกระจกจาก
การดำำ �เนิินธุุรกิิ จ การลดปริิมาณการใช้้น้ำำ�ในกระบวนการผลิิต การลดการใช้้
ทรััพยากรใหม่่ผ่่านการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�หรืือกลัับมาใช้้ใหม่่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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พลังงานสะอาด

การนำน�ำ
จากแหล่งน�ำ
มาใช้

วัตถุดิบหลัก
อ้อย

ชุมชนยั�งยืน

มอลต์

ข้าว

ใบชา

การคืนน�ำสู่แหล่งน�ำ

ความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อมและการจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม

ไทยเบฟกำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ� นโยบายด้้านสิ่่�งแวดล้้อม และนโยบายด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน เพื่่�อลดผลกระทบ
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกับ
ั สิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อผลประโยชน์์ของคนรุ่่�นปััจจุุบัันและอนาคต นโยบายเหล่่านี้้�เป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั สำ
ิ ำ�หรัับพนัักงานในการจััดการ
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อมภายใต้้กฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานทั้้�งภายในและระหว่่างประเทศ เช่่น ISO 14001 และ ISO 50001
นอกจากนี้้� ไทยเบฟสนัั บสนุุนความตกลงปารีีส ภายใต้้กรอบอนุุสัั ญญาสหประชาชาติิ ว่่าด้้วยการเปลี่่� ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศที่่� ทาง
รััฐบาลไทยได้้เข้้าร่่วม และตั้้�งเป้้าหมายที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�มในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่� อเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการตอบสนองต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศของโลก

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

การจัดการด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ
การลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและควบคุม
ให้อณ
ุ หภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียส ในแต่ละวัน
เป็นไปได้ยากขึ้น ไทยเบฟรับรูแ
้ ละเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบต่าง ๆ
ทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศมาโดยตลอด นอกจากนี้
ยังเป็นประเด็นสำ�คญ
ั ทีผ
่ ม
ู้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจ ไทยเบฟจึงกำ�หนด
แผนการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และช่วยพัฒนาความยัง
่ ยืนให้กับการดำ�เนินธุรกิจของ
องค์กรและความเป็นอยูข
่ องชุมชนรอบโรงงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
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กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่ย
� นแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
•

เพื่่�อมีีส่่วนร่ว่ มในการควบคุุมให้้อุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ยของโลกเพิ่่�มขึ้้�นไม่่เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส ไทยเบฟได้้ตั้้�งเป้้าหมายในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามหลัักวิิทยาศาสตร์์อย่่างน้้อยร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายที่่�มุ่่�งมั่่�นมากกว่่าที่่�ประเทศไทยกำำ�หนดในการลดก๊๊าซ
เรืือนกระจกตามความตกลงปารีีส ไทยเบฟได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศเทีียบกัับ
ข้้อเสนอการมีีส่่วนร่ว่ มที่่�ประเทศไทยกำำ�หนดในการลดก๊๊าซเรืือนกระจก (Nationally Determined Contributions: NDCs) และเป้้าหมาย
การลดอุุณหภููมิโิ ลกลงไม่่น้้อยกว่่า 2 องศา (2DS) เพื่่�อลดความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง (Transition Risks) และระบุุโอกาสที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ การวิิเคราะห์์สถานการณ์์ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถจำำ�ลองความเสี่่�ยงจากการ
เปลี่่�ยนแปลง (Transition Risks) และความเสี่่�ยงทางกายภาพ (Physical Risks) อัันเนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงทางสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
แล้้วนำำ�มาพััฒนาเป็็นแผนบริิหารความเสี่่�ยงและมาตรการลดความเสี่่�ยงที่่�เหมาะสม
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การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

•

ไทยเบฟจััดให้้มีีการสััมมนาเกี่่�ยวกัับการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและกลยุุทธ์์ในการจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
โดยมีีผู้้�บริิหารจากทุุกหน่่วยธุุรกิิจเข้้าร่่วมการสััมมนาเพื่่� อระดมความคิิดช่ว่ ยกัันกำำ�หนดกลยุุทธ์์สามเสาหลัักด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศของไทยเบฟ ประกอบด้้วย การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ และ
การบริิหารจััดการชุุมชน นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังจััดให้้มีีการอบรมด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
(Task Force on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) ให้้กัับผู้้�บริิหารและหน่่วยปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่� อ
สร้้างความเข้้าใจถึึงข้้อกำำ�หนดและกระบวนการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (TCFD) เพื่่�อให้้นำำ�ข้้อมููล
ไปพััฒนาเป็็นแผนงานสำำ �หรัับธุุรกิิจต่่าง ๆ ให้้ปฏิิบััติิตาม เพื่่� อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและ
ทำำ�การเปิิดเผยข้้อมููลต่่อนัักลงทุุนและผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

การปรับตัว

เสาหลักที� 1

‘ยกระดับความสามารถ
ของไทยเบฟในการรับมือกับความเสี�ยง
ด้านกายภาพที�เกี�ยวกับสภาพภูมิอากาศ’
ความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อผลกระทบ
จากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
-----------------------------การจัดการประสิทธิภาพน�ำ และแหล่งน�ำ
-----------------------------การรับมือความเสี�ยงที�เกี�ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ
ในห่วงโซ่อุปทาน

เสาหลักที� 3
เสริมสร้างชุมชน
‘ผลักดันโครงการ หรือการ
ขับเคลื�อนด้านสภาพภูมิอากาศ
และการพัฒนาความเป�นอยู่ของ
ชุมชนรอบพื�นที�ปฏิบัติการ
ของไทยเบฟ’

เสาหลักที� 2

ขับเคลือ
� น
การสร้างคุณค่า
ของไทยเบฟผ่านการ
ความเสีย
� งและแนวทางการลด
จัดการทีเ� กีย
� วข้องกับ
ก๊าซเรือนกระจก
สภาพภูมอ
ิ ากาศและ
‘ยกระดับความสามารถในการรับมือ
การลดการปล่อยก๊าซ
กับความเสีย
� งด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ
เรือนกระจก
และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก’

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

กำหนดเป�าหมาย
การลดก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง
-----------------------------การดูแลผลิตภัณฑ์ และระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
-----------------------------แนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
-----------------------------การเสริมสร้างความสามารถ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์สามเสาหลักด้านการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทยเบฟ
•

ในการจััดการด้้านพลัังงาน ไทยเบฟได้้พััฒนาโครงการทวนสอบการใช้้พลัังงานขององค์์กร (Energy Audit) เพื่่�อประเมิินการใช้้พลัังงาน
ของแต่่ละกิิจกรรมที่่�เกิิดขึ้้�นในองค์์กรและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังใช้้พลัังงานทดแทนอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยการสนัับสนุุนโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากแผงพลัังงานเซลล์์แสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop Project) เพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าให้้กัับโรงงาน
ในประเทศรวม 22 แห่่ง และโรงงานประเทศเมีียนมา 1 แห่่ง โดยการติิดตั้้ง
ั การผลิิตทั้้�งสิ้้�น 20 เมกะวััตต์์
� จะแล้้วเสร็็จในปีี 2564 รวมกำำ�ลัง
(MWp) สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 12,800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) ต่่อปีี ขณะเดีียวกัันไทยเบฟได้้ลงทุุน
ก่่อสร้้างโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogas) เพิ่่�มเติิมอีีก 2 แห่่งที่่�โรงงานสุุราจัังหวััดนครสวรรค์์และจัังหวััดหนองคาย จากเดิิมที่่�มีี
อยู่่�แล้้ว 5 แห่่ง โดยคาดว่่าจะเสร็็จสิ้้�นในปีี 2564 ทั้้�งนี้้� เชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเป็็นผลิิตภััณฑ์์ผลพลอยได้้จากกระบวนการกลั่่�นสุุรา ซึ่่�งสามารถ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 76,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีอีก
ี 3 โครงการ ซึ่่�งอยู่่�ในระหว่่างการ
ศึึกษาความเป็็นไปได้้และคาดว่่าจะเริ่่ม
� ดำำ�เนิินการในปีี 2564

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•

ไทยเบฟได้้จััดกิจ
ิ กรรมด้้านการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงทางกายภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศให้้กัับโรงงาน
ต่่าง ๆ เช่่น การประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ�และการประเมิินความเสี่่�ยงจากภััยพิิบัติ
ั ธ
ิ รรมชาติิ ไทยเบฟริิเริ่่ม
� โครงการประเมิินความยั่่�งยืืน
ของน้ำำ�ผิิวดิินและน้ำำ�ใต้้ดิินของสถานที่่�ตั้้�งโรงงาน เพื่่�อประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ�ในเชิิงลึึกทั้้�งในปััจจุุบัันและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
โดยครอบคลุุมด้้านต่่าง ๆ เช่่น ความพอเพีียงของน้ำำ� คุุณภาพน้ำำ� การเปลี่่�ยนแปลงข้้อบัังคัับ และทััศนคติิของผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย
ซึ่่�งโครงการนี้้�เริ่่ม
� ต้้นที่่�โรงงานสองแห่่งในปีี 2561 และอีีก 5 แห่่งในปีี 2562 - 2563 และจะขยายผลไปยัังโรงงานอื่่�นจนครบ 34 แห่่ง
ในประเทศไทยภายในปีี 2566 และในต่่างประเทศในปีี 2567

•

เพื่่�อขยายขอบเขตการจััดการดููแลผลกระทบทางธุุรกิิจที่่�เกิิดจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศไปสู่่�ภายนอกองค์์กร ไทยเบฟ
จึึงได้้เริ่่ม
� มีีส่่วนร่ว่ มกัับคู่่�ค้้าและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรจากสิ่่�งแวดล้้อมและลดขอบเขต
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของไทยเบฟในประเภทที่่� 3 (การ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ) บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ
เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟที่่�มีภ
ี ารกิิจหลััก
คืือผลิิตพลัังงานทดแทน ร่่วมกัับบริิษััท เอฟแอนด์์เอ็็น แดรี่่�ส์์
(ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั ติิดตั้้ง
� แผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์บนหลัังคา
โรงงานที่่�โรจนะ จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ซึ่่�งสามารถลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของเอฟแอนด์์เอ็็น แดรี่่�ส์์ (ประเทศไทย)
ในประเภทที่่� 2 (การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมจากการ
ใช้้พลัังงาน) และลดให้้กัับไทยเบฟในประเภทที่่� 3 (การปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ) โดยโครงการนี้้�เสร็็จสมบููรณ์์
ในเดืือนเมษายน 2563 และจะลดก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 789 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า (tCO2e) ต่่อปีี

•

ไทยเบฟมีีมาตรการในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภท
ที่่� 3 คืือ การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ ได้้แก่่การ
เชิิญคู่่�ค้้าเข้้าร่่วมโครงการรางวััลความร่่วมมืือด้้านความยั่่�งยืืน
ในการลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกประเภทผลิิตภััณฑ์์
หรืือบริิการที่่�องค์์กรจััดหา การซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วและการนำำ�
มาใช้้ใหม่่ ร่ ่ว มกัั บ คู่่�ค้้าเพื่่� อ ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือ นกระจก
ช่่วงหลัังใช้้งาน และการเดิินทางเพื่่�อการทำำ�งานของพนัักงาน
ด้้วยรถบริิการ ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟวางแผนสำำ�หรัับอนาคตเพื่่�อต่่อยอด
ความสำำ�เร็็จในการทำำ�งานร่่วมกัันกัับคู่่�ค้้า เพื่่�อลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรมต่่าง ๆ เพิ่่�มเติิม

57

58

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

ความมุ่่ง
� มั่่�นและความสำำ�เร็็จ
จากการรวมบริิษััทในกลุ่่�มต่่างประเทศไว้้ในรายงานการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟเป็็นครั้้ง� แรก ไทยเบฟได้้ทำำ�การประเมิิน
เป้้าหมายในการลดก๊๊าซเรืือนกระจกอีีกครั้้�งเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
เป้้าหมายตามความตกลงปารีีสโดยมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะรัักษาอุุณหภููมิเิ ฉลี่่�ย
โลกให้้ต่ำำ�กว่่า 1.5 องศาเซลเซีียส ขณะนี้้�ไทยเบฟได้้ตั้้�งเป้้าหมาย
ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามหลัักวิิทยาศาสตร์์
อย่่างน้้อยร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี

•

ไทยเบฟร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีค
ี าร์์บอนต่ำำ�
ด้้วยนวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกทางตรงจากผลิิตภััณฑ์์ดังั กล่่าว นอกจากนี้้� ไทยเบฟ
ยัังได้้รัับการรัับรองขึ้้� นทะเบีียนการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ของผลิิ ตภัั ณฑ์์ จากองค์์ การบริิหารจััดการก๊๊ าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) โดยเข้้าร่่วมโครงการลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์
ของผลิิตภััณฑ์์ (CFR) ซึ่่�งมีีการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน ตามที่่�กำ�ำ หนดโดย
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก โครงการลดคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์ข
์ องผลิิตภััณฑ์์ (CFR) ช่่วยให้้ผู้้�บริิโภคมีีส่วนร่
่ ว่ มใน
การหลีีกเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยซื้้�อผลิิตภััณฑ์์
คาร์์บอนต่ำำ�

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

•

17 บริษัท

ได้รับเครื�องหมาย
คาร์บอนฟุตพรินต์ขององค์กร

40

30

36.06
5.79

34.23

34.41

5.50

5.55

19 ผลิตภัณฑ์
ได้รับฉลาก
ลดคาร์บอนฟุตพรินต์

ได้รับเครื�องหมาย
คาร์บอนฟุตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

เป�าหมายป� 2563

34.45

ไทยเบฟยึึดมั่่น
� ในหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนในการบริิหารจััดการ
บรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อลดผลกระทบที่่�เกิิดจากปริิมาณขยะที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ทั้้�งบนพื้้� นดิินและในมหาสมุุทร ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมีีความตั้้�งใจที่่�จะ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ การใช้้
ขวดซ้ำำ� และการจััดเก็็บบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ทั้้�งนี้้� เพื่่� อ
ดำำ�เนิินตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ไทยเบฟได้้ริิเริ่่ม
� โครงการ
ลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ โดยการนำำ�ขวดแก้้วกลัับมาใช้้ใหม่่และ
การซื้้�อกลัับเศษแก้้ว ขวด PET กระดาษ ลัังกระดาษ และกระป๋๋อง
อะลููมิเิ นีียม ซึ่่�งในปีี 2563 ไทยเบฟลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้ถึึง 39,436 ตัันก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า โดยในปีีนี้้�
มีีเป้้าหมายร้้อยละ 80 ของขวดแก้้วซี่่�งเป็็นบรรจุุภัั ณฑ์์ หลัั ก
ที่่� ใช้้ในการบรรจุุเครื่่�องดื่่�มสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ และ/หรืือเก็็บกลัับคืืนได้้

105 ผลิตภัณฑ์

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) ทางอ้อม (Scope 2) และทั�งหมด
ตั�งแต่ ป� 2560 ถึง 2563 (ธุรกิจเครื�องดื�ม)
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/เฮกโตลิตร

•

33.13

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (Scope 1) ทางอ้อม (Scope 2) และทั�งหมด
ตั�งแต่ ป� 2560 ถึง 2563 (ธุรกิจอาหาร)
กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/กิโลกรัม

1.2

1.12
1.00

1.0

0.86

0.85

0.91

0.70

0.63

0.76

0.21

0.16

0.22

0.24

2560

2561

2562

2563

5.49
0.8

20

0.6
30.27

29.04

28.86

27.64

0.4

10
0.2
0

2560

2561

2562

2563

0.0

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2)

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่่งปัันคุุณค่่า
บริิษััทอุุตสาหกรรมทำำ�เครื่่�องแก้้วไทย ใช้้เศษแก้้วในกระบวนการผลิิตตั้้�งแต่่ปีี 2494 บริิษััทจัับมืือ
ร่่วมกัับไทยเบฟเมื่่�อปีี 2559 โดยทำำ�งานร่่วมกัันในฐานะคู่่�ค้้าและลููกค้้า ด้้วยธุุรกิิจของไทยเบฟที่่�มีี
อยู่่�ทั่่�วประเทศไทย ทำำ�ให้้ทั้้�งสองบริิษััทผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัันในการจััดหาวััตถุุดิิบจากเศษแก้้วซึ่่�งเป็็น
ผลดีีกัับทั้้�งสององค์์กร การร่่วมมืือกัันครั้้ง� นี้้�ทำำ�ให้้มีีเศษแก้้วมากกว่่า 334,000 ตััน นำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่หรืือเทีี ยบเท่่ ากัั บร้้อยละ 18 ของเศษแก้้วที่่� นำำ�กลัั บมาใช้้ใหม่่ในแต่่ ละปีีของบริิษััท
อุุตสาหกรรมทำำ �เครื่่�องแก้้วไทย โดยบริิษััทของเราสามารถใช้้เศษแก้้วถึึงร้้อยละ 50 ในขั้้�นตอน
การหลอม ซึ่่�งเทีียบกัับร้้อยละ 25 ของจำำ�นวนที่่�ใช้้ทั่่�วไปในโรงงานในยุุโรป การใช้้เศษแก้้วช่่วยลด
การใช้้พลัังงานในขั้้�นตอนการหลอมละลายและลดปริิมาณของเสีียที่่�ต้้องนำำ�ไปฝัังกลบ แก้้วที่่�ผลิิต
จากเศษแก้้วไม่่ได้้ลดความแข็็งแกร่่งหรืือคุุณสมบััติิอื่่น
� ๆ นัับว่่าเป็็นขั้้น
� ตอนการหมุุนเวีียนอย่่าง
แท้้จริิง ในกระบวนการผลิิตสามารถลดปริิมาณการปล่่ อยก๊๊ าซเรืือนกระจกที่่� ใช้้ในกระบวนการ
ผลิิ ตได้้ถึึ ง 0.24 ตัั นก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อขวดต่่อเศษแก้้วหนึ่่�งกิิโลกรััม ในด้้านความ
ยั่่�งยืืนบริิษัท
ั อุุตสาหกรรมทำำ �เครื่่�องแก้้วไทยได้้ตระหนัั กถึึ งประโยชน์์ ทางเศรษฐกิิ จ เช่่น ราคา
ของวััตถุุดิิ บที่่� ลดลงและการจััดหาวััตถุุดิิบในห่่วงโซ่่อุุปทานมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น ในทางสัังคม
เราเห็็นโอกาสในการสร้้างรายได้้เสริิมให้้กัับชุุมชน โดยเก็็บและขายเศษแก้้วให้้กัับไทยเบฟหรืือ
บริิษััทอุุตสาหกรรมทำำ�เครื่่�องแก้้วไทย เรายัังจััดการรณรงค์์และให้้ข้้อมููลความรู้้�เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ถึึงโอกาสและประโยชน์์ให้้กัับสัังคมโดยการนำำ�แก้้วกลัับมาใช้้ใหม่่ ในฐานะคู่่�ค้้าของไทยเบฟ เรายััง
ร่่วมมืือกัันในการริิเริ่่ม
� โครงการต่่าง ๆ เช่่น การออกแบบผลิิตภััณฑ์์ขวดแก้้วน้ำำ�หนัักเบา การลด
น้ำำ�หนัักขวดเป็็นการลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ในผลิิตภััณฑ์์ของไทยเบฟ เนื่่�องจากขวดน้ำำ�หนัักเบา
ช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งในกระบวนการผลิิตและการขนส่่ง

วิเชียร รุง
่ วัฒนะกิจ
ผู้จด
ั การใหญ่ ธุรกิจสินค้า
บรรจุภัณฑ์และวิศวกรรม
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำ�กัด
(มหาชน)

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
•

ในปีี 2563 ไทยเบฟสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในประเทศและต่่างประเทศทั้้�งทางตรง (ประเภทที่่� 1) และทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน
(ประเภทที่่� 2) ได้้ ร้้อยละ 4.6 เมื่่�อเทีียบกัับปีีที่่ผ่
� า่ นมา เกิินจากเป้้าหมายการลดก๊๊าซเรืือนกระจกตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ที่่ตั้้
� ง
� ไว้้ ร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี

•

ปััจจุุบัันไทยเบฟได้้ตั้้�งเป้้าหมายในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมตามหลัักวิิทยาศาสตร์์อย่่างน้้อยร้้อยละ 2.5 ต่่อปีี
ซึ่่�งรวมถึึงกลุ่่�มบริิษััทในต่่างประเทศด้้วย

•

ไทยเบฟทำำ�การประเมิินปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อมอื่่�น ๆ (ประเภทที่่� 3) ให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ในอนาคต

•

ไทยเบฟจััดทำ�ำ โครงการหลายอย่่างเพื่่�อลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกโดยรวมของบริิษัท
ั โดยมีีแผนเปิิดตัวั โครงการก๊๊าซชีีวภาพ
ใหม่่และโครงการหลัังคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์ ระยะ 1 ถึึง 4 เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนของไทยเบฟ ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของการเปลี่่�ยนแปลงที่่�นำ�ำ ไปสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�

N2O
PFCs

CH4
CO2

HFCs
SF6

ไทยเบฟได้ตั�งเป�าหมายการเปลี�ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอที�ประเทศไทยกำหนดตามความตกลงปารีส

เพื�อลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางตรง (Scope 1) และทางอ้อม (Scope 2) ในทุกธุรกิจลง

15%

ภายในป� 2568

เปรียบเทียบกับฐานป� 2562
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 302-1, GRI 302-3, GRI 302-4, GRI 302-5

การจััดการด้้านพลัังงาน
ไทยเบฟตระหนัักถึึงปััญหาสภาวะโลกร้้อนที่่�เกิิดจากก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
และทรััพยากรธรรมชาติิที่่มี
� อ
ี ยู่่�อย่่างจำำ�กัด
ั ไทยเบฟจึึงนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
พััฒนากระบวนการผลิิตและปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยเพิ่่�มการใช้้พลัังงานทางเลืือกที่่�เป็็นมิต
ิ รกัับสิ่�่งแวดล้้อม และ
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ�ที่่ล
� ดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ทั้้ง
� นี้้�
เพื่่�อให้้การบริิหารจััดการด้้านพลัังงานเกิิดประโยชน์์สูงู สุุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

การใช้้พลัง
ั งานภายในองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Energy Efficiency)
โครงการประเมิินการใช้้พลัง
ั งาน
ไทยเบฟจััดทำำ�โครงการประเมิินการใช้้พลัังงานกัับทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ เพื่่� อหาความเป็็นไปได้้ที่่�จะลดการใช้้พลัังงานผ่่านการใช้้เทคโนโลยีีหรืือ
นวััตกรรมที่่�เหมาะสมหรืือใช้้พลัังงานทดแทนอื่่�น ๆ โดยแต่่งตั้้�งคณะทำำ�งานที่่�มีคว
ี ามเชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการพลัังงานในแต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจ
เพื่่�อประเมิินการใช้้พลัังงานให้้เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและก่่อให้้เกิิดก๊๊าซเรืือนกระจกน้้อยที่่�สุุด

โครงการติิดตั้้ง
� หม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียว
(Once Through Boiler)
กลุ่่�มธุุรกิิจสุุราและเบีียร์์ติดตั้้
ิ ง
� หม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียว (Once
Through Boiler) หรืือเครื่่�องกำำ�เนิิดไอน้ำำ�แบบท่่อน้ำำ�ที่่ส
� ามารถผลิิต
ไอน้ำำ�และตอบสนองความต้้องการใช้้ไอน้ำำ�เพื่่� อกระบวนการผลิิต
ได้้เร็็วและอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานและ
ลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้แล้้วหมดไป โดยกลุ่่�มธุุรกิิจสุุราสามารถลด
การใช้้น้ำำ�มัน
ั เตาได้้ 346,500 ลิิตรต่่อปีี ส่่งผลให้้ปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลดลง 1,052 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ต่่อปีี และกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์สามารถลดการใช้้ถ่่านหิินได้้ 6,306 ตััน
ต่่อปีี ส่่ งผลให้้ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลดลง 10,300
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี
ในปีีที่่�ผ่่านมา กลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ เช่่น บริิษััท
เสริิมสุุข จำำ�กัด
ั (มหาชน) ทำำ�การติิดตั้้ง
� หม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียว
(Once Through Boiler) ที่่�ใช้้ก๊๊าซ LPG เป็็นเชื้้�อเพลิิง ทดแทน
หม้้อไอน้ำำ�แบบเก่่า ที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงจากน้ำำ�มัน
ั เตา จำำ�นวน 4 เครื่่�อง
เพื่่� อเพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพการใช้้พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก ทำำ�ให้้ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลดลง
1,159 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี มููลค่่าการลงทุุน
ประมาณ 6 ล้้านบาท
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62

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

โครงการใช้้มอเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููง

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

กลุ่่�มธุุรกิิจสุุราและเบีียร์์ได้้จััดทำ�ำ โครงการใช้้มอเตอร์์ประสิิทธิิภาพสููงในกระบวนการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง จุุดประสงค์์เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า
ทำำ�ให้้กลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 564,940 กิิโลวััตต์์ชั่่�วโมงต่่อปีี (kWh) และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 303 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี และกลุ่่�มธุุรกิิจสุุราลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าได้้ 142,886 กิิโลวััตต์์ชั่่ว� โมงต่่อปีี (kWh) และลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 81 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

การใช้้พลัง
ั งานหมุุนเวีียน (Renewable Energy)
โครงการผลิิตไฟฟ้้าจากแผงพลัังงานเซลล์์แสงอาทิิตย์์ (Solar Rooftop Project)
โครงการติิดตั้้�งแผงพลัังงานจากเซลล์์แสงอาทิิตย์์บริิเวณหลัังคา
อาคารเพื่่�อผลิิตกระแสไฟฟ้้าให้้กัับโรงงานในประเทศรวม 27 แห่่ง
และโรงงานประเทศเมีียนมา 1 แห่่ง โดยการติิดตั้้�งจะแล้้วเสร็็จ
ในปีี 2568 ซึ่่�งในปีีที่่ผ่
� า่ นมาโครงการเฟส 1 อยู่่�ระหว่่างการดำำ�เนิินการ
ติิดตั้้�ง 5 แห่่ง คืือ โรงงานเบีียร์์จังั หวััดกำำ�แพงเพชร โรงงานเบีียร์์
อำำ�เภอบางบาลและอำำ�เภอวัังน้้อย จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา
โรงงานเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์จังั หวััดสระบุุรีี และโรงงานอาหาร
จัังหวััดชลบุุรีี รวมกำำ�ลัังการผลิิตทั้้�งสิ้้� น 5 เมกะวััตต์์ (MWp)
ลดการซื้้�อพลัังงานไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่่วนภูมิ
ู ภ
ิ าค 7,083 เมกะวััตต์์
ชั่่�วโมง (MWh) ต่่อปีี คิิดเป็็นจำ�นวน
ำ
เงิิน 24 ล้้านบาท และลดปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 4,012 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ต่่อปีี มููลค่่าการลงทุุนทั้้�งหมดประมาณ 110 ล้้านบาท
สำ�หรับเป้าหมายของโครงการเฟส 2 คือ โรงงานสุรา โรงงานเครือ
่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ และโรงเก็บสินค้าของบริษท
ั ในเครือ HAVI Logistic
รวม 4 แห่ง โดยตัง้ เป้ากำ�ลังผลิตติดตัง้ ที่ 15 เมกะวัตต์ (MWp) ประมาณการปริมาณไฟฟ้าทีผ
่ ลิตได้รวม 19,500 เมกะวัตต์ชวั่ โมง (MWh) ต่อปี

โครงการโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogas) ในประเทศ
โครงการก่่อสร้้างโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogas) เพิ่่�มเติิมอีีก 2 แห่่ง คืือ โรงงานสุุราจัังหวััดหนองคาย และจัังหวััดนครสวรรค์์ จากเดิิม
ที่่�มีีอยู่่�แล้้ว 5 แห่่ง คืือ โรงงานสุุราจัังหวััดปราจีีนบุุรี ี จัังหวััดขอนแก่่น จัังหวััดอุุบลราชธานีี จัังหวััดบุุรีรัี ม
ั ย์์ และจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
เพื่่� อนำำ�ผลิิ ตภัั ณฑ์์ ผลพลอยได้้จากกระบวนการผลิิ ตมาใช้้เป็็นพลัั งงานทดแทน เช่่น น้ำำ�กากส่่ าซึ่่�งเป็็นผลิิ ตภัั ณฑ์์ ผลพลอยได้้จาก
กระบวนการกลั่่�นสุุรานำำ�มาผลิิตก๊๊าซชีีวภาพใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงทดแทนน้ำำ�มัน
ั เตาในการผลิิตไอน้ำำ�สำำ�หรัับโรงงานสุุรา ผลที่่�ได้้คืือ สามารถลด
การใช้้น้ำำ�มัันเตาเฉลี่่�ย 2 ล้้านลิิตรต่่อโรงงานต่่อปีี ลดการซื้้�อน้ำำ�มัันเตาประมาณ 34 ล้้านบาทต่่อโรงงานต่่อปีี และลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก 38,000 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อโรงงานต่่อปีี โดยใช้้งบการลงทุุนเฉลี่่�ย 200 ล้้านบาทต่่อโรงงาน นอกจากนี้้�
ยัังนำำ�ก๊๊าซชีีวภาพส่่ วนที่่�เกิินจากความต้้องการของโรงงานมาผลิิตไฟฟ้้าจำำ�นวน 9,573 เมกะวััตต์์ชั่่�วโมง (MWh) ต่่อปีี จำำ�หน่่ายให้้กัับ
การไฟฟ้้าส่่วนภูมิ
ู ภ
ิ าคอีีกด้้วย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

โครงการโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogas)
ต่่างประเทศ
โครงการผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพตั้้�งอยู่่�ที่่�โรงกลั่่�น Balmenach ที่่�
เป็็นหนึ่่�งในโรงกลั่่�นวิสกี้้
ิ �ของ Inver House อยู่่�ทางตอนเหนืือของ
สกอตแลนด์์ เป็็นโรงกลั่่�นที่่�ใส่่ ใจดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ
Scotland’s Greenest Distilleries ที่่�ให้้ความสำำ �คััญในเรื่่�องการ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์หรืือคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์์ (Carbon Footprint)
โรงงานผลิิ ตเชื้้�อเพลิิ งชีีวภาพนี้้� เกิิ ดขึ้้�นจากการนำำ�ผลิิ ตภัั ณฑ์์
ผลพลอยได้้ที่่�ได้้จากกระบวนการกลั่่�นวิสกี้้
ิ �มาผลิิตก๊๊าซชีีวภาพ
(Biogas) เพื่่�อนำำ�มาผลิิตพลัังงานไฟฟ้้าจ่่ายให้้กัับโรงงาน และนำำ�
ก๊๊าซชีีวภาพส่่วนที่่เ� กิินจากความต้้องการของโรงงานมาผลิิตพลัังงาน
ไฟฟ้้าจำำ�หน่่ายให้้กัับการไฟฟ้้าท้้องถิ่่น
� ทั้้�งนี้้�เป็็นการก่่อสร้้างเพิ่่�มเติิม
จากโรงงานผลิิตก๊๊าซชีีวมวล ที่่�ใช้้เชื้้�อเพลิิงอััดแท่่ง (Wood Pellets)
เป็็นแหล่่งพลัังงานความร้้อนหลัักในการผลิิตมอลต์์วิสกี้้
ิ � ที่่�สามารถ
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 10,000 ตัันใน 2 ปีีที่่�ผ่่านมา
โครงการโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพนี้้� อยู่่�ในระหว่่างการทดสอบ
การเดิินระบบ ซึ่่�งคาดว่่าจะสามารถลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือน
กระจกได้้ 5,150 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี และลดการ
ซื้้�อไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าท้้องถิ่่�น 49.9 ล้้านบาท โดยมููลค่่าการลงทุุน
120 ล้้านบาท ทำำ�ให้้โรงกลั่่�น Balmenach เป็็นโรงงานที่่�ใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนทั้้�งหมดในการผลิิตมอลต์์วิสกี้้
ิ �

ผลิิตภัณ
ั ฑ์์คาร์์บอนต่ำำ� (Low Carbon Products)
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับภาวะโลกร้้อน จึึงส่่งเสริิมให้้มีีการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ช่ว่ ยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่่� อแสดงความ
รัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคและลดผลกระทบต่่อสิ่ง
่� แวดล้้อม โดยร่่วมมืือ
กัับคู่่�ค้้าในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ�ด้้วยการใช้้นวััตกรรม
และเทคโนโลยีี เช่่น ลดน้ำำ�หนัักของบรรจุุภััณฑ์์ขวดพลาสติิก PET
กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม และขวดแก้้ว เป็็นต้้น
ในปีีที่่�ผ่่านมาไทยเบฟยัังได้้ดำำ�เนิินการขึ้้�นทะเบีียนรัับรองปริิมาณ
ก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยจากการดำำ�เนิินงานขององค์์กร (Carbon
Footprint for Organization: CFO) และปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของผลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product: CFP)
จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
โดยมีีบริิษััทในเครืือได้้รัับการขึ้้� นทะเบีียนเครื่่�องหมายคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์์ขององค์์กร 17 บริิษััท และได้้รัับเครื่่�องหมายคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์์ของผลิิตภััณฑ์์ 105 ผลิิตภััณฑ์์

นอกจากนี้้�ผลิิตภััณฑ์์ เช่่น เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ (เบีียร์์) เครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ (น้ำำ�ดื่่ม
� และชาเขีียว) ได้้ผ่่านการขึ้้�นทะเบีียนเครื่่�องหมาย
ลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ (Carbon Footprint Reduction: CFR)
หรืือฉลากลดโลกร้้อน จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(องค์์การมหาชน) ซึ่่�งเป็็นฉลากที่่�แสดงว่่าผลิิตภััณฑ์์ได้้ผ่่านการ
ประเมิินคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ของผลิิตภััณฑ์์ และสามารถลดการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของผลิิตภััณฑ์์ได้้ตามเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนดโดย
เปรีียบเทีียบคาร์์บอนฟุุตพริินต์ข
์ องผลิิตภััณฑ์์ในปีีปัจั จุุบัันกับ
ั ปีีฐาน
คืือไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 2 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน ซึ่่�งในปีี 2563 มีีผลิิตภััณฑ์์
ได้้รัับการขึ้้�นทะเบีียนฉลากลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์ 19 ผลิิตภััณฑ์์
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การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

ความสำำ�เร็็จด้้านการจััดการพลัังงาน

ลดอัตราส่วนในการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจเครื�องดื�ม

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจอาหาร

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

เมกะจูลต่อเฮกโตลิตร

เมกะจูลต่อกิโลกรัม

7.3%

245.97

8.14

อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ�นเปลือง และพลังงานทั�งหมด
ตั�งแต่ป� 2560 - 2563 (ธุรกิจเครื�องดื�มในประเทศ)
สัดส่วนการใช้พลังงาน
(เมกะจูลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์)

เป�าหมายป� 2563
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การใช้พลังงานหมุนเวียน
การใช้พลังงานสิ�นเปลือง

204.33

36.41

33.34

65.51

72.58

179.07

170.99

167.43

159.61
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หมายเหตุ :
- อัตราการใช้พลังงานของธุรกิจเครื�องดื�มของ
ไทยเบฟ (รวมต่างประเทศ) ในป� 2563 คือ
245.97 เมกะจูลต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
- เป�าหมายป� 2563 มีอัตราส่วนการใช้พลังงาน 95%
หมายถึงการลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ลดลง 5% เมื�อเทียบกับป�ฐาน 2557

50

0

อัตราการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ�นเปลือง และพลังงานทั�งหมด
ตั�งแต่ป� 2560 – 2563 (ธุรกิจอาหาร)
สัดส่วนการใช้พลังงาน
(เมกะจูลต่อกิโลกรัม)
10

การใช้พลังงานหมุนเวียน
การใช้พลังงานสิ�นเปลือง

8.86

8.1408

8

6.83

6.9307

8.86

6.83

6.93

8.14

2560

2561

2562

2563

0.0007

6

4

2

0

0.0008

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่่งปัันคุุณค่่า
ปััจจุุบัันภาวะโลกร้้อนมีีความรุุนแรงมากขึ้้�น เราในฐานะที่่�เป็็นผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�ม เล็็งเห็็นว่่าฉลากคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์ผ
์ ลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product; CFP) และฉลากลดโลกร้้อน (Carbon Footprint
Reduction; CFR) เป็็นทางเลืือก เพื่่�อแสดงเจตนารมณ์์ที่่รั� บ
ั ผิิดชอบต่่อสัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นการ
ประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตลอดวััฏจัก
ั รของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบ การขนส่่ง
กระบวนการผลิิต การใช้้งาน และการจััดการซากผลิิตภััณฑ์์หลัังใช้้ และเป็็นการรัับผิิดชอบต่่อโลก
ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เราให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ทรััพยากร และได้้นำำ�เทคโนโลยีีมาใช้้ในการพััฒนา
ในกระบวนการผลิิต ทั้้�งการนำำ�พลัังงานทดแทนมาใช้้ เช่่น การผลิิตพลัังงานชีีวภาพทดแทนการใช้้เชื้้�อเพลิิง
จากฟอสซิิล การผลิิตไฟฟ้้าจากแผงพลัังงานเซลล์์แสงอาทิิตย์์ และการพััฒนาทางด้้านบรรจุุภััณฑ์์ที่่�
ออกแบบให้้ลดการใช้้ทรััพยากรจากธรรมชาติิ หรืือมีีการใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุดโดยสามารถนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�
และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้อีีก เช่่น ขวดแก้้ว กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม และขวดพีีอีที
ี ี เป็็นต้้น และยัังทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภค
ได้้ร่่วมตระหนัักในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย

จารุณี กังวาลวงศ์สกุล
กรรมการผู้จด
ั การ
บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่
(ประเทศไทย) จำ�กัด

กลุ่่�มเบีียร์์ และกลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์มีเี ป้้าหมายอย่่างต่่อเนื่่�องในการขอการรัับรองฉลากคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์ผ
์ ลิิตภััณฑ์์ และฉลากลดโลกร้้อน จากองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน)
ซึ่่�งหน่่วยงานดัังกล่่าวเป็็นศููนย์์กลางข้้อมููลเกี่่�ยวกัับสถานการณ์์ดำำ�เนิินงานด้้านก๊๊าซเรืือนกระจกของ
ประเทศไทย โดยปััจจุุบัันกลุ่่�มเบีียร์์ และกลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ได้้รัับการรัับรองฉลากคาร์์บอน
ฟุุตพริินต์ข
์ องผลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Products) และฉลากลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้นต์
� ์ (Carbon
Footprint Reduction Lebel) ทั้้�งหมด 22 ผลิิตภััณฑ์์ คิิดเป็็นร้้อยละ 64 ของรายได้้ และในส่่ วนของ
การประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขององค์์กร กลุ่่�มเบีียร์์ประเทศไทย และกลุ่่�มเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่มีี
แอลกอฮอล์์ ได้้รัับการรัับรองครอบคลุุมทั้้�งหมดคิิดเป็็นร้้อยละ 100 ของรายได้้ นอกเหนืือจากนี้้� เรายััง
มีีแผนอบรมเพื่่�อเพิ่่�มองค์์ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินโครงการให้้กัับบุุคลากรของกลุ่่�มธุุรกิิจในเครืือไทยเบฟ
เพื่่�อสนัับสนุุนข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนให้้กัับไทยเบฟในอนาคต

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน

5%

ลดอัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลง

ภายในป� 2563 เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

40%

เพิ�มการใช้พลังงานหมุนเวียน

ภายในป� 2568
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 303-1, GRI 303-3, GRI 303-4, GRI 303-5

การพิทก
ั ษ์และฟื้ นฟูแหล่งน้ำ�
น้ำำ� ถืือเป็็นทรััพยากรสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการดำำ�รงชีีวิต
ิ ซึ่่�งในปััจจุุบัันการเจริิญเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจ และการขยายตััวของชุุมชนเมืืองเพิ่่�มขึ้้�น ส่่งผลให้้มีีความต้้องการ
ใช้้น้ำำ�เพิ่่� มสููงขึ้้� นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่� อตอบสนองความต้้องการใช้้น้ำำ�ที่่สู
� ง
ู ขึ้้�น
ไทยเบฟ ในฐานะที่่�เป็็นผู้้ผ
� ลิิตเครื่่�องดื่่�มและอาหารรายใหญ่่ มุ่่�งมั่่นที่่
� จ� ะดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่ง� ยืืนในการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และเพื่่�อเป็็นการเตรีียมพร้้อม
ต่่อความเสี่่�ยงและการเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบการใช้้น้ำำ�ซึ่่ง� อาจส่่งผลให้้เกิิดการ
ขาดแคลนน้ำำ�ในอนาคต ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างครบวงจร
ตั้้ง
� แต่่ต้้นน้ำ�ำ จนถึึงปลายน้ำำ�ของห่่วงโซ่่คุุณค่่า พร้้อมทั้้ง
� พััฒนานวััตกรรม
เพื่่�อปรัับปรุุงการใช้้น้ำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุด ควบคุุมคุุณภาพน้ำำ�ที่่�ปล่่อยลง
สู่่�แหล่่งน้ำำ�ให้้มีีคุุณภาพตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด รวมถึึงทำำ�การประเมิิน
ความยั่่ง
� ยืืนของการใช้้น้ำำ� เพื่่�อลดความเสี่่�ยงและผลกระทบการใช้้น้ำำ�ทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้ประสานความร่่วมมืือกัับชุุมชน
ในการดููแลรัักษาพื้้�นที่่�ต้้นน้ำำ�เพื่่�อเป็็นการอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ�ในเขตชุุมชน
และดููแลชุุมชนให้้สามารถเข้้าถึึงแหล่่งน้ำำ�สะอาดในการอุุปโภคและบริิโภค
เพื่่�อให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�นและลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อระบบนิิเวศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

โอภาส อังวรกุล ภาพรางวัลชนะเลิศจากโครงการประกวดถ่ายภาพ Sustainalble Action Hero โดย C asean ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ไทยเบฟได้้กำำ�หนดนโยบายด้้านการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ� โดยให้้ความสำำ �คััญกัับการสร้้างระบบการบริิหารจััดการน้ำำ�ที่่�ครบวงจร
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุุณค่่า ตั้้�งแต่่การประเมิินความยั่่�งยืืนของการใช้้น้ำำ�ในส่่วนของโรงงานที่่�มีก
ี ารผลิิต เพื่่�อประเมิินระดัับความเสี่่�ยงของน้ำำ�
ในแต่่ละพื้้� นที่่�และกำำ�หนดเป็็นแนวทางในการบริิหารจััดการน้ำำ� รวมทั้้�งมีีการประเมิินการใช้้น้ำำ�ตลอดวััฏจัก
ั รของผลิิตภััณฑ์์ เพื่่� อปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างสููงสุุด นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือกัับผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียในการดููแลและอนุุรัักษ์์แหล่่งน้ำำ� รวมไปถึึง
การดููแลชุุมชนให้้สามารถเข้้าถึึ งแหล่่ งน้ำำ�สะอาดในการอุุปโภคและบริิโภค เพื่่� อให้้มีีความเป็็นอยู่่�ที่่� ดีีขึ้้�น และลดผลกระทบที่่� จะเกิิ ดขึ้้�น
ต่่อระบบนิิเวศ ผ่่านโครงการต่่าง ๆ ดัังนี้้�
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โครงการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ�ผิวิ ดิินและน้ำำ�ใต้้ดิน
ิ
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจและประเมิินปัญ
ั หาที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ�ในปััจจุุบัันและสิ่่�งที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคตหรืือความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวโยงกัับหน่่วยธุุรกิิจ และ
นำำ�เสนอกลยุุทธ์์การบริิหารจััดการน้ำำ�แบบต่่าง ๆ ไทยเบฟจึึงได้้จััดทำำ�โครงการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ�ผิวดิ
ิ ินและน้ำำ�ใต้้ดิินอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยทำำ�การประเมิินปัญ
ั หาและความเสี่่�ยงทางด้้านน้ำำ�ในเชิิงลึึกครอบคลุุม 4 มิิติิ ประกอบด้้วยการประเมิินความเสี่่�ยงของแหล่่งน้ำำ�อย่่างละเอีียด
เช่่น ความพร้้อมของแหล่่งน้ำำ� โครงสร้้างภายในของแหล่่งน้ำำ� ความอ่่อนไหวของพื้้�นที่่ลุ่่�
� มน้ำำ� ปััจจััยทางด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อมและสัังคม ปรากฏการณ์์
ตามธรรมชาติิเกี่่�ยวกัับน้ำำ� (ฝน แล้้ง น้ำำ�ท่ว่ ม ฯลฯ) และคุุณภาพของแหล่่งน้ำำ� ซึ่่�งเป็็นการประเมิินไปถึึง 5 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อรัับรองว่่าจะมีีปริิมาณน้ำำ�
ที่่�พอเพีียงในการปฏิิบัติ
ั ิการของโรงงานผลิิต โดยมีีขั้้น
� ตอนการศึึกษาดัังนี้้�

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

มิิติที่
ิ ่� 1 ความพอเพีียงของน้ำำ�
•

วิิเคราะห์์และสร้้างแผนผัังของลุ่่�มน้ำำ�ขนาดเล็็ก โดยการจััดเตรีียม
แผนที่่�ด้้วยการใช้้ภาพถ่่ายดาวเทีียม USGS ASTER GDEM
Google Earth การลงพื้้� นที่่� และแผนที่่�อื่่น
� ๆ ที่่�มีีอยู่่�ก่่อนแล้้ว
ของลุ่่�มน้ำำ�ในบริิเวณที่่�โรงงานตั้้�งอยู่่� (พื้้� นที่่�ประมาณ 50 - 70
ตารางกิิโลเมตร) โดยรวบรวมข้้อมููลพื้้�นที่่ร� ะบายน้ำำ� ชั้้�นหินอุ้
ิ ม
้� น้ำำ�
และจุุดเก็็บกัักน้ำำ� พื้้�นที่่�รับ
ั น้ำำ� สภาพทางภููมิศ
ิ าสตร์์ การใช้้พื้้�นที่่�
และสภาพบนพื้้� นดิิน ประเภทการเพาะปลููก และรููปแบบการ
ชลประทาน ไปจนถึึงแหล่่งที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดมลภาวะทางน้ำำ� ข้้อมููล
ที่่� ได้้จะนำำ �เสนอในรููปของแผนที่่� เช่่น แผนที่่� ของพื้้� นที่่� ลุ่่� มน้ำำ �
โดยรอบ สถานที่่� ตั้้� งของโรงงาน ขอบเขตของพื้้� นที่่� ลุ่่� มน้ำำ�
การใช้้งานผิิวดิน
ิ เช่่น บริิเวณน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ การใช้้พื้้�นที่่/� สิ่่�งก่่อสร้้าง
บนผิิวดิน
ิ คุุณสมบััติท
ิ างธรณีีสััณฐาน และรููปแบบการระบายน้ำำ�
แผนที่่�ของที่่�ลาดเอีียง พื้้� นที่่�รองรัับน้ำำ�ใต้้ดิินที่่�เป็็นไปได้้ และ
ภููมิป
ิ ระเทศผิิวดิิน

•

ประเมิินแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ โดยรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานราชการที่่�บริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ� เพื่่�อระบุุถึึงลัักษณะของแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ ซึ่่�งรวมถึึง
การตรวจสอบข้้อมููลต่่าง ๆ (เท่่าที่่�หาได้้จากหน่่วยงานราชการที่่�บริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ�/บริิษัท
ั สาธารณููปโภคสำำ�หรัับการใช้้งานสาธารณะ)
เช่่น ข้้อมููลปริิมาณน้ำำ�ฝน และข้้อมููลระดัับน้ำำ�ในแม่่น้ำ�ำ จากกรมชลประทาน ข้้อมููลคุุณภาพน้ำำ�ในแม่่น้ำ�ำ จากกรมควบคุุมมลพิิษ เป็็นต้้น

•

รวบรวมข้้อมููลปริิมาณฝนจากสถานีีวัดน้ำ
ั �ฝนที่่
ำ
ใ� กล้้ที่่�สุุดกับ
ั โรงงาน โดยดููทั้้ง
� า่ นมา รวมถึึงปริิมาณ
� ข้้อมููลปริิมาณฝนในช่่วง 10 - 20 ปีีที่่ผ่
ฝนโดยเฉลี่่�ย ปริิมาณฝน (มากสุุดและน้้อยสุุด) จำำ�นวนวันที่่
ั �มีีฝนตกต่่อปีี ข้้อมููลการระเหยของน้ำำ�ฝน เหตุุการณ์์ทางประวััติิศาสตร์์
ที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ�ฝนในช่่วง 10 - 20 ปีีที่่ผ่
� า่ นมา เช่่น น้ำำ�แล้้งและ/หรืือน้ำำ�ท่ว่ ม ข้้อจำำ�กัด
ั ในการใช้้แหล่่งน้ำำ�อัน
ั เนื่่�องจากเหตุุข้้างต้้น การหยุุดชะงััก
ของการผลิิตเนื่่�องจากเหตุุข้้างต้้น (อ้้างอิิงจากข้้อมููลการผลิิต) และระยะเวลาในการฟื้้� นตััวจากช่่วงขาดแคลนน้ำำ�

•

สำำ�รวจสถานที่่�ตั้้�งและรายละเอีียดการใช้้น้ำำ�ของโรงงานในการผลิิต รวมถึึงสถานที่่�เก็็บกัักน้ำำ� เช่่น บ่่อสำำ�รองน้ำำ�ดิิบ ระบบบำำ�บัดน้ำ
ั ำ�เสีีย
เป็็นต้้น

มิิติที่
ิ ่� 2 คุุณภาพน้ำำ�
•

ลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�และบริิเวณรอบโรงงาน ซึ่่�งผลการสำำ�รวจจะถููก
บัันทึึกลงในรายงานภาคสนามและภาพถ่่าย โดยใช้้วิิธีต
ี รวจสอบ
ดัังนี้้�
- ตรวจสอบด้้วยสายตาให้้เห็็นถึึงรููปแบบการใช้้ผืืนดิิน
ข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้ผืืนดิิน และลัักษณะ
ทางกายภาพต่่าง ๆ
- ตรวจสอบการปนเปื้้� อนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
แหล่่งมลภาวะ
- ตรวจสอบปััจจััยบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�แหล่่งมลภาวะหลััก
- ตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�ในปััจจุุบัันที่่�มีพ
ี ร้้อมในสาธารณะ
และแนวโน้้มอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องภายในพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�และ
อ่่างเก็็บน้ำำ�ใต้้ดิิน
- ตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�ทิ้้�งจากแต่่ละกิิจกรรมของโรงงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

มิิติที่
ิ ่� 3 กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่เ� กี่่ย
� วกัับการใช้้งานแหล่่งน้ำำ�
•

การตรวจสอบขอบเขตของกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
เกี่่�ยวกัับการใช้้งานแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ ไปจนถึึงนโยบายทางด้้านน้ำำ�
ทั้้�งในระดัับภููมิภ
ิ าคและระดัับประเทศ และนโยบายส่่วนภูมิ
ู ภ
ิ าค
เกี่่�ยวกัับแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ นสำ
ิ ำ�หรัับอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ และแหล่่งน้ำำ�
สาธารณะ รวมไปถึึงการประเมิินโครงสร้้างภายในสำำ �หรัับแหล่่ ง
น้ำำ�สำำ�รองที่่� ยั่่�งยืืน เพื่่� อให้้มีีน้ำำ�สำำ�หรัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่ วนเสีี ย
ทุุกฝ่่ายในช่่วงที่่� มีีความต้้องการสููง (ทั้้� งอุุตสาหกรรม
ชลประทาน ครััวเรืือน)

•

ตรวจสอบการค้้นหาฐานข้้อมููลตามกฎระเบีียบที่่�มีพ
ี ร้้อมใน
สาธารณะทางด้้านกฎหมายและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องเพื่่�อระบุุ
ถึึงปััญหา/ข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับความสนใจจาก
หน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องเกี่่�ยวกัับลุ่่�มน้ำำ�ขนาดเล็็ก

มิิติที่
ิ ่� 4 ทััศนคติิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
•

สำำ�รวจมุุมมองของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในละแวกรอบ ๆ โครงการ
เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
- มุุมมองของผู้้�คนต่่อความเพีี ยงพอของน้ำำ�ในพื้้� นที่่�
- มุุมมองของชุุมชนต่่อผลกระทบในการใช้้น้ำำ�ของ
อุุตสาหกรรมและวิิธีบ
ี รรเทาผลกระทบดัังกล่่าว

•

สำำ�รวจวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
- ลัักษณะทางเศรษฐกิิจและสัังคมของพื้้�นที่่�
- ประวััติิการรวมตััวกัันทำำ�กิิจกรรม/เรีียกร้้องของชุุมชน
- มุุมมองต่่อการเข้้ามาของโรงงานอุุตสาหกรรมและ
ความคาดหวัังจากการเข้้ามานั้้�น
- ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดการต่่อต้้านจากชุุมชน

ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้ใช้้เทคโนโลยีีภาพถ่่ายทางดาวเทีียมมาเป็็นเครื่่�องมืือในการศึึกษาภููมิป
ิ ระเทศ (Topography) ทิิศทางการไหลของน้ำำ� (Flow
Direction) พื้้�นที่่�รับ
ั น้ำำ� (Watershed) การระบายน้ำำ� (Drainage) ความลาดเอีียงของพื้้�นที่่� (Slope Pattern) ของคลองชลประทาน แม่่น้ำ�ำ
ลำำ�คลอง อ่่างเก็็บน้ำำ� เขื่่�อน และพื้้�นที่่ใ� กล้้เคีียงของโรงงาน รวมไปถึึงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้พื้้�นที่่ใ� นรอบ 10 ปีีย้้อนหลััง ทำำ�ให้้ไทยเบฟ
สามารถวางกลยุุทธ์์การลดความเสี่่�ยงได้้อย่่างครอบคลุุมและเหมาะสมกัับสภาพท้้องถิ่่น
� และความเสี่่�ยงทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาวต่่อไป
ในปีีนี้้�ไทยเบฟได้้ทำำ�การขยายผลในการประเมิินความยั่่�งยืืนของการใช้้น้ำำ�ผิิวดิินและใต้้ดิินไปในอีีก 5 โรงงานให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ
และในอนาคตไทยเบฟจะขยายผลในการประเมิินให้้ครอบคลุุมทุุกโรงงานเพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืน

โครงการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Water Efficiency Program)
วอเตอร์์ฟุุ ตพริินต์เ์ ป็็นเครื่่�องมืือที่่�ช่ว่ ยในการประเมิินผลกระทบสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกิิดจากปริิมาณการใช้้น้ำำ�และป้้องกัันการเกิิดน้ำ�ำ เสื่่�อมคุุณภาพ
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม และยัังสามารถนำำ�มาใช้้วิิเคราะห์์และประเมิินปริิมาณการใช้้น้ำำ� ปริิมาณการเกิิดน้ำำ�เสื่่�อมคุุณภาพ และผลกระทบ
สิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อนำำ�มาหาแนวทางในการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ไทยเบฟได้้นำำ�หลัักการประเมิินวอเตอร์์ฟุุ ตพริินต์์มาประยุุกต์์ใช้้ เพื่่� อวััดปริิมาณการใช้้น้ำำ�
โดยยึึดหลัักการตามแนวทางของมาตรฐาน ISO 14046 ซึ่่�งใช้้หลัักพื้้�นฐานของหลัักการประเมิิน
วััฏจัก
ั รชีีวิต
ิ ของผลิิตภััณฑ์์ (Life Cycle Assessment: LCA) ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบ
กระบวนการผลิิต การขนส่่ง การใช้้งาน และการกำำ�จัด
ั เศษซากผลิิตภััณฑ์์หลัังการใช้้งาน
เพื่่� อนำำ�มาเป็็นแนวทางในการปรัับปรุุงการผลิิตให้้มีีการใช้้ทรััพยากรน้ำำ�อย่่างมีีคุุณค่่าและ
เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุด
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังปรัับปรุุงกระบวนการใช้้น้ำำ�ตลอดวััฏจัก
ั รชีีวิต
ิ
ของผลิิตภััณฑ์์อย่่างมีีคุุณภาพและต่่อเนื่่�องด้้วยหลัักการ 3Rs
คืือ การลดการใช้้น้ำำ� การนำำ�น้ำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
เพื่่�อช่่วยสนัับสนุุนการบริิหารจััดการน้ำำ�ขององค์์กรให้้มีีประสิิทธิิภาพ
อย่่างยั่่�งยืืน
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โครงการอุุตสาหกรรมเติิมน้ำำ�ใต้้ดิน
ิ ระดัับตื้้�น

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

“น้ำำ�บาดาล” ถืือเป็็นทรััพยากรที่่�มีคุุ
ี ณค่่าและถููกสููบขึ้้�นมาใช้้ประโยชน์์ในปริิมาณมากในกิิจกรรมต่่าง ๆ ทั้้�งการอุุปโภคบริิโภค อุุตสาหกรรม
เกษตรกรรม และการท่่องเที่่�ยว ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้ภาคอุุตสาหกรรมมีีส่่วนร่ว่ มแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมในการพััฒนาและอนุุรัักษ์์น้ำ�ำ บาดาล
ควบคู่่�กัับการจััดหาแหล่่งน้ำำ�สำำ�รอง โดยเฉพาะหาวิิธีเี ร่่งด่่วนการเก็็บกัักน้ำำ�ฝนด้้วยตนเองในพื้้� นที่่�ต่่าง ๆ โดยเฉพาะพื้้� นที่่�ประสบวิิกฤต
ภััยแล้้ง สถาบัันน้ำ�ำ และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืนร่ว่ มกัับกรมทรััพยากรน้ำำ�บาดาล ได้้จััดทำ�ำ โครงการอุุตสาหกรรมเติิมน้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�น
เพื่่� อส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้พื้้� นที่่�ว่า่ งภายในโรงงานสำำ�หรัับพัั ฒนาเป็็นแหล่่งรองรัับน้ำำ�ฝนและเติิมลงสู่่�ชั้้�นน้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�น (ความลึึกไม่่เกิิน
15 เมตร) ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการกัักเก็็บน้ำำ�และเพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นในดิินโดยรอบ
ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือกัับสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สถาบัันน้ำ�ำ และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน เข้้าร่่วมโครงการอุุตสาหกรรมเติิมน้ำำ�ใต้้ดิิน
ระดัับตื้้�น จำำ�นวน 4 โรงงาน เพื่่�อเป็็นต้้นแบบของระบบเติิมน้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�นที่่เ� หมาะสมกัับภาคอุุตสาหกรรม และตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) และชุุมชนโดยรอบอีีกด้้วย โดยรููปแบบและวิิธีก
ี ารเติิมน้ำำ�ใต้้ดิินคืือ การเก็็บเกี่่�ยวน้ำำ�ฝน
เติิมลงสู่่�ชั้้�นน้ำ�ำ ใต้้ดิินระดัับตื้้�น (ไม่่เกิิน 15 เมตร) เพื่่�อรัักษาสมดุุลของน้ำำ�ตามธรรมชาติิ โดยไม่่ก่อ
่ ให้้เกิิดผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสิ่่�งแวดล้้อม
คาดว่่าโครงการจะดำำ�เนิินการแล้้วเสร็็จภายในปีี 2564 และประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับ คืือ
• มีีต้้นแบบระบบเติิมน้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�นที่่�เหมาะสมกัับภาคอุุตสาหกรรม
• สามารถเก็็บเกี่่�ยวน้ำำ�ฝนไว้้ใช้้ มีีแหล่่งน้ำำ�ต้้นทุุนสำำ�หรัับในภาวะขาดแคลนน้ำำ�
• เพื่่�อบรรเทาปััญหาน้ำำ�ท่่วมขัังในบริิเวณโรงงาน และพื้้�นที่่�รอบข้้าง
• เพิ่่�มความชุ่่�มชื้้�นให้้กัับดิิน ในพื้้�นที่่�สีีเขีียว
• เพิ่่�มระดัับน้ำำ�บาดาลให้้สููงขึ้้�นในระยะยาว
• เพื่่�อเป็็นการส่่งเสริิม CSR ภาคอุุตสาหกรรม

การอนุุรัักษ์์ป่า่ ต้้นน้ำำ� และดููแลแหล่่งน้ำำ�ร่ว่ มกัับชุุมชน
เพื่่� อส่่ งเสริิมการอนุุรัักษ์์ป่่าต้้นน้ำำ�และคืืนน้ำำ�สะอาดกลัับสู่่�ธรรมชาติิ รวมถึึงการฟื้้� นฟูู แหล่่งน้ำำ�และระบบนิิเวศให้้อุุดมสมบููรณ์์ ไทยเบฟ
ได้้ให้้การสนัับสนุุนจััดกิิจกรรมและโครงการต่่าง ๆ ร่่วมกัับชุุมชน มาอย่่างต่่อเนื่่�อง

•

การบำำ�บัด
ั น้ำำ�เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ (Constructed
Wetland)

The Knockdhu Distillery Co., Ltd. บริิษััทย่่อยในประเทศ
สกอตแลนด์์ ได้้พััฒนาพื้้�นที่่�เพื่่�อบำำ�บัดน้ำ
ั ำ�เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์
โดยทำำ�การขุุดบ่่อ ขนาดเนื้้�อที่่�กว่่า 2,000 ตารางเมตร และปลููก
พืืช 17 ชนิิด จำำ�นวนมากกว่่า 21,000 ต้้น ภายในบ่่อ เพื่่�อปรัับปรุุง
คุุณภาพน้ำำ�ทิ้้ง
ั
� จากกระบวนการผลิิตสุุราที่่�ได้้ผ่่านระบบการบำำ�บัด
เบื้้�องต้้นมาแล้้ว ในการบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์ ยัังดึึงดููด
ค้้างคาว นก และแมลงต่่าง ๆ ให้้เข้้ามาทำำ�รังั และใช้้ชีีวิต
ิ ซึ่่�งช่่วย
เพิ่่�มความหลากหลายทางชีีวภาพให้้กัับพื้้�นที่่� และยัังช่่วยลด
การปล่่อยคาร์์บอนประมาณ 45 ตัันต่อ
่ ปีี จากการที่่�ไม่่ต้้องขนส่่ง
น้ำำ�เสีียไปบำำ�บัดน
ั อกพื้้�นที่่�โรงงาน นอกจากนี้้� โรงงานยัังเปิิดให้้
บุุคคลภายนอกสามารถเข้้ามาเรีียนรู้้�ได้้ผ่่านการนััดหมายล่่วงหน้้า
โดยเฉลี่่�ยราว 1,000 คนต่่อปีี ซึ่่�งจุุดเด่่นของการเยี่่�ยมชมโรงงาน
คืือการเป็็นโรงงานสีีเขีียวที่่�ดูแ
ู ลสิ่่�งแวดล้้อมในทุุกด้้าน

•

โครงการน้ำำ�สะอาด (Clean Water Project) ในประเทศเมีียนมา

บริิษัท
ั แกรนด์์ รอยััล กรุ๊๊�ป อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล เดิินหน้้าสานต่่อโครงการน้ำำ�สะอาด หรืือ Clean Water Project อย่่างต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2559
โดยจะเข้้าไปดำำ�เนิินการในหลายพื้้�นที่่�ที่่�มีปั
ี ญ
ั หาการเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่�มสะอาด ซึ่่�งในปีีนี้้�แกรนด์์ รอยััล กรุ๊๊�ปได้้ทำำ�การสำำ�รวจพื้้�นที่่�แถบมะกเว
ที่่�กำ�ลั
ำ ง
ั ประสบปััญหาด้้านทรััพยากรน้ำำ�อย่่างหนััก และสนัับสนุุนงบประมาณ 957,000 บาท เพื่่�อสร้้างอาคารกรองน้ำำ� 3 หลััง พร้้อมระบบ
กรองน้ำำ�และบ่่อน้ำำ� โดยเปิิดทดลองใช้้ในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 และได้้ส่่งมอบอย่่างเป็็นทางการในเดืือนธัันวาคม 2562 ซึ่่�งโครงการนี้้�
ได้้ช่่วยให้้ประชาชนกว่่า 7,500 ครอบครััว หรืือกว่่า 50,000 คน สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่�มที่่�สะอาดและปลอดภััยได้้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•

โครงการน้ำำ�ดื่่�มสะอาด เพื่่�อน้้อง

•

โครงการคลีีนคลอง (Clean Canal):

•

•
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ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนและดููแลความเป็็นอยู่่�ในการเข้้าถึึง
น้ำำ�สะอาดของโรงเรีียนบริิเวณโดยรอบโรงงานอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในปีี 2563 ได้้ร่่วมมืือกัั บโรงเรีียนวััดพะยอม จัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยา และโรงเรีียนบ้้านหนองชาก จัังหวััดชลบุุรีี
ปรัับปรุุงระบบน้ำำ�ดื่่ม
� เพื่่�อให้้นัักเรีียนและบุุคลากรทางการศึึกษา
จำำ�นวน 1,050 คน มีีน้ำ�ดื่่
ำ ม
� ที่่�สะอาด ถููกสุุขลัักษณะ และมีีคุุณภาพ
ตามมาตรฐานน้ำำ�ดื่่�ม พร้้อมให้้การดููแล บำำ�รุุงรัักษา ตรวจวััด
คุุณภาพน้ำำ�อย่่างสม่ำำ�เสมอทุุก ๆ เดืือน และทำำ�การฝึึกอบรม
วิิธีีการใช้้งานและการบำำ�รุุงรัักษาระบบกรองน้ำำ�แก่่ บุุคลากร
ที่่�รับ
ั ผิิดชอบ ซึ่่�งไทยเบฟได้้วางแผนจะขยายโครงการนี้้�ไปยััง
ทุุกโรงเรีียนโดยรอบโรงงานทั้้�งหมดในเครืือด้้วย

เป็็นโครงการที่่�ปลููกจิิตสำำ�นึึกคนในชุุมชนริิมน้ำำ�ให้้รู้้�ถึึงคุุณค่่า
ทรััพยากรของแม่่น้ำำ�ลำำ�คลอง ซึ่่�งปีีนี้้�เป็็นปีที่่
ี � 5 แล้้ว ที่่�ไทยเบฟ
ร่่วมกัับชาวบ้้านในชุุมชนและจิิตอาสาทำำ�กิจ
ิ กรรมช่่วยกัันทำ�คว
ำ าม
สะอาดคลอง เก็็บขยะที่่�อยู่่�ในคลอง โดยได้้รัับความร่่วมมืือจาก
ชาวบ้้านในชุุมชนเป็็นอย่่างดีี เพื่่� อให้้คลองในชุุมชนสะอาด
น่่ามอง โดยในปีีนี้้ไ� ด้้จััดกิจ
ิ กรรมขึ้้�นที่่ชุุ
� มชนวััดอรุุณราชวราราม
ราชวรมหาวิิหาร ได้้รัับความร่่วมมืือจากชาวบ้้านในชุุมชนริิมน้ำำ�
กำำ�ลัังพลจากกองทััพเรืือ กลุ่่�มพนัักงานจิิตอาสาของไทยเบฟ
และเยาวชนโครงการ Beta Young Entrepreneur ร่่วมกััน
เก็็ บขยะ ทำำ �ความสะอาด และบำำ�บััดน้ำำ�เสีี ยในคลองในชุุมชน
โดยใช้้น้ำำ�ยาเชื้้�อจุุลิินทรีีย์จ
์ ากเทคโนโลยีีชีวภ
ี าพ (EM ball หรืือ
จุุลิินทรีีย์บ
์ อล) ที่่�สนัับสนุุนโดยบริิษััท เฟื่่�องฟูู อนัันต์์ จัังหวััด
ปราจีีนบุุรี ี

โครงการส่่งเสริิมการอนุุรัก
ั ษ์์ระบบนิิเวศ

ไทยเบฟร่่วมกัับเทศบาลตำำ�บลวัังยาง และชุุมชนวิิถีีโบราณ
รอบบ้้านวัังน้ำำ� อำำ�เภอคลองขลุุง จัังหวััดกำำ�แพงเพชร ภายใต้้
แนวคิิดเชิิงอนุุรัักษ์์ระบบนิิเวศ ช่่วยกัันพััฒนาปรัับปรุุงพื้้�นที่่�
สีีเขีียวรอบแหล่่งน้ำำ�ของชุุมชน โดยร่่วมกัันปลููกต้้นเหลืือง
ปรีีดีียาธรจำำ�นวน 50 ต้้น และหญ้้าแฝกจำำ�นวน 10,000 ต้้น

โครงการฟื้้� นฟูู อนุุรัก
ั ษ์์ป่า่ ชายเลน

ไทยเบฟได้้ร่่วมกัับกองสาธารณสุุขและสิ่่�งแวดล้้อม เทศบาล
หนองไม้้แดง ร่่วมทำำ�กิิจกรรมปลููกป่่าชายเลนประจำำ�ปีี 2563
จำำ�นวน 300 ต้้น บนพื้้�นที่่� 10 ไร่่ ณ พื้้�นที่่ป่
� า่ ชายเลนบริิเวณ
คลองเกลืือ ตำำ�บลหนองไม้้แดง อำำ�เภอเมืืองชลบุุรีี เพื่่�อเป็็นการ
ร่่วมกัันอนุุรัักษ์์ป่า่ ชายเลนในพื้้�นที่่�จังั หวััดชลบุุรีีของชุุมชน
สถานประกอบการ และสถานศึึกษาที่่�อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียง
เพื่่�อให้้ความสำำ�คััญกัับการใช้้ประโยชน์์ทรััพยากรป่่าชายเลน
เพิ่่�มความอุุดมสมบููรณ์์ให้้แก่่ป่า่ ชายเลน รัักษาความสมดุุล
ของธรรมชาติิ และให้้มีีความสมบููรณ์์กลัับคืืนธรรมชาติิ
อย่่างยั่่�งยืืน ในรููปแบบของกิิจกรรมการปลููกป่่า การอบรม
ให้้ความรู้้� ตลอดจนการปล่่อยพัันธุ์์�สััตว์์น้ำ�ำ ซึ่่�งในงานนี้้�พนัักงาน
บริิษัท
ั เสริิมสุุข จำำ�กัด
ั (มหาชน) โรงงานจัังหวััดชลบุุรีีได้้ร่่วม
เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการทำำ�กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งสอดคล้้อง
ตามแนวคิิดองค์์กร “เสริิมสุุข เติิมสุุขสู่่�สัังคม”

ความมุ่่ง
� มั่่�นและความสำำ�เร็็จ
การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในปีี 2563 ส่่งผลให้้เกิิด
อััตราส่่ วนการลดการใช้้น้ำำ � การนำำ �น้ำำ�มาใช้้ซ้ำำ� และการนำำ �น้ำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่ เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณทรััพยากรน้ำำ�ที่่ดึ
� ง
ึ มาใช้้ทั้้�งหมด
ของไทยเบฟ

การลดการใช้น�ำ
•

9.65%

โครงการเพิ�มประสิทธิภาพของขั�นตอนทิ�งน�ำในกระบวนการ
กรองน�ำแบบรีเวอร์สออสโมซิส โดยติดตั�งเครื�องวัดคุณภาพน�ำ
ที�ปล่อยทิ�งแบบทันที (real time) ทำให้ลดการสูญเสียน�ำใน
กระบวนการผลิตได้

การนำน�ำมาใช้ซ�ำ

4.38%

•

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

•

โครงการนำน�ำจากกระบวนการล้างแบบวิธก
ี ารล้างย้อน (Backwash)
ไปใช้เป�นน�ำตั�งต้นในกระบวนการผลิตน�ำประปา เพื�อลดปริมาณ
การใช้น�ำผิวดิน

การนำน�ำกลับมาใช้ใหม่
•

5.62%

โครงการนำน�ำที�ผ่านกระบวนการบำบัดน�ำเสีย มาใช้ในการล้าง
พื�นถนน และรดน�ำต้นไม้
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แบ่่งปัันคุุณค่่า

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

การบริิหารจััดการน้ำำ�ในพื้้�นที่่�ที่่�ความตึึงเครีียดด้้านน้ำำ�สูง
ู
น้ำำ�จัด
ั เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�สำำ�คััญยิ่่�งในกระบวนการผลิิต โดยความต้้องการ
ทรััพยากรน้ำำ�มีีแนวโน้้มเพิ่่� มขึ้้�น แต่่มีีขีีดจำ�กั
ำ ัดด้้านปริิมาณที่่�ลดลงเนื่่�องจากแหล่่งน้ำำ�
ทรุุดโทรม มลพิิ ษทางน้ำำ� รวมทั้้�งผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
กลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์ได้้ให้้ความสำำ �คััญต่่อการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ�เพื่่� อให้้มีีคุุณภาพที่่�ดีี
และปริิมาณที่่�เพีี ยงพอต่่อการผลิิต รวมทั้้�งไม่่ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชน จึึงกำำ�หนดให้้
“การบริิหารจััดการน้ำำ�” เป็็นหนึ่่�งในความเสี่่� ยงของกลุ่่�มธุุรกิิจ และได้้กำำ�หนดให้้มีีระบบ
ติิ ดตามการเปลี่่� ยนแปลงทั้้� งคุุณภาพและปริิมาณอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่� อลดผลกระทบ
ดัังกล่่าว โดยเราได้้มีีการประเมิินความเสี่่� ยงด้้านน้ำำ�ด้้วยเครื่่�องมืือ Aqueduct Water
Risk โดย World Resources Institute (WRI) พบว่่ามีีหลายโรงงานอยู่่�ในพื้้� นที่่�ที่่�ความ
ตึึงเครีียดทางด้้านน้ำำ�สููง ทำำ�ให้้เราได้้เพิ่่� มความร่่วมมืือกัับทางภาคเอกชน และรััฐบาล
เพื่่� อร่่วมกัันดูแ
ู ลและวางมาตรการที่่�จำ�ำ เป็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้น้ำำ�และการอนุุรัักษ์์น้ำำ�
อย่่างเหมาะสม
ในปีีนี้้�เองทางบริิษััท เบีียร์์ไทย (1991) จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เข้้าร่่วมการประเมิินความยั่่�งยืืน
ของการใช้้น้ำำ� ซึ่่�งเป็็นการประเมิินความเสี่่� ยงด้้านน้ำำ�เชิิงลึึก และมีีการใช้้เทคโนโลยีี
ทางด้้านดาวเทีี ยมเข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือในการประเมิินเพื่่� อศึึ กษาสภาพภููมิิศาสตร์์ที่่�
เปลี่่�ยนแปลง ทำำ�ให้้สามารถวางแผนการพัั ฒนาทางด้้านพื้้� นที่่�ทั้้�งภายในและภายนอก
โรงงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชนได้้ถููกต้้อง และในขณะเดีียวกัันเรายัังให้้ความร่่วมมืือกัับ
หน่่วยงานภาครััฐในการเข้้าร่่วมโครงการอุุตสาหกรรมเติิมน้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�น กัับสภา
อุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย สถาบัันน้ำำ�และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่� อความยั่่�งยืืน เพื่่� อกัักเก็็บ
น้ำำ�ฝนและเพิ่่�มน้ำำ�ใต้้ดิินระยะยาว รวมไปถึึงเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์อั
์ น
ั ดีีกับ
ั ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้
ส่่ วนเสีี ยรอบด้้าน
กลุ่่�มเบีียร์์ได้้สร้้างวััฒนธรรมด้้านนวััตกรรมผ่่านระบบการบำำ�รุุงรัักษาทวีีผลที่่�ทุุกคน
มีีส่่วนร่ว่ ม (Total Productive Maintenance; TPM) เพื่่� อส่่ งเสริิมให้้พนัักงานร่่วมกััน
นำำ�เสนอแนวคิิดการประหยััดน้ำำ�ผ่่านหลััก 3Rs นั่่�นก็็คืือ การลด (Reduce) การใช้้ซ้ำำ�
(Reuse) และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) เช่่น โครงการนำำ�น้ำำ�จากกระบวนการล้้าง
แบบวิิธีก
ี ารล้้างย้้อน (Backwash) ไปใช้้เป็็นน้ำำ�ตั้้�งต้้นในกระบวนการผลิิตน้ำำ�ประปา และ
โครงการปรัับปรุุงประสิิ ทธิิภาพการใช้้น้ำำ�ในกระบวนการล้้าง (Cleaning In Place; CIP)
โดยปรัับกระบวนการล้้างให้้สามารถใช้้น้ำำ�ล้้างสุุดท้้าย (Final Rinse) ให้้สามารถนำำ�มาใช้้
เป็็นน้ำำ�แรก (Pre flush) ได้้ด้้วย รวมไปถึึงมีีการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยมาพิิ จารณาใช้้
ในกระบวนการเพื่่� อให้้เกิิดการใช้้น้ำำ�อย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพสููงสุุด ในการพิิ จารณาการสร้้าง
โรงงานผลิิต ความยั่่�งยืืนของทรััพยากรน้ำำ�ทั้้�งด้้านคุุณภาพ ปริิมาณ และการบริิหาร
จััดการไม่่ให้้มีีผลกระทบต่่ อชุุมชนเป็็นปััจจััยหลัั กในการพิิ จารณาการตั้้� งโรงงาน
เช่่นเดีียวกัับการคััดเลืือกเครื่่�องจัักร เทคโนโลยีีที่่�คำำ�นึึงถึึงประสิิ ทธิิภาพในการใช้้น้ำำ�
และพลัังงาน
สำำ �หรัับการสร้้างความสัั มพัั นธ์ที่่
์ �ดีีเพื่่� อลดผลกระทบกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่ วนเสีี ยรอบโรงงาน
โดยได้้ร่่วมพัั ฒนาระบบน้ำำ�ดื่่�มเพื่่� อให้้เด็็กนัักเรีียนและบุุคลากรได้้มีีโอกาสเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่�ม
ที่่�สะอาดถููกหลัักอนามััย มีีสุุขภาพที่่�ดีี จึึงได้้จััดทำำ�โครงการ “น้ำำ�ดื่่�มสะอาด เพื่่� อน้้อง”
และได้้ติิดตามคุุณภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การตรวจวััดคุุณภาพน้ำำ�ทุุกเดืือน เพื่่� อให้้
มั่่�นใจว่่าน้ำำ�ดื่่ม
� นั้้�นมีคุุ
ี ณภาพที่่�ผ่า่ นเกณฑ์์ทุุกค่่าตามมาตรฐานน้ำำ�ดื่่ม
� และยัังมีีโครงการอื่่�น ๆ
ที่่�ได้้ทำำ�ร่ว่ มกัับชุุมชน เช่่น ร่่วมพัั ฒนาระบบทางน้ำำ�สาธารณะ โดยการขุุดลอก และขยาย
เส้้นทางน้ำำ� เพื่่� อไม่่ให้้กระทบชุุมชนในกรณีีน้ำำ�หลาก และป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการกัักขัังของ
น้ำำ�เน่่าเสีีย ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อระบบสุุขอนามััยและสุุขาภิิบาลของชุุมชนบริิเวณโดยรอบ
ของโรงงานอีีกด้้วย

วีระชัย ไชยมงค์
ผู้อ�ำ นวยการฝ่ายผลิต
บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำ�กัด
(มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ไทยเบฟได้้ตระหนัักถึึงการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิอ
ิ ากาศ และความต้้องการใช้้น้ำำ�ที่่มี
� ม
ี ากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการติิดตามปริิมาณ
การใช้้ต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ และตั้้�งเป้้าหมายทั้้�งในระยะสั้้�น และระยะยาว เพื่่�อให้้เกิิดการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ

ป� 2563
เป�าหมาย

ความสำเร็จ

11.3%

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

5%

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ภายในป� 2563

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

กลุ่มธุรกิจอาหาร

0.23

ภายในป� 2563

อัตราส่วนของการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เฮกโตลิตร
ต่อกิโลกรัม

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2557

กลุ่มธุรกิจเครื�องดื�ม

3.96

อัตราส่วนของการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

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

อัตราส่วนของการใช้น�ำต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธุรกิจอาหารตั�งแต่ป� 2560 ถึง 2563
หน่วยเฮกโตลิตรต่อกิโลกรัม
ของหน่วยผลิตภัณฑ์
0.30

เป�าหมายป� 2563

5

0.28

0.25

4

4.01

3

3.52

3.83

0.20

3.75

0.10

1

0.05
0.00

0
2561

2562

0.21

2561

2562

2560

2563

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

ป� 2568
เป�าหมาย

5%

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ภายในป� 2568

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2562

0.23

0.15

2

2560

0.22

ความสำเร็จ

3%

การลดอัตราส่วนการใช้น�ำ
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์

ภายในป� 2563

เปรียบเทียบกับป�ฐาน 2562

2563

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

การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภณ
ั ฑ์
และเศรษฐกิจหมุนเวียน
บทบาทของบรรจุุภััณฑ์์ในปััจจุุบัันเปลี่่�ยนแปลงไป นอกจากความสวยงาม
ภายนอก ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับการลดปริิมาณการใช้้ทรััพยากร
การออกแบบและเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิต
ิ รกัับสิ่�่งแวดล้้อม และยัังคำำ�นึึงถึึง
การนำำ�วัสดุุ
ั บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคกลัับคืืนสู่่�กระบวนการผลิิตเพื่่�อลด
ปริิมาณของเสีี ย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง บรรจุุภััณฑ์์หลััก เช่่น แก้้ว กระดาษ
กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม และขวดพลาสติิก PET โดยมีีบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ
รีีไซเคิิล จำำ�กัด
ั (Thai Beverage Recycle: TBR) รัับผิิดชอบในการเก็็บกลัับคืืน
บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� (Reuse) หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
(Recycle) และไทยเบฟยัังร่่วมมืือกัับผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
รวมถึึงคู่่�ค้้าทางตรงและทางอ้้อม ผู้้�ประกอบการรายย่่อย และผู้้�บริิโภค เพื่่�อ
บริิหารจััดการและสร้้างคุุณค่่าให้้กัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ผ่่านระบบ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน (Circular Economy)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

การใช้้บรรจุุภััณฑ์์กระดาษแทนพลาสติิก
ในกล่่องบรรจุุอาหารเดลิิเวอรี่่�
บริิษััทฯ ได้้ทำำ�การเปลี่่�ยนกล่่องบรรจุุอาหารเดลิิเวอรี่่�ภายใต้้แบรนด์์
โออิิชิิ จากพลาสติิกที่่�สามารถใช้้ได้้ครั้้�งเดีียวเป็็นบรรจุุภััณฑ์์กระดาษ
ที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อมมากขึ้้�น คิิดเป็็นปริิมาณพลาสติิกที่่�ลดไป
ได้้กว่่า 8 ตััน

Reduce
Plastic

การพััฒนาฟิิล์ม
์ หุ้้�มแพ็็คชนิิดฟิล์
ิ ม
์ หดจาก
พลาสติิกรีีไซเคิิล
บริิษััทฯ ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อพััฒนาฟิิล์์มจากวััสดุุรีไี ซเคิิล ซึ่่�งฟิิล์์ม
หุ้้�มแพ็็คชนิิดฟิิล์์มหดใช้้ในการหุ้้�มผลิิตภััณฑ์์น้ำำ�ดื่่�มตรา คริิสตััล
ทุุกขนาด คืือ 350 มล., 600 มล., 1,000 มล. และ 1,500 มล. ผลิิตจาก
พลาสติิกประเภทโพลีีเอทิิลีีน (PE หรืือ Polyethylene) และ
มีีส่่วนประกอบของวััสดุุรีไี ซเคิิลมากถึึงร้้อยละ 25 ซึ่่�งได้้เริ่่ม
� ใช้้
มาตั้้�งแต่่เดืือนพฤษภาคม 2563 โดยนวััตกรรมดัังกล่่าวสามารถ
ช่่วยลดปริิมาณขยะพลาสติิกได้้มากถึึง 45 ตัันต่อ
่ ปีี และลดปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้มากถึึง 53 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี

25%
Recycled
Content

75
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การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน

โครงการ เก็็บกลัับ-รีีไซเคิิล

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กัด
ั (TBR) มีีเป้้าหมายและพัันธกิิจในการจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค จึึงมีีแนวคิิดที่่จ
� ะรณรงค์์ส่่งเสริิม
ในรููปแบบต่่าง ๆ ผ่่านกิิจกรรมกระตุ้้น
� การรัับรู้้� และการมีีส่่วนร่ว่ มคััดแยกขยะบรรจุุภััณฑ์์ที่่รี� ไี ซเคิิลได้้ตั้้�งแต่่ต้้นทาง โดยริิเริ่่ม
� การดำำ�เนิินการ
ภายในบริิษััทฯ เป็็นลำ�ดั
ำ บ
ั แรก ภายใต้้โครงการ เก็็บกลัับ-รีีไซเคิิล เพื่่�อให้้พนัักงานนำำ�บรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วที่่�คัด
ั แยกอย่่างถููกวิิธีม
ี าบริิจาค เช่่น
ขวดแก้้ว กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม และขวดพลาสติิก PET โดยจะนำำ�ไปเปลี่่�ยนเป็็นเงิินสมทบเข้้ากองทุุนไทยเบฟ เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน ซึ่่�งผู้้�บริิจาค
สามารถติิดตามข่่าวสารและกิิจกรรมได้้ผ่่านแอปพลิิเคชััน ‘OK Recycle’ ซึ่่�งร่่วมพััฒนาโดย สำำ�นัักสารสนเทศและ Digital Experience
สำำ�นัักพััฒนาความยั่่�งยืืน เพื่่�อบัันทึก
ึ ข้้อมููลกิิจกรรมอย่่างเป็็นระบบ และสนัับสนุุนให้้สถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์และรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
(TIPMSE) นำำ�แอปพลิิเคชัันไปใช้้ในการจััดกิจ
ิ กรรมของสถาบัันกับ
ั หน่่วยงานภาครััฐอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� TBR ได้้มีีการรณรงค์์ไปยัังผู้้�บริิโภคให้้มีีส่่วนร่ว่ มในการคััดแยกขยะบรรจุุภััณฑ์์ที่่�รีไี ซเคิิลได้้ตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อให้้บรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภคกลัับคืืนสู่่�กระบวนการผลิิตหรืือนำำ�กลัับไปใช้้ใหม่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ด้้วยการผนึึกกำำ�ลัังร่่วมกัับหน่่วยงานภายนอก
ที่่�จัดกิ
ั ิจกรรมรููปแบบต่่าง ๆ เช่่น
•

ในงานพิิธีมิ
ี สซ
ิ า ณ สนามกีีฬาแห่่งชาติิ TBR ร่่วมกัับเครืือข่่าย
Less Plastic Thailand (ลดพลาสติิกประเทศไทย) สนัับสนุุน
การติิดตั้้�ง “แหดัักขวด” พลาสติิก กว่่า 40 จุุดทั่่�วงาน สำำ�หรัับ
คััดแยกขยะเพื่่�อการรีีไซเคิิล โดยเชิิญชวนคริิสต์์ศาสนิิกชน
โรมัันคาทอลิิกในประเทศไทยกว่่า 5 หมื่่�นคน ที่่�มาร่่วมงาน
ให้้ร่่วมกัันคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง โดยเฉพาะขยะบรรจุุภััณฑ์์
ขวดพลาสติิก PET ที่่�รีไี ซเคิิลได้้ โดยมีีทีีมจิิตอาสา “Green
Angels” จาก TBR ร่่วมกิิจกรรมติิดตั้้�งแหดัักขวดและ
ให้้คำำ�แนะนำำ�ในการคััดแยกขยะก่่อนทิ้้�ง

•

ในงานประชุุมสัั มมนาประจำำ�ปีี MTM Field Merchandise
Seminar 2020 บริิษััท โมเดิิร์น
์ เทรด แมนเนจเม้้นท์์ จำำ�กััด
ร่่วมกัับ TBR สนัับสนุุนการ “เก็็บ-กลัับ” กระป๋๋องเบีียร์์ช้้าง
คููลอฟ และเครื่่�องดื่่�มเอส เพื่่� อสร้้างจิิตสำำ �นึึกให้้กัับพนัักงาน
ในการคััดแยกขยะตั้้�งแต่่ต้้นทางและสร้้างวััฒนธรรมที่่�ดีี
ให้้กัับองค์์กร โดย TBR ได้้ติิดตั้้�งถัังแยกกระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม
และขวด PET พร้้อมทั้้�งให้้คำำ�แนะนำำ�การจััดการก่่อนแยกทิ้้�ง
ให้้ถููกต้้องด้้วยการ “เทน้ำำ�ที่่�เหลืือทิ้้�ง-บีีบลดขนาด-แยก
ให้้ถููกถััง” ให้้กัับพนัักงานที่่�เข้้าร่่วมงานกว่่า 1,300 คน และ
มีีเป้้าหมายจะเก็็บกลัับให้้ได้้มากที่่�สุุดเทีียบเท่่ากัับจำำ�นวน
ที่่�นำำ�มาในงานกว่่า 5,000 ใบ เพื่่� อนำำ�กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการ
รีีไซเคิิล สรุุปมีียอดเก็็บกลัับรวมทั้้�งสิ้้� น 75 กิิโลกรััม แบ่่งเป็็น
กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม จำำ�นวน 60 กิิโลกรััม และขวด PET
จำำ�นวน 15 กิิโลกรััม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•
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ในงาน “บุุรีีรัม
ั ย์์ มาราธอน 2020” ซึ่่�งจััดขึ้้�น ณ สนาม Chang International
Circuit และสนาม Chang Arena จัังหวััดบุุรีรัี ม
ั ย์์ มีีผู้้เ� ข้้าร่่วมงานกว่่า 30,000 คน
และภายในงานจััดให้้มีีการคััดแยกขยะประเภทขวดพลาสติิก โดย TBR ได้้ติิดตั้้�ง
ถัังแยกขวดพลาสติิก PET จำำ�นวน 17 ชุุด ทั่่�วทั้้ง
� งาน พร้้อมมีีเจ้้าหน้้าที่่�ให้้คำำ�แนะนำำ�
การจััดการก่่อนแยกทิ้้�งให้้ถููกต้้อง ด้้วยการ “เทน้ำำ�ที่่�เหลืือทิ้้�ง-บีีบลดขนาดแยกให้้ถููกถััง” ซึ่่�งสนัับสนุุนการเก็็บกลัับขวดพลาสติิก PET เข้้าสู่่�กระบวนการ
รีีไซเคิิลได้้ทั้้�งสิ้้� น 61 กิิโลกรััม หรืือเท่่ากัับขวดจำำ�นวน 4,066 ใบ

โครงการ Bring Back Home
เป็็นการร่่วมมืือระหว่่างไทยเบฟและตััวแทนจำำ�หน่่าย (เอเย่่นต์์) เบีียร์์และสุุรา เพื่่�อเก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ได้้แก่่ ขวดแก้้ว โดยมีี
ตััวแทนจำำ�หน่่ายเป็็นศูนย์
ู ก
์ ลางในการรวบรวมบรรจุุภััณฑ์์ต่่าง ๆ จากผู้้�ขายรายย่่อย รวมถึึงร้้านค้้าปลีีก/ร้้านอาหาร และไทยเบฟดำำ�เนิินการ
เก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์ผ่่านการขนส่่งเที่่�ยวกลัับหรืือ Backhaul โดยได้้เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการโครงการดัังกล่่าวร่่วมกัับตััวแทนจำำ�หน่่ายในจัังหวััด
นครราชสีีมา และมีีแผนที่่�จะขยายผลไปยัังเครืือข่่ายตััวแทนจำำ�หน่่ายของไทยเบฟทั่่�วประเทศไทย

โรงงานผู้ผลิต

รถขนส่งเที�ยวกลับ
ศูนย์รับซื�อบรรจุภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร

ผู้ขายรายย่อย
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ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

การผลิิตสิินค้้าจากเส้้นใย rPET

เป็็นการสร้้างคุุณค่่าให้้กัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคโดยนำำ�ขวดพลาสติิก PET หลัังการบริิโภคเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้
เป็็นวัต
ั ถุุดิิบในการผลิิตเส้้นใย rPET (recycled PET) หรืือเส้้นใยจากพลาสติิก PET ที่่�ผ่า่ นการรีีไซเคิิล โดยในปีีที่่ผ่
� า่ นมา TBR เก็็บขวดพลาสติิก
PET กว่่า 7.2 ล้้านขวดเพื่่�อนำำ�ส่่งต่่อให้้กัับบริิษััทผู้้�ผลิิตเม็็ดพลาสติิกเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นเส้้นใยเพื่่�อทอผ้้าห่่มสำำ�หรัับโครงการไทยเบฟ...รวมใจ
ต้้านภััยหนาว เป็็นจำ�นวนทั้้
ำ
�งสิ้้� น 200,000 ผืืนนี้้� ซึ่่�งโครงการนี้้�ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องมาเป็็นปีีที่่� 21 และเป็็นปีีแรกที่่�ไทยเบฟนำำ�เส้้นใย rPET
มาใช้้ในการผลิิตผ้้าห่่ม การผลิิตเส้้นใย rPET เมื่่�อเทีียบกัับกระบวนการผลิิตเส้้นใยโพลีีเอสเตอร์์ปกติินั้้�น ใช้้น้ำำ�ลดลงถึึงร้้อยละ 94 และใช้้
พลัังงานน้้อยกว่่าถึึงร้้อยละ 60 ส่่งผลให้้สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงร้้อยละ 32 หรืือเกืือบ 7 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ในการผลิิตผ้้าห่่ม 200,000 ผืืน เป็็นการต่่อยอดจากการสร้้างประโยชน์์และคุุณค่่าให้้แก่่ชุุมชน โดยช่่วยลดผลกระทบเชิิงลบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ไปในคราวเดีียวกััน

ความมุ่่ง
� มั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับนวััตกรรมและการออกแบบผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงการนำำ�วัสดุุ
ั บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคกลัับคืืนสู่่� กระบวนการ
โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายในการลดปริิมาณ การใช้้ซ้ำำ� และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่

1. การลดน้ำำ�หนัักและปริิมาณบรรจุุภััณฑ์์
ไทยเบฟร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าพัั ฒนาบรรจุุภััณฑ์์ ลดการใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิในบรรจุุภััณฑ์์หลััก และมีีการตั้้�งเป้้าหมายที่่�ชัด
ั เจน โดยมีี
ตััวอย่่างที่่�เป็็นรูป
ู ธรรม เช่่น การลดน้ำำ�หนัักกระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม การลดน้ำำ�หนัักขวดพลาสติิก PET ที่่�ใช้้ในการบรรจุุน้ำำ�ดื่่�ม นอกจากนี้้�
ไทยเบฟได้้ใช้้นวััตกรรมการผลิิตขวดแก้้วปากแคบน้ำำ�หนัักเบา (Narrow Neck Press and Blow หรืือ NNPB) ในการผลิิตสุุรา
หงส์์ทอง บรรจุุขวดแก้้ว ขนาด 700 มิิลลิิลิต
ิ ร ซึ่่�งจะวางจำำ�หน่่ายในช่่วงปลายปีี 2563 ไทยเบฟ ได้้ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าผู้้�ผลิิตขวดแก้้วเพื่่�อศึึกษา
และพััฒนาเทคโนโลยีีดัง
ั กล่่าวต่่อเนื่่�องมาตั้้�งแต่่ปีี 2562 เพื่่�อลดการใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิในกระบวนการผลิิตขวดแก้้ว

2. การเก็็บกลัับและการคััดแยกบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค
เป็็นการจำำ�แนกประเภทของบรรจุุภััณฑ์์และลดปริิมาณขยะที่่�ถูก
ู นำำ�ไปกำำ�จัด
ั โดยการฝัังกลบ ซึ่่�ง TBR ทำำ�หน้้าที่่�เก็็บกลัับและคััดแยกบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภค โดยรัับซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์หลัักของไทยเบฟทุุกประเภท เช่่น ขวดแก้้ว กระป๋๋อง ขวดพลาสติิก PET กล่่องกระดาษ เป็็นต้้น

3. การใช้้ซ้ำ�ำ และการนำำ�กลับ
ั มาใช้้ใหม่่
เป็็นการนำำ�วัสดุุ
ั บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคมาใช้้ซ้ำำ�หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เป็็นวัต
ั ถุุดิิบในกระบวนการผลิิตหรืือมาผลิิตเป็็นสิินค้้าชนิิดอื่่น
� ๆ
โดย TBR เป็็นผู้้เ� ก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์ส่่งให้้กัับผู้้�ผลิิตโดยตรง หรืือผู้้�ที่่ทำ
� �ธุุ
ำ รกิิจรีีไซเคิิลวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ นอกจากการเก็็บกลัับและคััดแยก
บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค TBR ยัังมีีการบริิหารจััดการวััสดุุและอุุปกรณ์์ส่่งเสริิมการขาย และอุุปกรณ์์เครื่่�องครััวจากร้้านอาหารใน
เครืือ ที่่�เสื่่� อมสภาพหรืือไม่่สามารถใช้้งานได้้แล้้ว เช่่น โต๊๊ะอาหาร ตู้้�เย็็น กลัับมาซ่่อมแซม และตกแต่่ง (Refurbish) เพื่่� อเพิ่่� มมููลค่่า
และเพื่่�อให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้งานใหม่่ได้้อีีกครั้้�ง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

79

ความสำำ�เร็็จในปีี 2563
เก็บขวดแก้วกลับมาใช้ซ�ำ
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

1,280

เก็บเศษแก้วเพื�อนำกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตขวดทั�งสิ�น

120,657

ล้านใบ

คิดเป�น

ร้อยละ*

82

ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย**

เก็บกล่องกระดาษลูกฟูกกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

49,821

คิดเป�นปริมาณทั�งหมด

124

ตัน

หรือ

ร้อยละ*

103

ตัน

หรือ

ร้อยละ*

21

เก็บขวดพลาสติก PET กลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

2,167

ตัน

หรือ

ร้อยละ*

ล้านใบ

ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย
คิดเป�นปริมาณทั�งหมด

เก็บกระป�องอะลูมิเนียมกลับมาใช้ใหม่
ในกระบวนการผลิตทั�งสิ�น

1,256

ตัน

89

ล้านใบ

ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย
คิดเป�นปริมาณทั�งหมด

6

144

ล้านใบ

ของปริมาณทั�งหมดของผลิตภัณฑ์
ที�บริษัทจำหน่ายในประเทศไทย

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

4. นวััตกรรมและการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ที่ยั่่
่� ง
� ยืืน
ร่่วมมืือกัับผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียเพื่่�อพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น การพััฒนาวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ที่่มี
� ส่
ี ่วนประกอบของวััสดุุรีไี ซเคิิล
และมีีบริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด (BevTech) รัับผิิดชอบหลัักในการค้้นคว้้าและวิิจัย
ั ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ โดยเข้้าร่่วมวิิจัย
ั และพััฒนาเทคโนโลยีี
ขั้้�นสูง
ู ในการผลิิตอุุปกรณ์์เครื่่�องจัักรและหุ่่�นยนต์์ เพื่่�อนำำ�ระบบ “อััตโนมััติิ” และหุ่่�นยนต์์มาใช้้ในโรงงานของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ มากขึ้้�น
ด้้วยเป้้าหมายคืือ เพิ่่�มศัักยภาพในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ เพิ่่�มประสิิทธิิภาพและคุุณภาพในการผลิิต รวมถึึงเพิ่่�มความปลอดภััย
ในการทำำ�งานของพนัักงาน ลดความเสี่่�ยงในการขาดแคลนแรงงาน และที่่�สำำ�คััญคืือลดการเกิิดของเสีียและการใช้้พลัังงานที่่�อาจ
ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งปััจจุุบัันมีผ
ี ลงานที่่�โดดเด่่นมากมาย เช่่น ระบบสายพานคััดขวดอััตโนมััติโิ ดยใช้้เครื่่�องจัักรและหุ่่�นยนต์์
เพื่่�อทุ่่�นแรงคน (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2561) และการพััฒนาต่่อยอดโดยร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
ซีีเอ็็มเคแอล (CMKL) นำำ�ปัญ
ั ญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence หรืือ AI) มาติิดตั้้ง
� ในระบบสายพานคััดขวดเพื่่�อช่่วยในการวิิเคราะห์์
คุุณภาพขวดที่่�มีคุุ
ี ณภาพกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตอีีกครั้้�ง (รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมในรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562)
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การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ์ และเศรษฐกิจหมุนเวียน

แบ่่งปัันคุุณค่่า

ใส่่ใจดููแลสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการ Bring Back Home มีีประโยชน์์มากทั้้�งในมุุมของธุุรกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม แน่่นอนว่่า
เราทำำ�ธุุรกิิจย่่อมหวัังให้้เกิิดรายได้้และกำำ�ไร ซึ่่�งโครงการนี้้�ก็็ตอบโจทย์์ รููปแบบของโครงการคืือ
การให้้เอเย่่นต์์ หรืือตััวแทนจำำ�หน่่าย ช่่วยเป็็นศููนย์์กลางรวบรวมขวดจาก Sub-agent หรืือ
ลููกค้้าของเรา เพื่่�อขายคืืนให้้ไทยเบฟ แนวคิิดนี้้�นอกจากจะช่่วยกระตุ้้�นยอดขาย ยัังช่่วยในการ
สร้้างความผููกพัั นระหว่่างเรากัับ Sub-agent ด้้วย ถืือว่่าได้้ประโยชน์์ถึึง 2 ต่่อ เพราะซื้้�อของ
จากเราไปขาย ทำำ�รายได้้จากการขายสิินค้้า และยัังมีีรายได้้จากการขายขวดคืืนให้้กัับเราอีีก และ
ที่่�สำำ�คััญคืือเราอำำ�นวยความสะดวกด้้วยการไปรัับซื้้�อถึึงที่่�
ถ้้ามองในมุุมสิ่่�งแวดล้้อม ถืือว่่าเราช่่วยโลกได้้ด้้วย เพราะการที่่�รถของไทยเบฟมาส่่งของ หรืือ
เราไปส่่งของให้้กัับลููกค้้าปกติิก็็จะต้้องวิ่่ง� รถเปล่่ากลัับ ซึ่่�งโมเดลของโครงการนี้้�ใช้้ประโยชน์์
จากรถขนส่่ งเที่่�ยวกลัับ (Backhaul) ให้้ใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่า แล้้วขวดที่่�สภาพดีี นำำ�มาเข้้า
กระบวนการทำำ�ความสะอาดมีีมาตรฐาน ไม่่ต้้องผลิิตใหม่่ก็็ช่ว่ ยลดการใช้้พลัังงาน ลดการใช้้
ทรััพยากรธรรมชาติิได้้อีีก

มัทนี  วิศิษฐ์ชย
ั ยากุล
ตัวแทนจำ�หน่ายผู้เข้าร่วม
โครงการ Bring Back Home
บริษัท เค.เอ็น.บิซเิ นส จำ�กัด

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ในกระบวนการผลิิตเครื่่�องดื่่�มและอาหารที่่�มีีคุุณภาพ ไทยเบฟคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคเป็็นสำำ�คััญ จึึงคััดสรรวััตถุุดิิบจาก
ธรรมชาติิโดยผ่่านกระบวนการต่่าง ๆ อย่่างประณีีตและพิิ ถีีพิิถััน เพื่่� อไม่่ให้้ของเสีี ยที่่�เกิิดจากกระบวนการแปรรููปต่่าง ๆ ส่่ งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชนได้้
ไทยเบฟจึึงปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายในการบำำ�บััดและกำำ�จัด
ั ของเสีียตามมาตรฐานสากลเพื่่� อดำำ�เนิินการบริิหารจััดการของเสีีย
ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่�งความสำำ�เร็็จดัังกล่่าวในปีี 2563 มีีดัังนี้้�

ปริมาณของเสียจำแนกตามวิธีการกำจัด
ของกลุ่มธุรกิจเครื�องดื�ม (รวมต่างประเทศ)

8.93%

ปริมาณของเสียจำแนกตามวิธีการกำจัด
ของกลุ่มธุรกิจอาหาร

5.44%

10.99%

6.62%

6.43%

0.52%

0.54%

48.72%

49.70%

28.69%

การใช้ซ�ำ

5.36%

27.87%

การนำกลับมาใช้ใหม่

การหมักทำปุ�ย

การนำไปผลิตเป�นพลังงาน

การเผาทิ�ง

การฝ�งกลบ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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เป�าหมายป� 2563
เก็บกลับ

80%

ของบรรจุภณ
ั ฑ์หลัก* มาใช้ซำ� และกลับมาใช้ใหม่
โดยคำนวณสัดส่วนจากยอดขายเทียบน�ำหนัก
บรรจุภณ
ั ฑ์

เป�าหมายป� 2568
เก็บกลับ

100%

ของบรรจุภัณฑ์ประเภทแก้วและกระดาษ
ที�จำหน่ายในประเทศมาเพื�อใช้ซ�ำ
หรือนำกลับมาใช้ใหม่

100%

ของบรรจุภณ
ั ฑ์หลักทีใ� ช้ในกระบวนการผลิตจะต้องทำมาจากวัสดุท�ี
สามารถนำกลับมาใช้ซำ� (reusable), นำกลับมาใช้ใหม่ (recyclable)
หรือสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (compostable)

เป�าหมายป� 2573
เก็บกลับ

100%

ของบรรจุภัณฑ์ประเภทกระป�องอะลูมิเนียม
และขวดพลาสติก PET ที�จำหน่ายในประเทศ

ลดปริมาณวัสดุที�ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์
ประเภทกระป�องอะลูมิเนียมลงทั�งหมด

2,700

ตัน

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

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 203-1, GRI 203-2, GRI 413-1

แบ่งปันคุณค่าให้คนทัว่ โลก
ไทยเบฟสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคมในหลายด้้าน โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั ในด้้าน
การศึึกษา สาธารณสุุข กีีฬา ศิิลปะและวััฒนธรรม การพััฒนาชุุมชน และ
โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี ซึ่่ง
� ไทยเบฟยึึดมั่่น
� ในการดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ
ท่่ามกลางวิิกฤตโควิิด-19 ผ่่านโครงการใหม่่ ๆ เพื่่�อสร้้างสรรค์์และแบ่่งปััน
ประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม ชุุมชน และประเทศชาติิ ส่่ งเสริิมให้้เกิิดความเข้้มแข็็ง
และการพัั ฒนาในด้้านอื่่น
� ๆ รวมถึึงการเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

การดููแลและแบ่่งปััน การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคม

84

การพััฒนาด้้านการศึึกษา

90

การพััฒนาด้้านสาธารณสุุข

96

การพััฒนาด้้านกีีฬา

112

การอนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปะและวััฒนธรรมของชาติิ

122

การพััฒนาชุุมชน

144

โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี

158

ศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean)

164

การดูแลและแบ่งปัน
การสร้างคุณค่าให้แก่สง
ั คม
ในปีี 2563 ประเทศไทยและทั่่�วโลกได้้เผชิิญกัับความท้้าทายเนื่่�องมาจากการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อความเป็็นอยู่่�ของประชากร
ทั่่�วภููมิภ
ิ าคอาเซีียน เพื่่�อรัับมืือกัับการระบาดใหญ่่ครั้้ง� นี้้� ไทยเบฟได้้มีส่
ี ่วนร่่วม
ต่่อสัังคมและแสดงพลัังในฐานะผู้้�นำำ�ทางธุุรกิิจที่่�มีค
ี วามรัับผิิดชอบต่่อสัั งคม
ไทยเบฟไม่่เคยลดความพยายาม แต่่ยัังคงให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับโครงการ
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมที่่�หลากหลายทั่่ว� ทั้้ง
� ประเทศและครอบคลุุมประชากร
หลายกลุ่่�มทั่่�วประเทศตั้้�งแต่่เยาวชนจนถึึงผู้้�สููงอายุุ โดยมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิิน
โครงการใน 5 มิิติิหลััก ดัังนี้้� 1) ด้้านการศึึกษา 2) ด้้านสาธารณสุุข 3) ด้้านกีีฬา
4) ด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม และ 5) ด้้านการพััฒนาชุุมชนและสัังคม
ไทยเบฟมีีส่่วนร่่วมในทุุกมิิติิโดยช่่วยเสริิมสร้้างศัักยภาพให้้ทุก
ุ คนในสัังคม
ให้้ได้้มีโี อกาสบรรลุุศัักยภาพของตน ภายใต้้คำำ�กล่่าวที่่�ว่า่ “ไทยเบฟ...
อยู่่�กัับคุุณทุุกช่่วงเวลา”

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
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ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้ใช้้งบประมาณจััดสรรกว่่า 600 ล้้านบาทให้้แก่่ 5 ประเด็็นสำำ�คััญ ดัังนี้้�

การศึึ กษา

สาธารณสุุข

กีีฬา

ศิิ ลปะและวััฒนธรรม

การพััฒนาชุุมชน

8%

31%

36%

14%

11%

ไทยเบฟมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุพัันธกิิจขององค์์กร “สร้้างสรรค์์
และแบ่่งปัันคุณ
ุ ค่่าแห่่งการเติิบโต” ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของ
องค์์กร ผ่่านโครงการต่่าง ๆ ที่่�สร้้างสรรค์์สภาพแวดล้้อมที่่�มั่่น
� คง
และชุุมชนที่่�ยั่่ง
� ยืืน ในปีี 2563 ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งเน้้นให้้การ
สนัับสนุุนโครงการต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การส่่งเสริิมน้ำำ�สะอาด การปลููก
ป่่าเพื่่�อรัักษาต้้นน้ำำ�และลดก๊๊าซเรืือนกระจก การมอบผ้้าห่่มใน
ถิ่่�นทุรุ กัันดาร การเพิ่่�มรายได้้ท้้องถิ่่�นผ่่านโครงการประชารััฐ
รัักสามััคคีี การมอบทุุนการศึึกษา โรงเรีียนร่่วมพััฒนา นอกจากนี้้�
ไทยเบฟยัังให้้การสนัับสนุุนด้้านศิิลปวััฒนธรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง
เช่่นกััน โดยมองว่่าปััจจััยทางวััฒนธรรมของสัังคมนั้้�นถืือเป็็น
ปััจจััยสำำ�คััญที่่�จะต้้องธำำ�รงรัักษาไว้้ และไทยเบฟยัังได้้ริเิ ริ่่ม
�
โครงการด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อบรรเทาปััญหาฝุ่่�นละออง PM 2.5
รวมถึึงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เพื่่�อคุ้้�มครองสุุขภาพ
ของพนัักงานไทยเบฟและส่่วนรวมอีีกด้้วย
ไทยเบฟกำำ�หนดโครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลเพื่่�อดำำ�เนิินโครงการด้้าน
ความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทั้้�งแบบระยะสั้้�น ระยะกลาง และระยะยาว
โดยโครงการต่่าง ๆ ในทั้้�ง 5 มิิติิ ล้้วนได้้รับ
ั การชี้้�แนะแนวทางจาก
ผู้้�บริิหารระดัับสููง ซึ่่�งนำำ�โดยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ พร้้อมทั้้�ง
ส่่งเสริิมและสนัับสนุุนให้้กรรมการบริิษัท
ั และพนัักงานเป็็นอาสาสมััคร
เข้้าร่่วมกิิจกรรมทางสัังคมและสาธารณกุุศลในทุุกรููปแบบ โดยจััด
ให้้มีค
ี ณะทำำ�งานในการพััฒนางานแต่่ละด้้าน ซึ่่�งแบ่่งการดำำ�เนิิน
งานออกได้้เป็็น 2 ส่่วน คืือ
1. การจััดการจากส่่ วนกลาง ประกอบด้้วยกลุ่่�มโครงการพััฒนา
ชุุมชน กลุ่่�มโครงการส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิต
ิ และสิ่่�งแวดล้้อม
กลุ่่�มประสานงานภายนอกองค์์กร กลุ่่�มโครงการไทยทาเลนท์์
กลุ่่�มโครงการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม C asean กลุ่่�มสำำ�นััก
ทรััพยากรบุุคคล และกลุ่่�มสำำ�นัักสื่่�อสารองค์์กร
	ช่่วงกลางปีี 2562 คณะทำำ�งานกิิจกรรมเพื่่� อสัั งคมจาก
ส่่วนกลาง ได้้มีก
ี ารจััดระบบการดำำ�เนิินงานของคณะทำำ�งาน
แบบบููรณาการโครงการ อัันส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลงการ
ทำำ�งานทั้้�งภายในส่่วนงาน และระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้มีี
ประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยการจััดประชุุมรายสััปดาห์์ร่ว่ มกััน
ระหว่่างกลุ่่�มงานที่่�รับ
ั ผิิดชอบโครงการใน 5 มิิติิ เพื่่�อแลกเปลี่่�ยน
ข้้อมููลความคิิดเห็็น หาความเชื่่อ
� มโยงของโครงการที่่�แต่่ละฝ่่าย
รัับผิิดชอบ จััดสรรการใช้้งบประมาณเพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุดแก่่องค์์กรและส่่วนรวม จากการปรัับการดำำ�เนิินงานใน
ครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้ไทยเบฟสร้้างสรรค์์ประโยชน์์และลดความซ้ำำ�ซ้อ
้ น
ในการทำำ�งานได้้เพิ่่�มมากขึ้้�นเป็็นเท่่าตััว

2. การจััดการในระดัับพื้้�นที่่�รอบโรงงาน ประกอบด้้วย หน่่วยงาน
มวลชนสััมพัันธ์แ
์ ละแผนสิ่่�งแวดล้้อมของแต่่ละโรงงาน ซึ่�ง
่ ทำำ�งาน
ประสานกัับส่่วนกลางอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งนี้้� แต่่ละหน่่วยงานสามารถ
ดำำ�เนิินโครงการที่่�ริเิ ริ่่ม
� เอง หรืือร่่วมมืือกัับกลุ่่�มงานต่่าง ๆ ในสัังคม
ร้้อยละ 100 ของสถานประกอบการหรืือโรงงานในกลุ่่�มไทยเบฟที่่�มีี
ชุุมชนโดยรอบ มีีการจััดทำำ�โครงการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อตอบรัับกัับ
ความต้้องการของชุุมชนเหล่่านั้้�น ช่่วยทำำ�ให้้การดำำ�เนิินงานของ
ไทยเบฟที่่�อาจมีีผลกระทบโดยตรงหรืือโดยอ้้อมต่่อชุุมชนโดยรอบ
ทำำ�ได้้อย่่างครอบคลุุม
ในการริิเริ่่ม
� โครงการและกิิจกรรมด้้านความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อม ไทยเบฟมีีขั้้นต
� อนดำำ�เนิินงานและสร้้างการมีีส่่วนร่่วมกัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียดัังนี้้�
•

•

•

ทำำ�การประเมิินผลกระทบทางด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
สม่ำำ�เสมอ ผ่่านการสานสััมพัันธ์แ
์ ละสอบถามความคิิดเห็็นหรืือ
ความต้้องการจากกลุ่่�มชุุมชนเป้้าหมาย ทั้้�งที่่�เป็็นชุุมชนรอบโรงงาน
รอบสถานประกอบการทั้้�งหมด และชุุมชนที่่�ใกล้้ชิดกั
ิ ับผลิิตภััณฑ์์
ของไทยเบฟ ด้้วยวิิธีก
ี ารใช้้แบบสอบถาม การสััมภาษณ์์ การจััด
ประชุุมสาธารณะ การพูู ดคุย
ุ กัับกลุ่่�มผู้้�นำำ�ชุุมชน กลุ่่�มผู้้�ปกครอง
คณะกรรมการโรงเรีียน หรืือการจััดกลุ่่�มประชุุมย่่อยที่่�เป็็นกัันเอง
รายสััปดาห์์ (สภากาแฟ)
การคััดเลืือกโครงการและการดำำ�เนิินการร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�อสร้้าง
ประโยชน์์แก่่สิ่่�งแวดล้้อมและชุุมชน ตามเป้้าประสงค์์ของโครงการ
โดยได้้พิิจารณาดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�เป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมาย
ทุุกโครงการที่่�จัดทำ
ั ำ�จะต้้องมีีการวััดผลลััพธ์ก
์ ารทำำ�งานอย่่างเป็็น
รููปธรรม ด้้วยการวััดความพึึงพอใจของชุุมชน กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีีย การวััดผลกระทบทางสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงการ
ติิดตามรายงานความคืืบหน้้าจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่าง ๆ
อาทิิ หน่่วยงานราชการ มหาวิิทยาลััย ประชาสัังคม

ไทยเบฟร่่วมมืือกัับชุุมชนและหน่่วยงานท้้องถิ่่�นต่่าง ๆ จััดตั้้�งเป็็น
คณะกรรมการความปลอดภััย คณะกรรมการให้้คำ�ำ ปรึึกษา รวมถึึงทีีมงาน
ที่่�รับ
ั ฟัังข้้อร้้องเรีียนของชุุมชนเพื่่�อบริิหารและจััดการกัับผลกระทบต่่าง ๆ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� เช่่น แผนกมวลชนสััมพัันธ์์ แผนกสิ่่ง
� แวดล้้อมประจำำ�โรงงาน
ในกลุ่่�มไทยเบฟทั่่�วประเทศ โดยจะมีีการติิดตามและรายงานผล
การดำำ�เนิินการเป็็นระยะ ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่ากิิจกรรม
สาธารณประโยชน์์ที่่�ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนสามารถตอบสนองความ
ต้้องการของชุุมชนและเกิิดประโยชน์์แก่่ส่ว่ นรวมอย่่างยั่่�งยืืนอย่่างแท้้จริิง
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การดูแลและแบ่งปันการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

เมีียนมา

ลาว

กััมพูู ชา

100%

ของสถานประกอบการ* มีีการดำำ�เนิินโครงการ
พััฒนาชุุมชนที่่�ตอบรัับความต้้องการของ
ชุุมชนโดยรอบ
*สถานประกอบการ หมายถึึง สถานประกอบการที่่�มีก
ี ารประเมิิน
ว่่า การดำำ�เนิินการของกลุ่่�มไทยเบฟอาจมีีผลกระทบต่่อชุุมชน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม และกลุ่่�มไทยเบฟจััดให้้มีี
โครงการพััฒนาชุุมชนรอบสถานประกอบการนั้้�น (32 แห่่ง)

การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานจิิตอาสากลุ่่�มไทยเบฟ
การพัฒนาด้านการศึกษา
(Connext ED
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ของความเป็นชาติ
การพัฒนาด้านกีฬา
โครงการพัฒนาชุมชน
และโครงการประชารัฐรักสามัคคี

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมพนัักงาน

1,387คน

คิิดเป็็นชั่่ว� โมงจิิตอาสา

15,429 ชั่่ว� โมง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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กิิจกรรมตััวอย่่างเพื่่�อสัังคมของไทยเบฟ ที่่�สอดคล้้องกัับการสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนของ
องค์์การสหประชาชาติิและตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
UNSDG
ขจัดความยากจน
1.5	ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและ
ลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ
เหตุรน
ุ แรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจนและ
อยูใ่ นสถานการณ์เปราะบาง

ขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร
2.4	สร้างหลักประกันว่าจะมีระบบการผลิต
อาหารที่ยง
ั่ ยืนและดำ�เนินการตามแนว
ปฏิบัติทางการเกษตรที่มีภม
ู ิค้ม
ุ กัน
ที่จะเพิ่มผลิตภาพและการผลิต
ซึ่งจะช่วยรักษาระบบนิเวศ เสริมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะ
อากาศรุนแรง ภัยแล้ง อุทกภัย และ
ภัยพิบัติอื่น ๆ และจะช่วยพัฒนาที่ดิน
และคุณภาพดินอย่างต่อเนื่อง ภายใน
ปี 2573
ส่ งเสริมความเป็นอยูท
่ ี่ดีของทุกคน
3.3	ยุตก
ิ ารแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค
มาลาเรีย และโรคเขตร้อนที่ถก
ู ละเลย
และต่อสู้กับโรคตับอักเสบ โรคติดต่อ
ทางน้ำ� และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายใน
ปี 2573
3.4	ลดการตายก่อนวัยอันควรจาก
โรคไม่ตดต
ิ อ
่ ให้ลดลงหนึง
่ ในสาม
ผ่านทางการป้องกันและการรักษาโรค
และสนับสนุนสุขภาพจิตและความ
เป็นอยูท
่ ี่ดี ภายในปี 2573
3.8	บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า รวมถึงการป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงิน การเข้าถึง
การบริการสาธารณสุขจำ�เป็นที่มี
คุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
จำ�เป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล
มีคณ
ุ ภาพ และมีราคาทีส
่ ามารถซื้อหาได้
3.b	สนับสนุนการวิจย
ั และการพัฒนา
วัคซีนและยาสำ�หรับโรคติดต่อและ
ไม่ติดต่อที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ประเทศกำ�ลังพัฒนา ให้มีการเข้าถึง
ยาและวัคซีนจำ�เป็นในราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ตามปฏิญญาโดฮาความตกลง
ว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ที่เกี่ยวกับการค้าและการสาธารณสุข
ซึ่งเน้นย้ำ�สิทธิสำ�หรับประเทศกำ�ลัง
พัฒนาที่จะใช้บทบัญญัติในความ
ตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่
ในเรื่องการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้อง
สุขภาพสาธารณะและโดยเฉพาะการ
เข้าถึงยาโดยถ้วนหน้า
3.d	เสริมขีดความสามารถสำ�หรับทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ในประเทศกำ�ลัง
พัฒนาในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า
การลดความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ
ในระดับประเทศและระดับโลก

โครงการ
ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว

ตัวชี้วด
ั
ลดจำ�นวนผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจากเหตุรน
ุ แรง
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติกว่า

200,000 คน/ปี*

*สามารถดูสัดส่วนประเภทผู้ได้รบ
ั ผ้าห่มได้ที่หน้า 157
โครงการฟื้นฟู ผ้ป
ู ระสบอุบัติภัย
ดินโคลนถล่ม ชุมชนบ้านห้วยขาบ

สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างบ้านให้กบ
ั ชาวบ้าน
ที่เดือดร้อนที่ห้วยขาบ จำ�นวน 60 หลังคาเรือน
รวมผู้รบ
ั ผลประโยชน์ 247 คน

โครงการความร่วมมือ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ ไทยเบฟ
ร่วมฟื้นฟู ปา่ พัฒนา
คุณภาพชีวต
ิ จังหวัดน่าน

การรณรงค์การบริหารจัดการการเกษตรแบบยัง
่ ยืน
นำ�องค์ความรูด
้ ้านการพัฒนาอาชีพ สนับสนุนปัจจย
ั
การผลิต ช่วยเกษตรกรเพิ่มเติมกว่า 150 ราย และ

โครงการพัฒนาด้านสาธารณสุข

ปี 2563 ไทยเบฟสนับสนุนเงินช่วยเหลือ เพื่อ
การพั ฒนางานวิจัยทางการแพทย์ อุปกรณ์
ทางการแพทย์และด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานต่าง ๆ

สร้างรายได้เฉลี่ย

รวมกว่า
โครงการส่ งมอบแอลกอฮอล์
ร่วมต้านวิกฤตโควิด-19

3,000 บาท/เดือน/ราย

200 ล้านบาท

มอบผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์ให้กับ
สถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่อยูใ่ นเครือข่ายของ
บริษัทรวม

470 แห่ง

ส่งมอบแอลกอฮอล์เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า

1,090,000 ลิตร

130,000

โครงการผลิตและส่ งมอบ
หน้ากากอนามัย Surgical Mask
และ N95

ชิน
ส่งมอบหน้ากากอนามัย
้
ให้โรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ใน

โครงการคลินิกตรวจวิเคราะห์
ทางการแพทย์

คลินิกตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์
ให้บริการตรวจโรคโควิด-19 แก่ผ้เู ข้ารับบริการ

9 โรงพยาบาลในประเทศไทย

จำ�นวนทั้งสิ้น
โครงการโรงพยาบาลสถาบัน
โรคไตภูมิราชนครินทร์

โครงการพัฒนาด้านกีฬา

15,970 ครัง้

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผ้ป
ู ว่ ยสำ�เร็จ

49 ราย (เพิ่มขึ้น 81% จากปี 2562)
95,000

เยาวชนมากกว่า
คน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านกีฬาของไทยเบฟ
ช่วยเสริมสุขภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ
และความเป็นอยูท
่ ี่ดีให้แก่เยาวชนเหล่านั้น
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การดูแลและแบ่งปันการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม

UNSDG
ส่ งเสริมโอกาสในการเรียนรู้
4.1	สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนสำ�เร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ที่มีคณ
ุ ภาพ เท่าเทียม และไม่มี
ค่าใช้จา่ ย นำ�ไปสูผ
่ ลลัพธ์ทางการเรียน
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
4,3	ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึง
การศึกษาวิชาเทคนิค อาชีวศึกษา
อุดมศึกษา รวมถึงมหาวิทยาลัยที่มี
ราคาที่สามารถจ่ายได้และมีคณ
ุ ภาพ
ภายในปี 2573
4.4	เพิ่มจำ�นวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มี
ทักษะที่จ�ำ เป็น รวมถึงทักษะทาง
เทคนิคและอาชีพ สำ�หรับการจ้างงาน
การมีงานที่ดี และการเป็น
ผู้ประกอบการ ภายในปี 2573
จัดหาน้ำ�อย่างยัง
ื
่ ยน
และพร้อมใช้สำ�หรับทุกคน

โครงการ
โครงการให้ทน
ุ การศึกษาบุตร
พนักงาน
โครงการผู้นำ�เพื่อการพัฒนา
การศึกษาที่ยง
ั่ ยืน (Connext ED)
โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รุน
่ ใหม่เพื่อสั งคม (Beta Young
Entrepreneur)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
(Partnership School)

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

6.b	สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็ง
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการน้ำ�
และสุขอนามัย

ปี 2563 ไทยเบฟสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา รวมถึงการฝึกฝน
อาชีพ และครูในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ เป็นมูลค่า
รวมกว่า

11 ล้านบาท จำ�นวนรวม 1,183 ทุน

เด็กได้รบ
ั การพัฒนาทักษะอาชีพ จาก
โครงการ“การทำ�มาค้าขาย” หรือธุรกิจจำ�ลอง
จำ�นวนกว่า

65,000 คน

โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์

เพิ่มจำ�นวนครูที่มีคณ
ุ ภาพ
โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ปีละ คน
(รวมตลอดการสนับสนุนจำ�นวนทั้งสิ้น 72 คน)

โครงการพัฒนาน้ำ� พัฒนาชีวต
ิ
พัฒนาคุณภาพชีวต
ิ

ขยายพื้นที่เกษตรที่ได้รบ
ั ผลประโยชน์จากการใช้น้ำ�

6.1	บรรลุเป้าหมายการให้ทก
ุ คนเข้าถึง
น้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยและมีราคาที่สามารถ
ซื้อหาได้ ภายในปี 2573
6.6	ปกป้องและฟื้นฟู ระบบนิเวศ
ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ� รวมถึงภูเขา
ป่าไม้ พื้นที่ชม
ุ่ น้ำ� แม่น้ำ� ชัน
้ น้ำ�
้ หินอุม
และทะเลสาบ ภายในปี 2563

ตัวชี้วด
ั

9

จาก 9,564 ไร่ เป็น

9,573 ไร่

ฟื้นฟู พื้นที่อนุรก
ั ษ์วงั ปลาโดยขุดลอกคลองกล่ำ�
ระยะทางรวม
โครงการน้ำ�สะอาดเพื่อชุมชน
ของบริษัท แกรนด์ รอยัลกรุป
๊
อินเตอร์เนชัน
่ แนล จำ�กัด (GRG)

โครงการระบบการบริหารจัดการน้ำ�
นาขั้นบันได

โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดเพื่อน้อง

680 เมตร

โครงการน้ำ�สะอาดเพื่อชุมชน ของ GRG สามารถ
นำ�ส่งน้ำ�เข้าถึงชุมชนกว่า

50,000

7,500 ครอบครัว

หรือกว่า
คน ในชุมชนที่ขาดแคลน
เขตมะกเว ประเทศเมียนมา
เกษตรกร

12 ราย ที่กาญจนบุรี ได้รบั ประโยชน์จาก

การฟื้นฟู และบริหารจัดการน้ำ�นาขัน
้ บันได

โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดเพื่อน้อง สามารถปรับปรุง
คุณภาพน้ำ�ให้นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และชลบุร ี
จำ�นวนรวมกว่า

2,000 คน ได้มีน้ำ�ดื่มสะอาด

ลดค่าใช้จา่ ยในการซื้อน้ำ�ดื่มไปได้รวมกันมากกว่า

9.6 ล้านบาท/ปี

ส่ งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่ยง
ั่ ย น
ื
8.1	ทำ�ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อ
หัวประชากรมีความยัง
่ ยืนตามบริบท
ของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ให้
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ของ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สด
ุ มีการ
ขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 7 ต่อปี
8.3	ส่งเสริมนโยบายที่ม่ง
ุ การพัฒนา
ที่สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ
การสร้างงานที่สมควร ความเป็น
ผู้ประกอบการ ความสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม และส่งเสริมการเกิดและ
การเติบโตของวิสาหกิจรายย่อย
ขนาดเล็ก และขนาดกลาง รวมถึง
การเข้าถึงบริการทางการเงิน

โครงการผู้นำ�เพื่อการพัฒนา
การศึกษาทีย
่ งั่ ยืน
(CONNEXT ED)

65,000

คน
เด็กนักเรียนและเยาวชนรวมกว่า
ได้รบ
ั การฝึกฝนอาชีพและมีงานที่ดีทำ�เพื่อเสริม
รายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว

โครงการสร้างผู้ประกอบการ
รุน
่ ใหม่เพื่อสั งคม (Beta Young
Entrepreneur)

สร้างผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่

การพัฒนาด้านกีฬา

ปี 2563 สร้างนักกีฬาเยาวชนมืออาชีพ 160 คน และ
สร้างโอกาสการเป็นมืออาชีพให้แก่เยาวชนมากกว่า

จากโครงการ Beta Young ไปแล้ว รวม

170 คน

95,000 คน
โครงการประชารัฐรักสามัคคี

โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี สามารถช่่วยขัับเคลื่่�อน
การดำำ�เนิินงานของชุุมชนไปแล้้วกว่่า 1,100 โครงการ
ครอบคลุุม 85,000 ครััวเรืือน
โดยในปีี 2563 สามารถสร้้างรายได้้สะสมให้้ชุม
ุ ชน
ไปแล้้วกว่่า 1,246 ล้้านบาท (เพิ่่�มขึ้้�นร้อ้ ยละ 29
จากปีี 2562 ซึ่่�งสร้้างรายได้้รวมได้้กว่่า 543 ล้้านบาท)

โครงการส่ งเสริมคนรุน
่ ใหม่เพื่อ
สร้างชุมชนดีมีรอยยิม
้

โครงการส่่งเสริิมคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสร้้างชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้�ม
สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนกว่่า 490 ราย
ในจัันทบุุรี ี อุุบลราชธานีี และกาฬสิินธุ์์� โดยสร้้างรายได้้
เข้้าสู่่�ชุุมชนได้้รวมมากกว่่า 2.4 ล้้านบาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

UNSDG
สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย
11.4	เสริมความพยายามที่จะปกป้องและ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติของโลก
อนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยัง
ื
่ ยน
14.2	บริหารจัดการและปกป้องระบบนิเวศ
ทางทะเลและชายฝั่งเพื่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบทางลบที่มีนัยสำ�คัญ
รวมถึงโดยการเสริมภูมิต้านทาน
และปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟู เพื่อบรรลุ
การมีมหาสมุทรที่มีสข
ุ ภาพดีและมี
ผลิตภาพ ภายในปี 2563

โครงการ

15.1	สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรก
ั ษ์
การฟื้นฟู และการใช้ระบบนิเวศบนบก
และในน้ำ�จืด ในแผ่นดินรวมทั้งบริการ
ทางระบบนิเวศอย่างยัง
่ ยืน เฉพาะ
อย่างยิง
ุ่ น้ำ� ภูเขาและ
่ ป่าไม้ พื้นที่ชม
เขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
ภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศ
ภายในปี 2563
15.2	ส่งเสริมการดำ�เนินการด้านการบริหาร
จัดการป่าไม้ทก
ุ ประเภทอย่างยัง
่ ยืน
หยุดยัง
้ การตัดไม้ทำ�ลายป่า ฟื้นฟู ปา่
ที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและ
ฟื้นฟู ปา่ ทั่วโลก ภายในปี 2563

ตัวชี้วด
ั

โครงการอนุรก
ั ษ์ศิลปะและ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมของ
ความเป็นชาติ

ปี 2563 ไทยเบฟสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรก
ั ษ์ศล
ิ ปะ
และสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมของประเทศไทย และ
อาเซียน รวมกว่า

โครงการฟื้นฟูอนุรก
ั ษ์ปา่ ชายเลน

ร่วมปลูกป่าชายเลน (ไม้โกงกางและต้นแสม)

95 ล้านบาท

300

ต้น ในพื้นที่ปา่ ชายเลนบริเวณ
จำ�นวนกว่า
คลองเกลือ ตำ�บลหนองไม้แดง อำ�เภอเมืองชลบุร ี
เทียบเป็นการอนุรก
ั ษ์พื้นที่ชายฝั่งกว่า 2 ไร่
โครงการปลูกป่าในใจคน
ตามศาสตร์พระราชา

รักษาพื้นที่ปา่ ชายเลนบริเวณบางขุนเทียน
จำ�นวน

50 ไร่ โดยปลูกต้นโกงกางซ่อมแซม

เพิ่มเติมจากเดิม อีกอย่างน้อย 10%

14.5	ภายในปี 2563 อนุรก
ั ษ์พื้นที่ทางทะเล
และชายฝั่งอย่างน้อยร้อยละ 10 ให้
เป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศ
และภายในประเทศ และอยูบ
่ นพื้นฐาน
ของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ดีที่สด
ุ
ที่มีอยู่
ส่ งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยง
่ั ยืนของระบบ
นิเวศบนบก
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หรือประมาณ

4,000 ต้น

เอื้อต่อการอนุรก
ั ษ์พันธุส
์ ัตว์น้ำ�กว่า

70 ชนิด

โครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืน
ธรรมชาติส่ ส
ู ิ่ งแวดล้อม (ปลูกป่า
สิ รน
ิ ธรฯ)

การส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการบริิหารจััดการป่่าไม้้
ทุุกประเภทอย่่างยั่่�งยืืน หยุุดยั้้ง
� การตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า
ฟื้้�นฟูู ป่า่ ที่่�ถูก
ู รุุกล้ำำ� เพิ่่�มการปลููกป่่า

โครงการความร่วมมือ
ห้วยฮ่องไคร้ฯ

ไร่่ ซึ่�ง
่ ในปีี 2563
สามารถรัักษาพื้้�นที่่�ป่า่ ได้้
การเจริิญเติิบโตและอััตราการรอดตายของต้้นไม้้

668

เท่่ากัับ
โครงการรวมใจปลูกต้นไม้พื้นที่
สี เขียวร่วมกับชุมชนรอบโรงงาน
ของกลุ่มไทยเบฟ

โครงการไทยเบฟช่วยชุมชน
ช่วยช้าง ฝ่าวิกฤตโควิด-19

15.4 	สร้างหลักประกันว่าจะมีการอนุรก
ั ษ์
ระบบนิเวศภูเขาและความหลากหลาย
ทางชีวภาพของระบบนิเวศ เหล่านั้น
เพื่อจะเพิ่มพู นขีดความสามารถของ
ระบบนิเวศเหล่านั้นที่จะให้ผลประโยชน์
อันสำ�คัญต่อการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน
ภายในปี 2573

99.79%

4,000

ต้้น
ปลููกต้้นไม้้เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียวได้้กว่่า
แบ่่งเป็็นไม้้ยืืนต้้น 17 สายพัันธุ์์� อาทิิ พะยููง ประดู่่�ป่่า
ตะเคีียนทอง สะเดา มะฮอกกานีี คููณ เป็็นต้้น
สนัับสนุุนผลไม้้ที่่�ล้้นตลาดจากเกษตรกรทั่่�วประเทศ
กว่่า 153 ราย เพื่่�อนำำ�ผลไม้้ อาทิิ มะม่่วง ลำำ�ไย มะละกอ
รวมปริิมาณกว่่า

31,500 กิิโลกรััม ไปเป็็นอาหาร
775 เชืือก

ให้้ช้า้ งที่่�ขาดแคลน

15.5	ปฏิบัติการที่จ�ำ เป็นและเร่งด่วนเพื่อ
ลดการเสื่อมโทรมของถิ่นที่อยูต
่ าม
ธรรมชาติ หยุดยัง
้ การสูญเสีย ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และภายใน
ปี 2563 จะปกป้องและป้องกันการ
สูญพันธุข
์ องชนิดพันธุท
์ ี่ถก
ู คุกคาม
สร้างความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยง
ั่ ยน
ื
17.9	เพิ่มพู นการสนับสนุนระหว่างประเทศ
สำ�หรับการดำ�เนินการด้านการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถที่มีประสิทธิผลและ
มีการตั้งเป้าในประเทศกำ�ลังพัฒนา
เพื่อสนับสนุนแผนระดับชาติที่จะ
ดำ�เนินงานในทุกเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยง
ั่ ยืน รวมถึงผ่านทางความร่วมมือ
แบบเหนือ-ใต้ ใต้-ใต้ และไตรภาคี
17.17	สนับสนุนและส่งเสริมหุ้นส่วน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ
ภาครัฐ-ภาคเอกชน และประชาสังคม
สร้างบนประสบการณ์และกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรของหุ้นส่วน

โครงการประชารัฐรักสามัคคี

สนับสนุนการส่งเสริมหุ้นส่วนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ และ
ประชาชน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี

76 จังหวัด
337 ล้านบาท
สร้างให้เกิดโครงการความร่วมมือ 1,161 โครงการ
วิสาหกิจเพื่อสังคม จำ�นวน

เป็นมูลค่าเงินร่วมทุน

โครงการ ASEAN Youth
Showcase 2020: Advancing
Social Entrepreneurship

เพิ่มโครงการเพื่อสังคมที่ยง
ั่ ยืนให้แก่ภม
ู ิภาคอาเซียน

3 โครงการใน 3 ประเทศ

จำ�นวน
ประกอบด้วย ประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟิลิปปินส์

การพัฒนาด้านการศึกษา
การศึึกษาเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คััญของการพััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืนของทรััพยากร
มนุุษย์์ให้้มีศั
ี ักยภาพและมีีประโยชน์์ต่่อองค์์กร ประเทศชาติิ และสัังคมโลก
ไทยเบฟจึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการสนัับสนุุนด้้านการศึึกษามาอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อสร้้างเยาวชนที่่�ดีี ให้้เติิบโตเป็็นบุค
ุ ลากรที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่า มุ่่�งหมายที่่�จะให้้เกิิดการ
พััฒนาการศึึกษาที่่�ยั่่ง
� ยืืนอย่่างแท้้จริิง โดยสร้้างสัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�ร่่วมกััน
กัับสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ ดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ
เพื่่�อเพิ่่�มพูู นทัักษะการเรีียน การเป็็นผู้้�นำำ� สร้้างทัักษะอาชีีพ ทัักษะการใช้้ชีวิี ต
ิ
ส่่งเสริิมความรู้้� และให้้ทุน
ุ การศึึกษากัับเยาวชน ชุุมชน และสถานศึึกษาต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังให้้การสนัับสนุุนทุน
ุ การศึึกษากัับบุุคลากรในองค์์กรและ
บุุตรของพนัักงานมาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 11 เพื่่�อเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการดููแลชีีวิต
ิ
ความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการทุุนบุุตรพนัักงาน
ไทยเบฟใส่่ใจในชีีวิต
ิ ความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน โดยให้้ความสำำ�คััญในการสนัับสนุุนการศึึกษา มอบทุุนให้้แก่่บุต
ุ รของพนัักงานที่่�มีค
ี วาม
ประพฤติิและผลการเรีียนดีีตั้้�งแต่่ระดัับประถมศึึกษาจนถึึงอุุดมศึึกษา โครงการนี้้�เริ่่ม
ั �น
ำ วน
� ให้้การสนัับสนุุนตั้้�งแต่่ปีี 2553 จนถึึงปััจจุุบันจำ
11,472 ทุุน รวมเป็็นเงิิน 70,786,000 บาท โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

ปีการศึกษา

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนต้น

ม.ปลาย/ปวช.

ปวส./ปวท.

อุดมศึกษา
(ปริญญาตรี)

กรณีพิเศษ
(โครงการ
ช้างเผือก)

จำ�นวนทุนทั้งสิ้ น

จำ�นวนเงินทั้งสิ้ น

ปีการศึกษา 2563

639

223

162

30

59

4

1,117

6,697,000

ปีการศึกษา 2562

651

231

138

18

64

10

1,112

6,891,000

ปีการศึกษา 2561

624

228

136

20

57

10

1,075

6,670,000

ปีการศึกษา 2560

648

215

156

35

59

10

1,123

6,992,000

ปีการศึกษา 2559

648

203

149

31

63

8

1,102

6,779,000

ปีการศึกษา 2558

665

203

115

19

52

9

1,063

6,470,000

ปีการศึกษา 2557

642

200

129

23

50

8

1,052

6,397,000

ปีการศึกษา 2556

636

197

144

25

43

14

1,059

6,700,000

ปีการศึกษา 2555

646

189

137

15

55

12

1,054

6,593,000

ปีการศึกษา 2554

543

231

142

24

71

12

1,023

6,597,000

ปีการศึกษา 2553

399

169

73

15

36

-

692

4,000,000

6,741

2,289

1,481

255

609

97

11,472

70,786,000

รวมทั้งสิ้ น

ในปีี 2563 มีีบุต
ุ รพนัักงานได้้รับ
ั ทุุนจำ�น
ำ วน 1,117 ทุุน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 6,697,000 บาท โดยแบ่่งออกเป็็น ทุุนการศึึกษากรณีีทั่่�วไปและ
ทุุนการศึึกษากรณีีพิิเศษ (โครงการช้้างเผืือก) ตามระดัับการศึึกษา ดัังนี้้�

ประเภททุน

จำ�นวนเงินทุนละ
(บาท)

ร้อยละ (%)
ผู้ได้รบ
ั ทุน

ประถมศึกษา

5,000

มัธยมศึกษาตอนต้น

ทุนการศึกษาปี 2563
จำ�นวนทุน

บาท

54.1%

639

3,195,000

6,000

19.9%

223

1,338,000

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.

7,000

16.7%

162

1,134,000

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชัน
้ สูง (ปวส./ปวท.)

8,000

3.5%

30

240,000

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

10,000

5.8%

59

590,000

อุดมศึกษา
(โครงการช้างเผือก)

50,000

-

4

200,000

1,117

6,697,000

รวม

บุุตรที่่�ได้้รับ
ั ทุุนกรณีีทั่่�วไปและทุุนการศึึกษากรณีีพิิเศษ (โครงการช้้างเผืือก) ได้้เข้้าทำำ�งานที่่�ไทยเบฟจำำ�นวน 43 คน แบ่่งออกเป็็น กลุ่่�มบริิหาร
ช่่องทางการจััดจำ�ำ หน่่าย 10 คน กลุ่่�มธุุรกิิจสุุรา 12 คน กลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์ 3 คน กลุ่่�มการเงิินและบััญชีี 2 คน กลุ่่�มธุุรกิิจต่่อเนื่่อ
� ง 12 คน
สำำ�นัักตรวจสอบภายใน 1 คน บริิษััท ซีี เอ ซีี จำำ�กััด 1 คน สำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล 1 คน และสำำ�นัักเลขานุุการบริิษััท 1 คน
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แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการสานอนาคตการศึึกษา (Connext ED)
โครงการคอนเน็็กซ์์ อีีดีี (Connext ED) เป็็นโครงการพััฒนา
การศึึกษาให้้กัับโรงเรีียนระดัับชั้้�นประถมศึึกษาและมััธยมศึึกษา
ทั่่�วประเทศ ซึ่่ง
� ไทยเบฟร่่วมมืือกัับ 12 องค์์กรเอกชนและมหาวิิทยาลััย
จำำ�นวน 28 แห่่ง จััดกิิจกรรมและขัับเคลื่่�อนโครงการต่่าง ๆ มา
อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยปีีที่่ผ่
� า่ นมาไทยเบฟได้้มอบทุุนสมทบเพื่่�อต่่อยอด
ธุุรกิิจในโครงการ “การทำำ�มาค้้าขาย” หรืือธุุรกิิจจำำ�ลอง ให้้นัักเรีียน
มากกว่่า 65,000 คน จาก 263 โรงเรีียน ใน 44 จัังหวััด ได้้ฝึก
ึ ฝน
อาชีีพ เสริิมสร้้างทัักษะชีีวิต
ิ เรีียนรู้้�จากประสบการณ์์ตรงและ
ลงมืือปฏิิบัติ
ั ิจริิง พร้้อมทั้้�งให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งการบริิหารการเงิิน
การบัันทึก
ึ รายได้้และค่่าใช้้จ่า่ ยรวมถึึงการจััดทำ�บั
ำ ญ
ั ชีีของกิิจกรรม
ในโครงการทำำ�ให้้ทราบถึึงต้้นทุนกำ
ุ ำ�ไรของธุุรกิิจ เพื่่�อสามารถ
วางแผนในการต่่อยอดเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผลิิตภััณฑ์์ และขยาย
โอกาสทางธุุรกิิจได้้ โดยมหาวิิทยาลััยพัันธมิิตรได้้ร่ว่ มจััดการ
อบรมแบบลงมืือปฏิิบัติ
ั ิจริิง เรื่่อ
� งการทำำ�บัญ
ั ชีีครััวเรืือนและการทำำ�

การประกวดโอทอป จููเนีียร์์ (OTOP Junior)
ไทยเบฟร่่วมกัับสำำ�นัักส่่งเสริิมภููมิปั
ิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่น
� และวิิสาหกิิจชุุมชน
กรมการพััฒนาชุุมชน ริิเริ่่ม
� จััดการประกวดโอทอป จููเนีียร์์ เพื่่�อเป็็น
เวทีีแสดงความสามารถของนัักเรีียนจากโรงเรีียนที่่�ทำ�ำ โครงการ
ธุุรกิิจจำำ�ลอง “ทำำ�มาค้้าขาย” และสนัับสนุุนให้้ก้้าวไปสู่่�การเป็็น
ผู้้�ประกอบการในอนาคต โดยทีีมที่่�เข้้าประกวดต้้องนำำ�เสนอ
โครงการและตอบคำำ�ถามจากคณะกรรมการที่่�ประกอบด้้วย
ตััวแทนจากภาคเอกชน ภาคการศึึกษาและภาครััฐ เพื่่�อชิิงรางวััล
กว่่า 500,000 บาท
ในปีีที่่�ผ่่านมามีีนัักเรีียนจำำ�นวน 120 คน จาก 100 ชมรม ส่่งผลงาน
เข้้าประกวด ซึ่ง
�่ ก่่อนการประกวดได้้จัด
ั ให้้มีก
ี ารอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการ
เป็็นเวลา 2 วััน โดยวิิทยากรผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
เพิ่่�มเติิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับเรื่่อ
� งพื้้�นฐานการจััดทำ�บั
ำ ญ
ั ชีี
เบื้้�องต้้น เทคนิิคการทำำ�มาค้้าขาย การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ และ
การเตรีียมความพร้้อมสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการโอทอป นอกจากนี้้�
ยัังเปิิดโอกาสให้้ 20 ทีีมสุุดท้้ายที่่�ผ่า่ นเข้้ารอบชิิงชนะเลิิศ ได้้เข้้าร่่วม
กิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารกัับ Ted Ex Bangkok เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ทัักษะ การบอกเล่่าเรื่่อ
� งราว การเข้้าใจลููกค้้าและสถานการณ์์
โครงเรื่่อ
� งที่่�ใช้้สำำ�หรัับการนำำ�เสนอ รวมถึึงการดึึงสิ่่�งที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่าของ
สิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ อีีกทั้้�งยัังได้้ร่ว่ มพูู ดคุย
ุ แลกเปลี่่�ยนความคิิด
กัับผู้้�ประกอบการ ยัังโอทอป (Young OTOP) เพื่่อ
� สร้้างแรงบัันดาลใจ
พร้้อมกัับร่่วมกิิจกรรมวอล์์กแรลลีีกับ
ั ผู้้�ประกอบการตััวจริิง เพื่่�อ
เปิิดมุม
ุ มองเชิิงธุุรกิิจในงานโอทอป ซิิตี้้� (OTOP City)

บััญชีีธุรุ กิิจให้้แก่่คุณ
ุ ครููและนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการได้้เข้้าใจ
มากขึ้้�น เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมสู่่�การปฏิิบัติ
ั ิจริิง ซึ่�ง
่ บางธุุรกิิจสามารถ
สร้้างกำำ�ไรนำำ�มาหมุุนเวีียนภายในโครงการและโดยนำำ�ไปต่่อยอดให้้เกิิด
ความหลากหลายของสิินค้้าและขยายโอกาสทางธุุรกิิจให้้เติิบโตได้้โดย
ไม่่ขอรัับการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิม นอกจากนี้้� นัักเรีียนยัังสามารถนำำ�
ทัักษะที่่�ได้้ไปประกอบอาชีีพเพื่่�อหารายได้้ช่ว่ ยเหลืือครอบครััว รวมถึึง
ได้้รับ
ั การปลููกฝัังการสร้้างวิินััยทางการออมเงิิน โดยฝึึกให้้นัักเรีียน
ทำำ�รายงานรายรัับรายจ่่ายอย่่างน้้อยสัั ปดาห์์ละ 2 ครั้้�ง โดยมีีอาจารย์์
จากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ กำำ�กับ
ั ดููแลและให้้คำ�ำ ปรึึกษา นอกจากนี้้�ยังั ได้้รับ
ั
ความร่่วมมืือจาก 28 สถาบัันการศึึกษาในพื้้�นที่่�กัับโรงเรีียนในท้้องถิ่่�น
ช่่วยกัันดููแลและพัั ฒนาท้้องถิ่่�นตามพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีสิ
ี ิ นทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับบทบาทของมหาวิิทยาลััย
ในพื้้�นที่่�ในการช่่วยเหลืือชาวบ้้านให้้มีชี
ี วิี ต
ิ ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ผลิิตภััณฑ์์ที่่ส่
� ่งเข้้าประกวดโอทอป จููเนีียร์์ ในเดืือนธัันวาคม ปีี 2562
แบ่่งเป็็น 5 ประเภท จากทั้้�งหมด 190 ผลิิตภัณ
ั ฑ์์

ประเภท

จำำ�นวน

อาหาร

86

ผลิิตภััณฑ์์

เครื่่�องดื่่�ม

3

ผลิิตภััณฑ์์

ผ้้าและเครื่่�อง
แต่่งกาย

10

ผลิิตภััณฑ์์

ของใช้้/ของ
ตกแต่่ง/ของที่่�ระลึึก

57

ผลิิตภััณฑ์์

สมุุนไพรที่่�
ไม่่ใช่่อาหาร

34

ผลิิตภััณฑ์์

แบ่งปันคุณค่า

ภาวะผู้้�นำำ�และความมั่่�นใจ
ด.ญ.จิิระกาญจน์์ ดวงประทุุม
หััวหน้้ากลุ่่�มทอผ้้าโรงเรีียนหนองขาวโกวิิทพิิทยาคม

ได้้รับ
ั รางวััลชนะเลิิศประเภทผ้้าและเครื่่อ
� งแต่่งกาย ในการประกวดโอทอป จููเนีียร์์ (OTOP
Junior) ปีีล่่าสุุด จากความพยายามส่่งโครงการเข้้าประกวดติิดต่่อกัันมาหลายปีีพร้อ
้ มกัับ
ประสบการณ์์เข้้าร่่วมโครงการตั้้�งแต่่ปีแ
ี รกจนถึึงวัันนี้้�ช่ว่ ยพััฒนาให้้ ด.ญ.จิิระกาญจน์์
กลายเป็็นเด็็กช่่างคิิด ช่่างถาม กล้้าแสดงความคิิดเห็็น มีีความมั่่�นใจในการสื่่�อสาร แตกต่่าง
จากก่่อนเข้้าร่่วมโครงการที่่�เคยเป็็นเด็็กนัักเรีียนที่่�มีผ
ี ลการเรีียนปานกลาง พูู ดน้้อย และ
ขี้้�อาย ปััจจุุบัน
ั ด.ญ.จิิระกาญจน์์ ได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นตัวั แทนนัักเรีียนเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ
ของโรงเรีียนหลายอย่่าง เช่่น นำำ�เสนอผลงานหนึ่่�งโรงเรีียนหนึ่่�งนวััตกรรมและได้้รับ
ั
รางวััลเหรีียญเงิินระดัับประเทศ ของคุุรุส
ุ ภา ประจำำ�ปีี 2562 ล่่าสุุดได้้รับ
ั รางวััลความยั่่�งยืืน
สู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการรุ่่�นเยาว์์ OTOP Junior Contest 2018 นัับเป็็นความภาคภููมิใิ จ
ของโรงเรีียนหนองขาวโกวิิทพิิทยาคมและชาวหนองขาวอย่่างยิ่่ง
�

ประโยชน์์และการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับนัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการพบว่่านัักเรีียนมีี
การพััฒนาหลายด้้าน สิ่่�งแรกคืือเปิิดโลกภายนอกทั้้�งประสบการณ์์ ความคิิดสร้้างสรรค์์
การค้้นพบความสามารถของตนเอง ทำำ�ให้้นัักเรีียนมีีความภาคภููมิใิ จในตััวเองและเห็็น
คุุณค่่าของผู้้�อื่่น
� นอกจากนี้้�นัักเรีียนยัังมีีพื้้�นฐานในการประกอบอาชีีพในอนาคต เช่่น
สามารถทำำ�มาค้้าขายได้้หลายวิิธีแ
ี ละปรัับไปตามความเปลี่่�ยนแปลงของโลก เช่่น ในช่่วง
การระบาดของโรคโควิิด-19 เด็็กกลุ่่�มนี้้�ได้้ช่ว่ ยพ่่อแม่่ทำำ�งานเพื่่�อแบ่่งเบาภาระได้้อย่่าง
ดีีเยี่่�ยม เขาได้้เห็็นความสำำ�คััญของการทำำ�งานเป็็นทีีม มีีคุณ
ุ ธรรม และจริิยธรรม
สร้้างลัักษณะนิิสััยที่่�ดีีในการทำำ�งานในอนาคตของนัักเรีียนต่่อไป และหวัังว่่าจะมีีโอกาส
ช่่วยพััฒนาประเทศชาติิให้้เจริิญรุ่่�งเรืืองต่่อไป
นพวรรณ์์ ใจจง
ครููประจำำ�โรงเรีียนหนองขาวโกวิิทพิิทยาคม จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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การพัฒนาด้านการศึกษา

ความคิิดสร้้างสรรค์์
เรื่่�องเล่่าจากชมรมแปรรููปตะไคร้้ โรงเรีียนบ้้านคลองเรีียงงาม
จัังหวััดอุต
ุ รดิิตถ์์ ผลิิตภััณฑ์์ ไคร้้ป่ะ่ (แยมตะไคร้้)
ได้้รับ
ั รางวััลชนะเลิิศประเภทอาหาร การประกวด OTOP Junior
Contest 2019 ในเดืือนธัันวาคม 2562
หลัังจากที่่�ครููและนัักเรีียนร่่วมกัันระดมสมองหัันมองรอบรั้้�ว
โรงเรีียน ทางชมรมจึึงได้้คิิดนำำ�ตะไคร้้พืืชสมุุนไพรที่่�ปลููกภายใน
โรงเรีียนและหมู่่�บ้้านคลองเรีียงงาม นำำ�มาทำำ�เป็็นผลิิตภััณฑ์์ไคร้้ป่ะ่
(แยมตะไคร้้) ที่่�อุด
ุ มไปด้้วยสรรพคุุณทางยา และยัังนำำ�น้ำำ�ตะไคร้้
นำำ�มาแปรรููปเป็็นผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ที่่�สามารถเก็็บไว้้ได้้ เช่่น ชาตะไคร้้
ลููกประคบ ยาหม่่อง สเปรย์์ไล่่ยุง
ุ เจลไล่่ยุง
ุ ธููปหอมไล่่ยุง
ุ กระดาษ
ตะไคร้้ และแยมตะไคร้้ และได้้นำ�ผลิ
ำ
ตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ออกจำำ�หน่่ายในตลาดนััด
สานฝัันสู่่� อาชีีพที่่�โรงเรีียน ซึ่�่งจััดเดืือนละ 1 ครั้้�ง ทางชมรมได้้
แต่่งเพลงแร็็พเพื่่�อใช้้นำำ�เสนอขายสิินค้้า และได้้รับ
ั ผลตอบรัับจาก
ลููกค้้าเป็็นอย่่างดีี ลููกค้้าให้้ความสนใจผลิิตภััณฑ์์เป็็นอย่่างมาก

ทำำ�ให้้มีย
ี อดขายเพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่ที่่�สำำ�คััญไปกว่่านั้้�นคืือ กิิจกรรมนี้้�
ช่่วยกระตุ้้�นให้้นัักเรีียนได้้รู้้�จัก
ั และเห็็นคุณ
ุ ค่่าในการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ
โดยโรงเรีียนบ้้านคลองเรีียงงามยึึดหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง
มาเป็็นแนวทางในการจััดการเรีียนรู้้� มุ่่�งเน้้นการพััฒนาทัักษะด้้าน
อาชีีพให้้แก่่นัักเรีียน เมื่่อ
� จบการศึึกษาจากโรงเรีียนแล้้วสามารถ
นำำ�ความรู้้�และทัักษะตามหลัักเศรษฐกิิจพอเพีียง ไปประกอบอาชีีพ
ได้้ต่่อไป

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการโรงเรีียนร่่วมพััฒนา (Partnership School)
โครงการโรงเรีียนร่่วมพััฒนา ก้้าวเข้้าสู่่�ปีี ที่่� 2 เกิิดจากความร่่วมมืือ
ของภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม และภาคส่่วนอื่่น
� ๆ ในการบริิหาร
สถานศึึกษาและพััฒนาหลัักสููตรให้้เหมาะกัับความต้้องการของ
ท้้องถิ่่�นและชุุมชน โดยไทยเบฟเป็็นหนึ่่�งในภาคเอกชนที่่�เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมกัับคณะกรรมการสถานศึึกษาในการบริิหารจััดการสถาน
ศึึกษา เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการปฏิิรูป
ู การศึึกษาตามนโยบาย Thailand
4.0 โดยมีีอาสาสมััครจากไทยเบฟซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง จำำ�นวน
17 ท่่าน ที่่�มีค
ี วามรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และความคล่่องตััว ลงพื้้�นที่่�
วางแผนร่่วมกัับคณะครูู ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน คณะกรรมการ
สถานศึึกษา และชุุมชน จาก 23 โรงเรีียน ใน 17 จัังหวััด เพื่่�อออกแบบ
และสร้้างกิิจกรรมเชื่่อ
� มโยงให้้ชุม
ุ ชน วััด และโรงเรีียน ร่่วมกัันพััฒนา
ชุุมชนมีีพื้้�นฐานครอบครััวที่่�แข็็งแรง มีีวัฒ
ั นธรรมที่่�ดีี และพััฒนา
ให้้เด็็กนัักเรีียนมีีทัักษะอาชีีพ ทัักษะชีีวิต
ิ และการเป็็นคนดีี เพื่่�อเป็็น
รากฐานในการพััฒนาชีีวิต
ิ ต่่อไป สะท้้อนแนวคิิด “บวร” “บ้้าน วััด
โรงเรีียน” โดยมีีภาคเอกชน วิิสาหกิิจชุุมชนในท้้องถิ่่�น รวมถึึง
หน่่วยงานราชการเข้้ามามีีส่่วนร่่วมจััดทำำ�แผนพััฒนาชุุมชน ในการ
สนัับสนุุนและขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดกิิจกรรมได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง

แบ่งปันคุณค่า

พัั ฒนาทัักษะชีีวิต
ิ ผ่่านกีีฬาเพื่่� อให้้เคารพกฎ กติิกา การมีีน้ำำ�ใจเป็็นนัักกีีฬา
รู้้�แพ้้ รู้้�ชนะ และการทำำ�งานเป็็นทีีม

โอกาสและการเข้้าถึึง
เรื่่�องเล่่าจาก ศิิริวิ รรณ ผุุดผ่่อง (ครููแอน) โรงเรีียนวััดสิิงห์์ จัังหวััดชัย
ั นาท
นัักเรีียนในโรงเรีียนขนาดกลางขาดโอกาสในการเข้้าถึึงสื่่�อการเรีียนการสอนออนไลน์์
เนื่่�องจากความไม่่พร้อ
้ มด้้านอุุปกรณ์์การเรีียนของนัักเรีียน และที่่�สำำ�คััญความจำำ�เป็็นของ
ครอบครััว นัักเรีียนต้้องช่่วยผู้้�ปกครองหารายได้้ให้้กัับครอบครััว เช่่น รัับจ้้างแพ็็คแคบหมูู
ใส่่ถุง
ุ ขาย เย็็บกางเกงส่่งโรงงาน และรัับจ้้างเก็็บแตงโม เป็็นต้้น เพื่่�อหารายได้้มาดููแล
ครอบครััว โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
ิ ฤตโควิิด-19
� การรัับมืือกัับผลกระทบจากสถานการณ์์วิก
ในวัันที่่�หััวหน้้าครอบครััวต้้องกลัับมาอยู่่�บ้้านเพราะขาดรายได้้ และไม่่มีง
ี านทำำ� การไปเยี่่�ยม
นัักเรีียนในช่่วงภาวะวิิกฤตนี้้� ยิ่่ง
ิ �จะ
� เน้้นย้ำ�ำ ถึึงความสำำ�คััญของทัักษะอาชีีพ และทัักษะชีีวิตที่่
ช่่วยให้้นัักเรีียนมีีความพร้้อมผ่่านพ้้นวิก
ิ ฤตครั้้�งนี้้�ไปได้้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการทำำ�มาค้้าขายเป็็นโครงการที่่�ส่่งผ่่านจากชุุมชนไปสู่่�เยาวชนให้้มีทั
ี ักษะ
และรู้้�จัักอาชีีพในชุุมชนของตนเอง
ณััฐพงศ์์ ถิ่่�นจัันทร์์
ครููชำ�ำ นาญพิิเศษ โรงเรีียนบ้้านแม่่ทราย จัังหวััดแพร่่

โครงการครููเจ้้าฟ้้ากรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์

ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนโครงการครููเจ้้าฟ้้ากรมหลวงนราธิิวาส
ราชนคริินทร์์ โดยมอบรางวััลให้้แก่่ครููผู้้�เสีียสละและปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ห่า่ งไกล ถิ่่�นทุรุ กัันดารและพื้้�นที่่�เสี่่�ยงภััย โดยมอบรางวััล
มาอย่่างต่่อเนื่่�องยาวนานกว่่า 8 ปีี โดยในปีี 2563 ได้้มอบทุุนเพิ่่�ม
เป็็นจำ�น
ำ วน 11 ทุุน นัับจนถึึงรุ่่�นปััจจุุบัันมีีจำ�น
ำ วนครููทั้้�งสิ้้� น 72 คน
(รวม 88 ทุุน) ภายใต้้สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน
(สพฐ.) กองบััญชาการตำำ�รวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และสำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมการศึึกษานอกระบบและการศึึกษาตามอััธยาศััย (กศน.)

ในปีีนี้้ที่่
� ผ่
� า่ นมา ไทยเบฟยัังได้้ให้้การสนัับสนุุนกิจ
ิ กรรมต่่าง ๆ เพื่่อ
� ส่่งเสริิม
ให้้นัักเรีียนและชุุมชนรอบโรงเรีียนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�มีทั
ี ักษะอาชีีพและสร้้าง
รายได้้แบบพึ่่� งพาตนเองได้้ เช่่น โครงการเลี้้�ยงไก่่ไข่่เพื่่�ออาหารกลางวััน
โครงการฝึึกอาชีีพด้้านการทำำ�ขนมไทย โครงการสหกรณ์์เลี้้�ยงวััว
โครงการเบเกอรี่่�สร้้างอาชีีพคนดีีสู่่�สัังคม โครงการกองทุุนเงิินหมุุนเวีียน
เพื่่�อการเกษตร โครงการตััดผมชาย โครงการแปรรููปพริิกกระเหรี่่�ยง
เป็็นต้น
้ ทำำ�ให้้ชุม
ุ ชนเกิิดแหล่่งเรีียนรู้้�เศรษฐกิิจพอเพีียง เกิิดอาชีีพใหม่่
ในชุุมชน มีีกองทุุนเพื่่�อการพึ่่� งพาตนเอง

โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสัังคม (Beta Young Entrepreneur)
เป็็นโครงการซึ่�ง
่ เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่างสภาหอการค้้าไทย
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย และมููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ซึ่่�งเป็็นมูล
ู นิิธิิ
ที่่�ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนและร่่วมก่่อตั้้�ง โดยมีีจุดมุ่่�
ุ งหมาย
เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนานัักศึึกษาของวิิทยาลััยผู้้�ประกอบการ
มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทยให้้เติิบโตเป็็นผู้้�ประกอบการที่่�มีค
ี วามรู้้�
ความสามารถ มีีศัก
ั ยภาพ และมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม โดยจััด
กิิจกรรมหลายด้้านเพื่่�อพััฒนานัักศึึกษาให้้มีค
ี วามสามารถออกสู่่�
สัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	กิิจกรรมด้้านธุุรกิิจได้้มีก
ี ารปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบให้้มีค
ี วามเข้้มข้้น
มากขึ้้�น โดยตั้้�งโจทย์์ให้้นัักศึึกษาได้้ท้้าทายตััวเองด้้วยการตั้้�ง
ภารกิิจยอดขายและวางแผนการขายเพื่่�อให้้ภารกิิจสำำ�เร็็จ
ครบถ้้วนและสมบููรณ์์ โดยมีีอาจารย์์ พนัักงานไทยเบฟ
และนัักศึึกษารุ่่�นพี่่�คอยเป็็นโค้้ชให้้คำำ�แนะนำำ� และคำำ�ปรึึกษา
พร้้อมติิดตามผลทุุกสััปดาห์์ โดยน้้องนัักศึึกษาจะทำำ�รายงาน
มานำำ�เสนอเดืือนละ 1 ครั้้�ง ทุุกเดืือน นอกจากนี้้�ยัง
ั เน้้นให้้
นัักศึึกษาขายสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น ซึ่่�งเป็็นผล

มาจากสถานการณ์์โควิิด-19 ถืือเป็็นการพลิิกวิิกฤตให้้เป็็นโอกาส
พบว่่ามีีนัักศึึกษาหลายคนที่่�ประสบความสำำ�เร็็จสามารถสร้้าง
ยอดขาย และผลกำำ�ไรได้้ถึึงหลัักล้้านจากทุุนตั้้�งต้้นที่่�ได้้รับ
ั
ในหลัักหมื่่น
� ซึ่�ง
่ มากกว่่าทุุกปีีที่่�ผ่่านมา และนัักศึึกษายัังได้้นำำ�
ธุุรกิิจนี้้�ไปต่่อยอดประกอบเป็็นอาชีีพในระหว่่างเรีียนอีีกด้้วย
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•	กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมเป็็นการปลููกฝัังคุุณธรรมและจริิยธรรม
ในการทำำ�ธุรุ กิิจ โดยนัักศึึกษาคิิดและรวมกลุ่่�มกัันแบ่่งสิินค้้า
บางส่่วนจากธุุรกิิจตั้้�งต้้น และบริิษััทจำำ�ลองนำำ�ไปบริิจาคให้้กัับ
ชุุมชนต่่าง ๆ ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 โดยทางโครงการ
มีีส่่วนช่่วยให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่อ
� งการดููแลป้้องกัันตนเองในช่่วง
สถานการณ์์โควิิด-19 เมื่่อ
� ต้้องลงพื้้�นที่่�ชุม
ุ ชน
•	กิิจกรรมผ่่านช่่องทางออนไลน์์ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
เช่่น การจััดค่่ายคััดเลืือกผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่หรืือ Beta
Young รุ่่�นที่่� 9 การรายงานผลธุุรกิิจตั้้�งต้้นและบริิษััทจำำ�ลอง
การใช้้สื่่�อโซเชีียลในการติิดต่่อสื่่�อสารกัับนัักศึึกษา
•	กิิจกรรมการประกวดออกแบบเสื้้�อแจ๊๊คเก็็ต Beta Young
Plus โดยเปิิดโอกาสให้้นัักศึึกษาในโครงการร่่วมส่่งผลงาน
เข้้าประกวดเพื่่�อนำำ�เสนอความคิิดสร้้างสรรค์์และใช้้เวลาว่่าง
ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 ให้้เกิิดประโยชน์์

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินโครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่�อ
สัังคมก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 10 ปััจจุุบันมี
ั นั
ี ักศึึกษาที่่�จบจากโครงการแล้้ว
6 รุ่่�น จำำ�นวน 170 คน ในปีี 2563 มีีนัก
ั ศึึกษาเบต้้ารุ่่�นที่่� 6 จบการศึึกษา
รวม 15 คน และกำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย จำำ�นวน 3 รุ่่�น
(รุ่่�น 7 - 9) รวม 52 คน ซึ่่�งนัักศึึกษาที่่�จบจากโครงการแล้้วสามารถ

นำำ�ธุรุ กิิจตั้้�งต้้นที่่�ได้้ทดลองทำำ�ไปต่่อยอดเป็็นธุรุ กิิจของตนเอง โดยนำำ�
ความรู้้�และประสบการณ์์ที่่�ได้้รับ
ั ตลอดหลัักสููตรไปปรัับใช้้ บางส่่วน
ได้้ทำำ�งานในบริิษััทชั้้�นนำำ� รวมทั้้�งมีีบางส่่วนได้้เข้้าร่่วมงานกัับบริิษััท
ในเครืือไทยเบฟด้้วย

เป้้าหมายและทิิศทางการทำำ�งานโครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสัั งคม
(Beta Young Entrepreneur)

เป้้าหมายปีี 2564

เป้้าหมายปีี 2568

•

•	ตั้้�งเป้้าว่่าจะมีีนัก
ั ศึึกษาที่่�คาดว่่าจะจบจากโครงการและกำำ�ลัง
ั
ศึึกษาอยู่่�ในโครงการฯ จำำ�นวนรวม 320 คน

สร้้างชุุมชนและเครืือข่่ายของโครงการสร้้างผู้้�ประกอบการ
รุ่่�นใหม่่เพื่่�อสัังคมทุุกรุ่่�น เพื่่�อเป็็นช่อ
่ งทางในการติิดต่่อ แบ่่งปััน
เรื่่อ
� งราว ให้้คำ�ำ ปรึึกษาทางด้้านธุุรกิิจ และเปิิดช่อ
่ งทางในการ
ทำำ�ธุรุ กิิจร่่วมกััน

•	จััดกิจ
ิ กรรมครบรอบ 10 ปีี โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่
เพื่่�อสัังคม ซึ่ง
�่ จะจััดขึ้้�นในปีี 2564 อัันจะเป็็นงานรวมตััวของ
ศิิษย์์เก่่า และศิิษย์์ปัจ
ั จุุบัน
ั ของโครงการ เพื่่�อมาพบปะรุ่่�นพี่่�
รุ่่�นน้้อง แบ่่งปัันประสบการณ์์ แลกเปลี่่�ยนความรู้้� และเป็็นการ
สร้้างเครืือข่่ายศิิษย์์เก่่า ให้้แข็็งแกร่่งมากยิ่่ง
� ขึ้้�น
•	ผสานความร่่วมมืือกัับโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
ไทยเบฟเพื่่�อสานประโยชน์์ร่ว่ มกััน เช่่น การนำำ�นัักศึึกษาร่่วม
กิิจกรรม River Festival กิิจกรรมไทยเบฟรวมใจต้้านภััยหนาว
โครงการสานอนาคตการศึึกษา หรืือ Connext ED เป็็นต้น
้ โดย
ได้้ตั้้ง
� เป้้าหมายให้้เกิิดความร่่วมมืืออย่่างน้้อย 4 โครงการต่่อปีี

•	รุ่่�นพี่่�ที่่จ
� บการศึึกษาแล้้ว ได้้กลัับมามีีส่่วนร่่วมกัับโครงการ
ในการพััฒนานัักศึึกษาโดยจััดบรรยายให้้ความรู้้�ในด้้านต่่าง ๆ
รวมถึึงเป็็นที่่ป
� รึึกษาในการทำำ�ธุรุ กิิจให้้กับ
ั นัักศึึกษารุ่่�นน้้องที่่�ยัง
ั
เรีียนอยู่่� ซึ่่ง
� ตั้้�งเป้้าไว้้ว่า่ จะมีีรุ่่�นพี่่�ผลัด
ั เปลี่่�ยนหมุุนเวีียนกัันมา
อย่่างน้้อย ไตรมาสละ 1 ครั้้�ง และจะจััดกิจ
ิ กรรมเชิิญรุ่่�นพี่่�มา
ร่่วมงานเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี เช่่น แบ่่งปัันประสบการณ์์ในการทำำ�งาน
ในงานมอบประกาศนีียบััตรผู้้�ผ่่านการดำำ�เนิินงานธุุรกิิจตั้้�งต้้น
และบริิษััทจำำ�ลอง เป็็นวิท
ิ ยากรพิิเศษและโค้้ชในค่่ายคััดเลืือก
เบต้้ายััง พลััส (Beta Young Plus)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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แบ่งปันคุณค่า
วััตถุป
ุ ระสงค์์โครงการนี้้� เราอยากให้้นัักศึึกษารุ่่�นใหม่่ได้้มีค
ี วามรู้้�และทัักษะในการเป็็น
ผู้้�ประกอบการเพื่่�อสัังคมที่่�เก่่งและดีีในอนาคต เพราะเราเชื่่อ
� ว่่านัักศึึกษาที่่�เรีียนจบไปแล้้ว
จะเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างความสำำ�เร็็จให้้กัับเศรษฐกิิจของประเทศไทย
รวมถึึงสร้้างความสำำ�เร็็จให้้กัับตนเองได้้
กมลนััย ชััยเฉนีียน
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่สายบริิหารทั่่�วไปในงานประกาศนีียบััตรธุุรกิิจตั้้�งต้้น และบริิษััทจำำ�ลอง
(Beta Young Entrepreneur) 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563

นัักศึึกษาในโครงการนี้้�จะได้้รับ
ั ประสบการณ์์ตรง และได้้เรีียนรู้้�ในการประกอบธุุรกิิจ
ได้้ลองถููก ลองผิิด ทำำ�ให้้เข้้าใจลููกค้้า เข้้าใจประสบการณ์์จริิงทางโลกธุุรกิิจ
และสร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับระบบเศรษฐกิิจของไทยในอนาคตได้้
ผศ. ดร.ธรวรรธน์์ พลวิิชัย
ั
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทยในงานมอบประกาศนีียบััตรธุุรกิิจตั้้�งต้้น และบริิษััทจำำ�ลอง
(Beta Young Entrepreneur) 12 กุุมภาพัันธ์์ 2563

โครงการ Education Institute Support Activity (EISA)

ตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2559 เป็็นต้้นมา เป็็นเวลา 5 ปีีที่่�ไทยเบฟได้้สร้้างสรรค์์
และแบ่่งปััน พััฒนาโครงการ EISA เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
กิิจกรรมต่่าง ๆ ในมหาวิิทยาลััย ดัังนี้้�
• การแข่่งขัันกีีฬาในระดัับอุุดมศึึกษา
•	กิิจกรรมของนิิสิิต นัักศึึ กษาในคณะ และชมรมต่่าง ๆ เช่่น
งานออกค่่ายฯ
•	ส่่งเสริิมให้้มีห
ี ลัักสููตรการเรีียนการสอนที่่�สามารถฝึึกหััดและ
ปฏิิบัติ
ั ิได้้จริิง เช่่น การทำำ�บริิษััทจำำ�ลอง การนำำ�นัักศึึกษา
ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อเรีียนรู้้�วิิถีีของชุุมชนและสร้้างความเป็็นอยู่่�ของ
ชุุมชนให้้ดีีขึ้้�น เพื่่�อให้้พึ่่�งตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงนำำ�
ผู้้�เชี่่�ยวชาญหรืือผู้้�ทรงคุุณวุุฒิจ
ิ ากบริิษััทมาเป็็นวิท
ิ ยากร
พิิเศษในวิิชาเรีียนต่่าง ๆ

โดยไทยเบฟทำำ�หน้้าที่่�ประสานความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานในเครืือ
เพื่่�อนำำ�โครงการต่่าง ๆ ของบริิษััทไปสู่่�สถาบัันการศึึกษา ให้้มีี
ประสบการณ์์ในการทำำ�งานจริิงและเตรีียมความพร้้อม เข้้าสู่่�ชีีวิต
ิ การ
ทำำ�งานหลัังจากจบการศึึกษาแล้้ว ทั้้�งนี้้�ทางโครงการได้้ดำำ�เนิินการ
สนัับสนุุนด้้วยผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่�มที่่�ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์สำำ�หรัับกลุ่่�ม
นิิสิิต นัักศึึกษา
ปััจจุุบัน
ั โครงการ EISA มีีการร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััยกว่่า 40 สถาบััน
สิ่่�งที่่�มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเห็็นได้้ชัดคืื
ั อ สามารถเข้้าไปสานสััมพัันธ์์
ในมิิติิที่่�ลึึกซึ้้�งมากยิ่่ง
� ขึ้้�น โดยสามารถร่่วมมืือกัับคณะในสถาบัันต่่าง ๆ
เพิ่่�มมากขึ้้�นถึึง 54 คณะใน 40 สถาบััน ทำำ�ให้้การดำำ�เนิินกิิจกรรมของ
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การพัฒนาด้านการศึกษา

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการ EISA มีีความหลากหลายเพิ่่�มขึ้้�น นอกเหนืือจากกิิจกรรม
ที่่�เคยดำำ�เนิินการ ทางโครงการยัังได้้เพิ่่�มการสนัับสนุุนกิิจกรรม
การเรีียนการสอน ด้้ วยการเปิิดโอกาสให้้นัักศึึ กษาได้้ เข้้าร่่วม
ฝึึกฝนปฏิิบัติ
ั ิงานจริิงในกิิจกรรมต่่าง ๆ เช่่น ในปีีที่่�ผ่่านมาไทยเบฟ
ร่่วมกัับคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งร้้าน Bee-High Shop
โดยไทยเบฟสนัับสนุุนงบประมาณในการก่่อสร้้างและตกแต่่งร้้าน
เช่่น ชั้้�นวางสิินค้้า อุุปกรณ์์เครื่่อ
� งแคชเชีียร์์ สิินค้้าแรกเข้้า เพื่่�อเป็็น
ทุุนตั้้ง
� ต้้นในการบริิหารจััดการร้้านค้้าให้้อยู่่�ได้้ รวมถึึงนำำ�ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ทางด้้านค้้าปลีีก และผู้้�ชำำ�นาญทางด้้านผลิิตภัณ
ั ฑ์์ มาสอนนัักศึึกษา
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการบริิษัท
ั จำำ�ลอง โดยร้้าน Bee High Shop เป็็นพื้้�นที่่�
ให้้นัักศึึกษานำำ�เสนอชิ้้น
� งานออกแบบผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ เช่่น งาน
ออกแบบเครื่่อ
� งประดัับ งานออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ ฯลฯ และยัังเป็็น
สถานที่่�จัดจำ
ั �ำ หน่่ายผลิิตภััณฑ์์จากเครืือไทยเบฟแต่่เพีียงผู้้�เดีียว
โดยมีีจำ�น
ำ วนลููกค้้าหมุุนเวีียนกว่่าวัันละ 5,000 คน
นอกจากนี้้� ยัังได้้นำ�ำ นัักศึึกษารายวิิชาออกแบบอุุตสาหกรรมจำำ�นวน
30 คนเข้้าร่่วมโครงการพััฒนาชุุมชนบ้้านสวายสอ จัังหวััดบุรีุ รัี ม
ั ย์์
ลงพื้้�นที่่�ชุม
ุ ชนร่่วมปฏิิบัติ
ั ิงานกัับชาวบ้้านทำำ�กิิจกรรมพัั ฒนาแหล่่ง
เรีียนรู้้� เส้้ นทางการท่่องเที่่�ยวที่่�พัักโฮมสเตย์์ซึ่�ง
่ นัักศึึกษาช่่วยกััน
ออกแบบป้้ายบอกทาง (signage) ภายในหมู่่�บ้้าน อีีกทั้้�งยััง
ออกแบบแอปพลิิเคชัันเพื่่� อให้้ลููกค้้าสามารถจองห้้องพัั กผ่่าน
ระบบออนไลน์์ได้้ และยัังช่่วยพััฒนาสิินค้้าและผลิิตภััณฑ์์ในชุุมชน
โดยการออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของสิินค้้า และเพิ่่�ม
โอกาสในการจำำ�หน่่ายมากยิ่่�งขึ้้� น โดยไทยเบฟสนัับสนุุนค่่าใช้้จ่า่ ย
เช่่น ค่่าเดิินทาง ค่่าอาหาร ค่่าที่่�พัักในการนำำ�นัักศึึกษาไปลงชุุมชน

แบ่งปันคุณค่า

นัักศึึกษาคณะสถาปััตยกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบััง ได้้มาลงพื้้�นที่่�ชุม
ุ ชนบ้้านสวายสอเป็็นครั้้�งที่่� 3 แล้้ว จัังหวััดบุรีุ รัี ม
ั ย์์เป็็นจังั หวััด
แรกที่่�น้้อง ๆ ได้้มา ซึ่�ง
่ ระยะค่่อนข้้างไกลจากมหาวิิทยาลััย แต่่ว่า่ น้้อง ๆ ตั้้�งใจทำำ�งานกััน
อย่่างมีีระบบ โดยมีีการลงมาทำำ�ความเข้้าใจ ดููพื้้�นที่่� และดููศัักยภาพของชุุมชน รวมถึึงการ
ยอมรัับและการตอบรัับจากชุุมชน ถ้้าเบื้้�องต้้นสามารถทำำ�งานร่่วมกัันได้้และมองเห็็น
เอกลัักษณ์์ อััตลัักษณ์์ หรืือวิิถีีการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ ต่่าง ๆ ที่่�เป็็นจุด
ุ เด่่นนัักศึึกษาจะนำำ�ข้อ
้ มููล
ที่่�ได้้กลัับไปทำำ�การบ้้านกััน ถืือว่่าเป็็นเวทีีการเรีียนรู้้�จากประสบการณ์์การทำำ�งานจริิง
ได้้ประโยชน์์ทั้้�งคนในชุุมชนบ้้านสวายสอและตััวนัักศึึกษาเอง
สุุรพล เศวตเศรณีี
ที่่�ปรึก
ึ ษากรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่บริษั
ิ ัท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
กรรมการบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีบุุรีีรัมย์
ั ์ วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม จำำ�กััด

ทิิศทางการดำำ�เนิินงานโครงการ EISA
ในปีี 2564 ทางโครงการ EISA ยัังคงส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
กิิจกรรมทางการศึึกษาต่่าง ๆ ให้้กัับนิิสิิต นัักศึึกษาอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	กิิจกรรมส่่งเสริิมทางด้้านกีีฬา มุ่่�งพััฒนากีีฬาฟุุ ตบอลในระดัับ
อุุดมศึึกษาให้้แก่่นิิสิิต นัักศึึกษากว่่า 500 คน จาก 16 สถาบััน
อย่่างต่่อเนื่่�อง รวมถึึงจััดกิิจกรรมการสอนฟุุ ตบอลในชั้้�นเรีียน
ให้้แก่่นัักศึึกษาใน 3 มหาวิิทยาลััย เป็็นจำ�น
ำ วนกว่่า 200 คน

•	กิิจกรรมการเรีียนการสอน มุ่่�งส่่งเสริิมให้้เกิิดมีก
ี ารเรีียนการสอน
ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียน โดยประสานความร่่วมมืือจากพัันธมิิตร
ของไทยเบฟ เช่่น บริิษััทประชารััฐรัักสามััคคีีวิส
ิ าหกิิจเพื่่�อสัังคม
(ประเทศไทย) จำำ�กััด สมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทยในพระบรม
ราชููปถััมภ์์ โดยคาดหวัังว่่าจะมีีนิิสิิต นัักศึึกษาเข้้ามาร่่วมกิิจกรรม
ฝึึกฝนและเพิ่่�มความรู้้�ได้้กว่่า 800 คน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการเพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกะเจ้้า (OUR Khung BangKachao)

“คุ้้�งบางกะเจ้้า” เป็็นพื้้�นที่่สี
� ีเขีียวขนาดใหญ่่ใกล้้กรุุงเทพฯ และยัังเป็็น
ชุุมชนที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ค่่าทางสิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ ท่่องเที่่�ยว สัังคมและ
วััฒนธรรม โครงการเพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่คุ้้�
� งบางกะเจ้้า
หรืือ OUR Khung BangKachao เกิิดขึ้้�นด้้วยความร่่วมมืือจาก
ไทยเบฟ มููลนิิธิชั
ิ ย
ั พััฒนาและองค์์กรชั้้�นนำำ�กว่่า 34 องค์์กรเพื่่�อ
อนุุรัก
ั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียวคุ้้�งบางกะเจ้้าและชุุมชนคุ้้�งบางกะเจ้้า
ควบคู่่�ไปกัับการยกระดัับคุุณภาพชีีวิต
ิ และสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน

1.

พััฒนาพื้้�นที่่สี
� ีเขีียว
จำำ�นวนรวม

400

ในพื้้�นที่่คุ้้�
� งบางกะเจ้้าให้้ดีขึ้้
ี น
� โดยน้้อมนำำ�ศาสตร์์พระราชาและปรััชญา
ของเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร มาเป็็นหลัักในการ
ดำำ�เนิินงานเพื่่� อช่่วยอนุุรัก
ั ษ์์และพัั ฒนาคุ้้�งบางกะเจ้้าให้้กลัับมา
เป็็นพื้้�นที่่�สีีเขีียวอัันอุด
ุ มสมบููรณ์์ ซึ่�ง
่ โครงการนี้้�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ใน 2 ด้้านหลััก คืือ

2.

พััฒนาเยาวชน การศึึกษาและวััฒนธรรมกัับโรงเรีียน
ภายในเขตพื้้�นที่่คุ้้�
� งบางกะเจ้้า จำำ�นวน 11 โรงเรีียน
โดยมีีเป้้าหมายการพััฒนาทัักษะ 5 ด้้าน ขัับเคลื่่อ
� น 10 โครงการ

ไร่่

•

ทัักษะชีีวิต
ิ : เสริิมทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นในการใช้้ชีวิี ต
ิ ประจำำ�วัน
ั ของ
เยาวชน เพื่่�อคุุณภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีีขึ้้�นของเยาวชน เช่่น โครงการ
ตะโกน โยน ยื่่�น ให้้ความรู้้�ความเข้้าใจและฝึึกสอนการดููแล
ตััวเองและผู้้�อื่่น
� ให้้ห่่างไกลจากอุุบัติ
ั ิเหตุุทางน้ำำ� ขั้้�นตอนการ
ช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยทางน้ำำ�เบื้้�องต้้น การทำำ� CPR เบื้้�องต้้น
ขั้้�นตอนการ ตะโกน โยน ยื่่น
� อย่่างถููกวิิธีี เพื่่�อลดตััวเลขสถิิติิ
เด็็กจมน้ำำ� ดำำ�เนิินการร่่วมกัับผู้้�ปกครองนัักเรีียนและผู้้�ใหญ่่
ในชุุมชนบริิเวณรอบโรงเรีียน

•

ทัักษะอาชีีพ: เสริิมทัักษะทำำ�มาค้้าขาย เพื่่�อความยั่่�งยืืน เช่่น
โครงการปราชญ์์ เป็็นการอนุุรัก
ั ษ์์วัฒ
ั นธรรม เพื่่�อสืืบสาน
วััฒนธรรมประจำำ�พื้้�นที่่� ของแต่่ละตำำ�บล โดยปราชญ์์ชุม
ุ ชน
ในพื้้�นที่่� ถ่่ายทอดวััฒนธรรมอััตลัักษณ์์ เช่่น ดนตรีีไทย
อาหารพื้้�นถิ่่�น เพื่่�ออนุุรัก
ั ษ์์วิถี
ิ ีให้้คงไว้้โดยการส่่งต่่อความเป็็น
คุ้้�งบางกะเจ้้าสู่่�เยาวชนรุ่่�นต่่อไป หรืือโครงการช้้างคลิินิก
ิ ฟุุตบอล
เคลื่่�อนที่่� (Chang Mobile Football Clinic) เพิ่่�มทัักษะกีีฬา
ฟุุ ตบอลให้้เยาวชนเพื่่�อก่่อให้้เกิิดความรัักสามััคคีีในกลุ่่�มเยาวชน
พร้้อมสร้้างแรงบัันดาลใจจากนัักฟุุ ตบอลทีีมชาติิไทย

•

การเป็็นคนดีี สร้้างคุุณธรรมควบคู่่�กัับความยั่่�งยืืน เช่่น
โครงการโรงเรีียนวิิถีีพุุทธ เป็็นการเรีียนรู้้�แก่่นธรรมคำำ�สอน
ตามหลัักพระพุุ ทธศาสนาจากพระอาจาย์์วัด
ั ประยุุรวงศาวาส
เพื่่�อบ่่มเพาะขััดเกลาจริิยธรรมและศีีลธรรมสำำ�หรัับเยาวชน

•

ทัักษะการศึึกษา เพื่่�อยกระดัับการเรีียน เช่่น โครงการยกระดัับ
การเรีียนเพิ่่�มผลสัั มฤทธิ์์ท
� างการศึึกษา O-NET ช่่วยทบทวน

เนื้้�อหาการเรีียน โดยคณาจารย์์จากคณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััย
เกษตรศาสตร์์ เพื่่�อยกระดัับการเรีียน เพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์ท
� างการศึึกษา
เตรีียมตััวสำำ �หรัับการทดสอบทางการศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้� นฐาน
(ONET)
•

แผนชุุมชน: สร้้างรากฐานการพััฒนาชุุมชนโดยเยาวชนคุ้้�งบางกะเจ้้า
เช่่น โครงการจััดทำำ�แผนชุุมชนโดยเยาวชน เป็็นการเรีียนรู้้�
ประวััติิศาสตร์์ ที่่�มาของโรงเรีียนและวััดประจำำ�โรงเรีียน และบริิบท
สิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบชุุมชน โดยใช้้หลััก “บวร” บ้้าน วััด โรงเรีียน
เพื่่อ
� บููรณาการแผนชุุมชนระหว่่างนัักเรีียนเยาวชนและชุุมชนก่่อให้้เกิิด
แผนชุุมชน ที่่�ขับ
ั เคลื่่�อนโดยชุุมชนของตนเองอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไป
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โครงการส่่งความรู้้� สร้้างความสุุข
โครงการในกลุ่่�มไทยเบฟที่่�จัด
ั โดยบริิษััทอมริินทร์์พริ้้นติ้้
� �งแอนด์์
พัับลิิชชิ่่ง
ั โดยมีี
� จำำ�กััด (มหาชน) มาตั้้�งแต่่ปีี 2561 จนถึึงปััจจุุบัน
เป้้าประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนไทยทั่่�วประเทศได้้มีี
โอกาสในการอ่่านหนัังสืือที่่�ดีีมีคุ
ี ณ
ุ ภาพและการคิิดวิเิ คราะห์์ แก้้ไข
ปััญหาต่่าง ๆ ในการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ เพื่่�อที่่�จะเติิบโตขึ้้�นเป็็นประชากรที่่�มีี
คุุณภาพของประเทศชาติิต่่อไป
โดยเริ่่ม
� ต้้นจากโรงเรีียนเป้้าหมายจำำ�นวน 50 โรง ต่่อปีี และตั้้�งเป้้า
ดำำ�เนิินการให้้ครอบคลุุมทั่่�วประเทศไทย ทั้้�ง 77 จัังหวััดในระยะเวลา
3 ปีี ซึ่�ง
่ ตลอดระยะเวลาที่่�ผ่่านมาได้้คััดเลืือกหนัังสืือและจััดส่่งให้้กัับ
โรงเรีียนในโครงการแล้้วกว่่า 113,000 เล่่ม พร้้อมจััดตั้้�งชมรม
“รัักการอ่่าน” ซึ่�ง
่ จะมีีการอ่่านหนัังสืือในโรงเรีียนทุุกวััน วัันละ 15
นาทีี ผลการดำำ�เนิินโครงการพบว่่า ในปีี 2561 นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วม
โครงการ ร้้อยละ 64 มีีผลสัั มฤทธิ์์�ทางการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�น และ
ในปีี 2562 ร้้อยละ 72 ของนัักเรีียนในโครงการ มีีผลสัั มฤทธิ์์�
ทางการเรีียนที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
สรุุปการดำำ�เนิินการ 3 ปีี ดำำ�เนิินการครอบคลุุม 77 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศภายใน 3 ปีี รวมทั้้�งสิ้้�น 160 โรงเรีียน
•	ปีีที่่� 1 ดำำ�เนิินการใน 29 จัังหวััด จำำ�นวน 52 โรงเรีียน
•	ปีีที่่� 2 ดำำ�เนิินการใน 31 จัังหวััด จำำ�นวน 57 โรงเรีียน
•	ปีีที่่� 3 ดำำ�เนิินการใน 23 จัังหวััด จำำ�นวน 51 โรงเรีียน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการการพััฒนาการศึึกษาระดัับนานาชาติิ โดย ซีี อาเซีียน
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean) จััดกิิจกรรมในรููปแบบของการประชุุม
สััมมนา การพััฒนาการศึึกษา การรวบรวมเครืือข่่ายและส่่งเสริิม
การแก้้ปัญ
ั หาสัังคมผ่่านวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนในทุุกระดัับของสัังคม ซึ่่�งในปีี 2563 ศููนย์์ ซีี อาเซีียน
มีีการจััดกิจ
ิ กรรมเพื่่�อการพััฒนาการศึึกษามากมาย มุ่่�งเน้้นเพื่่�อให้้
เกิิดการสร้้างความรู้้�ในระดัับภููมิภ
ิ าคอาเซีียน ดัังต่่อไปนี้้�

จััดการประชุุมสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาโลกครั้้�งที่่� 10 หรืือ World
Environmental Education Conference 2019 (WEEC)
จััดการประชุุมสิ่่�งแวดล้้อมศึึกษาโลกครั้้�งที่่� 10 หรืือ World
Environmental Education Conference 2019 (WEEC)
เป็็นการประชุุมวิิชาการนานาชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อมและ
การพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน ภายใต้้หััวข้้อ “Local Knowledge,
Communication and Global Connectivity” ซึ่่�งได้้รับ
ั ความ
ร่่วมมืือจากหลายภาคส่่วนทั้้�งภาครััฐและเอกชนที่่�ให้้การสนัับสนุุน
โดยมีีสถาบัันโลกร้้อนศึึกษาแห่่งประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดการ
ประชุุมร่่วมกัับสำำ�นัักเลขาธิิการของเครืือข่่ายการประชุุมสิ่่�งแวดล้้อม
ศึึกษา (WEEC Network) ด้้วยวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่อ
� ให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ประสบการณ์์วิช
ิ าการทางสิ่่ง
� แวดล้้อม อัันนำ�ำ ไปสู่่�การหาแนวทาง
ในการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมทั้้�งในปััจจุุบัน
ั และอนาคต รวมถึึงเพื่่�อสร้้าง
ความร่่วมมืือทางวิิชาการและร่่วมกัันหาแนวทางจััดการกัับปััญหา
สิ่่�งแวดล้้อมในระดัับภููมิภ
ิ าคและระดัับโลก การจััดงานนี้้� มีีจำ�น
ำ วน
งานวิิจัย
ั จากนัักวิิจัย
ั ด้้านการศึึกษาสิ่่�งแวดล้้อมกว่่า 200 ผลงาน
และมีีผู้้�เข้้าร่่วมชมงานกว่่า 1,800 คน

C asean Forum-Youth Series (CaF-Youth) Forum 2020
เป็็นเวทีีเสวนาแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นของกลุ่่�มเยาวชนคนรุ่่�นใหม่่
ในอาเซีียน (อายุุระหว่่าง 18 - 35 ปีี) เกี่่�ยวกัับแนวความคิิดหรืือ
มุุมมองที่่�แตกต่่างตามบริิบทของแต่่ละประเทศในประเด็็นต่่าง ๆ
ที่่�น่่าสนใจและสามารถสร้้างสรรค์์ประโยชน์์ต่่อการเปลี่่�ยนแปลง

วันที่

ของสัังคมโลกหลัังวิิกฤตโรคโควิิด-19 ได้้ โดยจััดเสวนาทุุกวัันอังั คาร
ช่่วงเวลา 18.00 - 19.00 น. เริ่่ม
� วัันที่่� 23 มิิถุน
ุ ายน 2563
� อัังคารแรกเมื่่อ
ในรููปแบบ Virtual Forum สดผ่่าน เพจเฟซบุ๊๊�ก C asean โดยจััดไป
ทั้้�งสิ้้�น 4 ครั้้�ง มีีหััวข้้อเสวนาดัังนี้้�

หัวข้อเสวนา

23 มิถน
ุ ายน 2563

From Crisis to Next Normal - Remaking the Future

30 มิถน
ุ ายน 2563

From Crisis to Next Normal - Coronavirus and the Environment

7 กรกฎาคม 2563

From Crisis to Next Normal - The Rapid-shifting Media Consumption

14 กรกฎาคม 2563

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

โครงการนี้้�มีจุ
ี ด
ุ ประสงค์์ที่่�จะสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ผู้้�เป็็น
ตััวแทนของศููนย์์ ซีี อาเซีียน ในแต่่ละประเทศอาเซีียนเพื่่�อร่่วมสร้้าง
ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน การแบ่่งปัันประสบการณ์์ของกลุ่่�มเยาวชน
คนรุ่่�นใหม่่ในแต่่ละหััวข้้อจะมุ่่�งเน้้นความหลากหลายทั้้�งในเรื่่อ
� งของ
สััญชาติิ/ประเทศที่่�วิท
ิ ยากรอาศััยอยู่่�ในปััจจุุบัน
ั ซึ่่ง
� จะได้้ความคิิดเห็็น
ที่่�มีจ
ี ากบริิบทของแต่่ละประเทศและความหลากหลายในประสบการณ์์

การทำำ�งานของวิิทยากร ความสนใจพิิเศษของวิิทยากร รวมถึึงเครืือข่่าย
ของวิิทยากรที่่�หลากหลายอีีกด้้วย ถืือเป็็นการเพิ่่�มสมาชิิกกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่
ในเครืือข่่ายของ ซีี อาเซีียน จำำ�นวนกว่่า 1,700 คน ในช่่วง 4 สััปดาห์์
ของการจััดกิิจกรรม

102

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

การพัฒนาด้านการศึกษา

ASEAN Week
การจััดงานประกวดสุุนทรพจน์์ในระดัับนัักศึึกษาอายุุระหว่่าง
18 - 25 ปีี ในหััวข้้อ ความเป็็นหนึ่่�งเดีียว คืือวิิถีีทางอาเซีียน
“ASEAN as One is ASEAN Way” เพื่่�อเป็็นการเฉลิิมฉลอง
วัันครบรอบวัันก่่อตั้้�งสมาคมอาเซีียนในวัันที่่� 1 - 8 สิิงหาคม โดย
ผู้้�ชนะเลิิศและรองชนะเลิิศอันดั
ั ับ 1 และ 2 จะได้้ขึ้้�นกล่่าวสุุนทรพจน์์
ต่่อหน้้าผู้้�แทนจากสถานเอกอััครราชทููตประเทศอาเซีียนประจำำ�
ประเทศไทย ผู้้�แทนกระทรวงการต่่างประเทศ สภาหอการค้้า
ภาคเอกชนและภาคการศึึกษา

ในงานนี้้� มีีผู้้�สมััครทั้้�งสิ้้�น 93 คน จาก 10 ประเทศ ผู้้�ได้้รับ
ั รางวััล
ในประเภทออนกราวน์์ ได้้แก่่ คุุณอมิินตา เพิ่่�มพูู นวิวัิ ฒ
ั น์์ จาก
โรงเรีียนสาธิิตมหาวิิทยาลััยศรีีนคริินทรวิิโรฒ ปทุุมวััน นอกจากนี้้�
ได้้จัด
ั การแข่่งขัันประเภทออนไลน์์เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้กัับเยาวชนจาก
ประเทศอื่่น
� ๆ ในอาเซีียน โดยผู้้�ได้้รับ
ั รางวััลชนะเลิิศในประเภทออนไลน์์
ได้้แก่่ คุุณเร็็กซ์์ ไมเคิิล อั้้�กเปย์์ จาก Malayan Colleges Mindanao
ประเทศฟิิลิิปปิินส์์

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ThaiBev Group Career Journey in ASEAN 2020
สำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล ร่่วมกัับศููนย์์ ซีี อาเซีียน จััดกิจ
ิ กรรมเปิิดบ้า้ น
สรรหาบุุคลากรรุ่่�นใหม่่ในอาเซีียนเพื่่�อรองรัับการขยายตััวของ
ธุุรกิิจไทยเบฟในอาเซีียนและประเทศอื่่น
� ๆ ในอนาคต ในรููปแบบ
ของกิิจกรรม Open House : ThaiBev Group Career Journey
in ASEAN การแบ่่งปัันการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ พร้้อมบอกเล่่าถึึง
“โอกาส..ไร้้ขีดจำ
ี �กั
ำ ัด” หากได้้เข้้าร่่วมงานกัับกลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟทั้้�ง
ในประเทศไทย ประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน และประเทศอื่่น
� ๆ ทั่่�วโลก
(มาเลเซีีย สิิงคโปร์์ พม่่า เวีียดนาม กััมพูู ชา สกอตแลนด์์) ผ่่าน
กิิจกรรม Executive Sharing โดย ดร.เอกพล ณ สงขลา
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่และผู้้�บริิหารสููงสุุด กลุ่่�มทรััพยากร
บุุคคล บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�เสนอ
ประสบการณ์์การเติิบโตในสายอาชีีพต่่าง ๆ จากต้้นแบบผู้้�บริิหาร
ระดัับกลางที่่�มาจากประเทศในภููมิภ
ิ าคอาเซีียน ผ่่านกิิจกรรม
Speed Presentation แบ่่งเป็็น 2 หััวข้้อหลััก คืือ

ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมทั้้�งสิ้้� น 206 ราย จาก 6 ประเทศในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ ประกอบด้้วย กััมพูู ชา สปป.ลาว เมีียนมา เวีียดนาม
อิินโดนีีเซีีย และประเทศไทย และจากภููมิภ
ิ าคอื่่นอี
� ก
ี 6 ประเทศ คืือ จีีน
บัังกลาเทศ ภููฏาน เนปาล ไนจีีเรีีย และไอร์์แลนด์์

หััวข้้อ “Build up ASEAN Capabilities” และ หััวข้้อ “New Trend,
New Gen – Path Way to Success” โดยในปีี 2563 มีีจำ�น
ำ วน

การประชุุมสหประชาชาติิจำ�ำ ลอง TUMUN Conference 2020
(Thammasat University Model United Nations Conference 2020)
การประชุุมจำำ�ลองของสหประชาชาติิ หรืือ Model United Nations
(MUN) จััดขึ้้�นโดยมหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ เป็็นการจำำ�ลอง
การประชุุมขององค์์การสหประชาชาติิโดยนัักเรีียนหรืือนัักศึึกษา
ซึ่�ง
่ ในการเข้้าร่่วมการประชุุม ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมจะต้้องสวมบทบาท
เป็็นตััวแทนจากประเทศสมาชิิกขององค์์การสหประชาชาติิ และ
อภิิปรายในปััญหาต่่าง ๆ ที่่�ถูก
ู ยกขึ้้�นมา เป็็นประเด็็นในการประชุุม
ครั้้�งนั้้�น เมื่่อ
� การประชุุมเสร็็จสิ้้�นลง จะมีีการทำำ�เอกสารสรุุปแนวทาง
การแก้้ไขปััญหานั้้�น ๆ โดยปััญหาที่่�นำำ�มาอภิิปรายจะแตกต่่างกัันไป
ตามคณะกรรมการ (committee) ที่่�นัักศึึกษาเข้้าร่่วมประชุุม
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การพัฒนาด้านการศึกษา

การประชุุมในครั้้�งนี้้�ได้้เปิิดโอกาสให้้นัก
ั เรีียนและนัักศึึกษาใน
ประเทศไทยได้้แลกเปลี่่�ยนทางความคิิดกัับประเทศอื่่น
� ๆ ที่่�เข้้าร่่วม
ประชุุม อาทิิ ฟิิลิิปปิินส์์ อิินโดนีีเซีีย เมีียนมา ญี่่�ปุ่่�น อุุซเบกิิสถาน
เนเธอร์์แลนด์์ เบลเยีียม และโปแลนด์์ จำำ�นวน 150 คน

•

คุุณต้้องใจ ธนะชานัันท์์ กรรมการผู้้�จััดการ ซีี อาเซีียน และผู้้�แทน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้รับ
ั เกีียรติิร่ว่ มปาฐกถา
พิิเศษ ในวัันที่่� 9 มกราคม 2563 วัันเปิิดการประชุุม TUMUN
Conference 2020 ณ องค์์การสหประชาชาติิประจำำ�ประเทศไทย
(UN Thailand) โดยสรุุปดัังนี้้�

•

•
•

ซีี อาเซีียน เป็็นองค์์กรที่่�มีค
ี วามกระตืือรืือร้้นและพร้้อม
สนัับสนุุนเป้้าหมายด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน ให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
ความเป็็นมนุุษย์์ของทุุกคนแม้้จะมีีความแตกต่่างระหว่่างกััน
ทั้้�งในบทบาทของการเมืือง ธุุรกิิจ หรืือสัังคม แต่่สุดท้
ุ ้าย
ทุุกคนล้้วนเป็็นมนุุษย์์ ดัังนั้้�น การพบเจอและทำำ�งานร่่วมกััน

ในช่่วงแรกอาจมีีความคิิดที่่�แตกต่่างกััน ไม่่เข้้าใจกััน หากแต่่
เปิิดใจรัับฟัังอย่่างเข้้าใจก็็จะสามารถสร้้างความเชื่่อ
� มโยง
ระหว่่างกัันที่่�เข้้มแข็็งได้้
ภาคธุุรกิิจมีีพลัังมหาศาลในการร่่วมพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
การเริ่่ม
� ม แต่่เราต้้องการคน
� ต้้นความคิิดเป็็นสิ่่�งที่่�น่่าชื่่นช
ที่่�จะนำำ�ความคิิดเหล่่านั้้�นไปดำำ�เนิินการให้้สำำ�เร็็จ การทำำ�ธุรุ กิิจมีี
เครื่่อ
� งมืือในการสร้้างความรู้้�และนวััตกรรม มีีการสร้้างแผนการ
ดำำ�เนิินงานที่่�ชัด
ั เจนและสามารถช่่วยสร้้างคำำ�ตอบและแก้้ไข
ปััญหาได้้ในวงกว้้างระดัับโลก
เป้้าหมายคืือการสร้้างระบบนิิเวศและเครืือข่่าย การสร้้าง
ระบบนิิเวศและเครืือข่่ายความร่่วมมืือกัันในการค้้นหาแนวทาง
การแก้้ไขปััญหาและการดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ ตลอดห่่วงโซ่่
การผลิิตเป็็นกุญ
ุ แจสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการพััฒนาด้้าน
ความยั่่�งยืืน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

C asean: Women in Limitless “SPACE” Symposium
สถาบัันบัณ
ั ฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ร่่วมกัับสถานเอกอััครราชทููตญี่่�ปุ่่�นประจำำ�ประเทศไทย สำำ�นัักงาน
พััฒนาเทคโนโลยีีอวกาศและภููมิส
ิ ารสนเทศ (องค์์การมหาชน) และ
ซีี อาเซีียน ร่่วมจััดการบรรยายหััวข้้อ “Space, Me and Fellow
Women” และการอภิิปรายหััวข้้อ “Nurturing Women Leaders
of Next Generation” เพื่่�อส่่งเสริิมบทบาทของผู้้�หญิิงในด้้าน
การศึึกษา อาชีีพ และความเป็็นผู้้�นำำ�ในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงสร้้าง

แรงบัันดาลใจโดยผู้้�หญิิงที่่�เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กรชั้้�นนำำ�ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชนและประสบความสำำ�เร็็จด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี
โดยมีีวิท
ิ ยากร ดร.จิิอากิิ มุุไค นัักบิินอวกาศหญิิงคนแรกของ
เอเชีียและรองอธิิการบดีี Tokyo University of Science โดยมีี
จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมงานทั้้�งสิ้้�น 213 คน จากสถานทููต ภาครััฐ ภาคเอกชน
ภาควิิชาการ และสื่่�อมวลชน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

105

ภาพรวมผลการดำ�เนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาปี 2563

ปีี 2563
ไทยเบฟมอบทุุนบุต
ุ รพนัักงาน
จำำ�นวน

1,117 ทุุน

เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น

6,697,000 บาท

นัักเรีียนได้้รับ
ั ประโยชน์์
จากโครงการสานอนาคตการศึึกษา
(Connext ED) กว่่า

ตลอดระยะเวลา 3 ปีี
ของ โครงการ OTOP Junior
มีีเด็็กนัักเรีียนจากกว่่า
ส่่งผลงานเข้้าประกวด

70,000 คน

600 ชมรม

โครงการ “การทำำ�มาค้้าขาย”
หรืือธุุรกิิจจำำ�ลอง มอบทุุนเพื่่�อต่่อยอด
ในธุุรกิิจให้้นัก
ั เรีียนมากกว่่า

65,000
จาก 263 โรงเรีียน

โครงการ
Beta Young Entrepreneur

คน

ก้้าวเข้้าสู่่�ปีีที่่� 10 มีีนัักศึึกษาที่่�จบจาก
โครงการแล้้ว 6 รุ่่�น

ใน 44 จัังหวััด

170 คน

จำำ�นวนรวม

โครงการบริิษััทจำำ�ลอง ภายใต้้

โครงการ Beta Young Entrepreneur
ของนัักศึึกษารุ่่�น 6 สามารถสร้้างกำำ�ไรและ
นำำ�ไปแบ่่งทำำ�โครงการเพื่่�อสัังคมได้้

296,000 บาท

ร้้าน Bee-High Shop
โครงการบริิษัท
ั จำำ�ลองภายใต้้โครงการ EISA
มีีนัักศึึกษาและบุุคลากรที่่�เข้้ามาอุุดหนุุนผลิิตภััณฑ์์
ที่่�ออกแบบโดยนัักศึึกษา และผลิิตภััณฑ์์จาก
เครืือไทยเบฟ กว่่า

5,000 คนต่่อวััน

โครงการเพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกะเจ้้า สร้้างความ

โครงการส่่งความรู้้� สร้้างความสุุข

ร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย ภาครััฐและเอกชน 7 หน่่วยงาน จััดกิิจกรรม

ดำำ�เนิินการครบ

ส่่งเสริิมทัักษะชีีวิต
ิ ทัักษะอาชีีพ และการเป็็นคนดีีของสัังคม รวมทั้้�งสิ้้�น

12 โครงการ ครบทั้้�ง 11 โรงเรีียน

76 จัังหวััด

โดยมีีโรงเรีียนเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น

160 โรงเรีียน
มากกว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้

9 โรงเรีียน

การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การสาธารณสุุข คืือการป้้องกัันและรัักษาโรคเพื่่�อให้้ประชาชนมีีสุข
ุ ภาพแข็็งแรง
สมบููรณ์์ทั้้�งทางร่่างกายและจิิตใจ สัังคมที่่�พลเมืืองมีีสุข
ุ ภาพอนามััยดีีจะเป็็น
ส่่วนสำำ�คัญ
ั ในการพััฒนาทั้้ง
� ต่่อตััวบุุคคล สัังคม และประเทศชาติิ ทั้้ง
� นี้้� ไทยเบฟ
ให้้ความสำำ�คััญในการสนัับสนุุนและพััฒนากิิจกรรมด้้านสาธารณสุุขมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทั้้�งการสนัับสนุุนกิิจกรรมขององค์์กร มููลนิิธิิ หรืือหน่่วยงานทางด้้าน
สาธารณสุุขต่่าง ๆ โดยมุ่่�งมั่่นที่่
ุ ภาพที่่�ดีี
� �จะบรรลุุเป้้าหมายให้้คนในสัังคมมีีสุข
โดยได้้มีก
ี ารกำำ�หนดกลยุุทธ์์ การมีีส่่วนร่่วมกัับภาคีีเครืือข่่ายปััจจุุบัน
ั ส่่งเสริิม
การให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งสุุขภาพเน้้นด้้านการป้้องกัันโรค ไม่่ว่า่ จะเป็็นโรคไต และโรคหััวใจ
รวมไปถึึงการดููแลสุุขภาพของตนเอง สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพัั ฒนาที่่�
ยั่่ง
� ยืืนของสหประชาชาติิ (Sustainable Development Goals: SDGs) ในด้้าน
การมีีสุข
ุ ภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

โรงพยาบาลสถาบัันโรคไตภููมิริ าชนคริินทร์์
โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ของเอเชีียที่่�เปิิดดำำ�เนิินการตั้้�งแต่่เดืือน
กัันยายน 2555 เพีียบพร้้อมไปด้้วยคณะแพทย์์ ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางและทีีมพยาบาลที่่�มีป
ี ระสบการณ์์สูงู คอยดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย
ที่่�มีปั
ี ญ
ั หาโรคไตอย่่างครบวงจร รวมไปถึึงแผนกอายุุรกรรมทั่่�วไป
พร้้อมให้้บริิการทุุกวัันตลอด 24 ชั่่�วโมง นอกจากนี้้� โรงพยาบาล
สถาบัันโรคไตภููมิริ าชนคริินทร์์ (“สถาบัันโรคไต”) ยัังคงทำำ�การวิิจัย
ั
และพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดภาวะไตวายเรื้้�อรััง
รวมทั้้�งยัังคงจััดโครงการเผยแพร่่ความรู้้�สู่่�ประชาชนทุุก 3 เดืือน
เพื่่�อเผยแพร่่ความรู้้� วิิธีก
ี ารป้้องกััน แนะนำำ�แนวทางการรัักษา
โรคไต และเคล็็ดลัับการดููแลสุุขภาพให้้ผู้้�ป่ว่ ยที่่�มีปั
ี ญ
ั หาโรคไต
ได้้มีค
ี วามรู้้�และความเข้้าใจที่่�ดีี สามารถอยู่่�กัับสภาวะที่่�เป็็นอยู่่�และ
มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีีขึ้้�น ขณะเดีียวกัันช่ว่ งที่่�เกิิดการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ยัังได้้จัด
ั การให้้ความรู้้�ผ่่านทางเพจเฟซบุ๊๊�กของ
โรงพยาบาล และการประชาสััมพัันธ์ท
์ างสื่่�อมวลชน โดยในปีี 2563
คณะทีีมผู้้�วิิจัย
ั จากสถาบัันโรคไต ได้้จัดสั
ั ัมมนาใหญ่่ “พััฒนารููปแบบ
การดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรััง” ภายใต้้โครงการวิิจัย
ั เรื่่อ
� ง “การศึึกษา
ผลของการให้้การดููแลผู้้�ป่่วยโรคไตเรื้้�อรัังแบบบููรณาการ

(integrated care) ในระดัับโรงพยาบาลชุุมชน” ซึ่ง
�่ ไทยเบฟได้้ทำ�ำ งาน
ร่่วมกัับสถาบัันโรคไต ในการประชาสััมพัันธ์เ์ ผยแพร่่ความรู้้�เรื่่อ
� งการ
ป้้องกัันการเกิิดโรคไตอย่่างต่่อเนื่่อ
� งมาตั้้�งแต่่โรงพยาบาลเริ่่ม
� เปิิด
ดำำ�เนิินการ
ปััจจุุบัน
ั สถาบัันโรคไตมีีจำ�น
ำ วนผู้้�ป่่วยที่่�มาฟอกเลืือดด้้วยเครื่่อ
� ง
ไตเทีียม มากถึึง 8,446 ราย และดำำ�เนิินการปลููกถ่่ายไตสำำ�เร็็จ
เป็็นจำ�น
ำ วน 49 ราย
นอกจากนี้้�ได้้สนัับสนุุนและเผยแพร่่ข่า่ วประชาสััมพัันธ์์ อาทิิ
ข่่าววัันไตโลกเพื่่�อร่่วมรณรงค์์ให้้ความรู้้�เรื่่อ
� ง “โรคไต” เป็็นภััย
ใกล้้ตััวโดยใช้้หััวข้้อ “คััดกรอง ป้้องกััน รู้้�ทััน โรคไต” และบทความ
ให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งโรคไต ผ่่านสปอตวิิทยุุ รวมไปถึึงข่่าวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
โรคโควิิด-19 ในกรณีีกลุ่่�มผู้้�ป่่วยโรคไตจะมีีความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อโรค
ได้้สูง
ู กว่่าคนทั่่�วไป พร้้อมทั้้�งแนะนำำ�วิธี
ิ ก
ี ารปฏิิบัติ
ั ิ และการดููแล
ตนเองอย่่างเคร่่งครััด
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แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

มููลนิิธิหั
ิ วั ใจแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์

ไทยเบฟผสานความร่่วมมืือกัับมููลนิิธิหั
ิ ัวใจแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ในการสนัับสนุุนและเผยแพร่่ความรู้้�และ
ประชาสััมพัันธ์์ ภารกิิจทั้้�ง 3 ด้้านหลัักของมููลนิิธิิ อัันได้้แก่่
1. การช่่วยชีีวิตขั้้
ิ นพื้้
� �นฐาน CPR 2. โครงการหลััก 3 อ.ดีีต่่อใจ
(อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย) และ 3. โครงการกระโดดเชืือก
ทางเลืือกเยาวชน พ้้นโรคหััวใจ โดยในปีีนี้้�ได้้จัด
ั อบรมการช่่วยชีีวิต
ิ
ขั้้�นพื้้�นฐานให้้พนัักงานเพื่่�อสร้้างพนัักงานในเครืือไทยเบฟให้้
สามารถเป็็นวิท
ิ ยากรให้้ความรู้้�กัับสถานประกอบการ โรงเรีียน

ชุุมชน รวมถึึงตั้้�งให้้เป็็นทีีมเผชิิญเหตุุฉุก
ุ เฉิิน เพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชน
โดยมีีพนัักงานเข้้าร่่วมอบรมในรุ่่�นแรก จำำ�นวน 50 คน รวมถึึงช่่วย
ประชาสััมพัันธ์กิ
์ ิจกรรม JUMP FOR HEART VIRTUAL SCHOOL
GAME 2020 ให้้กัับโรงเรีียนร่่วมพััฒนา (Partnership school) และ
กิิจกรรมการดููแลหััวใจเพื่่�อให้้ห่่างไกลจากโรคหััวใจ การช่่วยชีีวิต
ิ
ขั้้�นพื้้� นฐาน และ CPR ผ่่านการประชาสัั มพัั นธ์์ทางช่่องทางออนไลน์์
ภาพยนตร์์สารคดีีสั้้� นและกิิจกรรมต่่าง ๆ ในวัันหััวใจโลก เพื่่� อสร้้าง
ความตระหนัักรู้้� (ศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ที่่�เพจเฟซบุ๊๊�ก heartfounda)

สถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา
สภากาชาดไทย

ช้้างคลิินิก
ิ เวชกรรม

ไทยเบฟร่่วมให้้การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของ
สถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา สภากาชาดไทย ซึ่่�งเป็็นสถาบััน
อุุดมศึึกษาด้้านการพยาบาล เปิิดสอนหลัักสููตรพยาบาล และ
ผู้้�ช่่วยพยาบาล อยู่่�ภายใต้้การดููแลอุุปถััมภ์์ของสภากาชาดไทย
อาทิิ มอบผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์ให้้กัับสถาบััน
จำำ�นวน 500 ลิิตร เพื่่�อใช้้สำำ�หรัับทำำ�ความสะอาดและป้้องกััน
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 พร้้อมทั้้�งยัังร่่วมประชุุม
คณะกรรมการการเงิินเป็็นประจำำ�ทุก
ุ เดืือนในฐานะกรรมการ
สถาบัันการเงิินอีก
ี ด้้วย

เป็็นเวลากว่่า 14 ปีี นัับตั้้�งแต่่ปีี 2549 ที่่� “ช้้างคลิินิิกเวชกรรม” ได้้ก่่อตั้้�ง
ขึ้้�นเพื่่�อช่่วยเหลืือประชาชนด้้านการแพทย์์ โดยโรงงานในเครืือ บริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างคุุณภาพ
ชีีวิตที่่
ิ �ดีีให้้แก่่สมาชิิกในชุุมชนรอบโรงงานเขตจัังหวััดกำำ�แพงเพชร
และจัังหวััดใกล้้เคีียง ให้้มีีโอกาสเข้้าถึึงการรัักษา และได้้รับ
ั การ
ดููแลจากสถานพยาบาลที่่�มีีประสิิ ทธิิภาพ ภายใต้้ปณิิธานของ
คุุณเจริิญ-คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ประธานและรองประธาน
กรรมการบริิษััทฯ ที่่�ดำำ�ริไิ ว้้ตั้้�งแต่่เมื่่อ
� ครั้้�งก่่อตั้้�งว่่า “คนไทยให้้กัันได้้”
นอกจากให้้บริิการทางการแพทย์์แล้้ว ยัังมีีหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�เพื่่�อ
ช่่วยเหลืือ และให้้บริิการตรวจรัักษาฟรีีแก่่ประชาชนในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ทำำ�ให้้ไม่่ต้้องเดิินทางไกลเสีียค่่าใช้้จ่า่ ย
มากมาย โดยในปีีที่่�ผ่่านมามีีจำ�น
ำ วนผู้้�รัับบริิการ จำำ�นวน 1,102 คน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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จากสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟ ได้้ตระหนััก
และให้้ความสำำ �คััญกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพของประชาชนเป็็นอย่่างยิ่่ง
� จึึงได้้ดำำ�เนิินการเพื่่�อสนัับสนุุน
ทุุกภาคส่่วน และประสานความช่่วยเหลืือไปยัังบุุคลากรทางการแพทย์์
หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชนและพนัักงานของกลุ่่�มธุุรกิิจใน
ทุุกระดัับ ด้้วยการดำำ�เนิินการดัังต่่อไปนี้้�

ส่่งมอบแอลกอฮอล์์ ร่่วมต้้านวิิกฤตโควิิด-19
ไทยเบฟได้้เร่่งดำำ�เนิินการผลิิตผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดที่่�มีี
แอลกอฮอล์์เป็็นส่่วนประกอบ (แอลกอฮอล์์ 72% และ 95%) เพื่่�อนำำ�
ไปใช้้ในการควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ให้้กัับหน่่วยงานบริิการสาธารณสุุข โรงพยาบาลศููนย์ข
์ นาดใหญ่่
โรงพยาบาลและศููนย์ก
์ ารแพทย์์ในมหาวิิทยาลััย โรงพยาบาลใน
มููลนิิธิธ
ิ รรมาภิิบาลทางการแพทย์์ และโรงพยาบาลต่่าง ๆ 76 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศ รวมไปถึึงหน่่วยงานภาครััฐต่่าง ๆ ที่่�ให้้บริิการและ
รัับผิิดชอบในเรื่่อ
� งการดููแลการป้้องกัันโรคโควิิด-19 อาทิิ สถาบััน
บำำ�ราศนราดููร โรงพยาบาลราชวิิถีี โรงพยาบาลศิิริริ าช โรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ และยัังมอบแอลกอฮอล์์ให้้กัับองค์์กรศาสนาต่่าง ๆ
อาทิิ วััด ศาสนสถานอื่่น
� ๆ สถานเอกอััครราชทููตต่่างประเทศประจำำ�
ประเทศไทย และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง อาทิิ กองทััพเรืือ กองทััพ
ภาคที่่� 1 บริิษัท
ั ท่่าอากาศยานไทย จำำ�กัด
ั (มหาชน) เครืือข่่ายประชารััฐ
รัักสามััคคีี และเครืือข่่ายภาคประชาสัังคมต่่าง ๆ
ไทยเบฟยัังได้้ผลิต
ิ สเปรย์์แอลกอฮอล์์ทำ�ำ ความสะอาดมืือ และส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์ให้้กัับสถาบัันการศึึกษา
ทั่่�วประเทศที่่�อยู่่�ในเครืือข่่ายของบริิษััท รวม 470 แห่่ง
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังสร้้างความร่่วมมืือกัับหลากหลายหน่่วยงาน
เพื่่�อส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อป้้องกัันโรคโควิิด-19 อาทิิ
• ไทยเบฟร่่วมกัับสภากาชาดไทย และกระทรวงมหาดไทย
ในการส่่ งมอบผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจากแอลกอฮอล์์
จำำ�นวน 266,000 ลิิตร เพื่่� อกระจายไปยัังชุุดปฏิิบััติิการและ
สถานบริิการสาธารณสุุข รวมถึึงประชาชน และผู้้�ยากไร้้ใน
76 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
• ไทยเบฟร่่วมกัับ บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ GC Group สนัับสนุุนเอธิิลแอลกอฮอล์์ 72%
ในรููปแบบเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือ สำำ�หรัับพกพา ขนาด 50 ซีีซีี
จำำ�นวน 1.1 ล้้านขวด เพื่่�อส่่งมอบให้้กัับกระทรวงสาธารณสุุข

นำำ�ไปแจกจ่่ายไปยัังอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้านทั่่�วประเทศ
ที่่�มีีส่่วนสำำ �คััญในการดำำ�เนิินการร่่วมกัับบุุคลากรทางการแพทย์์
และสาธารณสุุขในการป้้องกัันประชาชนจากการระบาดของโรค
โควิิด-19 ซึ่่�งถืือเป็็นความร่่วมมืืออัันดีีระหว่่างภาครััฐและเอกชน
ในการช่่วยเหลืือประชาชน ผู้้�ประสบภััยพิิ บััติิโรคระบาดในครั้้�งนี้้�
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•

•

กลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟ โดยบริิษััท เบฟเทค จำำ�กัด
ั ยัังได้้ผลิต
ิ
สเปรย์์แอลกอฮอล์์ทำำ�ความสะอาดมืือ จำำ�นวน 15,000 ขวด
ที่่�พััฒนาสููตรโดยกลุ่่�มเภสััชกร โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
สภากาชาดไทย เพื่่อ
� ส่่งมอบให้้มูล
ู นิิธิอ
ิ าสาเพื่่อ
� นพึ่่�ง (ภาฯ)
ยามยาก สภากาชาดไทย สำำ�หรัับเครืือข่่ายเตืือนภััยชุุมชน
เพื่่�อนพึ่่� ง (ภาฯ) 19 ชุุมชนทั่่�วประเทศ
กลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟ โดยบริิษััท เบฟเทค จำำ�กััด ลงนาม
ความร่่วมมืือกัับ กรมการแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข
เพื่่�อสนัับสนุุนการผลิิตเครื่่อ
� งสำำ�อางที่่�มีส่
ี ่วนผสมของ
แอลกอฮอล์์ เพื่่�อสุุขภาพอนามััยสำำ�หรัับมืือ ทั้้�งนี้้�รวมการ
ส่่งมอบแอลกอฮอล์์แล้้วกว่่า 1,088,176.02 ลิิตร

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ผลิิตและส่่งมอบหน้้ากากอนามััย Surgical Mask และ N95
ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการนำำ�เข้้าหน้้ากากอนามััยจากต่่างประเทศ
จำำ�นวน 530,000 ชิ้้น
� โดยจำำ�นวน 130,000 ชิ้้น
� ได้้บริิจาคให้้
โรงพยาบาล บุุคลากรทางการแพทย์์ 9 โรงพยาบาลแรก ได้้แก่่
โรงพยาบาลศููนย์ย
์ ะลา โรงพยาบาลกำำ�แพงเพชร โรงพยาบาล
ปััตตานีี โรงพยาบาลบึึงกาฬ โรงพยาบาลสงขลา โรงพยาบาล
พิิจิต
ิ ร โรงพยาบาลสตููล โรงพยาบาลนราธิิวาส โรงพยาบาล
สุุไหงโกลก และอีีกจำำ�นวน 400,000 ชิ้้น
� ได้้มอบให้้พนัักงานใช้้
ระหว่่างให้้บริิการ ขณะเดีียวกัันได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งสายการผลิิต
หน้้ากากอนามััย พร้้อมจััดซื้้อ
� เครื่่อ
� งจัักรสำำ�หรัับผลิิตหน้้ากาก
อนามััย Surgical mask ซึ่่�งสามารถผลิิตได้้ จำำ�นวน 3 ล้้านชิ้้น
�
ต่่อเดืือน รวมถึึงจััดซื้้อ
� เครื่่อ
� งจัักรสำำ�หรัับผลิิตหน้้ากากอนามััย
N95 ซึ่�ง
่ สามารถผลิิตได้้ จำำ�นวน 1.2 ล้้านชิ้้น
� ต่่อเดืือน โดยได้้มีี
การจััดพื้้�นที่่�ผลิิตแยกให้้เป็็นสััดส่่วนเพื่่�อให้้เป็็นเขตปลอดเชื้้�อ เพื่่�อ
มอบให้้พนัักงาน บุุคลากรทางการแพทย์์ และบริิจาคให้้สาธารณะ

สนัับสนุุนเงิิน 100 ล้้านบาท ให้้กับ
ั “กองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััย
โควิิด 19 (และโรคระบาดต่่าง ๆ)”
“กองทุุนชัย
ั พััฒนาสู้้�ภััยโควิิด 19 (และโรคระบาดต่่าง ๆ)” เป็็นกองทุุน
ที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงพระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ ให้้มูล
ู นิิธิชั
ิ ย
ั พััฒนา
จััดตั้้ง
� เพื่่�อช่่วยเหลืือโรงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์ในการ
จััดซื้้อ
� วััสดุุอุป
ุ กรณ์์และสิ่่�งของที่่�มีค
ี วามจำำ�เป็็น ในการรัักษาผู้้�ป่่วย
โควิิด-19 วััตถุป
ุ ระสงค์์การสนัับสนุุนคืือเพื่่�อสนัับสนุุนการช่่วยเหลืือ
โรงพยาบาล และบุุคลากรทางการแพทย์์ และจััดซื้้อ
� อุุปกรณ์์ที่่จำ
� �ำ เป็็น
ตามดุุลยพิินิิจของมููลนิิธิชั
ิ ย
ั พััฒนา
เพื่่�อช่่วยเหลืือโรงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์ ไทยเบฟจึึงได้้
สนัับสนุุนกองทุุนดัังกล่่าวในนามมููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีีจำ�น
ำ วน 100
ล้้านบาท และสนัับสนุุนน้ำ�ดื่
ำ ม
่� ในนามบริิษัท
ั ไทยเบฟฯ มููลค่่า 1 ล้้านบาท

โออิิชิิ ให้้ สู้้�ภััยโควิิด-19 มอบเงิินและผลิิตภััณฑ์์อาหารเครื่่�องดื่่�ม รวม 24 ล้้านบาท แก่่บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์
กลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟ โดยบริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ
หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย ดำำ�เนิินโครงการ
“โออิิชิิ ให้้ สู้้�ภััยโควิิด-19” เพื่่�อมอบเงิินบริิจาคโรงพยาบาลแห่่งละ
2 ล้้านบาท และผลิิตภััณฑ์์อาหาร-เครื่่อ
� งดื่่�มโออิิชิิ รวม 10 ล้้านบาท
ประกอบด้้วยเครื่่อ
� งดื่่�ม โออิิชิิ โกลด์์ ชาเขีียวพรีีเมีียม และแซนด์์วิช
ิ

โออิิชิิ อีีทโตะ บรรจุุในตู้้�แช่่เย็็นที่่�จัดตั้้
ั �งให้้บริิเวณแผนกผู้้�ป่่วยติิดโรค
โควิิด-19 โดยจััดส่่งทุุกวัันตลอดระยะเวลา 3 เดืือน รวมมููลค่่าทั้้�งหมด
24 ล้้านบาท ให้้แก่่โรงพยาบาลทั้้�ง 7 แห่่ง ประกอบด้้วย
โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า โรงพยาบาล
ศิิริริ าช โรงพยาบาลรามาธิิบดีี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
โรงพยาบาลราชวิิถีี และสถาบัันบำำ�ราศนราดููร เพื่่� อสนัับสนุุนและ
อำำ�นวยความสะดวกให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์

โออิิชิิ ภายใต้้โออิิชิิ กรีีนทีี ยัังได้้มีส่
ี ่วนบริิจาคแอลกอฮอล์์ให้้แก่่
ผู้้�ประสบภััยในต่่างประเทศ อาทิิ ประเทศลาว และกััมพูู ชา อีีกด้้วย
โออิิชิไิ ด้้บริิจาคแอลกอฮอล์์ให้้กัับกระทรวงสาธารณสุุขประเทศกััมพูู ชา
จำำ�นวน 3,600 ลิิตร และกระทรวงสาธารณสุุขประเทศลาว จำำ�นวน
2,100 ลิิตร เพื่่�อส่่งต่่อให้้กัับโรงพยาบาลต่่าง ๆ ในแต่่ละประเทศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่งปันคุณค่า

ศููนย์์ตรวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์วิภ
ิ าวดีี
(Prolab Vibhavadi Medical Technology Clinic)
ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งศููนย์ต
์ รวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์
วิิภาวดีีเพื่่�อเป็็นศูนย์
ู ใ์ นการตรวจหาเชื้้�อช่่วยป้้องกัันการแพร่่ระบาด
ของโรค โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่� อตรวจคััดกรองพนัักงาน
รวมถึึงให้้บริิการบุุคลากรทางการแพทย์์โดยไม่่มีค่
ี ่าใช้้จ่า่ ยเพื่่�อ
สนัับสนุุนการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่� ขณะเดีียวกัันหากหน่่วยงานภาครััฐ
หรืือประชาชนที่่�สนใจสามารถขอเข้้ารัับบริิการโดยมีีอัต
ั ราค่่าบริิการ
ที่่�ต่ำำ�กว่่าการตรวจเชื้้�อที่่�โรงพยาบาลเอกชนทั่่�วไปซึ่่�งจะช่่วยลด
ค่่าใช้้จ่า่ ยในการต่่อสู้้�กัับโควิิด-19 จากข้้อมููลตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 16 เมษายน
จนถึึงวัันที่่� 21 กรกฎาคม 2563 มีีพนัักงานในเครืือเข้้ารัับการตรวจ
ทั้้�งสิ้้�น จำำ�นวน 12,077 คน ซึ่่�งมีีการตรวจซ้ำำ�รอบสองในกลุ่่�มของ
พนัักงานในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร อาทิิ KFC สตาร์์บัค
ั ส์์ โออิิชิิ รวมถึึง
ร้้านอาหารในเครืือ จำำ�นวน 3,893 คน เนื่่�องจากต้้องให้้บริิการ
ลููกค้้าเป็็นจำ�น
ำ วนมาก จึึงต้้องมีีการตรวจซ้ำำ�ทุก
ุ 3 เดืือน หรืือ
พิิจารณาตามความเหมาะสมของการระบาดของโรคโควิิด-19
อีีกครั้้�ง เพื่่�อให้้เกิิดความมั่่�นใจในความปลอดภััยในการให้้บริิการ
กัับลููกค้้า รวมมีีการเข้้าตรวจทั้้�งสิ้้�นจำ�น
ำ วน 15,970 ครั้้�ง ซึ่�ง
่ จนถึึง
ปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟยัังคงมีีการป้้องกัันการติิดเชื้้�ออย่่างเคร่่งครััด
และยัังไม่่พบการติิดเชื้้�อในกลุ่่�มพนัักงานแต่่อย่่างใด นัับเป็็น
ความสำำ�เร็็จอย่่างยิ่่ง
� งตรวจได้้รับ
ั มาตรฐานและผ่่านการ
� โดยเครื่่อ
รัับรองจากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ให้้สามารถตรวจหาโรค
โควิิด-19 ซึ่�ง
่ ใช้้เทคนิิคแบบ Real time PCR ในเบื้้�องต้้นจะสามารถ
ตรวจได้้ประมาณ 500 รายต่่อวััน และจะมีีการพัั ฒนาไปสู่่�การ
ตรวจเชื้้�อได้้ 800 – 1,000 ราย ต่่อวััน ในคลิินิก
ิ แห่่งนี้้�ใช้้เครื่่อ
� ง
ของบริิษััท Bioneer จากสาธารณรััฐเกาหลีี เป็็นเครื่่อ
� งแบบ
Semi-Automate ทั้้�งยัังใช้้เกณฑ์์การตรวจตามมาตรฐานของ
องค์์การอนามััยโลก (WHO) และได้้ดำำ�เนิินการจััดซื้้อ
� เครื่่อ
� ง
Cobas 6800 ของบริิษััท Roche ซึ่่�งเป็็นเครื่่อ
� งแบบ Fully
Automate Real time PCR ที่่�ผ่่านการรัับรองศููนย์ค
์ วบคุุม
โรคติิดต่่อประเทศสหรััฐอเมริิกา (Centers of Disease Control
and Prevention: CDC) เป็็นเครื่่อ
� งประเภทเดีียวกัับที่่�ใช้้
ที่่�โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สถาบัันบำ�ำ ราศนราดููร เพื่่�อตรวจหา
โรคโควิิด-19

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ไทยเบฟยัังคงเดิินหน้้าสานต่่อกิิจกรรมสร้้างสรรค์์และแบ่่งปััน
ทางด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
ส่่งเสริิมสุุขภาพอนามััยที่่�ดีีของทุุกคนในสัังคมไทย ด้้วยความ
เชื่่อ
� มั่่�นว่า่ การมีีสุข
ุ ภาพดีี คืือต้้นทุนที่่
ุ �ดีีที่่�สุดที่่
ุ �จะส่่งผลให้้ทุก
ุ คน
สามารถสร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่�ดีี อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�งตนเอง สัังคม
และประเทศชาติิไปพร้้อมกัับการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ อย่่างเป็็นสุข
ุ

นายแพทย์์วิศิ
ิ ิษฎ์์ ประสิิ ทธิิศิิริกุ
ิ ล
ุ
รองผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันบำำ�ราศนราดููร

ขอขอบคุุณไทยเบฟ ที่่�ได้้มอบผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาด
แอลกอฮอล์์ สำำ�หรัับล้้างมืือ และทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์์
เครื่่อ
� งมืือแพทย์์ และพื้้�นผิิวต่่าง ๆ ในโรงพยาบาลให้้แก่่
สถาบัันบํําราศนราดููร เนื่่อ
� งจากความจำำ�เป็็นในการใช้้แอลกอฮอล์์
ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นจากสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
ดัังนั้้�นแอลกอฮอล์์ที่่�ได้้รับ
ั มอบมาทำำ�ให้้สถาบัันบำ�ำ ราศนราดููร
สามารถมีีใช้้ได้้นานกว่่า 5 เดืือน ซึ่�ง
่ ผมซาบซึ้้�งเป็็นอย่่างยิ่่ง
� ที่่�
ไทยเบฟได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั และเข้้าร่่วมในการขัับเคลื่่อ
� น
มาตรการต่่าง ๆ เพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ให้้เราสามารถผ่่านพ้้นวิก
ิ ฤตครั้้�งนี้้�ไปด้้วยกััน

พลเรืือตรีี เกษม หวลบุุตตา
เจ้้ากรมวิิทยาศาสตร์์ทหารเรืือ

กรมวิิทยาศาสตร์์ทหารเรืือใช้้แอลกอฮอล์์สำ�ำ หรัับทำำ�ความสะอาด
ฆ่่าเชื้้�อ ที่่�ศูนย์
ู ป้
์ อ
้ งกัันโควิิด-19 ที่่�สััตหีีบ ที่่�รับ
ั ประชาชนกลัับ
จากอู่่�ฮั่่�น และเป็็นสถานที่่�กัักตััว และได้้นำำ�แอลกอฮอล์์ไปผลิิต
เจลล้้างมืือเพื่่�อทำำ�การฆ่่าเชื้้�อโรคให้้กัับบุุคลากรที่่�ทำำ�งานใน
พื้้�นที่่�เสี่่�ยง ซึ่�ง
่ ที่่�ศูนย์
ู เ์ ฝ้้าระวัังฐานทััพเรืือสััตหีีบ มีีอัต
ั ราการใช้้
ประมาณพัันลิิตรต่่อเดืือน ทั้้�งการชำำ�ระล้้างสถานที่่� ยานพาหนะ
อุุปกรณ์์ต่่าง ๆ จึึงต้้องขอขอบคุุณไทยเบฟ ที่่�เข้้ามาร่่วม
สนัับสนุุนและให้้ความสำำ�คััญกัับเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�ต้้องทำำ�งานหนััก
และอยู่่�ในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงในภาวะวิิกฤตเช่่นนี้้�
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กีีฬามีีความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ ของประชาชนทั้้�งในด้้านสุุขภาพ
พลานามััย และจิิตใจ โดยกีีฬาสามารถช่่วยสร้้างการมีีส่่วนร่่วม สร้้างเครืือข่่าย
ชุุมชน สร้้างความเข้้มแข็็งให้้กัับครอบครััว ตลอดจนการสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้มีี
คุุณธรรม มีีวินั
ิ ัย และมีีความรัับผิิดชอบต่่อหน้้าที่่� เคารพในสิิทธิิของตนเองและ
ผู้้�อื่่น
� เพื่่�อเป็็นรากฐานที่่�ดีีของสัังคม ตลอดระยะเวลากว่่า 20 ปีี ไทยเบฟยัังคง
เดิินหน้้าสนัับสนุุนและพััฒนาด้้านกีีฬาหลากหลายประเภท ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัก
ั ได้้รับ
ั การ
ยอมรัับและได้้มาตรฐานสากล ด้้วยนโยบายที่่�มั่่น
� คงภายใต้้แนวคิิด “สร้้างคน
ด้้วยกีีฬา สร้้างคุุณค่่าด้้วย Sportsmanship” มุ่่�งหวัังที่่�จะเห็็นทุก
ุ คนในสัังคม
มีีจิต
ิ ใจเป็็นนัักกีีฬา มีีการพััฒนาทั้้�งทางด้้านร่่างกายและทััศนคติิที่่�ดีี รวมไปถึึง
การสร้้างพัันธมิิตรและความร่่วมมืือที่่�แข็็งแกร่่งในวงการกีีฬา พร้้อมทั้้�งพััฒนา
บุุคลากร ผู้้�เล่่นและผู้้�ฝึึกสอนให้้มีคุ
ี ณ
ุ ภาพสำำ�หรัับวงการกีีฬาได้้อย่่างแท้้จริิง
เน้้นการพััฒนาทัักษะความสามารถของเยาวชน สิ่่�งแวดล้้อมรอบตััวเยาวชน
โดยมีีเป้้าหมายร่่วมกัันคืือ สร้้างรากฐานด้้านกีีฬาที่่�ถูก
ู ต้้องและพััฒนาความสามารถ
ไปสู่่�การเป็็นนัักกีีฬาอาชีีพ กีีฬาของชาติิ และเป็็นประโยชน์์ต่่อการดำำ�เนิินงานของ
องค์์กรให้้พััฒนาสู่่�ความยั่่ง
� ยืืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่� (ThaiBev Football Academy)
ไทยเบฟจััดทำำ�โครงการฝึึกอบรมและเสริิมสร้้างทัักษะการเล่่น
ฟุุ ตบอลที่่�ถูก
ู ต้้องตามมาตรฐานสากลให้้แก่่เยาวชนอายุุระหว่่าง
6 - 18 ปีี มาอย่่างต่่อเนื่่�องนานกว่่า 10 ปีี โดยไม่่คิิดค่่าใช้้จ่า่ ย
เยาวชนที่่�มาเข้้ารัับการฝึึกจะใช้้เวลาเฉลี่่�ยประมาณ 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน
โค้้ชและทีีมงานจะต้้องมาถึึงสถานที่่�ฝึก
ึ 1 - 2 ชั่่�วโมงล่่วงหน้้า เพื่่�อ
หารืือแผนการฝึึกและจััดเตรีียมพื้้� นที่่�ในการฝึึก ซึ่�ง
่ จะมีีการฝึึก
แบบต่่อเนื่่�องมีีพััฒนาการแต่่ละครั้้�งที่่�แตกต่่างกัันไป
นัับว่่าเป็็นโครงการที่่�สร้้างกระแสความเปลี่่�ยนแปลงในการพััฒนา
กีีฬาฟุุ ตบอลระดัับเยาวชนอย่่างกว้้างขวาง โดยมีีเยาวชนเข้้ารัับ
การฝึึกอบรมเพื่่�อพััฒนาความสามารถเป็็นนัักฟุุ ตบอลอาชีีพ
จำำ�นวนมากขึ้้�นทุก
ุ ปีี เฉลี่่�ย 500 คน ต่่อวััน ทุุกเสาร์์ - อาทิิตย์์
ซึ่�ง
่ เป็็นเยาวชนหน้้าเดิิมที่่�มาเข้้ารัับการฝึึกอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยจะมีี
เยาวชนรุ่่�นใหม่่เข้้ามารัับการฝึึกเฉลี่่�ย 40 - 50 คน ต่่อเดืือน
ซึ่�ง
่ ไทยเบฟมุ่่�งหวัังให้้ไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่� เป็็นโครงการ
พื้้�นฐานที่่�สามารถสร้้างนัักฟุุ ตบอลอาชีีพที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพให้้กัับ
วงการกีีฬาฟุุ ตบอลของไทย
นอกเหนืือจากฟุุ ตบอลระดัับเยาวชนแล้้ว ไทยเบฟยัังสนัับสนุุน
ฟุุ ตบอลในระดัับอาชีีพมาตลอด 20 ปีีที่่�ผ่่านมา ทำำ�ให้้วงการ
ฟุุ ตบอลอาชีีพของไทยมีีความเข้้มแข็็งและมีีมูล
ู ค่่าสููงที่่�สุด
ุ
ในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ทีีมสโมสรฟุุ ตบอลอาชีีพต่่าง ๆ มีีการ
พััฒนามาตรฐาน มีีฐานแฟนคลัับที่่�แท้้จริิงมากขึ้้�น สร้้างอััตรา
ค่่าตอบแทนที่่�ดีีและมั่่�นคงอย่่างชััดเจน ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟยัังได้้รับ
ั การ
ยอมรัับว่่าเป็็นองค์์กรที่่�ให้้การสนัับสนุุนอย่่างต่่อเนื่่�อง “เพราะไม่่ใช่่
แค่่เพีียงฟุุ ตบอลไทย แต่่เพื่่�อคนไทยทั้้�งชาติิ” สามารถสร้้างการ
จดจำำ�และถืือว่่าเป็็นผู้้�นำำ�ในวงการฟุุ ตบอลของไทย
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โครงการช้้างคลิินิก
ิ ฟุุ ตบอลเคลื่่�อนที่่� (Chang Mobile Football Clinic)
โครงการฝึึกอบรมทัักษะการเล่่นฟุุตบอลเคลื่่�อนที่่�แห่่งแรกของ
ไทยซึ่�ง
่ เป็็นโครงการกระจายโอกาสเพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านกีีฬาฟุุ ตบอล
แก่่เยาวชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกลที่่�เปิิดดำำ�เนิินการมานานกว่่า 7 ปีีแล้้ว
โดยลัักษณะการฝึึกจะคล้้ายกัับโครงการไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่�
(ThaiBev Football Academy) แต่่มีค
ี วามแตกต่่างกัันคืือการ
เข้้าถึึงเยาวชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล และความสามารถของเยาวชน
ในแต่่ละพื้้�นที่่� โดยเฉลี่่�ยการฝึึกอบรมฟุุ ตบอลในระดัับเยาวชน
ในแต่่ละครั้้�ง ใช้้เวลาไม่่เกิิน 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน เป็็นระยะเวลาไม่่เกิิน
1 - 3 วััน
กรณีีที่่ใ� ช้้เวลาฝึึกมากกว่่า 1 วััน ส่่วนใหญ่่จะเป็็นพื้้�นที่่ที่่
� ห่
� า่ งไกลมาก ๆ
เดิินทางไปถึึงยาก จึึงใช้้โอกาสอย่่างเต็็มที่่� เช่่น แขวงต่่าง ๆ ใน
สาธารณรััฐประชาธิิปไตยประชาชนลาว โค้้ชผู้้�ฝึก
ึ สอนจำำ�เป็็นต้้อง
ใช้้เวลาในการเตรีียมแผนการฝึึกสอนมาก่่อน ด้้วยเยาวชนในแต่่ละ
พื้้�นที่่�มีค
ี วามสามารถไม่่เท่่ากััน ดัังนั้้�นก่่อนการฝึึก ทีีมงานและโค้้ช
ผู้้�ฝึึกสอนจะเดิินทางไปดููพื้้�นที่่�หาข้้อมููลจากผู้้�นำำ�ชุุมชนเพื่่�อทำำ�ความ
เข้้าใจในข้้อจำำ�กััดของเยาวชนที่่�มารัับการฝึึก เตรีียมพื้้� นที่่�ที่่�ใช้้
ในการฝึึก และหารืือร่่วมกัันในการจััดแผนการฝึึกให้้เหมาะสม
ซึ่�ง
่ สามารถใช้้เป็็นแบบอย่่างการฝึึกสอนที่่�ถูก
ู ต้้องให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้อง
ในกีีฬาฟุุ ตบอลของแต่่ละพื้้�นที่่�เข้้าใจและนำำ�ไปปฏิิบัติ
ั ิ
โครงการคลิินิิกฟุุ ตบอลเคลื่่�อนที่่�จะจััดขึ้้�นจำ�น
ำ วน 20 ครั้้�งต่่อปีี
ตามงบประมาณที่่�ได้้รับ
ั โดยใช้้เวลาทำำ�การฝึึกอบรม 3 - 8 วััน
ซึ่ง
�่ แผนการฝึึกอบรมดำำ�เนิินการตามมาตรฐานสากลคืือ การจััดตั้้�ง
ฐาน เลี้้�ยง – ส่่ง – โหม่่ง – ยิิง – การลงเกม (Small Side Game
Football) โดยจะเพิ่่�มระดัับความยากขึ้้�นไปเรื่่อ
� ย ๆ ตามความ
สามารถของเยาวชนในพื้้�นที่่�นั้้�น ๆ

ปััจจุุบัน
ั โครงการช้้างคลิินิิกฟุุ ตบอลเคลื่่�อนที่่� (Chang Mobile
Football Clinic) สามารถเป็็นต้้นแบบของการทำำ�คลิินิิกฟุุ ตบอลเพื่่�อ
เยาวชนที่่�มีม
ี าตรฐานและเป็็นที่่รู้้�จั
� ก
ั อย่่างกว้้างขวางโดยได้้รับ
ั การตอบรัับ
ดีีขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับจากภููมิภ
ิ าคต่่าง ๆ นอกจากนี้้�ยัง
ั ได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจาก
บุุคลากรทั้้�งภาครััฐและเอกชน ช่่วยสนัับสนุุนให้้โครงการแข็็งแกร่่ง
และยั่่�งยืืน โดยมีีเป้้าหมายจะเปิิดคลิินิิกฟุุ ตบอลเคลื่่�อนที่่�ให้้ครบ
77 จัังหวััด ในปีี 2565 และจะกระจายการดำำ�เนิินการในทุุกเดืือนของปีี
เฉลี่่�ย 2 - 4 ครั้้�ง ต่่อเดืือน ตามฤดููกาล (รวมถึึงหน้้าฝน) ทั้้�งนี้้�ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ความเหมาะสมของช่่วงเวลาและความต้้องการของชุุมชนในพื้้�นที่่�
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ช้้างฟุุ ตบอลชุุมชน (Chang Football Community)
ฟุุ ตบอลชุุมชนเป็็นการสร้้างฐานเครืือข่่ายกีีฬาฟุุ ตบอลเพื่่�อเยาวชนในส่่วนภููมิภ
ิ าค ซึ่่ง
� ไทยเบฟได้้พััฒนาต่่อยอดมาจาก คลิินิก
ิ ฟุุ ตบอล
เคลื่่อ
� นที่่� (Chang Mobile Football Clinic) เพื่่�อขยายช่่องทางการเรีียนรู้้�และฝึึกฝนกีีฬาฟุุ ตบอลของเยาวชน ใน 5 ชุุมชน ดัังนี้้�
•	บ้้านปุุเปืือย อำำ�เภอน้ำำ�ยืืน จัังหวััดอุบ
ุ ลราชธานีี
•	บ้้านแม่่โมกข์์ ตำำ�บลกรููด อำำ�เภอกาญจนดิิษฐ์์ จัังหวััดสุรุ าษฎร์์ธานีี
• คริิส เอฟซีี - ดอยม่่อนแจ่่ม อำำ�เภอแม่่ริม
ิ จัังหวััดเชีียงใหม่่
•	หิินโคน อคาเดมี่่� - บ้้านหิินโคน อำำ�เภอกาบเชิิง จัังหวััดสุริุ น
ิ ทร์์
•	ศููนย์เ์ ยาวชนชายบ้้านกรุุณา จัังหวััดสมุุทรปราการ
ทั้้�งนี้้� ในการเลืือกพื้้�นที่่�ทั้้�ง 5 แห่่ง เริ่่ม
� ต้้นจากความร่่วมมืือที่่�ดีีและ
ความต้้องการของชุุมชนพื้้�นที่่� โดยมีีเหตุุผลและปััจจััยสำำ�คััญ คืือ
1.

กลุ่่�มบุุคลากรในชุุมชนและผู้้�ดำำ�เนิินโครงการในชุุมชนเสีียสละ
งบประมาณ เวลา ฯลฯ เพื่่�อฝึึกอบรมกีีฬาฟุุ ตบอลให้้กัับ
เยาวชนในพื้้�นที่่� โดยเปิิดสอนให้้แบบไม่่มีก
ี ารเก็็บค่่าใช้้จ่า่ ย
ในช่่วงเย็็นหลัังเลิิกเรีียนให้้ใช้้พื้้�นที่่�ของโรงเรีียนในชุุมชนเป็็น
สถานที่่�ฝึก
ึ อบรม โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือที่่�ดีีและต่่อเนื่่�องจาก
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน และผู้้�อำำ�นวยการศููนย์ฝึ
์ ก
ึ

2. เพื่่�อสร้้างชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง โดยใช้้กีีฬาฟุุ ตบอลเป็็นสื่่�อกลาง
ในการพััฒนาเยาวชนของชุุมชน สู่่�เส้้นทางการเป็็นนัักฟุุ ตบอล
อาชีีพ เพื่่�อแก้้ไขปััญหาสัังคมต่่าง ๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในชุุมชน ซึ่่ง
� ใน

บางชุุมชนสามารถก่่อตั้้�งเป็็นอคาเดมี่่� และมีีเยาวชนเข้้ารัับการฝึึก
อบรมแบบต่่อเนื่่อ
� ง มีีความเข้้มแข็็ง สามารถต่่อยอดสู่่�การเป็็น
นัักฟุุ ตบอลอาชีีพได้้ เช่่นที่่� คริิส เอฟซีี ม่่อนแจ่่ม / หิินโคน อคาเดมี่่�
3. ในกรณีีของศููนย์เ์ ยาวชนชายบ้้านกรุุณา จัังหวััดสมุุทรปราการ
ได้้สร้้างความร่่วมมืือด้้วยเหตุุผลสำำ�คัญ
ั คืือ การมีีส่่วนช่่วยลดความ
รุุนแรง และการแลกเปลี่่�ยนแนวทางการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ เพื่่�อให้้เยาวชน
มีีความหวััง โดยนำำ�นัักฟุุ ตบอลที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียงประสบความสำำ�เร็็จ
เข้้าไปแลกเปลี่่�ยน แนะนำำ�เส้้นทางชีีวิตกั
ิ ับเยาวชนในบ้้านกรุุณา
เพื่่�อฝึึกทัักษะฟุุ ตบอลแบบสัันทนาการ ซึ่�ง
่ ปััจจุุบัน
ั ได้้ปรัับเปลี่่�ยน
การจััดให้้ศูนย์
ู เ์ ยาวชนชายบ้้านกรุุณาเป็็นรูป
ู แบบ Chang
Football Community ยัังคงมีีความร่่วมมืือในการเปิิดคลิินิิก
เคลื่่�อนที่่�ให้้กัับศููนย์เ์ ยาวชนแห่่งนี้้�อยู่่�เป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้สนัับสนุุนทั้้ง
� งดื่่�ม
� ในด้้านอุุปกรณ์์การฝึึกฟุุ ตบอล เครื่่อ
เพื่่�อการฝึึกซ้้อม รวมถึึงการเพิ่่�มพูู นทัก
ั ษะความรู้้�ด้า้ นอื่่น
� ๆ ให้้กับ
ั เยาวชน
ครููผู้้�ฝึึก และทีีมงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่� อให้้โครงการนี้้�ไม่่ใช่่เพีี ยงแค่่
สร้้างโอกาสให้้กับ
ั เยาวชน แต่่ยังั มีีจุดมุ่่�
ุ งหมายเพื่่�อสร้้างชุุมชนที่่�เข้้มแข็็ง
และยั่่�งยืืนให้้กัับสัังคมอีีกทางหนึ่่�งด้้วย

โครงการช้้างเผืือกของโรงเรีียนอััสสัั มชััญธนบุุรีี
ความเป็็นพัันธมิิตรและความร่่วมมืือระหว่่างไทยเบฟกัับโรงเรีียน
อััสสััมชััญธนบุุรี ี ที่่�มีจุ
ี ดมุ่่�
ุ งหมายร่่วมกัันพััฒนาเยาวชนสู่่�ความ
สำำ�เร็็จให้้ก้้าวไปเป็็นนัักฟุุ ตบอลอาชีีพ โดยตลอดระยะเวลากว่่า
10 ปีีที่่�ผ่่านมา สามารถสร้้างนัักฟุุ ตบอลอาชีีพที่่�มีีคุณ
ุ ภาพให้้กัับ
วงการฟุุ ตบอลไทยอย่่างมากมาย ทั้้�งในระดัับอาชีีพ ระดัับชาติิ
และระดัับต่่างประเทศ ทำำ�ให้้โครงการช้้างเผืือกของโรงเรีียน
อััสสััมชััญธนบุุรีเี ป็็นอคาเดมี่่�ฟุุตบอลในระดัับเยาวชนที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียง
และได้้รับ
ั การยอมรัับว่่าสามารถผลิิตนัักฟุุ ตบอลอาชีีพที่่�ดีีและ
มีีคุณ
ุ ภาพให้้กัับวงการฟุุ ตบอลได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
•

ในแต่่ละปีีมีนั
ี ักเรีียน – นัักฟุุ ตบอลในโครงการช้้างเผืือก
ที่่�จบจากโรงเรีียนอััสสััมชััญธนบุุรี ี เฉลี่่�ย 20 - 25 คน และ
บุุคคลเหล่่านี้้�ร้อ
้ ยละ 90 สามารถเข้้าสู่่�เส้้นทางของการเป็็น
นัักฟุุ ตบอลอาชีีพ ตลอดระยะเวลากว่่า 10 ปีีที่่�ผ่่านมาของ
การสนัับสนุุน สามารถสร้้างนัักฟุุ ตบอลอาชีีพได้้กว่่า 250 คน

•

โครงการช้้างเผืือก ของโรงเรีียนอััสสััมชััญธนบุุรี ี ได้้พััฒนาอย่่าง
ต่่อเนื่่�องจนเป็็นที่่�พััฒนานัักฟุุ ตบอลระดัับเยาวชนสู่่�การเป็็น
นัักฟุุ ตบอลอาชีีพได้้อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีี มีีจำ�น
ำ วนนัักฟุุ ตบอลของ
โครงการได้้รับ
ั คััดเลืือกให้้ติิดทีีมชาติิในระดัับอายุุต่่าง ๆ (14 / 16 /
18 ปีี ) อยู่่�ตลอดเวลา โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียน และผู้้�อำำ�นวยการโครงการช้้างเผืือกเป็็นอย่่างดีี

116

การพัฒนาด้านกีฬา

โครงการเล่่นไม่่เลิิก

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

•

•

“เครื่่อ
� งดื่่�มตราช้้าง” ร่่วมกัับสมาคมกีีฬาฟุุ ตบอลแห่่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ สนัับสนุุนวงการฟุุ ตบอล
ไทย โดยเปิิดตััว “โครงการเล่่นไม่่เลิิก” เพื่่�อสร้้างเสีียงเชีียร์์
สร้้างขวััญและพลัังใจให้้กัับทีีมชาติิไทยตลอดเส้้นทางของ
การแข่่งขัันสู่่�ฟุุตบอลโลกที่่�จะเกิิดขึ้้�นในปีี พ.ศ. 2565 รวมถึึง
การอััดฉีีดงบประมาณให้้กัับนัักกีีฬาและทีีมงานในการคว้้า
ทุุกคะแนน ทุุกประตููที่่�เกิิดขึ้้�นในการแข่่งขััน เพื่่� อเป็็นคำำ�มั่่�น
สััญญาว่่า “ช้้างศึึก เล่่นไม่่เลิิก เราช้้างศึึกเบอร์์ 12 ก็็จะเชีียร์์
ไม่่เลิิก” โดยโครงการช้้างศึึกเล่่นไม่่เลิิกจะยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป
ในทิิศทางและแผนงานต่่าง ๆ ที่่�เหมาะสมกัับสถานการณ์์
ตลอดเส้้นทางของการพััฒนากีีฬาฟุุ ตบอลไทย
ไทยเบฟจััดงบอััดฉีีดให้้กัับนัักฟุุ ตบอล และทีีมงาน เมื่่อ
� สร้้าง
ผลงานที่่�น่่าประทัับใจ และยัังจััดทำำ�เสื้้�อช้้างศึึกเบอร์์ 12 เพื่่�อให้้
พนัักงานและผู้้�เกี่่�ยวข้้องสวมใส่่ในการเชีียร์์ทีีมชาติิไทยที่่�
สนามแข่่งขัันทุก
ุ ครั้้�ง และสวมใส่่ในกิิจกรรมต่่าง ๆ ของบริิษััท
เพื่่�อแสดงถึึงการส่่งแรงใจ แรงเชีียร์์

บาสเกตบอล
บาสเกตบอลเป็็นกีีฬาสากลที่่�ได้้รับ
ั ความนิิยมทั่่�วโลก ด้้วย
คุุณลัักษณะเฉพาะของกีีฬาที่่�เน้้นทัักษะความรวดเร็็ว แม่่นยำ�ำ และ
พละกำำ�ลัังความแข็็งแกร่่ง ประกอบกัับการตััดสิินใจและการ
เคลื่่�อนไหวร่่างกายที่่�รวดเร็็ว ทำำ�ให้้บาสเกตบอลเป็็นกีีฬาที่่�ส่่งเสริิม
กลไกการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายให้้ทำำ�งานประสานกัันได้้อย่่างดีี
โดยไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนกีีฬาบาสเกตบอลในประเทศไทยมา
นาน 8 ปีี เพื่่�อร่่วมพััฒนากีีฬาบาสเกตบอลในระดัับเยาวชน และ
สร้้างเส้้นทางสู่่�การเป็็นนัักกีีฬาอาชีีพที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ
ไทยเบฟร่่วมมืือกัับสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค ในการเปิิดคลิินิิก
ฝึึกอบรมกีีฬาบาสเกตบอลภายในโรงเรีียนให้้กัับเยาวชน
จำำ�นวน 4 ครั้้�งต่่อปีี ซึ่่ง
� แต่่ละปีีมีเี ยาวชนเข้้ารัับการฝึึกกว่่า 600 คน
เต็็มกำำ�ลัังประสิิทธิิภาพของผู้้�ฝึึกสอนและนัักบาสเกตบอลอาชีีพ
ของไฮเทค โดยใช้้นัักบาสเกตบอลที่่�มีชื่
ี อ
่� เสีียงในระดัับทีีมชาติิของ
สโมสรในการร่่วมฝึึกอบรม เพื่่�อสร้้างแรงบัันดาลใจให้้กัับเยาวชน
และในปีีที่่�ผ่่านมาทีีมบาสเกตบอลอาชีีพ “ไฮเทค” ยัังสร้้างผลงานที่่�
โดดเด่่นมากขึ้้�น สามารถครองแชมป์์ได้้ทุก
ุ รายการบาสเกตบอล
อาชีีพ

•

•

•

ไทยเบฟให้้ความร่่วมมืือในการประชาสััมพัันธ์ข่
์ า่ วคราวความเป็็นไป
ของนัักฟุุ ตบอลทีีมชาติิไทย เพื่่�อให้้สาธารณชนได้้รับ
ั ทราบ
ผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารขององค์์กร เช่่น Thai Talent Facebook
หรืือเว็็บไซต์์ สื่่�อสิ่่�งพิิมพ์์ต่่าง ๆ ที่่�ไทยเบฟเข้้าไปมีีส่่วนดำำ�เนิินการ
ไทยเบฟให้้ความร่่วมมืือกัับสมาคมกีีฬาฟุุ ตบอลฯ เพื่่�อสนัับสนุุน
การสร้้างทีีมฟุุ ตบอลเยาวชน โดยการจััดตั้้�งกองทุุนพััฒนากีีฬา
ฟุุ ตบอลเพื่่�อเยาวชน ตั้้�งแต่่ปีี 2559 และจะดำำ�เนิินต่่อเนื่่�องไปเป็็น
ระยะเวลา 10 ปีี นั่่�นคืือการสร้้างคน เพื่่�อยืืนยัันและย้ำำ�เตืือนว่่า
เรา “จะเล่่นไม่่เลิิก” จนกว่่าฟุุ ตบอลไทยจะประสบความสำำ�เร็็จ
ซึ่�ง
่ ผลการแข่่งขัันของทีีมชาติิไทยในรอบปีีที่่�ผ่่านมาอยู่่�ในระดัับ
ที่่�น่่าพึึงพอใจ
ไทยเบฟได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากบุุคลากรในวงการฟุุ ตบอลไทย
ทุุกระดัับ เข้้าร่่วมเปิิดโครงการกว่่า 500 คน และได้้รับ
ั การ
สนัับสนุุนจากพนัักงานไทยเบฟ และประชาชนทั่่�วไปอีีกกว่่า
7,000 คน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ฟิิกเกอร์์สเก็็ตและสปีีดสเก็็ตติ้้ง
�
ฟิิกเกอร์์สเก็็ตเป็็นกีีฬาสากลที่่�คนไทยไม่่คุ้้�นเคย แต่่ด้้วยความ
ท้้าทาย ความยากลำำ�บาก และภาพแห่่งความงดงามของกีีฬา
ประเภทนี้้�เป็็นสิ่่�งที่่�เยาวชนไทยให้้ความสนใจเข้้ามาเรีียนรู้้�ฝึึกฝน
และเข้้าร่่วมการแข่่งขัันมากขึ้้�นเป็็นลำำ�ดัับ โดยตลอดระยะเวลา
ที่่�ผ่่านมากีีฬาฟิิกเกอร์์สเก็็ตและสปีีดสเก็็ตติ้้�งของไทยได้้สร้้าง
ผลงานเยี่่�ยมยอดในระดัับอาเซีียน เอเชีีย และระดัับโลกอย่่าง
น่่าอััศจรรย์์ โดยนัักกีีฬาฟิิกเกอร์์สเก็็ตได้้ 2 เหรีียญทอง
ในกีีฬาซีีเกมส์์ปีี 2560 และ 2561
ในปีี 2563 ได้้สิิทธิ์์�เข้้าร่่วมการแข่่งขัันกีีฬาโอลิิมปิิกฤดููหนาวที่่�
ประเทศสวิิตเซอร์์แลนด์์ ซึ่่�งไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนกีีฬาทั้้�งสอง
ประเภทมายาวนานถึึง 8 ปีี ด้้วยเป้้าหมายและเจตนารมณ์์ที่่�ไม่่ได้้
มุ่่�งหวัังเพีียงแค่่รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จเท่่านั้้�น แต่่ยังั มองถึึงอนาคต
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�ต้้องการผลิิตนัักกีีฬาที่่�มีีความสามารถและพัั ฒนา
ไปสู่่�การเป็็นผู้้�ฝึก
ึ สอนและผู้้�ตััดสิินในระดัับนานาชาติิได้้ในที่่�สุด
ุ
ไทยเบฟเป็็นองค์์กรเดีียวที่่�ให้้การสนัับสนุุนสมาคมฟิิกเกอร์์สเก็็ต
เพื่่� อให้้สมาคมฯ สามารถบรรลุุเป้้าหมายแผนงานได้้อย่่าง
มีีประสิิ ทธิิภาพ และมีีผลงานออกมาอย่่างต่่อเนื่่�อง เนื่่�องจาก

ฟิิกเกอร์์สเก็็ตเป็็นกีีฬาที่่�ยัง
ั อยู่่�ในวงจำำ�กััด สร้้างความนิิยมและการรัับรู้้�
ได้้ยังั ไม่่มาก ไทยเบฟยัังได้้ช่ว่ ยในการประชาสััมพัันธ์์ จััดทำ�ำ เนื้้�อหาต่่าง ๆ
ข่่าวสาร ผลงาน ผลสำำ�เร็็จ เส้้นทางของการสร้้างนัักกีีฬาฟิิกเกอร์์สเก็็ต
ผ่่านการสื่่�อสารในช่่องทางต่่าง ๆ อีีกด้้วย

การพััฒนากีีฬาช่่วงโควิิด-19
จากสถานการณ์์โควิิด-19 วงการกีีฬาได้้รับ
ั ผลกระทบในทุุกระดัับ
และทุุกชนิิดกีีฬา ทั้้�งการแข่่งขัันระดัับอาชีีพและกิิจกรรมต่่าง ๆ
ต้้องถููกยกเลิิกและเลื่่�อนออกไป ศููนย์ฝึ
์ ก
ึ กีีฬาต้้องหยุุดการให้้
บริิการ โครงการ “Train at Home” คืือวิิถีีใหม่่ที่่�เกิิดขึ้้�นเพราะ
หน้้าที่่�ของนัักกีีฬาไม่่สามารถหยุุดการฝึึกซ้้อม ต้้องดููแล
สมรรถภาพร่่างกายอย่่างต่่อเนื่่�อง ไทยเบฟได้้ร่ว่ มมืือกัับพัันธมิิตร
กีีฬา สร้้างช่่องทางการติิดตามข่่าวสาร สร้้างการรัับรู้้�และความ
เข้้าใจในแวดวงกีีฬา เช่่น

1.

เผยแพร่่ข้อ
้ มููลระบบการฝึึกซ้้อมแบบ Train at Home ของ
นัักกีีฬาต่่าง ๆ ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ ในช่่องทาง YouTube และ Thai
Talent Facebook เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจและเรีียนรู้้�เทคนิิคใหม่่ ๆ
ของนัักกีีฬา รวมถึึงความรู้้�ด้้านวิิทยาศาสตร์์การกีีฬาในช่่วงเวลา
ของปััญหาโควิิด-19 เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในวิิธีก
ี ารดููแลร่่างกาย
และการฝึึกซ้้อมของนัักกีีฬา โดยในช่่วงระยะเวลา 2 เดืือน ระหว่่าง
เดืือนเมษายน - พฤษภาคม มีีข้อ
้ มููลผู้้�เข้้าถึึงและเข้้าชมการนำำ�เสนอ
ดัังนี้้�

YouTube [ยอดการเข้าชม]

Facebook [ยอดการเข้าชม]

Instagram [ยอดการเข้าชม]

127

1,145,400

-

พันธมิตรในวงการและนักกีฬา

317,000

4,239,587

1,223,897

รวมทั้งสิ้ น

317,127

5,384,987

1,223,897

Thai Talent

2. ความร่่วมมืือจากทีีมงานและนัักกีีฬามานำำ�เสนอเรื่่อ
� งราวต่่าง ๆ
ในหลากหลายรููปแบบ ทั้้�งให้้ความรู้้� สร้้างความสนุุกสนานผ่่าน
กิิจกรรมและการพูู ดคุย
ุ ในรายการ “ถามปุ๊๊�บ ตอบปั๊๊�บ” และ
Thai Talent Talk ทาง Thai Talent Facebook ตลอดระยะ
เวลาที่่�ว่า่ งเว้้นจากการแข่่งขััน
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ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งมั่่�นสานต่่อพัันธกิิจต่่าง ๆ เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของ
การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุณ
ุ ค่่าแห่่งการเติิบโต แม้้ในบางครั้้�งจะมีี
ความท้้าทายจากสถานการณ์์บางอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�น แต่่ไทยเบฟยัังคง
มีีความมั่่�นคงที่่�จะเป็็นผู้้�ร่ว่ มพััฒนากีีฬาให้้ก้้าวสู่่�มิิติิของความยั่่�งยืืน
อย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป

70% ของเยาวชน

ที่่�เข้้าร่่วมโครงการฟุุ ตบอลอย่่างสม่ำำ�เสมอ มีีสุข
ุ ภาพแข็็งแรง
สมบููรณ์์ มีีทัักษะการเล่่นฟุุ ตบอลที่่�ถูก
ู ต้้อง สามารถต่่อยอดไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จ

เยาวชนได้้รับ
ั โอกาส
เข้้าร่่วมมากขึ้้�น

5% ต่่อปีี
แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

การกระจายโอกาสสู่เยาวชน

โครงการที่่�สนัับสนุุน

•
•
•

ไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่�
ช้้างคลิินิิกฟุุ ตบอลเคลื่่�อนที่่�
ช้้างฟุุ ตบอลชุุมชน

เยาวชนเข้้าร่่วม

โครงการไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่�

70,000

เฉลี่่�ย
คน ต่่อปีี
สร้้างเครืือข่่ายด้้านความร่่วมมืือจาก
ผู้้�ปกครองกว่่า 200 คน และมีีผู้้�ปกครอง
เข้้าร่่วมเป็็นจิิตอาสาเฉลี่่�ย 50 คน ต่่อปีี

เยาวชนพััฒนาสู่่�ระดัับ
อาชีีพมากขึ้้�น

5% ต่่อปีี

การพัฒนาสู่นักกีฬาอาชีพ

30% ของเยาวชน

โครงการที่่�สนัับสนุุน

•
•
•
•
•
•

ช้้างซอคเกอร์์สคููล
ช้้างเผืือก ของโรงเรีียน
อััสสััมชััญธนบุุรี ี
ไทยทาเลนท์์ กอล์์ฟเฟอร์์
ฟิิกเกอร์์สเก็็ต
วอลเลย์์บอล
เทนนิิส

ที่่�ร่ว่ มโครงการฟุุ ตบอลในแต่่ละปีี สามารถพััฒนาสู่่�การเป็็น
นัักฟุุ ตบอลมืืออาชีีพในสโมสรฟุุ ตบอลระดัับต่่าง ๆ และ

20%

สามารถใช้้ความรู้้�ความสามารถ
ต่่อยอดสู่่�การเป็็นบุุคลากรในวงการฟุุ ตบอลต่่าง ๆ

การแข่่งขัันฟุุตบอล รุ่่�นอายุุ 13 ปีี ที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ของไทย
มีีทีีมฟุุ ตบอลเยาวชนจากทั่่�วทุก
ุ ภููมิิภาค
เข้า้ ร่่วมการแข่่งขัันกว่่า

300 ทีีม ในแต่่ละปีี

เยาวชนสามารถพััฒนาเป็็น

นัักฟุุ ตบอลอาชีีพกว่่า

50%

กระจายโอกาสการเรีียนรู้้�ฟุุ ตบอลอย่่างถููกวิิธีสู่่�
ี เยาวชนในภููมิภ
ิ าคกว่่า

11,000 คน ต่่อปีี

สร้้างเครืือข่่ายบุุคลากรด้้านกีีฬาฟุุ ตบอลในชุุมชนเพิ่่�มขึ้�น
้ ปีีละ

10%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

โครงการพััฒนากีีฬากอล์์ฟเพื่่�อเยาวชน
เยาวชน >1,000 คน เข้้าร่่วม
โครงการกอล์์ฟทุุกปีี
ในปีี 2563 เยาวชนได้้เทิิร์น
์ โปรเป็็น

15

นัักกอล์์ฟอาชีีพ
คน
และได้้แชมป์์ระดัับประเทศไทย
3 คน (4 รายการ)

นัักเทนนิิสเยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ

นัักกอล์์ฟอาชีีพในโครงการ

ได้้พััฒนาระดัับฝีีมืืออย่่างต่่อเนื่่�อง 25 คน

3 คน
สามารถพััฒนาสู่่�ระดัับสากล

ปีีละ

50%

ของนัักกีีฬาวอลเลย์์บอลเยาวชน
ได้้พััฒนาต่่อยอดสู่่�การเป็็นนัักกีีฬาอาชีีพ

500

คน

30% ของเยาวชนในระดัับต่่าง ๆ
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ จะมีีเส้้ นทาง

สู่่�การเป็็นนัักกีีฬาเทนนิิสอาชีีพ

การแข่่งขัันวอลเลย์์บอลชาย-หญิิง ในระดัับ
ภููมิภ
ิ าค มีีเยาวชนเข้้าร่่วมการแข่่งขัันปีล
ี ะ

46,000 คน
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สร้้างทีีมงานที่่�แข็็งแกร่่งจำำ�นวน

40 คน

การแข่่งขัันพากย์์เรืือยาวในระดัับเยาวชน
มีีเยาวชนเข้้าร่่วมโครงการ ปีีละ

เพื่่�อดำำ�เนิินงานใน 11 ประเภทกีีฬา
(85 โครงการ) โดยทีีมงานจะทำำ�หน้้าที่่�
ในด้้านการประสานงาน / การจััดกิิจกรรม /
การประชาสััมพัันธ์โ์ ครงการทั้้�งระบบ

>1,000 คน

และสามารถต่่อยอดสร้้างอาชีีพ

พัันธมิิตรที่่�เข้้มแข็็ง
จากการสนัับสนุุนกีีฬาอย่่างต่่อเนื่่�อง ปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟได้้รับ
ั การยอมรัับและมีีภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีในวงกว้้าง และได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากพัันธมิิตร
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างมากมาย
เครือข่ายช่วยพัฒนาสั งคม และเครือข่ายกีฬาที่เข้มแข็ง

•
•
•

เครือข่ายช่วยแก้ปญ
ั หา และต่อยอดทางธุรกิจ

200 หน่่วยงาน

5 พื้้�นที่่�

8,000 บุุคลากรสำำ�คััญ

100 บุุคลากรสำำ�คััญ

ช่่วยพััฒนาระบบอคาเดมี่่�ท้้องถิ่่�นในประเทศไทย
นำำ�แนวคิิดหลัักการพััฒนาสัังคมด้้วยกีีฬาของบริิษััทฯ ไปต่่อยอด
ในสัังคม
เยาวชนที่่�มีทั
ี ักษะความสามารถ มีีโอกาสพััฒนาไปสู่่�นัักกีีฬาอาชีีพ

•
•

ช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการต่่อยอดการขายผลิิตภััณฑ์์
ช่่วยแก้้ปัญ
ั หาการเสีียโอกาสทางการขายผลิิตภััณฑ์์

พัันธมิิตรในวงการกีีฬาประเภทต่่าง ๆ

สื่่�อกลางระหว่่างนัักฟุุ ตบอลและโค้้ชชั้้นนำ
� ำ�

และมีีพัันธมิิตร
ที่่�มีค
ี วามเหนีียวแน่่นและให้้ความร่่วมมืือในด้้านต่่าง ๆ
กัับองค์์กร > 10 แห่่ง

ในการสร้้างองค์์ความรู้้�ด้้านฟุุ ตบอลและ
แรงบัันดาลใจให้้กัับเยาวชนในแต่่ละปีี

>10 ประเภท

>20 คน และเยาวชน > 500 คน
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แบ่งปันคุณค่า

ผมมีีความพอใจและสุุขใจเสมอที่่�ได้้ทำำ�งานร่่วมกัับไทยเบฟ
ในโครงการพััฒนาฟุุ ตบอลเพื่่�อเยาวชน เพราะเห็็นถึึง
ความจริิงใจและจริิงจัังในการทำำ�งาน ไทยเบฟมีีความเข้้าใจ
มีีโครงสร้้างในการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นระบบ และที่่�สำำ�คััญคืือ
ความต่่อเนื่่�อง ซึ่�ง
่ ถืือเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการพััฒนากีีฬาฟุุ ตบอล
อย่่างยั่่�งยืืน .... ผมไม่่ต้อ
้ งการให้้ใครมาเสีียเวลา เสีียงบประมาณ
กัับความไม่่จริิงจััง การเป็็นนัักกีีฬาก็็เช่่นกััน ทำำ�อย่่างไรให้้อยู่่�
ในมาตรฐานตลอดเวลา ถ้้าเป็็นนัักกีีฬาต้้องมีีวินั
ิ ัยและทุ่่�มเท
ในการฝึึกซ้้อมอย่่างสม่ำำ�เสมอ มีีความเข้้าใจในเกม เล่่นเป็็นทีีม
ในการแข่่งขััน และควรสร้้างเป้้าหมายที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่ให้้กับ
ั ตนเองเสมอ
ทุุกคนก็็จะพบกัับความสำำ�เร็็จ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

วิิทยา เลาหกุุล (โค้้ชเฮง)
อดีีตนัักฟุุตบอลทีีมชาติิ / อดีีตประธานเทคนิิคของสมาคมกีีฬา
ฟุุตบอลฯ / ปััจจุุบัน
ั ประธานเทคนิิคของสโมสรชลบุุรีี เอฟซีี

สำำ�หรัับกิ๊๊�บการที่่�มีโี อกาสได้้เป็็นนัักกีีฬาวอลเลย์์บอลทำำ�ให้้เราเข้้าใจ
และเรีียนรู้้�ถึึงความพ่่ายแพ้้และชััยชนะ ได้้ร่ว่ มมืือเล่่นกัันเป็็นทีีม
ช่่วยเหลืือกััน ให้้กำำ�ลัังใจกััน และสิ่่�งที่่�สำำ�คััญคืือ มิิตรภาพต่่อเพื่่�อน
ร่่วมอาชีีพ ในเวลานี้้�อยากใช้้ประสบการณ์์ทุก
ุ อย่่างที่่�ได้้รับ
ั
มาถ่่ายทอดให้้กับ
ั รุ่่�นน้้อง ๆ เพื่่�อช่่วยสร้้างโอกาสให้้ได้้ก้า้ วเข้้ามาเป็็น
นัักกีีฬาอาชีีพ เหมืือนกัับที่่�เราได้้รับ
ั โอกาสจากผู้้�ใหญ่่ จากไทยเบฟ
ที่่�ได้้ช่ว่ ยสนัับสนุุนและผลัักดัันวงการวอลเลย์์บอลไทยอย่่าง
ต่่อเนื่่�องตลอดมา

วิิลาวััลย์์ อภิิญญาพงศ์์ (กิ๊๊�บ)
กััปตัันทีีมวอลเลย์์บอลหญิิงทีีมชาติิไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
การกระจายโอกาส
Opportunity

2563

2568

กระจายโอกาสฝึึกทัักษะฟุุ ตบอลจาก 66 จัังหวััด (ปีี 2562) เพิ่่� มเป็็น

•

68 จัังหวััด เพิ่่�มขึ้้�น 3% จากเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ร้อ้ ยละ 5 ต่่อปีี

ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการมากขึ้้�นร้้อยละ 2 (ภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19) จากเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ร้อ
้ ยละ 5 ต่่อปีี

ส่่งเสริิมและกระจายโอกาสให้้
เยาวชนได้้ฝึก
ึ ทัักษะฟุุ ตบอล
จากโครงการทั้้�ง

•

สร้้างการรัับรู้้�และสร้้างคุุณภาพโครงการมากขึ้้�น จากเดิิมร้้อยละ 80
(ปีี 2562) เป็็นร้อ
้ ยละ 100

76 จัังหวััด

•

การพััฒนาเยาวชน
สู่่�นัักกีีฬาอาชีีพ
Career

2563
ประเภทกีีฬา
ฟุ ตบอล
กอล์ฟ
ฟิกเกอร์สเก็ต

รวม

2564-2568

ผู้้�เข้้าร่่วม
โครงการ (คน)

ระดัับอาชีีพ
(คน/ปีี)

93,304

77

1,967

29

139

54

95,410

160*

เป้้าหมายพัั ฒนาเยาวชนสู่่�
นัักกีีฬาอาชีีพ

5-10% ต่่อปีี

สามารถพัั ฒนาเยาวชนสู่่�
นัักกีีฬาอาชีีพได้้

176 คน ในปีี 2564

* เป้้าหมายพัั ฒนาเยาวชนสู่่�นัักกีีฬาอาชีีพร้อ
้ ยละ 5 ต่่อปีี โดยในปีี 2563
สามารถสร้้างนัักกีีฬาเยาวชนอาชีีพได้้เกิินเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้จากปีี 2562 คืือ 108 คน
เป็็น 160 คน (เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 48)
ซึ่่�งเป็็นจำ�น
ำ วนที่่�มากกว่่าเป้้าหมายของ ปีี 2568 (137 คน) อีีกด้้วย

การสร้าง
ความเป็นเลิศ
สู่บคค
ุ ลต้นแบบ
Role Model

2563
สนัับสนุุนและสร้้างความเป็็นเลิิศ
ให้้นัักกีีฬาสู่่�
บุุคคลต้้นแบบจากเดิิม
20 คนในปีี 2562

22 คน

เพิ่่� มเป็็น
(เพิ่่� มขึ้้�นร้้อยละ 10 มากกว่่า
เป้้าหมายเดิิมที่่�ตั้้�งไว้้ที่่�ร้อ
้ ยละ 5 ต่่อปีี)

2564-2568
เป้้าหมายในการสนัับสนุุนและ
สร้้างความเป็็นเลิิศให้้
นัักกีีฬาสู่่�บุุคคลต้้นแบบเพิ่่� มขึ้้�น

5-10% ต่่อปีี

สามารถสนัับสนุุนและ
สร้้างความเป็็นเลิิศให้้นัักกีีฬาสู่่�
บุุคคลต้้นแบบ

24 คน ในปีี 2564
การเพิ่่�มเครืือข่่าย
Network

2563
หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน

>200 หน่่วยงาน
บุุคลากรที่่�สำำ�คััญในวงการกีีฬา

>8,000 คน

2564-2568
เพิ่่� มเครืือข่่ายที่่�เข้้มแข็็ง

10% ต่่อปีี

หน่่วยงานภาครััฐและเอกชน

>250 หน่่วยงาน
บุุคลากรที่่�สำำ�คััญในวงการกีีฬา

>9,000 คน

การอนุรก
ั ษ์ศล
ิ ปะ
และวัฒนธรรมของชาติ
การอนุุรัก
ั ษ์์มรดกทางวััฒนธรรมและประเพณีีต่่าง ๆ ถืือเป็็นวาระสำำ�คััญของ
ประเทศไทย เพื่่�อสืืบสานและถ่่ายทอดศิิลปวััฒนธรรมและประเพณีีอันดี
ั ีงาม
ไปยัังคนรุ่่�นหลััง ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาและส่่งเสริิมด้้าน
ศิิลปวััฒนธรรม โดยมีีเป้้าหมาย “นำำ�ความเป็็นไทยสู่่�สากล” และเพื่่�อ “สร้้างสรรค์์
คุุณค่่าสู่่�สัังคมอย่่างมั่่นค
� งและยั่่ง
� ยืืน” ผ่่านแนวทางการสืืบสาน รัักษา และ
ต่่อยอดเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าสู่่�สัังคมอย่่างมั่่นค
� งและยั่่ง
� ยืืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

สืืบสานศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีีอันดี
ั ง
ี ามของประเทศ เพื่่�อเผยแพร่่
ถ่่ายทอด ศึึกษาเรีียนรู้้� โดยยัังดำำ�รงหััวใจสำำ�คััญและแก่่นแท้้ไว้้
ผ่่านการสนัับสนุุนหน่่วยงานและบุุคคลเพื่่�อสืืบสานศิิลปวััฒนธรรม
ไทยและสากล
รัักษา อนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปวััฒนธรรมอัันดีีงาม หรืืออััตลัักษณ์์นั้้�น ๆ ให้้
ดำำ�รงอยู่่�ตลอดไป โดยมีีแผนงานการทำำ�นุุบำ�รุ
ำ ง
ุ รัักษาโบราณสถาน
ศิิลปวััตถุุ ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาระทางประวััติศ
ิ าสตร์์ ขนบธรรมเนีียม
ประเพณีี เพื่่�อรัักษาให้้ชนรุ่่�นหลััง
ต่่อยอดองค์์ความรู้้�ด้้านศิิลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนงของหน่่วยงาน
หรืือบุุคลากรด้้านศิิลปวััฒนธรรม ที่่�มีคว
ี ามเชี่่�ยวชาญ และ
ทัักษะเฉพาะ ให้้มีโี อกาสพััฒนาขีีดความสามารถเพิ่่�มขึ้้�น โดยมีี

กลุ่มงานภาพถ่าย

นิิทรรศการภาพถ่่ายเฉลิิมพระเกีียรติิ
พระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษก พุุ ทธศัักราช 2562
วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหาร มููลนิิธิิ “ทุุน
พระพุุ ทธยอดฟ้้า” ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ร่่วมกัับ มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
และไทยเบฟ จััดนิิทรรศการเพื่่�อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในโอกาส ครบรอบ 1 ปีี แห่่งการ
พระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษก พุุ ทธศัักราช 2562 โดยได้้รับ
ั พระราชทาน
พระบรมราชานุุญาตให้้จัด
ั แสดงร่่วมกัับภาพถ่่ายจากเครืือข่่าย
ช่่างภาพเยาวชนจิิตอาสา รวมทั้้�งสิ้้�น 47 ภาพ
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แผนงานสร้้าง หรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมขึ้้�นใหม่่ หรืือร่่วมมืือกัับ
ภาคีีต่่าง ๆ เพื่่�อต่่อยอดศิิลปวััฒนธรรมด้้านต่่าง ๆ
ไทยเบฟกำำ�หนดงานออกเป็็น 6 กลุ่่�ม (กลุ่่�มงานภาพถ่่าย กลุ่่�มงาน
ดนตรีี กลุ่่�มงานศิิลปกรรม กลุ่่�มงานประเพณีีวัฒ
ั นธรรม กลุ่่�มงาน
หนัังสืือทรงคุุณค่่า และกลุ่่�มงานด้้านอาเซีียน) โดยผสมผสานหลัักการ
ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของงานแต่่ละกลุ่่�มงานตามสภาพ
เหตุุปัจ
ั จััยทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร ได้้แก่่
1.
2.
3.
4.

การสร้้างสรรค์์โครงการ/กิิจกรรมใหม่่ (Innovation)
การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ (Sponsorship)
การร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์งานกัับพัันธมิิตร (Collaboration)
การบริิหารเครืือข่่ายด้้านศิิลปวััฒนธรรม (Partnership)
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
เสด็จเยือนประเทศไทย
ภาพถ่ายพระกรณียกิจสมเด็จพระสันตะปาปา จากกรมประชาสัมพันธ์
สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย และเครือข่ายช่างภาพเยาวชนจิตอาสา
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2562
20 ธันวาคม 2562 - 12 มกราคม 2563
ณ BAB Box @ One Bangkok เวลา 10.00-20.00 น.

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

สถานเอกอัครสมณฑูตวาติกัน

นิิทรรศการภาพถ่่ายสมเด็็จพระสัันตะปาปา
ฟรัังซิิส เสด็็จเยืือนประเทศไทย
ไทยเบฟ ร่่วมกัับสภาประมุุขแห่่งบาทหลวงโรมัันคาทอลิิกแห่่ง
ประเทศไทย กรมประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อมวลชนคาทอลิิกประเทศไทย
เครืือข่่ายช่่างภาพเยาวชนจิิตอาสา สมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมการถ่่ายภาพ และ BAB
Foundation จััดนิิทรรศการแสดงภาพถ่่ายพระกรณีียกิิจสมเด็็จ
พระสัันตะปาปา เสด็็จเยืือนประเทศไทย ระหว่่างวัันที่่� 20 ธัันวาคม
2562 - 12 มกราคม 2563 ณ BAB BOX @ One Bangkok
โดยได้้ความอนุุเคราะห์์ภาพถ่่ายจากกรมประชาสััมพัันธ์์ สื่่�อมวลชน
คาทอลิิกประเทศไทย และเครืือข่่ายช่่างภาพเยาวชนจิิตอาสา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเปิิดนิิทรรศการภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ “มหััศจรรย์์พรรณภาพ Photos
Wonderland” ณ หอศิิลปวััฒนธรรม กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 10 ธัันวาคม 2562

นิิทรรศการภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ไทยเบฟร่่วมกัับหน่่วยงานเอกชนอื่่�น ๆ ในการสนัับสนุุนนิท
ิ รรศการ
ภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ ประจำำ�ปีี 2562 ภายใต้้ชื่่อ
� “มหััศจรรย์์พรรณภาพ
Photos Wonderland” ซึ่่�งจััดโดยสมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ กรุุงเทพมหานคร หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่ง
กรุุงเทพมหานคร และมููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมการถ่่ายภาพ เพื่่�อเปิิดโอกาส
ให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้มีีโอกาสได้้ร่ว่ มตามรอยเสด็็จฯ และชื่่�นชม
พระอััจฉริิยภาพด้้านการถ่่ายภาพของสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ซึ่่�งทรง
พระกรุุณาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์ท
์ รงบัันทึก
ึ
ไว้้ระหว่่างการเสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปยัังสถานที่่�ต่่าง ๆ ทั้้�งในและ
ต่่างประเทศ ในช่่วงปีี 2561 - 2562 โดยจััดนิิทรรศการในช่่วง
ธัันวาคม 2562 ถึึงกุุมภาพัันธ์์ 2563

จำำ�นวนผู้้เ� ข้้าชมนิิทรรศการ
2559/2560

2560/2561

2561/2562

2562/2563

13 ธันวาคม 2559 ถึง
29 มกราคม 2560

12 ธันวาคม 2560 ถึง
4 มีนาคม 2561

11 ธันวาคม 2561 ถึง
10 มีนาคม 2562

10 ธันวาคม 2562 ถึง
16 กุมภาพันธ์ 2563

17,507 คน

66,597 คน

103,925 คน

43,472 คน
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

นิิทรรศการภาพถ่่าย “ฟิิล์ม
์ กระจก: เรื่่�องราว
เหนืือกาลเวลา”

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

สำำ�นัักหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ กรมศิิลปากร กระทรวงวััฒนธรรม
ร่่วมกัับ มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และไทยเบฟ จััดนิิทรรศการ “เฉลิิม
ฟิิล์์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำำ�แห่่งโลก” ระหว่่างวัันที่่� 25
พฤษภาคม - 28 กรกฎาคม 2561 ณ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ
หอศิิลป ถนนเจ้้าฟ้้า กรุุงเทพมหานคร เพื่่�อเฉลิิมฉลองโอกาสที่่�
องค์์การยููเนสโกประกาศขึ้้�นทะเบีียนให้้ฟิิล์์มกระจกและต้้นฉบัับ
ภาพถ่่ายชุุดหอพระสมุุดวชิิรญาณ เป็็นมรดกความทรงจำำ�แห่่ง
โลกเมื่่�อปีี 2560 โดยสำำ�นัักหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิได้้คััดเลืือก
มา 150 ภาพ จากจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 35,427 แผ่่น เพื่่�อนำำ�มาจััดแสดง
นิิทรรศการเผยแพร่่ภาพถ่่ายจากฟิิล์์มกระจกซึ่่�งเป็็นเอกสาร
ทางประวััติิศาสตร์์ของชาติิให้้ประชาชนได้้ศึึกษาเรีียนรู้้�
ในปีี 2563 มีีการจััดแสดงนิิทรรศการฟิิล์์มกระจก เรื่่�องราวเหนืือ
กาลเวลา ณ ห้้องนิิทรรศการหลััก ชั้้�น 8 หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่ง
กรุุงเทพมหานคร ระหว่่างวัันที่่� 10 กรกฎาคม ถึึงวัันที่่� 20 กัันยายน
2563 โดย ท่่านผู้้�หญิิงสิิริกิ
ิ ิติิยา เจนเซน รัับหน้้าที่่�ภััณฑารัักษ์์
คััดสรรภาพถ่่ายในอดีีตนำำ�มาจััดแสดงจำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 102 ภาพ
โดยเน้้นภาพถ่่ายที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงความเปลี่่�ยนแปลงของสยาม
ครั้้�งอดีีตในด้้านต่่าง ๆ โดยเฉพาะเมื่่�อวััฒนธรรมตะวัันตกเริ่่ม
� เข้้ามา
ผสมผสานกัับวิิถีีชีวิี ต
ิ ของชาวสยาม นิิทรรศการครั้้�งนี้้�ผู้้�ชมจะ
เสมืือนหนึ่่�งได้้ร่ว่ มเดิินทางไปในการเสด็็จประพาสหััวเมืืองต่่าง ๆ
ของพระบาทสมเด็็จพระจุุลจอมเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััวรัช
ั กาลที่่� 5
พร้้อมด้้วยเหล่่าข้้าราชบริิพารและพระบรมวงศานุุวงศ์์ ในนิิทรรศการ
จะเห็็นภาพชาวบ้้านตามหััวเมืืองต่่าง ๆ มาเข้้าเฝ้้ารอรัับเสด็็จ
อย่่างใกล้้ชิด
ิ รวมทั้้�งภาพสถานีีรถไฟหััวลำำ�โพงเมื่่�อเริ่่ม
� สร้้าง
ภาพชาวต่่างชาติิที่่�พำำ�นัักในสยาม เป็็นต้้น โดยมีียอดผู้้�เข้้าชม
นิิทรรศการทั้้�งสิ้้�น 84,217 คน
นอกจากนี้้� ไทยเบฟสนัับสนุุนงบประมาณในการจััดพิิมพ์์หนัังสืือ
“ฟิิล์ม
์ กระจกจดหมายเหตุุ หนึ่่�งพัันภาพประวััติศ
ิ าสตร์์รัตน
ั โกสิินทร์์”
เล่่ม ๒ ฟิิล์์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจํําแห่่งโลก โดยสำำ�นััก
หอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ ได้้เชิิญผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ พ
ิ ร้้อมผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เกี่่�ยวกัับภาพถ่่ายโบราณ ร่่วมจััดทำำ�คำ�ำ บรรยายและคััดเลืือกภาพถ่่าย
จำำ�นวน 205 ภาพ มาจััดพิิมพ์์ในหนัังสืือเล่่มดัังกล่่าวนี้้�

คุุณวิษณุ
ิ
ุ เครืืองาม รองนายกรััฐมนตรีี ร่่วมปาฐกถาพิิ เศษและเป็็นประธานในพิิ ธีเี ปิิด
นิิทรรศการ “ฟิิล์์มกระจก : เรื่่�องราวเหนืือกาลเวลา” ณ หอศิิลปวััฒนธรรม
กรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 9 กรกฎาคม 2563

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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การออกร้้านถ่่ายภาพ “ฉายานิิติก
ิ ร”
ห้้องภาพฉายานิิติิกรเป็็นห้้องภาพเฉพาะกิิจที่่�ไทยเบฟก่่อตั้้�งขึ้้�น
เพื่่�อให้้บริิการถ่่ายภาพบุุคคลในแบบย้้อนยุุค โดยห้้องภาพฉายานิิติก
ิ ร
จะร่่วมออกร้้านในงานหรืือโอกาสพิิเศษต่่าง ๆ ซึ่่�งจััดโดยหน่่วยงาน
ภาครััฐ ศาสนสถาน และองค์์กรการกุุศล เช่่น งาน “อุ่่�นไอรััก
คลายความหนาว สายน้ำำ�แห่่งรััตนโกสิินทร์์” ที่่�พระลานพระราชวัังดุุสิิต
และสนามเสืือป่่า งาน “เถลิิงศกสุุขสัันต์์ มหาสงกรานต์์ ตำำ�นานไทย”
ที่่�เมืืองมััลลิิกา จัังหวััดกาญจนบุุรี ี งาน “ศุุภมงคลสมััย ๑๕๐ ปีี
แห่่งการสถาปนาวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม” และ งาน “จิิบน้ำำ�ชา
ยามเย็็น ตามรอยสาส์์นสมเด็็จ” ที่่�พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิพระนคร
ห้้องภาพฉายานิิติิกรได้้รับ
ั ความนิิยมอย่่างกว้้างขวาง ผู้้�รัับบริิการ
จะได้้รับ
ั ภาพถ่่ายที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพสููงในราคาย่่อมเยา ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟ
มีีความตั้้�งใจให้้บริิการถ่่ายภาพเพื่่�อเป็็นสาธารณประโยชน์์โดย
ไม่่หวัังผลกำำ�ไร โดยรายได้้จากการถ่่ายภาพทั้้�งหมดได้้นำำ�ไปใช้้
เพื่่�อสาธารณประโยชน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ

โครงการประกวดภาพถ่่ายบัันทึึกประวััติศ
ิ าสตร์์
ประเทศไทยในสถานการณ์์โควิิด-19
“…จนกว่่าจะพบกัันใหม่่”
ไทยเบฟ ร่่วมกัับสมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
และมููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมการถ่่ายภาพ จััดประกวดภาพถ่่ายที่่�บันทึ
ั ก
ึ เหตุุการณ์์
และแสดงให้้เห็็นถึง
ึ การเปลี่่�ยนแปลง ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่กระจาย
ของโรคโควิิด-19 โดยภาพถ่่ายทั้้�งหมดที่่�ผ่่านการคััดเลืือกจะนำำ�ส่่งมอบ
ให้้กัับหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ เพื่่�อร่่วมบัันทึึกเป็็นจดหมายเหตุุของ
เหตุุการณ์์ประวััติิศาสตร์์สำำ�คััญครั้้�งหนึ่่�งของประเทศไทย

รางวััลชนะเลิิศ : ชััยสิิทธิ์์� รััตนชููศรีี

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก
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สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเปิิดงานนิิทรรศการภาพถ่่าย “60 ปีี วิิถีี แสง” ณ BAB BOX @ONE BANGKOK ถนนวิิทยุุ
วัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2563

นิิทรรศการภาพถ่่าย “60 ปีี วิิถีี แสง”
ไทยเบฟสนัับสนุุนนิิทรรศการภาพถ่่าย “60 ปีี วิิถีี แสง” เนื่่�องในโอกาสครบรอบ 60 ปีี สมาคม
ถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ จััดแสดงระหว่่าง 1 ถึึง 24 พฤศจิิกายน 2563
ณ BAB BOX โครงการ ONE BANGKOK เพื่่�อถ่่ายทอดเรื่่�องราวประวััติิศาสตร์์ วิิถีีวัฒ
ั นธรรม
และสภาพสัังคมที่่�ซุก
ุ ซ่่อนในภาพ ในงานมีีการแสดงภาพถ่่าย 262 ภาพถ่่าย จาก 262 นัักถ่่ายภาพ

โครงการประกวดภาพถ่่าย
Sustainability Action Hero
ไทยเบฟร่่วมกัับสมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์และ
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean) จััดโครงการประกวดภาพถ่่าย Sustainability
Action Hero โดยเน้้นภาพถ่่ายที่่�นำำ�เสนอแนวคิิด แนวทาง กระบวนการที่่�
สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�เป็็นไปตาม 17 เป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง
� ยืืนของสหประชาชาติิ (UN SDGs) เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน และ
ช่่วยเหลืือช่่างภาพอิิสระที่่�ประสบปััญหาเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ในงานนี้้� ผู้้�ส่่งภาพเข้้าประกวดได้้เรีียนรู้้�และทำำ�ความเข้้าใจ
เกี่่�ยวกัับการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน และส่่งภาพที่่�สอดคล้้องกัับ UN SDGs เข้้าประกวด
โดยมีีจำ�นวน
ำ
การส่่งภาพเข้้าประกวดทั้้�งสิ้้�น 1,000 ภาพ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

กลุ่มงานดนตรี

มููลนิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง)
ไทยเบฟสนัับสนุุนมููลนิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง)
ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2557 ทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่ายบุุคลากรด้้าน
ดนตรีีไทยเพื่่�อสร้้างสรรค์์กิิจกรรมอัันเป็็นประโยชน์์ต่่อวงการ
ดนตรีีไทย ส่่งเสริิมให้้นัักเรีียนระดัับประถมศึึกษาและระดัับ
มััธยมศึึกษาเข้้าค่่ายเยาวชนดนตรีีไทยศรทอง มีีโอกาสเรีียนรู้้�
จากบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญนอกโรงเรีียนและโครงการเพื่่�อนดนตรีี
โดยผ่่าน 3 โครงการหลััก ได้้แก่่ โครงการประกวดบรรเลงดนตรีี
ไทยศรทอง ชิิงถ้้วยพระราชทาน ในปีี 2563 มีีนัักเรีียนเข้้าร่่วม
ประกวดทั้้�งหมด 1,625 คน จาก 398 โรงเรีียน
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กลุ่มงานศิลปกรรม

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเปิิดนิิทรรศการศิิลปกรรมช้้างเผืือก ครั้้�งที่่� 9 และทรงวาดภาพ
ฝีีพระหััตถ์์พระราชทาน ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร วัันที่่� 8 กัันยายน 2563

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการประกวดศิิลปกรรมช้้างเผืือก
ไทยเบฟจััดโครงการประกวดศิิลปกรรมช้้างเผืือก อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 9 เพื่่�อสนัับสนุุนศิิลปะในเชิิงเสมืือนจริิงและศิิลปะรููปลัักษณ์์ โดย
ในปีี 2563 เป็็นการประกวดในหััวข้อ
้ “สยามเมืืองยิ้้ม
� ” โดยรางวััลชนะเลิิศสููงถึึง 1 ล้้านบาท

เทศกาลศิิลปะร่่วมสมััย บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020 (Bangkok Art Biennale 2020)
ไทยเบฟสนัับสนุุนเทศกาลศิิลปะร่่วมสมััย BAB 2020 นัับเป็็นครั้้ง� ที่่� 2 ของการจััดเทศกาลศิิลปกรรมร่่วมสมััย โดยมุ่่�งเน้้นการสร้้างสรรค์์
งานศิิลปะภายใต้้การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ในหััวข้อ
้ “ศิิลป์์สร้า้ ง ทางสุุข” (Escape Routes) เป็็นแนวทางการใช้้ศิิลปะเพื่่�อเยีียวยา เตืือนภััยและ
หาทางออก ให้้ความหวัังหลัังการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 โดยมีีศิิลปิินเข้้าร่่วมจาก 35 ประเทศ จาก 5 ทวีีป รวม 82 คน
งานจััดแสดงที่่� 9 สถานที่่�สำำ�คััญของกรุุงเทพฯ อาทิิ โครงการเดอะพาร์์ค โครงการวััน แบงค็็อก วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหาร
วััดอรุุณราชวรารามราชวรมหาวิิหาร วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร ล้้ง 1919 และมิิวเซีียมสยาม
โดยจััดแสดงตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 12 ตุุลาคม 2563 ถึึง 31 มกราคม 2564
การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทยเชื่่�อมั่่�นว่า่ โครงการบางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020 จะช่่วยเสริิมศัักยภาพการท่่องเที่่�ยวเชิิงวััฒนธรรม
สร้้างประโยชน์์ในเชิิงความคิิดสร้้างสรรค์์ ดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิ ฟื้้� นฟููจิิตใจ และกระตุ้้�นเศรษฐกิิจด้้านการท่่องเที่่�ยว
ทั้้�งนี้้�สามารถติิดตามข่่าวสารและตารางกิิจกรรมของเทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ BAB 2020 เพิ่่�มเติิมได้้ทาง Facebook และ
Instagram : Bkkartbiennale

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

กลุ่มงานประเพณีวฒ
ั นธรรม

งานสมโภชพระอาราม 192 ปีี
วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
ไทยเบฟร่่วมมืือหลายภาคส่่วน อาทิิ มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ชุุมชน
ย่่านกะดีีจีน
ี -คลองสาน สนัับสนุุนการจััดงาน “สมโภชพระอาราม
192 ปีี วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร” มาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี �6
ในงานนี้้�นัักท่่องเที่่�ยว ทั้้�งชาวไทยและต่่างชาติิร่ว่ มไหว้้พระขอพร
ชมพิิพิิธภััณฑ์์พระ ประยููรภััณฑาคารที่่�คว้า้ รางวััลยอดเยี่่�ยม

เทศกาลวิิถีน้ำ
ี �ำ ...วิิถีไี ทย (Water Festival)
ไทยเบฟร่่วมกัับกระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กระทรวงวััฒนธรรม
กองทััพเรืือ กรุุงเทพมหานคร การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
และพัันธมิิตร ในการจััดเทศกาลวิิถีีน้ำำ�...วิิถีีไทย (Water Festival)
ก้้าวข้้ามปีีใหม่่ไทย พร้้อมกััน 4 ภาค กรุุงเทพฯ-เชีียงใหม่่-อุุดรธานีีภููเก็็ต โดยในปีี 2562 ได้้ผสานความร่่วมมืือกัับกรมอาเซีียน
กระทรวงการต่่างประเทศ ในฐานะที่่�ประเทศไทยเป็็นประธานอาเซีียน
เพื่่�อบรรจุุเทศกาลวิิถีน้ำ
ี �ำ ...วิิถีไี ทย เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการภายใต้้
ปีีแห่่งวััฒนธรรมอาเซีียนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (ASEAN
Cultural Year 2019) เพราะมีีความสอดคล้้องกัับแนวคิิดของ
ปีีแห่่งวััฒนธรรมอาเซีียน คืือ หลากหลาย สร้้างสรรค์์ ยั่่�งยืืน
(diversity, creativity, sustainability) ซึ่่�งถืือเป็็นอีก
ี หนึ่่�งกิิจกรรม
ใหญ่่ที่่ป
� ระเทศไทยได้้เป็็นศููนย์ก
์ ลางการท่่องเที่่�ยวเชิิงศิิลปวััฒนธรรม
เพื่่�อบอกเล่่าความเป็็นไทยไปทั่่�วโลก

ระดัับโลกจาก UNESCO พร้้อมชิิมอาหารชุุมชน ทั้้�งจากชุุมชน
กะดีีจีน
ี -คลองสาน กรุุงเทพมหานคร และวิิทยาลััยอาชีีวะในสัังกััด
สำำ�นัักงานคณะกรรมการการอาชีีวศึึกษาจากทั่่�วประเทศ มากกว่่า
150 ร้้านค้้า ชููแนวคิิด “บวร” ตอกย้ำำ�ความสัั มพัั นธ์อั
์ น
ั แน่่นหนา
ของ 3 ภาคส่่วน (ชุุมชน วััด และโรงเรีียน)
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

สายน้ำำ�แห่่งวััฒนธรรม (River Festival)
ไทยเบฟผสานความร่่วมมืือกัับ กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา กองทััพเรืือ กรุุงเทพมหานคร การท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย และเครืือข่่ายพัันธมิิตร ริิเริ่่ม
� การจััดงาน “สายน้ำำ�
แห่่งวััฒนธรรมไทย” (River Festival) ครั้้�งแรกในปีี 2557 และ
ในปีี 2563 ได้้รับ
ั ความร่่วมมืือเป็็นอย่่างดีีจาก กรมอาเซีียน
กระทรวงการต่่างประเทศ จััดเป็็นกิจ
ิ กรรมใหญ่่เพื่่�อสนัับสนุุน
นโยบายภาครััฐ ให้้ประเทศไทยได้้เป็็นศููนย์ก
์ ลางการท่่องเที่่�ยวเชิิง
ศิิลปวััฒนธรรม บอกเล่่าความเป็็นไทยไปทั่่�วโลกซึ่่�งสอดคล้้องกัับ
แนวคิิดของปีีวัฒ
ั นธรรมแห่่งอาเซีียน (ASEAN Cultural Year
2019) ที่่�ถือ
ื เป็็นมรดกร่่วมทางวััฒนธรรมของหลายชาติิในอาเซีียน
นัับเป็็นการสนัับสนุุนการสร้้างการรัับรู้้�เกี่่�ยวกัับปีีแห่่งวััฒนธรรม
อาเซีียนสู่่�สาธารณชนของภููมิิภาคอาเซีียนในวงกว้้าง อีีกทั้้�งยััง
เป็็นการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ของประเทศไทยเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การส่่งเสริิม
ความร่่วมมืือในกรอบอื่่�น ๆ ของภููมิิภาคอาเซีียนได้้อย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้�ยัง
ั สานต่่อความสำำ�เร็็จของอีีก 2 โครงการที่่�จัด
ั ขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง คืือ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

•

โครงการ “คลีีนคลอง” เป็็นโครงการต้้นแบบของชุุมชนริิมน้ำำ�
ที่่�ขยายผลสู่่�การพััฒนาชุุมชนและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�จะอนุุรัก
ั ษ์์
สายน้ำำ�และฟื้้� นฟููแม่่น้ำ�ลำ
ำ �ค
ำ ลอง ในช่่วงหลัังเทศกาลลอยกระทง
ให้้กลัับมามีีทัศ
ั นีียภาพสวยงามใสสะอาดเช่่นเดิิม โดยมีีจิต
ิ อาสา
จากหน่่วยงานต่่าง ๆ นัักศึึกษาและประชาชนในพื้้�นที่่�เข้้าร่่วม
กิิจกรรมเพิ่่�มขึ้้�นทุก
ุ ปีี ในกิิจกรรมครั้้�งล่่าสุุดนี้้�มีจิ
ี ต
ิ อาสาเข้้าร่่วม
โครงการเป็็นจำ�นวน
ำ
380 คน

•

โครงการ “เยาวชนเจ้้าบ้้าน สืื บสานวััฒนธรรม” เป็็นโครงการที่่�
เสริิมสร้้างทัักษะความรู้้�เรื่่�องชุุมชนให้้กัับเยาวชน และฝึึกฝนการ
เป็็นเจ้้าบ้้านที่่�ดีีพร้้อมเป็็นผู้้�สืืบสานวััฒนธรรมอัันดีีงามของไทย
ไปสู่่�สากล พร้้อมทั้้�งเผยแพร่่เรื่่�องราว บอกเล่่าประวััติิศาสตร์์
วิิถีีชีวิี ต
ิ ของชุุมชนให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งชาวไทย และชาวต่่างชาติิ
ที่่�มาเที่่�ยวงาน “Bangkok River Festival 2020 สายน้ำำ�แห่่ง
วััฒนธรรมไทย” ครั้้�งที่่� 6 ภายใต้้แนวคิิด “รื่่�นเริิง แสงศิิลป์์”
ที่่�จัด
ั ขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 29 - 31 ตุุลาคม 2563 โดยมีีรููปแบบกิิจกรรม
อบรมการศึึกษาเส้้นทางและออกแบบแผนที่่�นำำ�เที่่�ยว โดยแบ่่ง
กลุ่่�มเยาวชนออกเป็็น 3 - 5 กลุ่่�มซึ่่�งคละอายุุและประสบการณ์์
ในการร่่วมงาน จากนั้้�นลงพื้้�นที่่�แบ่่งเป็็น 5 เส้้นทาง 5 ชุุมชน
ได้้แก่่ วััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหาร
วััดอรุุณราชวรารามราชวรมหาวิิหาร วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
วััดกััลยาณมิิตรวรมหาวิิหาร วััดระฆัังโฆสิิตารามวรมหาวิิหาร

จำำ�นวนเยาวชนเจ้้าบ้้านสืืบสานวััฒนธรรม
วัด

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

10 คน

10 คน

10 คน

16 คน

16 คน

29 คน

21 คน

วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

20 คน

22 คน

22 คน

28 คน

28 คน

32 คน

14 คน

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

12 คน

14 คน

14 คน

18 คน

18 คน

15 คน

8 คน

วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

15 คน

15 คน

15 คน

19 คน

19 คน

18 คน

6 คน

วัดระฆังโฆสิ ตารามวรมหาวิหาร

-

-

-

-

-

-

13 คน

57 คน

61 คน

61 คน

81 คน

81 คน

94 คน

62 คน

รวม

จากความสำำ�เร็็จของงาน “River Festival Lamphun ครั้้�งที่่� 1 Happy River เสีียงสุุขแห่่งสายน้ำำ�” ในปีี 2563 ไทยเบฟต่่อยอดการจััดงาน
ในชื่่�อ “River Festival Lamphun ครั้้�งที่่� 2 รื่่�นเริิง แสงศิิลป์์” วัันที่่� 28 - 31 ตุุลาคม 2563 ริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ�กวงหน้้าวััดพระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย เพื่่�อ
เฉลิิมฉลองประวััติิศาสตร์์และวิิถีีชีวิี ต
ิ ของแม่่น้ำำ�กวง ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในแม่่น้ำำ�สายหลัักที่่�หล่่อเลี้้�ยงชีีวิต
ิ และวััฒนธรรมของผู้้�คนในถิ่่�นล้้านนาและ
ลำำ�พููนมานัับพัันปีี ภายในงานมีีกิิจกรรมสืืบสานเทศกาลโคมบููชา องค์์พระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย และถวายแด่่พระนางจามเทวีี พร้้อมทั้้�งซื้้�อสิินค้้า
ท้้องถิ่่�นและชิิมอาหารพื้้�นบ้า้ น

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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กลุ่มงานหนังสื อทรงคุณค่า

ไทยเบฟสนัับสนุุนการจััดพิิมพ์์หนัังสืืออัันทรงคุุณค่่า “ด้้วยจงรััก
และบููชา” ตามที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ได้้มีพ
ี ระราชดำำ�ริใิ นการจััดทำำ�
หนัังสืือ เพื่่�อรวบรวมภาพถ่่ายและข้้อมููลผ้้าที่่�พระองค์์ทรงสะสม
จาก 76 จัังหวััดทั่่�วประเทศไทย เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์ในเชิิงวิิชาการ
ด้้านอััตลัักษณ์์ของผ้้าจากแต่่ละจัังหวััดในประเทศไทย อัันจะเป็็น
องค์์ความรู้้�ไปสู่่�การขยายผลการทำำ�งานของบริิษััท

2.7 cm

5 = ชมพูเมทาลิค

Jacket =5/0 756.4 x435 mm (realsize 28x30 cm)

3 inch

2.5 inch

ปกหลัง

ปกหน้า

พระประวัติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ

ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี

พระประวั
ต ิ ดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
แห่งการสถาปนาวั

The Celebration of the 150th Anniversary of
Wat Rajabopit Sathitmahasimaram

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิฐวรการ
แม่กองสร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
พุทธศักราช ๒๔๑๒ - ๒๔๒๘

ที่ระลึกเนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี
แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี
แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
๒๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓
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ไทยเบฟสนัับสนุุนการจััดพิิ มพ์์ หนัังสืื อในโอกาสสถาปนา
วััดราชบพิิธ ครบ 150 ปีี อัันประกอบไปด้้วยหนัังสืือ ศิิลปกรรม
วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม พระประวััติิภููมิปั
ิ ญ
ั ญาและผลงาน
พระวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าประดิิฐวรการ สุุสานหลวง
วััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม และนำำ�ชมวััดราชบพิิธสถิิตมหาสีีมาราม
เพื่่�อเผยแพร่่แก่่บุคค
ุ ลและหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์
ในเชิิงวิิชาการ

1

 ิลปกรรมวััดราชบพิิธ เป็็นหนัังสืือรวบรวมผลงานฝ่่ายศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรม
ศิ
ล้ำำ�ค่่าของวััดราชบพิิธ ทั้้�งหมดอย่่างครบถ้้วน

2

พระประวััติิพระวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าประดิิฐวรการ เป็็นหนัังสืือที่่�รวบรวมชีีวิิตและ
งานของพระวรวงศ์์เธอ พระองค์์เจ้้าประดิิฐวรการ ซึ่่ง� เป็็นนายช่่างศิิลปกรรมในราชสำำ�นัก
ั
สมััยรััชกาลที่่� ๔ - ๕ และเป็็นผู้้�ออกแบบและสร้้างสรรค์์ งานศิิ ลปกรรมส่่ วนใหญ่่
ในวััดราชบพิิธ

3

สุุสานหลวงวััดราชบพิิธ เป็็นหนัังสืือรวบรวมประวััติิความเป็็นมาของสุุสานหลวง
อัันเป็็นที่่�ประดิิษฐานพระบรมอััฐิิและอััฐิิของพระบรมวงศานุุวงศ์์ และราชสกุุล
ในรััชกาลที่่� ๕ อย่่างครบถ้้วน

4

นำำ�เที่่�ยววััดราชบพิิธ เป็็นหนัังสืือคู่่�มืือที่่�แนะนำำ�ภาพรวมของวััดในทุุกมิิติิทั้้�งประวััติิ
ความเป็็นมาและภาพภายในบริิเวณวััดอย่่างครบถ้้วน

1/10/20 18:20

1

2

3

4

ไทยเบฟสนัับสนุุนการจััดพิิมพ์์หนัังสืือ “ประวััติวัิ ด
ั มณีีสถิต
ิ กปิิฏฐาราม
พระอารามหลวง” ซึ่่�งเป็็นวััดสำำ�คััญในจัังหวััดอุุทััยธานีี เนื่่�องจากเป็็น
ศููนย์์กลางการศึึกษาพระปริิยัติ
ั ิธรรมแผนกธรรมและบาลีี ตั้้�งแต่่อดีีต
โดยหนัังสืือจััดทำำ�เพื่่�อเป็็นที่่�ระลึึกในงานสมโภชพระอุุโบสถ เมื่่�อวัันที่่�
23 มกราคม 2563

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก
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ไทยเบฟสนัับสนุุนการจััดทำำ�หนัังสืือ Remembering The British
Embassy, Bangkok on Wireless Road เพื่่� อเป็็นที่่�ระลึึก
และบัันทึึกเรื่่�องราวอัันเป็็นประโยชน์์ทางประวััติิศาสตร์์ของ
สถานเอกอััครราชทููตอัังกฤษประจำำ�ประเทศไทย

THE EMBASSY OF PORTUGAL BANGKOK
T H E F I R S T D I P LO M AT I C M I S S I O N I N T H A I L A N D

THE EMBASSY OF PORTUGAL
BANGKOK

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

ไทยเบฟสนัับสนุุนจัด
ั ทำำ�หนัังสืือ The Embassy Of Portugal Bangkok; The First Diplomatic Mission In Thailand เพื่่�อเป็็นที่่�ระลึึก
และบัันทึึกเรื่่�องราวอัันเป็็นประโยชน์์ทางประวััติิศาสตร์์ของสถานเอกอััครราชทููตโปรตุุเกสประจำำ�ประเทศไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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กลุ่มงานอาเซียน

ASEAN Day Celebration
เพื่่�อมีีส่่วนร่ว่ มในการเฉลิิมฉลองวัันก่่อตั้้�งอาเซีียนประจำำ�ปีแ
ี ละกระชัับความสััมพัันธ์ร์ ะหว่่างสถานทููตประเทศอาเซีียนประจำำ�ประเทศไทย
ภาคเอกชนแนวหน้้าของอาเซีียน และภาควิิชาการด้้านอาเซีียน

วััตถุป
ุ ระสงค์์การจััด ASEAN Day Celebration Series

เพื่่�อร่่วมเฉลิิมฉลอง
วัันก่อ
่ ตั้้�งอาเซีียน

เพื่่�อสร้้างความตระหนัักรู้้�
เกี่่�ยวกัับความหมายและ
ความสํําคััญของอาเซีียน

เพื่่�อกระชัับความสััมพัันธ์์
ระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน
ของภููมิิภาค

เพื่่�อเสริิมสร้้างและ
แสดงพลัังความเป็็น
หนึ่่�งเดีียวกัันของ
ประชาชนในภููมิิภาค

ประกอบด้้วย
กิิจกรรมนิิทรรศการอาเซีียน (ASEAN Week Exhibition) วัันที่่� 1 - 7 สิิงหาคม 2563 ณ สามย่่านมิิตรทาวน์์ มีีกลุ่่�มเป้้าหมาย บุุคคลทั่่�วไป
ที่่�สนใจเรื่่�องราวต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับอาเซีียน
ประกวดสุุนทรพจน์์เยาวชนอาเซีียน (ASEAN Youth Speech Contest) วัันที่่� 7 สิิงหาคม 2563 ณ สามย่่านมิิตรทาวน์์ มีีกลุ่่�มเป้้าหมายคืือ
นัักศึึกษาระดัับมหาวิิทยาลััย อายุุระหว่่าง 18 - 25 ปีี มีีสััญชาติิใน 10 ประเทศอาเซีียน มุ่่�งเน้้นสร้า้ งเครืือข่่ายเยาวชนที่่�รับ
ั รู้้�เรื่่�องความสำำ�คััญของ
ภููมิิภาคอาเซีียนให้้มีเี พิ่่�มขึ้้�น โดยการประกวดนี้้�ได้้รับ
ั ความสนใจและมีีนัักเรีียนและนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วมสมััครกิิจกรรมการประกวดสุุนทรพจน์์
อาเซีียน จำำ�นวน 93 คน

มีีกลุ่่�มเป้้าหมายคืือ
นัักศึึกษาระดัับ
มหาวิิทยาลััย

อายุุระหว่่าง

18-25 ปีี

มีีสััญชาติิใน

10

ประเทศอาเซีียน

พิิธีเี ฉลิิมฉลองวัันก่่อตั้้�งอาเซีียน (ASEAN Day Celebration)
วัันที่่� 8 สิิงหาคม 2563 ณ C asean CW Tower
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายคืือ ผู้้�แทนจากกระทรวงต่่างประเทศ ผู้้�แทนจาก
สถานเอกอััครราชทููตประเทศอาเซีียนประจำำ�ประเทศไทย
ภาคเอกชนจากเครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย หรืือ
Thailand Supply Chain Network (TSCN) องค์์กรที่่�มีธุ
ี รุ กิิจ
เกี่่�ยวข้้องในประเทศอาเซีียน และภาควิิชาการด้้านอาเซีียนศึึกษา
ในงานนี้้�มีผู้้�
ี เข้้าร่่วมงาน จำำ�นวนทั้้�งสิ้้�น 101 คน จากเครืือข่่าย
ภาครััฐ เอกชน และ 14 สถานทููตประจำำ�ประเทศไทย

มีีนัก
ั เรีียนและนัักศึึกษาที่่�เข้้าร่่วม
สมััครกิิจกรรมการประกวด
สุุนทรพจน์์อาเซีียน

93 คน
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แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ผลิิต Music Video เพลง The ASEAN Way และ ASEAN as
One ในพิิธีฉ
ี ลองวัันชาติิอาเซีียน ครั้้�งที่่� 53 (8 สิิ งหาคม 2563)
เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือและแสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกััน
ของประชาชนในภููมิิภาคอาเซีียนในระหว่่างช่่วงเวลาที่่�เกิิดวิิกฤต
โรคระบาด และส่่งมอบกำำ�ลัังใจให้้กัับประชาคมโลก
สำำ�นัก
ั งานเลขาธิิการอาเซีียนได้้เชิิญวงดนตรีี ซีี อาเซีียน คอนโซแนนท์์
(C asean Consonant) บรรเลงดนตรีี 2 บทเพลงในรููปแบบของ
มิิวสิิควิดี
ิ ีโอ เพื่่� อเป็็นการร่่วมเฉลิิมฉลองวัันอาเซีียน ครั้้�งที่่� 53
(53rd ASEAN Day Celebration) โดยในปีีนี้้� งานพิิธีไี ด้้จัด
ั ในรููปแบบ
Virtual Online Celebration เป็็นครั้้ง� แรกเนื่่�องจากวิิกฤตการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด-19 โดยมีีผู้้�เข้้าร่่วม ได้้แก่่ รััฐมนตรีี
กระทรวงต่่างประเทศในอาเซีียน เอกอััครราชทููตประจำำ�ประเทศ
ในภููมิิภาคอาเซีียน สื่่�อ และบุุคคลทั่่�วไป
เพลงที่่�ได้้รับ
ั เชิิญให้้บรรเลงในรููปแบบมิิวสิิควิดี
ิ ีโอ ได้้แก่่
1) The ASEAN Way ซึ่่�งเป็็นเพลงชาติิของภููมิิภาค และ
2) ASEAN as One ซึ่่�งเป็็นเพลงที่่�แต่่งขึ้้�นมาใหม่่ โดย ซีี อาเซีียน
คอนโซแนนท์์ (C asean Consonant) ซึ่่�งมีีเนื้้�อหาให้้กำำ�ลัังใจและ
สนัับสนุุนความเป็็นหนึ่่�งเดีียวกัันให้้ประชาชนอาเซีียน โดยได้้มีี
การนำำ�มิวสิ
ิ ิควิดี
ิ ีโอทั้้�ง 2 เพลงเผยแพร่่ในสื่่�อเฟซบุ๊๊�กและ
ในโซเชีียลมีีเดีียอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้เข้้าถึึงชาวอาเซีียนอย่่างทั่่�วถึึง

ยอดการเข้า้ ถึึง Music Video (MV) ทั้้�ง 2 เพลง

ยอด Reach จำำ�นวน

36,072 คน

ยอด Engagement จำำ�นวน

3,742 คน

ยอดผู้้�เข้้าชม จำำ�นวน

19,788 ครั้้ง
�

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
การพััฒนางานศิิลปะในแนวคิิดการพััฒนาเพื่่�อความยั่่�งยืืน
งานบางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020 หรืือ BAB 2020 ไม่่ได้้เพีียง
แต่่ส่ง่ เสริิมให้้วงการศิิลปะไทยเติิบโตขึ้้�นเท่่านั้้�น แต่่ยังั ทํําให้้ประเทศไทย
สามารถก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�จัด
ั งานเทศกาลศิิลปะระดัับแนวหน้้า โดยสามารถ
ดึึงดููดได้้ทั้้�งสื่่�อ นัักธุุรกิิจด้้านงานศิิลป์์ นัักท่่องเที่่�ยว นัักเรีียน
นัักศึึกษา ทั้้�งจากไทยและต่่างชาติิมาขัับเคลื่่�อนทํําให้้กิิจกรรม
ทางสัังคมเดิินหน้้า และสร้้างเม็็ดเงิินให้้กัับธุุรกิิจในพื้้�นที่่�จัด
ั งาน

ซึ่่�งครอบคลุุมทั่่�วย่า่ นสํําคััญของกรุุงเทพฯ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
�
ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19 การจััดงาน BAB 2020 ถืือเป็็น
ส่่วนสํําคััญที่่�จะช่่วยกระตุ้้�นเศรษฐกิิจ และอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยว
ของประเทศไทยให้้กลัับมาฟื้้� นตััวได้้โดยเร็็วอีก
ี ครั้้�ง

ในงานบางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020 หรืือ BAB 2020 ยัังให้้ความสำำ �คััญด้้านสิ่่� งแวดล้้อมโดยมีีเป้้าหมายดัังนี้้�
จััดการขยะที่่�อาจเกิิดขึ้้�นระหว่่างการจััดงาน เช่่น จััดที่่�รับ
ั
ขวดน้ํําพลาสติิก เพื่่�อนํําไปเข้้ากระบวนการ recycle
แปรสภาพนํํากลัับมาใช้้ใหม่่ โดยตั้้�งเป้้าที่่�จะนํําขวด PET
ที่่�ใช้้แล้้วนํํามาผลิิตเป็็นเส้้นใย PET ตััวอย่่างผ้้าห่่ม

จััดโครงการ BAB x UN SDGs ชวนศิิลปิินมาเรีียนรู้้�กรรมวิิธีี
กํําจััดขยะแต่่ละชนิิดและนํํามาสร้้างสรรค์์เป็็นงานศิิลปะ
เป็็นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม พร้้อมกัับสื่่� อสารให้้คนตระหนัักรู้้�
เรื่่�องปััญหาขยะเพื่่�อร่่วมช่่วยกัันรัักษาสิ่่� งแวดล้้อม

แคมเปญแมงโก้้โควิิดโดยช่่วยเหลืือเกษตรกรด้้วยการ
อุุดหนุน
ุ มะม่่วงกุุดหมากไฟจากอุุดรธานีีที่่�ล้้นตลาด
และกํําลัังจะเน่่าเสีี ย เป็็นจํํานวน 12 ตััน และให้้ศิิลปิิน
BAB ช่่วยกัันสร้า้ งงานศิิลป์์โดยใช้้มะม่่วงเป็็นโจทย์์
ถืือเป็็นการช่่วยประชาสััมพัันธ์ปั
์ ญ
ั หาให้้รับ
ั รู้้�ในวงกว้้าง
จนเกิิดเป็็นกระแสช่่วยกัันอุุดหนุน
ุ ผลไม้้ไทยไม่่ให้้เน่่าเสีี ย
เป็็นขยะโดยเปล่่าประโยชน์์

ลดจํํานวนการขนส่่งชิ้้�นงานขนาดใหญ่่จากต่่างประเทศลง

ในงาน Thailand Sustainability Expo : TSX 2020 ส่่วนของ
ศิิลปวััฒนธรรมได้้มีก
ี ารเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายศิิลปิิน และตััวแทน
ภััณฑารัักษ์์ BAB 2020 เพื่่�อถ่่ายทอดแนวคิิดการสร้้างสรรค์์
ผลงานศิิลปะจากเศษวััสดุุ ซึ่่�งเกี่่�ยวเนื่่�องกัับประเด็็น
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม มาร่่วมในกิิจกรรมด้้วย

50% จากจํํานวน 50 ชิ้้น� เหลืือจํํานวน

25 ชิ้้น
� เพื่่�อช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากการขนส่่ ง

138

การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

ศิิลปิินที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่วนใหญ่่มาจาก อิินโดนีีเซีีย ไทย อิินเดีีย อิิสราเอล และสิิงคโปร์์
มอริิเชีียส
แทนซาเนีีย
โมร็็อกโก
อีียิป
ิ ต์์
แอฟริิกาใต้้
ไนจีีเรีีย
เซเนกััล
บัังกลาเทศ
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
ฮ่่องกง
อิินเดีีย
อิินโดนีีเซีีย
ญี่่�ปุ่่น
�
สาธารณรััฐเกาหลีี
มาเลเซีีย
มองโกเลีีย
เมีียนมา
เนปาล
ปากีีสถาน
ฟิิลิป
ิ ปิินส์์
สิิงคโปร์์
ศรีีลัง
ั กา
ไต้้หวััน

1
1
2
5
3
2
1
8
11
4
27
99
19
10
8
4
1
2
3
4
20
1
10

ไทย
เวีียดนาม
ออสเตรเลีีย
นิิวซีีแลนด์์
ออสเตรีีย
เบลเยีียม
บััลแกเรีีย
โครเอเชีีย
เดนมาร์์ก
เอสโตเนีีย
ฝรั่่�งเศส
เยอรมนีี
กรีีซ
อิิตาลีี
มาเซโดเนีีย
มอนเตเนโกร
เนเธอร์์แลนด์์
นอร์์เวย์์
โปแลนด์์
โปรตุุเกส
โรมาเนีีย
รััสเซีีย
เซอร์์เบีีย

90
3
14
1
4
2
1
2
1
1
12
15
6
3
1
1
1
1
2
2
2
5
1

สโลวีีเนีีย
สเปน
สวิิตเซอร์์แลนด์์
สหราชอาณาจัักร
ยููเครน
อััฟกานิิสถาน
ไซปรััส
อิิหร่า่ น
อิิสราเอล
เคอร์์ดิส
ิ ถาน
ตุุรกีี
แคนาดา
สหรััฐอเมริิกา
อาร์์เจนติินา
บราซิิล
ชิิลีี
โคลอมเบีีย
เม็็กซิิโก
เปรูู
เวเนซุุเอลา
กััวเตมาลา
ไม่่ระบุุ

2
2
2
7
1
1
1
2
24
1
5
4
11
2
2
2
3
4
1
1
1
8

สััดส่่วนของศิิลปิินที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม

เยอรมนีี
3.0%

ไต้้หวััน
2.0%
ญี่่�ปุ่่น
�
3.8%

อิินเดีีย
5.4%

ไม่่ระบุุ
32.9%

อิินโดนีีเซีีย
19.6%
สาธารณรััฐ
ประชาชนจีีน

2.2%

ฝรั่่�งเศส
2.4%
อิิสราเอล
4.8%

ไทย
17.9%

สาธารณรััฐ
เกาหลีี

สิิงคโปร์์
4.0%

2.0%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

กลุ่่�มผู้้เ� ข้้าร่่วมลงทะเบีียน DekBAB
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รููปแบบใบสมััคร

เด็็กเก่่า
39 คน

25%

ไม่่ใช่่
สััญชาติิไทย
2 คน

1%
สััญชาติิไทย
152 คน

เด็็กใหม่่
115 คน

99%

75%
รวม 154 คน

รวม 154 คน
เส้้นทางแสดงผลงาน

ตำำ�แหน่่ง
ผู้้�นำำ�ชม
และดููแลศิิลปะ
(Docent)
52 คน

ตามสายน้ำำ�
เจ้้าพระยา
45

ผู้้�ช่่วยติิดตั้้�ง
ชิ้้�นงาน
(Artist Crew)

29%

49 คน

34%

32%
ผู้้�ช่่วยศิิลปิิน
(Liaison)

71%

อาชีีพ

53 คน

อาชีีพอื่่�น ๆ
64 คน

34%

รวม 154 คน

ตามจุุดสำำ�คััญ
ของเมืือง
109

นัักศึึกษา
90 คน

42%

58%

รวม 154 คน

สรุุปจำำ�นวนรวมนัักศึึกษา (ที่่�ระบุุมหาวิิทยาลััย 431 คน)

มหาวิทยาลัย

รวมทั้งสิ้ น

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

อืน
่ ๆ

21

21

12

6

5

25

(23%)

(23%)

(13%)

(7%)

(6%)

(28%)
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แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

แบ่งปันคุณค่า

พระพรหมบััณฑิิต
เจ้้าอาวาสวััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
ความสำำ�คัญ
ั ของการทำำ�กิจ
ิ กรรมด้้านศิิลปวััฒนธรรม
(ศาสนา) ร่่วมกัับชุุมชน เพื่่�อการพััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืน

การจััดงานสมโภชพระอาราม วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร คืือแบบอย่่างที่่�เกิิดขึ้้�น
จากการบริิหารจััดการแบบมีีส่่วนร่ว่ มของชุุมชน แบบ 3 ประสาน หรืือที่่�เรีียกว่่า บวร
ได้้แก่่ บ้้าน ที่่�มีคว
ี ามหมายรวมถึึง ชุุมชน มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี หรืือองค์์กรต่่าง ๆ
วััด ที่่�ไม่่ได้้หมายถึึงเพีียงแค่่วัด
ั ของชาวพุุ ทธเท่่านั้้�น แต่่ยัง
ั หมายถึึงศาสนสถาน
ของศาสนาคริิสต์์ อิิสลาม และรััฐ หมายถึึงโรงเรีียนและราชการ ทั้้�งสามส่่วนนี้้�
สะท้้อนถึึงความร่่วมมืือร่่วมใจกัันที่่จ
� ะสร้้างสรรค์์และพััฒนาชุุมชนอย่่างไม่่หยุุดนิ่่ง
�
ล่่าสุุดที่่�มีก
ี ารลงนามความร่่วมมืือ (MOU) ในโครงการ ร่่วมใจพััฒนาชุุมชน
ย่่านกะดีีจีน
ี ระหว่่างวััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร มููลนิิธิสถ
ิ าบัันพััฒนาวิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคมแห่่งประเทศไทย บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด
สถาบัันนวััตกรรมชุุมชนอััจฉริิยะ ซีี อาเซีียน (C asean) และมููลนิิธิบ
ิ างกอก อาร์์ต
เบีียนนาเล่่ เพื่่�อการพััฒนาชุุมชนในเชิิงวิิสาหกิิจอย่่างเป็็นรููปธรรม ให้้เป็็นชุม
ุ ชนตััวอย่่าง
ในด้้านการบริิหารจััดการชุุมชนอััจฉริิยะ พััฒนาเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ผ่่านกระบวนการ
ทางศิิลปะและวััฒนธรรมและเป็็นชุม
ุ ชนที่่�มีคว
ี ามยั่่�งยืืน เป็็นการสร้้างความเข้้มแข็็ง
ของชุุมชนที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือ บวร อัันเป็็นโมเดลต้้นแบบการพััฒนาชุุมชนเมืือง
ซึ่่�งวััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร เปรีียบเสมืือนศููนย์์รวมทางวััฒนธรรมของชาวไทย
ย่่านกะดีีจีน
ี ฝั่่�งธนบุุรี ี ที่่�ขึ้้�นชื่่อ
� ว่่าเป็็นชุม
ุ ชน 3 ศาสนา 4 ความเชื่่�อ ได้้แก่่ พุุ ทธเถรวาท
พุุ ทธมหายาน คริิสต์์ และอิิสลาม แต่่อยู่่�ร่ว่ มกัันได้้อย่่างดีี ตั้้�งแต่่สมัย
ั กรุุงธนบุุรี ี
จึึงถืือเป็็นย่า่ นประวััติิศาสตร์์เก่่าแก่่ที่่�สุด
ุ แห่่งหนึ่่�งในกรุุงเทพมหานคร

เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2561 มีีโอกาสได้้ร่ว่ มเปิิดงาน
นิิทรรศการภาพถ่่ายฟิิล์ม
์ กระจก ฉลองมรดกความทรงจำำ�แห่่งโลก
ที่่�พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ หอศิิลป ถนนเจ้้าฟ้้า กรุุงเทพมหานคร
ส่่วนตััวมีคว
ี ามสนใจและชื่่�นชอบการถ่่ายภาพกล้้องฟิิล์์ม เพราะ
สามารถสร้้างอารมณ์์ มีีความลึึกซึ้้�ง การถ่่ายภาพเป็็นงานศิิลปะ
อยู่่�ที่่�มุม
ุ มอง ซึ่่�งมุุมมองแต่่ละคนไม่่เหมืือนกััน เราสามารถควบคุุม
ทุุกอย่่างได้้ด้้วยตััวเองเมื่่�อเวลาถ่่ายภาพ ภาพถ่่ายฟิิล์์มกระจก
เป็็นภาพที่่�คมชััด เห็็นอารมณ์์ของยุุคนั้้�น ที่่�ดููยิ่่ง
� ใหญ่่ ถืือเป็็น
มรดกของชาติิ นิิทรรศการชุุดนี้้� มีีความพิิเศษ เราคััดเลืือกตาม
ลำำ�ดัับภาพ เน้้นเลืือกหมวดหมู่่ข
� องภาพถ่่ายที่่�แสดงให้้เห็็นถึึง
ความเปลี่่�ยนแปลงของสยามครั้้�งอดีีตในหลาย ๆ ด้้าน โดยเฉพาะ
เมื่่�อวััฒนธรรมตะวัันตก เริ่่ม
ี วิี ต
ิ ของชาวสยาม
� เข้้ามาผสมผสานในวิิถีชี
ส่่วนใหญ่่จะเป็็นภาพเกี่่�ยวกัับการเดิินหน้้าของประเทศไทย เราสามารถ
ที่่�จะดึึงเรื่่�องออกมาและเชื่่�อมโยงให้้คนเข้้าถึึง สามารถเล่่าเรื่่�องราว
ให้้รู้้�สึึกผููกพัันกัับภาพเหล่่านี้้� ซึ่่�งเป็็นวััฒนธรรมมรดกของไทย
ที่่�สำำ�คััญ และมีีชีวิี ตมี
ิ เี รื่่�องราวมากมาย ที่่�ทุก
ุ ภาพมีีเรื่่�องราวซ้้อนอยู่่�
ที่่�สำำ�คััญสนุุก และความชััดของภาพถ่่ายฟิิล์์มกระจก และคุุณภาพ
ของรููป ถืือว่่าเป็็นมรดกของชาติิที่่�ควรค่่ารัักษาสืืบต่่อไป

ท่่านผู้้�หญิิงสิิ ริกิ
ิ ิติิยา เจนเซน
นัักอัักษรศาสตร์์ปฏิิบัติ
ั ิการ กรมศิิลปากร
ภััณฑารัักษ์์ (Curator)
งานนิิทรรศการภาพถ่่ายฟิิล์์มกระจก : เรื่่�องราวเหนืือกาลเวลา

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่งปันคุณค่า

งานเทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ บางกอกอาร์์ต เบีียนนาเล่่ (BAB 2020)
มีีแนวคิิดหลัักที่่�ได้้ประกาศในเดืือนพฤศจิิกายน 2562 คืือ “ศิิลป์์สร้า้ ง ทางสุุข”
(Escape Routes) เมื่่�อต้้องเผชิิญหน้้ากัับสถานการณ์์ของโลกที่่�กำ�ลั
ำ ง
ั ตกอยู่่ใ� นห้้วง
ภาวะวิิกฤต เทศกาลจึึงได้้เชิิญศิิลปิินให้้มาร่่วมกัันสะท้้อนมุุมมองและค้้นหาทางออก
จากวิิกฤตการณ์์เหล่่านี้้� ทั้้�งนี้้�การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้แนวคิิดหลััก
“ศิิลป์์สร้า้ ง ทางสุุข” กลายเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายยิ่่ง
� ขึ้้�นสำำ�หรัับทั้้�งศิิลปิินและผู้้�จััดงาน
เนื่่�องจากในปีีนี้้�มีง
ี านเทศกาลศิิลปะจำำ�นวนมาก ภายหลัังจากการล็็อกดาวน์์
การตััดสิินใจที่่�จะดำำ�เนิินงาน BAB 2020 ต่่อไปตามกำำ�หนดนัับเป็็นเรื่่�องยากและ
มีีความเสี่่�ยงเมื่่�อต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ที่่ล่
� อ
่ แหลมของโรคโควิิด-19 เราจึึงถาม
ศิิลปิินหลายคนว่่าพวกเขายัังต้้องการร่่วมแสดงในเทศกาลหรืือไม่่ ซึ่่�งได้้รับ
ั คำำ�ตอบ
ในเชิิงบวก นี่่�จึงึ เป็็นเหตุุผลหลัักอัันหนึ่่�งที่่�เราต้้องการดำำ�เนิินงานเทศกาลต่่อไป
เราเชื่่�อว่่าศิิลปิินมองโลกแตกต่่างออกไป และผลงานของพวกเขาสามารถหยิิบยื่่�น
ความเห็็นอกเห็็นใจ ความเข้้าใจและใส่่ใจที่่�จำ�ำ เป็็นอย่่างมากในห้้วงเวลาขณะนี้้�
เราหวัังว่่า BAB 2020 จะรอดพ้้นจากการจู่่โ� จมของความท้้าทายต่่าง ๆ สิ่่�งที่่�ทำำ�ให้้
เรายัังคงก้้าวต่่อไปได้้คืือจิิตวิญ
ิ ญาณและความกระตืือรืือร้้นของศิิลปิินทั้้�งหมด
82 คนที่่�มุ่่�งมั่่�นทำำ�ให้้ BAB 2020 เกิิดขึ้้�นได้้ อีีกทั้้�งทีีมภััณฑารัักษ์์ ตลอดจนทีีมงาน
บริิหารจััดการของ BAB ที่่�ทำำ�งานอย่่างยอดเยี่่�ยม หากปราศจากความยืืดหยุ่่�น
ฟื้้� นตััวอย่่างรวดเร็็ว และความมุ่่�งมั่่�นของทีีมงาน BAB 2020 ก็็คงจะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้

ศาสตราจารย์์ ดร.อภิินัันท์์ โปษยานนท์์
ประธานอำำ�นวยการและผู้้�อำ�ำ นวยการศิิลป์์
บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่
BAB 2020: ESCAPE ROUTE
“ศิิลป์์สร้า้ ง ทางสุุข” ยุุค “New Normal”

มรดกทางศิิลปวััฒนธรรมของชาติิ คืือคุุณค่่าและความสำำ�คััญเฉกเช่่นเดีียวกัับ
มรดกทางธรรมชาติิ เพราะเป็็นเอกลัักษณ์์ที่่�แสดงถึึงความเป็็นตััวตนของกลุ่่�ม
สัังคมของแต่่ละประเทศ เป็็นหลัักฐานสำำ�คััญที่่�แสดงถึึงประวััติิศาสตร์์ และความ
เจริิญรุ่่�งเรืืองของชาติิตั้้�งแต่่อดีีตจวบจนถึึงปััจจุุบัน
ั เป็็นเกีียรติิภููมิที่่
ิ �แสดงถึึง
ความเป็็นชาติิมาอย่่างยาวนาน ยัังเป็็นทรััพยากรสำำ�คััญประการหนึ่่�งในการพััฒนา
ประเทศ โดยเฉพาะด้้านการท่่องเที่่�ยว ที่่�สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับประเทศเป็็น
จำำ�นวนมหาศาลในแต่่ละปีี

อนัันต์์ ชููโชติิ
ประธานคณะกรรมการองค์์การบริิหารการพััฒนา
พื้้�นที่่�พิิเศษเพื่่�อการท่่องเที่่�ยวอย่่างยั่่�งยืืน กัับ
มุุมมองการอนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปวััฒนธรรมกัับการพััฒนา
ประเทศอย่่างยั่่�งยืืน

การพััฒนาประเทศให้้เท่่าทัันกัับกระแสโลกและให้้ยั่่ง
� ยืืนนั้้�น จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องพััฒนา
ภายใต้้กรอบแนวคิิดที่่�สมดุุลทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจ เทคโนโลยีี และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ด้้านต่่าง ๆ กัับการอนุุรัก
ั ษ์์และปกป้้องมรดกศิิลปวััฒนธรรมของชาติิในทุุก ๆ ด้้าน
ให้้คงความเป็็นของแท้้ และเอกลัักษณ์์ดั้้ง
� เดิิมไว้้ ซึ่่�งการพััฒนาบนฐานแนวคิิดเช่่นนี้้�
ย่่อมจะเป็็นการพััฒนาประเทศที่่�ยั่่ง
� ยืืนและมั่่�นคงในการเดิินหน้้าสู่่�อนาคต เพราะหาก
การพัั ฒนาโดยตััดขาดการคำำ�นึึงถึึงมรดกศิิลปวััฒนธรรมของชาติิแล้้ว เท่่ากัับ
การตััดขาดจิิตวิญ
ิ ญาณของคนในชาติิด้ว้ ย ประเทศอาจเจริิญในด้้านวััตถุุ เศรษฐกิิจ
และเทคโนโลยีีเป็็นหลััก แต่่เอกลัักษณ์์ของความเป็็นชาติิความเป็็นประเทศที่่�มีี
ความเป็็นมาอย่่างยาวนาน จะขาดหายและไม่่มีคว
ี ามหมาย เกีียรติิภููมิข
ิ องชาติิใน
เวทีีโลกอาจจะถดถอยแม้้จะมีีความมั่่�นคงทางเศรษฐกิิจและทางการทหารก็็ตาม
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

แบ่งปันคุณค่า
ในโลกปััจจุุบันคว
ั
ามร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรเป็็นความสำำ�คััญอัันดัับต้้นเพื่่�อผลัักดัันความ
สำำ�เร็็จให้้กัับองค์์กร และประเทศ จึึงทำำ�ให้้หลายองค์์กรที่่�มีคว
ี ามเชี่่�ยวชาญในด้้านต่่าง ๆ
เข้้ามาร่่วมกัันสร้า้ งสิ่่�งใหม่่ ๆ ให้้กัับประเทศ
ที่่�ผ่่านมาไทยเบฟเป็็นองค์์กรที่่�ให้้การสนัับสนุุน และให้้ความร่่วมมืือ เพื่่�อสร้้างคนรุ่่�นใหม่่
และวงดนตรีีระดัับชาติิเพื่่�อเป็็นภาพลัักษณ์์ที่่�ดีีของประเทศ การให้้ทุน
ุ การศึึกษาสำำ�หรัับ
เด็็กที่่�มีคว
ี ามสามารถ แต่่ขาดโอกาสเป็็นการสร้้างความเท่่าเทีียมในสัังคม และเป็็นการ
มอบโอกาสในการเปลี่่�ยนชีีวิต
ิ ของเด็็กเหล่่านั้้�น

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

อีีกด้้านคืือการส่่งเสริิมการพััฒนาวงออร์์เคสตราอาชีีพ ซึ่่�งมิิใช่่การสร้้างวงดนตรีี แต่่
เป็็นการสร้้างการเรีียนรู้้�เชิิงปฏิิบัติ
ั ิจากผู้้�เชี่่�ยวชาญทำำ�ให้้ประเทศมีีโอกาสในการแข่่งขััน
ในระดัับนานาชาติิ สร้้างภาพลัักษณ์์ หรืือ Branding ให้้กัับประเทศไทยด้้วย
การมีีวงออร์์เคสตราอาชีีพที่่�มีคว
ี ามสามารถเป็็นการแสดงถึึงความเจริิญของประเทศ
สร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดููเท่่าเทีียมให้้กัับประเทศ เพราะในหลายภาคส่่วนการเข้้ามาของ AI
ได้้ส่่งผลกระทบในการดำำ�เนิินธุรุ กิิจอย่่างยิ่่ง
ั คงเป็็นงานที่่�อาจจะได้้
� งานสร้้างสรรค์์ยัง
รัับผลกระทบน้้อยกว่่าด้้านอื่่�น ๆ เพราะต้้องการความคิิดสร้้างสรรค์์ของมนุุษย์เ์ พื่่�อ
เข้้าไปตอบรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงของมนุุษย์อ
์ ย่่างต่่อเนื่่�อง การสนัับสนุุนและร่่วมมืือ
ระหว่่างองค์์กรจะสามารถพััฒนาบุุคคล มีีระบบในการต่่อยอดความสำำ�เร็็จและมีีโอกาส
ในการแข่่งขัันมากขึ้้�น อัันจะช่่วยสร้้าง GDP ด้้านเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ให้้โตขึ้้�น ให้้กัับ
ประเทศในอนาคตอัันใกล้้

ดร.ณรงค์์ ปรางเจริิญ
คณบดีีวิิทยาลััยดุุริย
ิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
กัับมุุมมองเรื่่�องความสำำ�คััญของภาคเอกชน
ในการสนัับสนุุนการศึึกษาดนตรีี 

ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญเป็็นอย่่างยิ่่ง
� กัับงานด้้านการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม
ด้้วยเล็็งเห็็นว่า่ ศิิลปวััฒนธรรมเป็็นรากฐานอัันแข็็งแกร่่งที่่�แสดงถึึงเอกลัักษณ์์ของ
ความเป็็นไทยอย่่างเด่่นชัด
ั ที่่�ได้้สืืบทอดต่่อมาจากบรรพกาลมาถึึงปััจจุุบัน
ั กาล ทำำ�ให้้
ประเทศไทยเป็็นประเทศที่่�โดดเด่่น เป็็นที่่รู้้�จั
� ก
ั และชื่่�นชมของชาวโลกว่่าเป็็นประเทศที่่�มีี
ความงดงามทั้้�งรููปธรรมและนามธรรม ดัังนั้้�นไทยเบฟ ในฐานะภาคเอกชนที่่�ได้้
ประกอบกิิจการจนมั่่�นคง จึึงถืือเป็็นพัันธกิิจหนึ่่�งในหลายด้้านที่่�เรามีีความมุ่่�งมั่่�น
อย่่างเต็็มกำำ�ลัังเพื่่�อเป็็นการตอบแทนพระคุุณของแผ่่นดิิน
แนวทางในการทำำ�งานด้้านการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรมของบริิษััทฯ แบ่่งเป็็น
แนวทางหลัักสามประการอัันได้้แก่่

นิิติิกร กรััยวิิเชีียร
ผู้้�อำ�ำ นวยการโครงการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
นโยบายการดำำ�เนิินและวางแผนงาน
ศิิลปวััฒนธรรมของ “ไทยเบฟ”

•

สืื บสาน ได้้แก่่การสนัับสนุุนให้้ค้้นคว้า้ ศึึกษาภููมิิปัญ
ั ญาด้้านศิิลปะ วััฒนธรรม
และประเพณีีอันดี
ั ีจากผู้้�รู้้�ที่่�ได้้รับ
ั การถ่่ายทอดมาเพื่่�อส่่งต่่อให้้กัับคนรุ่่�นต่่อไป
เช่่นการสนัับสนุุนการสอนและแข่่งขัันดนตรีีไทยของมููลนิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ
รวมถึึงการสนัับสนุุนสถานศึึ กษาต่่าง ๆ เช่่น มหาวิิทยาลััยศิิ ลปากร
มหาวิิทยาลััยมหิิดล และสถาบัันดนตรีีกััลยาณิิวัฒ
ั นา เป็็นต้้น เพื่่�อสร้้าง
บุุคลากรให้้เกิิดความรู้้�ความชำำ�นาญในด้้านต่่าง ๆ ต่่อไป

•

รัักษา คืือการให้้ความสำำ�คััญกัับงานศิิลปวััฒนธรรมเก่่าแก่่ที่่�ดีีงามอัันเป็็นมรดก
ของชาติิให้้คงอยู่่� โดยเน้้นทั้้�งด้้านการให้้ความร่่วมมืือและสนัับสนุุนภาครััฐที่่�
รัับผิิดชอบงานด้้านนี้้� เช่่น กระทรวงวััฒนธรรม กรมศิิลปากร วััดวาอารามต่่าง ๆ
โดยนำำ�ศัักยภาพที่่�เรามีี ไปช่่วยเสริิมให้้เกิิดประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้� น เช่่น การ
บููรณปฏิิสัังขรณ์์โบราณสถาน และจิิตรกรรมฝาผนััง เป็็นต้้น ไม่่ให้้เสื่่�อมสลาย
ไปกัับกาลเวลา งานอนุุรัก
ั ษ์์ฟิิล์์มกระจก อัันเป็็นมรดกความทรงจำำ�แห่่งโลก
โดยให้้ความร่่วมมืือกัับหอจดหมายเหตุุแห่่งชาติิ กรมศิิลปากร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•

ต่่อยอด ได้้แก่่การสนัับสนุุนส่่งเสริิมองค์์กรต่่าง ๆ อัันได้้แก่่
สถาบัันการศึึกษา สมาคม มููลนิิธิิ ชุุมชน และหน่่วยงานทาง
ด้้านศิิลปวััฒนธรรมสาขาต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านทััศนศิิลป์์ วรรณศิิลป์์
ศิิลปะการแสดง และศิิลปะพื้้�นบ้า้ นที่่�มีคว
ี ามตั้้�งใจที่่�จะทำำ�งาน
เพื่่� อสัั งคม ได้้มีีกำำ�ลัังเสริิมทั้้�งด้้านกำำ�ลัังทรััพย์์และกำำ�ลััง
ปััญญา เพื่่�อให้้บรรลุุความสำำ�เร็็จตามความตั้้�งใจอัันดีีงามนั้้�น
ยิ่่ง� ไปกว่่านั้้�น เรายัังมีีความเชื่่�อว่่ายัังมีีศิล
ิ ปิิน และช่่างหลากหลาย
แขนง ที่่�มีคว
ี ามสามารถโดดเด่่น แต่่ยัง
ั ขาดโอกาส หรืือขาด
แนวทางที่่�แปลกใหม่่ ได้้มีโี อกาสพััฒนาตนเอง และมีีช่อ
่ งทาง
หรืือเวทีีที่่จ
� ะแสดงฝีีมือ
ื ให้้เป็็นที่่ป
� ระจัักษ์์ และสามารถผัันเปลี่่�ยน
ความสามารถของเขาเหล่่านั้้�นเป็็นอาชีีพที่่�สามารถหล่่อเลี้้�ยง
ตนเองและครอบครััวได้้อย่่างสมศัักดิ์์ศ
� รีีโดยเน้้นเรื่่�องเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์เป็็นแนวทางหลัักในการดำำ�เนิินงาน

ทั้้�งนี้้�ยัง
ั มีีโครงการต่่าง ๆ อีีกหลายส่่วนที่่ไ� ทยเบฟได้้ริเิ ริ่่ม
� จััดขึ้้�นเอง
อาทิิ การจััดงานสงกรานต์์ (Water Festival) และลอยกระทง
(River Festival) โดยจััดในรููปแบบใหม่่ที่่�ทัันสมัย
ั ตอบโจทย์์คน
ทุุกวััย การจััดประกวดงานศิิลปกรรมช้้างเผืือก เพื่่�อสนัับสนุุนและ
ส่่งเสริิมศิิลปิินที่่�รัก
ั การทำำ�งานศิิลปะแบบเหมืือนจริิงให้้มีเี วทีีแสดง
ผลงานโดยมีีรางวััลเป็็นกำำ�ลัังใจสููงที่่�สุด
ุ เมื่่�อเทีียบกัับเวทีีการ
ประกวดอื่่�น ๆ และการจััดงาน Bangkok Art Biennale (BAB)
อัันเป็็นงานเทศกาลศิิลปะนานาชาติิ โดยเน้้นการเชิิญศิิลปิิน
ที่่�มีชื่่
ี อ
� เสีียงระดัับโลกให้้มาร่่วมแสดงงานกัับศิิลปิินไทยที่่�มีชื่่
ี อ
� เสีียง
อยู่่แ
� ล้้ว และศิิลปิินคลื่่นลูู
� กใหม่่ของไทยให้้มีโี อกาสแสดงศัักยภาพ
อัันจะเป็็นบัน
ั ไดทอดสู่่�ความสำำ�เร็็จในระดัับนานาชาติิต่่อไปใน
อนาคตเป็็นต้้น

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ไทยเบฟยัังคงเดิินหน้้าสนัับสนุุนและส่่งเสริิมการสร้้างสรรค์์และ
แบ่่งปัันงานด้้านศิิลปวััฒนธรรมตามปณิิธานที่่�จะนำำ�ความภาคภููมิิใจ
ในความเป็็นไทยสู่่�การสร้้างสรรค์์กิจ
ิ กรรมพััฒนาสัังคมอย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน เพื่่�อส่่งต่่องานที่่�แสดงถึึงเอกลัักษณ์์ของความเป็็นไทย
ไปสู่่�คนรุ่่�นใหม่่ โดยสร้้างสรรค์์กิิจกรรมด้้านศิิลปวััฒนธรรม
ให้้เชื่่�อมโยงกัับทุุกภาคส่่วนในสัังคมและเชื่่�อมโยงสู่่�ทุก
ุ บริิบท
ของการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมด้้านต่่าง ๆ ของไทยเบฟ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้กลยุุทธ์์ 3 ประการคืือ สืืบสาน

(stable growth) รัักษา (sustainability) และต่่อยอด (creating
value) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิของ
กลุ่่�มงานต่่าง ๆ เช่่น ทััศนศิิลป์์ ดนตรีี ศิิลปะการแสดง วรรณศิิลป์์
ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม และศาสนา
ทั้้�งหมดนี้้� คืือเป้้าหมายของโครงการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรมของ
ไทยเบฟ เพื่่�อสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคมโดยรวม เกิิดความเข้้มแข็็ง
มีีความสุุข และเติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน

กลยุุทธ์์ 3 ประการ

สืื บสาน
(stable growth)

รัักษา
(sustainability)

ต่่อยอด
(creating value)

เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานทั้้�งในระดัับชาติิและนานาชาติิของกลุ่่�มงานต่่าง ๆ
เช่่น ทััศนศิิลป์์ ดนตรีี ศิิลปะการแสดง วรรณศิิลป์์ ประเพณีีวัฒ
ั นธรรม และศาสนา
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จากการเผชิิญกัับภาวะภััยแล้้งตั้้�งแต่่ปลายปีี 2562 จนมาถึึงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้ราคาผลผลิิตทางการเกษตรตกต่ำำ�
ปรัับลดลงอย่่างเห็็นได้้ชัด
ั เนื่่�องจากความต้้องการสิินค้้าเกษตรในตลาดโลก
ลดลง ขณะเดีียวกัันชาวสวนผลไม้้ในประเทศต้้องประสบปััญหาผลผลิิตล้นต
้ ลาด
และยัังส่่งผลกระทบโดยตรงต่่อยอดการส่่งออกอีีกด้้วยเนื่่�องจากการประกาศ
ล็็อกดาวน์์ทำ�ำ ให้้ไม่่สามารถส่่งออกผลผลิิตได้้ตามปกติิ เกษตรกรได้้รับ
ั ผลกระทบ
อย่่างไม่่ทัันตั้้�งตััว ในภาวะเช่่นนี้้� ไทยเบฟได้้ให้้ความช่่วยเหลืือและสนัับสนุุน
อย่่างเต็็มที่่� โดยโครงการพััฒนาชุุมชนได้้มีส่
ี วน
่ เข้้าไปดำำ�เนิินโครงการในหลายด้้าน
ด้้วยมีีเป้้าหมายหลััก คืือ พััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนโดยให้้ความรู้้�และฝึึกฝนอาชีีพ
แก่่เกษตรกร ตลอดจนเพิ่่�มพื้้�นที่่�ป่า่ และแหล่่งน้ำำ� ทำำ�ให้้เกษตรกรมีีทางเลืือก
การพึ่่�งพาตนเองได้้หลากหลาย ชุุมชนสามารถพึ่่�งพาตนเองได้้ และเป็็นต้น
้ แบบ
ให้้พื้้�นที่่อื่่
� น
� ต่่อไป

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาว
ไทยเบฟจััดทำำ�โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาว”
มายาวนาน 21 ปีี เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััยหนาวในภาคเหนืือและ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากกระทรวง
มหาดไทย กรมป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย และผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััด รวมถึึงหน่่วยงานพัันธมิิตรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและภาค
เอกชนที่่�เข้้ามาร่่วมส่่งต่่อความอบอุ่่�นกัับโครงการนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ทุุกปีีไทยเบฟจะนำำ�ผ้้าห่่มผืืนเขีียวจำำ�นวน 200,000 ผืืน
ไปมอบให้้ผู้้�ประสบภััยหนาวในภาคเหนืือและภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
และจนถึึงปััจจุุบัันนี้้�ได้้ส่่งมอบผ้้าห่่มไปแล้้วถึึง 4.2 ล้้านผืืน
ครอบคลุุมพื้้�นที่่� 45 จัังหวััดในประเทศไทย โดยการพิิจารณา

คััดเลืือกพื้้� นที่่�ผู้้�ประสบภััยหนาวในแต่่ละปีี จะไม่่แจกในพื้้� นที่่�เดิิมซ้ำำ�
ติิดกััน ซึ่่�งผู้้�ได้้รับ
ั ผ้้าห่่มจากโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาว
มากกว่่าร้้อยละ 80 สามารถเข้้าถึึงเครื่่�องกัันหนาว รู้้�สึึกว่่าเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ที่่�ทำำ�ให้้ชีวิี ต
ิ และสุุขภาพดีีขึ้้�น
เนื่่�องจากไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องสิ่่�งแวดล้้อมตามแนวทาง
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ในปีีนี้้�จึงึ ได้้นำำ�ผ้้าห่่มที่่�เป็็นมิต
ิ รต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
(Eco Friendly Blanket) ซึ่่�งเป็็นผ้้าห่่มที่่�ผลิิตจากการรีีไซเคิิลขวด
พลาสติิกใช้้แล้้ว โดยผ้้าห่่ม 200,000 ผืืน ทำำ�ให้้ลดขยะขวดน้ำำ�
พลาสติิก PET 7.6 ล้้านขวด (1 ผืืน: 38 ขวด)

ผ้้าห่่มที่่�ผลิิตจากการรีีไซเคิิลขวดพลาสติิกใช้้แล้้ว

1 ผืืน : 38 ขวด

ผ้้าห่่ม

200,000 ผืืน

ลดขยะขวดน้ำำ�พลาสติิก PET

7.6 ล้้านขวด

นอกจากกิิจกรรมลงพื้้�นที่่�เพื่่�อส่่งมอบผ้้าห่่มแล้้ว ไทยเบฟยัังให้้
ความช่่วยเหลืือในด้้านอื่่�น ๆ ดัังนี้้�
•	ด้้านการศึึกษา ไทยเบฟจััดกิิจกรรม “ให้้น้้องจากใจไทยเบฟ”
โดยมอบทุุนการศึึกษาให้้กัับทุุกโรงเรีียนในพื้้�นที่่� พร้้อมทั้้�ง
มอบสื่่�อการเรีียนการสอนและอุุปกรณ์์กีีฬาที่่�ทางโรงเรีียน
มีีความต้้องการ
•	ด้้านสาธารณสุุข โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากมููลนิิธิโิ รงพยาบาล
สวนดอก และโรงพยาบาลรวมแพทย์์ยโสธร อาสาเข้้ามาทำำ�หน้้าที่่�
หน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่� ด้้วยการตรวจดููแลสุุขภาพแบบครบวงจร
ทั้้�งบุุคลากรและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์

•	จััดโครงการ 1 ปััน 1 อุ่่�น โดยเปิิดโอกาสให้้ภาคส่่วนอื่่น
� ๆ เช่่น
พนัักงานจิิตอาสาและพัันธมิิตร เข้้ามามีีส่่วนร่ว่ มสมทบทุุนบริิจาค
ผ้้าห่่ม 1 ผืืน เพื่่� อปัันไปสู่่�เด็็กและเยาวชนที่่�ขาดแคลน ในพื้้� นที่่�
นอกเหนืือจาก 15 จัังหวััดของโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้้าน
ภััยหนาวในทุุกปีี พร้้อมกัับเลี้้�ยงอาหารกลางวััน และมีีกิิจกรรม
สัันทนาการ ไปสร้้างรอยยิ้้ม
� เสีียงหััวเราะ และความสุุขให้้กัับเด็็ก ๆ
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แบ่งปันคุณค่า

ฤดููหนาวนี้้�จะหนาวมากเลย ชาวบ้้านต้้องผิิงไฟ กลางคืืนก็็จะมีีผ้้าห่่มหลาย ๆ ผืืนมารวมกััน
แล้้วก็็จะห่่มพอคลายหนาว ที่่�นี่่�ชีวิี ตคว
ิ
ามเป็็นอยู่่�ดีี เงีียบสงบมีีความสุุขดีี แต่่จะขาด
ความเจริิญ ชาวบ้้านมีีความร่่วมไม้้ร่ว่ มมืือเวลามีีงาน เป็็นเรื่่�องที่่�ดีีมากที่่�ทางไทยเบฟ
มาแจกผ้้าห่่มให้้พี่่�น้้อง ไม่่รู้้�ว่า่ ปีีนี้้�จะหนาวมากแค่่ไหน รู้้�สึึกดีีใจที่่�ทางลููกบ้้านได้้รับ
ั ผ้้าห่่ม
ขอบคุุณไทยเบฟแทนพี่่�น้้องทุุกหลัังคาเรืือนที่่�ได้้รับ
ั ผ้้าห่่ม

สมบููรณ์์ แสงวิิโรจน์์
ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นหมู่่� 10 ตำำ�บลทากาศ อำำ�เภอแม่่ทา จัังหวััดลำำ�พูู น

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

อากาศที่่�นี่่�หน้้าหนาว 16 องศา ส่่วนมากพื้้�นที่่�นี้้�ทำำ�การเกษตร ยามหน้้าหนาวก็็รู้้�สึึกขาดแคลน
ผ้้าห่่ม มีีแต่่บริิษััทไทยเบฟที่่�เอามาให้้ ส่่วนมากก็็จะให้้ผู้้�ยากไร้้ก่่อน รู้้�สึึกดีีใจแทนชาวบ้้านที่่�ได้้รับ
ั
ผ้้าห่่มจากบริิษััทไทยเบฟ ทางชาวบ้้านผู้้�ยากไร้้ก็็จะได้้ประโยชน์์เอาไว้้ห่่มตอนเช้้าหรืือไว้้กัันแดด
ในนามของตััวแทนหรืือผู้้�นำำ�หมู่่�บ้้านอยากให้้ทางบริิษััทไทยเบฟมาแจกผ้้าห่่มให้้ชาวบ้้าน
ผู้้�ที่่�ยากไร้้ต่่อไป

ทองดำำ� โคตรพงษ์์

ผู้้�ใหญ่่บ้า้ นหมู่่�บ้้านสว่่างวีีระวงศ์์ อำ�ำ เภอสว่่างวีีระวงศ์์ จังั หวััดอุุบลราชธานีี

โครงการพััฒนาน้ำำ� พััฒนาชีีวิต
ิ พััฒนา
คุุณภาพชีีวิต
ิ ตำำ�บลดงเดืือย จัังหวััดสุโุ ขทััย
ด้้วยความตระหนัักถึึงคุุณค่า่ และความสำำ�คััญของทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อม ไทยเบฟ จึึงร่่วมมืือกัับมููลนิิธิอุ
ิ ท
ุ กพััฒน์์
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ในการอนุุรัก
ั ษ์์ทรััพยากรน้ำำ�และกระบวนการ
จััดการน้ำำ�ชุม
ุ ชน รวมไปถึึงการพััฒนาด้้านเศรษฐกิิจชุุนชน
ได้้อย่่างยั่่�งยืืน ผ่่านกระบวนการ 3 ส่่วน คืือ เข้้าใจ เข้้าถึึง พััฒนา
จากจุุดเริ่่ม
ั ษ์์วังั ปลาโดย
� ต้้นในการดำำ�เนิินงานฟื้้� นฟููพื้้�นที่่�อนุุรัก
ขุุดลอกคลองกล่ำำ�ระยะทาง 680 เมตร ปริิมาณดิินที่่�ขุด
ุ 16,000
ลููกบาศก์์เมตร เพื่่�อรัักษาระดัับน้ำำ�ที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับเป็็นแหล่่ง
อนุุรัก
ั ษ์์พัันธุ์์�ปลาในช่่วงฤดููแล้้ง ตลอดจนสามารถบริิหารระดัับ
การกัักเก็็บน้ำำ�ในลำำ�คลองเพื่่�อประโยชน์์ในการอุุปโภคและการเกษตร
ปััจจุุบันมี
ั ก
ี ารขยายกลุ่่�มเกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงปลาหมอแปลงใหญ่่
สายพัันธุ์์�ปลาหมอชุุมพร จำำ�นวน 43 ราย โดยมีีปริิมาณการผลิิต
900 กิิโลกรััม/บ่่อ สร้้างรายได้้ 63,000 บาท/บ่่อ ในด้้านการ
ดำำ�เนิินงานเกษตรทฤษฎีีใหม่่ ได้้พััฒนาระบบกระจายน้ำำ�แบบ
ใช้้น้ำำ�น้้อย ชุุมชนบ้้านวัังศรีีไพร ตำำ�บลดงเดืือย อำำ�เภอกงไกรลาศ
จัังหวััดสุุโขทััย ปััจจุุบัน
ั เกิิดการขยายงานเรื่่�องเกษตรทฤษฎีีใหม่่
เพิ่่�มขึ้้�นอีก
ี 5 ราย ในพื้้�นที่่� 9 ไร่่ ลดรายจ่่ายได้้ถึึง 2,000 บาท
ต่่อเดืือน และสร้้างรายได้้เพิ่่�มให้้เกษตรกร 10,000 บาท ต่่อเดืือน
เช่่นกััน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการรวมพลัังพลิิกฟื้้�นคืืนธรรมชาติิสู่่�สิ่่ง
� แวดล้้อมเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เนื่่�องในโอกาสมหามงคลทรงเจริิญพระชนมายุุ 5 รอบ

ไทยเบฟสนัับสนุุนการฟื้้� นฟููพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้และความหลากหลายทาง
ชีีวภาพในพื้้�นที่่�อุท
ุ ยานสิ่่�งแวดล้้อมนานาชาติิสิิริน
ิ ธร อำำ�เภอชะอำำ�
จัังหวััดเพชรบุุรี ี ในพื้้�นที่่� จำำ�นวน 17 ไร่่ ภายใต้้ “โครงการรวมพลััง
พลิิกฟื้้� นคืืนธรรมชาติิสู่�สิ่่
่ �งแวดล้้อมเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี “ เนื่่�องในโอกาสมหามงคล
ทรงเจริิญพระชนมายุุ 5 รอบ โดยมอบงบประมาณ 2,978,400 บาท
พร้้อมนำำ�คณะผู้้�บริิหารและพนัักงานจิิตอาสาในเครืือไทยเบฟ
ร่่วมกัันฟื้้�นฟููและปลููกป่่า ทั้้�งป่่าบกและป่่าชายเลน ตลอดระยะเวลา
6 ปีีที่่�เข้้าไปร่่วมดููแลพื้้�นทึ่่� 17 ไร่่ ตั้้�งแต่่ปีี 2558 - 2563

ในปีี 2562 - 2563 ดำำ�เนิินการดููแลบำำ�รุง
ุ รัักษาต้้นไม้้ที่่�ปลููกเสริิมและ
ต้้นไม้้เดิิมในพื้้�นที่่�ทั้้�งหมด 17 ไร่่ โดยใช้้ระบบน้ำำ�หยดและใช้้รถบรรทุุก
น้ำำ�ฉีีดพ่่นในพื้้�นที่่�ปลููกต้้นไม้้ที่่�รถสามารถเข้้าถึึงได้้ พร้้อมทั้้�งใส่่ปุ๋๋ย
� หมััก
ชีีวภาพตามสููตรของสำำ�นัักพััฒนาที่่�ดิิน จัังหวััดเพชรบุุรี ี ตััดแต่่งกิ่่�งไม้้
เพื่่�อการเจริิญเติิบโตของต้้นไม้้และตััดหญ้้าในแปลงปลููกโดยแบ่่ง
พื้้�นที่่�ออกเป็็น 2 แปลง คืือ

แปลงไทยเบฟ 1 (12 ไร่)

แปลงไทยเบฟ 2 (5 ไร่)

การตรวจนัับอััตราการรอดตาย
ของต้้นไม้้ที่่�ปลููกเสริิมและต้้นไม้้เดิิม
ปีี 2562 มีีอัต
ั ราการรอดตาย 99.79%
และ ในปีี 2563 มีีอัต
ั ราการรอดตาย

การตรวจนัับจำำ�นวนและ
อััตราการรอดตายของต้้นไม้้
ที่่�ปลููกเสริิมและต้้นไม้้เดิิม
มีีอัต
ั ราการรอดตาย

การศึึกษามวลชีีวภาพของต้้นไม้้ ผลการศึึกษามวลชีีวภาพ
ของกลุ่่�มไม้้ยืืนต้้นในแปลงสุ่่�มเก็็บตััวอย่่าง ดัังนี้้�

การศึึกษามวลชีีวภาพของต้้นไม้้

98.39%

•

ปีี 2562 มีีมวลชีีวภาพเท่่ากัับ 5.5118 ตัันต่่อ
เฮกตาร์์ ประกอบด้้วยมวลชีีวภาพเหนืือพื้้�นดิิน
และมวลชีีวภาพใต้้ดิิน (ราก) มีีค่่าเท่่ากัับ 4.6816
และ 0.8302 ตัันต่่อเฮกตาร์์

•

ปีี 2563 มีีมวลชีีวภาพเท่่ากัับ 6.9857 ตัันต่่อ
เฮกตาร์์ ซึ่่�งประกอบด้้วยมวลชีีวภาพเหนืือ
พื้้�นดิินและมวลชีีวภาพใต้้ดิิน (ราก) มีีค่่าเท่่ากัับ
5.9455 และ 1.0402 ตัันต่่อเฮกตาร์์

การประเมิินการกัักเก็็บคาร์์บอนในมวลชีีวภาพต่่าง ๆ
พบว่่ากลุ่่�มไม้้ยืนต้
ื ้นในแปลงสุ่่�มเก็็บตััวอย่่าง
มีีปริิมาณการสะสมคาร์์บอนเท่่ากัับ 3.2832 ตัันต่่อเฮกตาร์์

การวิิเคราะห์์ตััวอย่่างดิินพื้้�นที่่�

ผลการวิิเคราะห์์ดิินในแปลงสุ่่�มตััวอย่่าง
พบว่่าดิินมีส
ี ภาพความเป็็นกรด – ด่่าง อยู่่�ที่่�
7.5pH อยู่่�ในระดัับด่่างเล็็กน้้อย และมีีค่่า
ความเค็็มอยู่่�ที่่� 0.09 dS/m อยู่่�ในระดัับไม่่เค็็ม

100%

ผลการศึึกษามวลชีีวภาพของกลุ่่�มไม้้ยืนต้
ื ้นในแปลงสุ่่�ม
เก็็บตััวอย่่าง 2 มีีมวลชีีวภาพเท่่ากัับ 7.1295 ตัันต่่อเฮกตาร์์
ซึ่่�งประกอบด้้วย
มวลชีีวภาพเหนืือพื้้�นดิิน มีีค่่าเท่่ากัับ
6.0697 ตัันต่่อเฮกตาร์์ และ
มวลชีีวภาพใต้้ดิิน (ราก) มีีค่่าเท่่ากัับ
1.0598 ตัันต่่อเฮกตาร์์

การประเมิินการกัักเก็็บคาร์์บอนในมวลชีีวภาพต่่าง ๆ
มีีปริิมาณการสะสมคาร์์บอนเท่่ากัับ 3.3508 ตัันต่่อเฮกตาร์์

ผลการวิิเคราะห์์ดิินในแปลงสุ่่�มตััวอย่่าง

พบว่่าดิินมีส
ี ภาพความเป็็นกรด – ด่่าง อยู่่�ที่่�
7.15pH อยู่่�ในระดัับกลาง และมีีค่่าความเค็็ม
อยู่่�ที่่� 0.37 dS/m อยู่่�ในระดัับเค็็มปานกลาง
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การพัฒนาชุมชน

สรุุปผลการดำำ�เนิินงาน ปีี 2558 – 2563
การฟื้นฟู พื้นที่ปา่ ไม้ ในพื้นที่แปลงไทยเบฟ 1 (12 ไร่)

1

การปลููกและการบำำ�รุง
ุ ดููแลรัักษาต้้นไม้้
ที่่�ปลููกเสริิมและต้้นไม้้เดิิม สามารถ
ปลููกต้้นไม้้ไปแล้้วทั้้�งหมดจำำ�นวน

การฟื้นฟู พื้นที่ปา่ ไม้ ในพื้นที่แปลงไทยเบฟ 2 (5 ไร่)

1

6,088 ต้้น รวม 39 ชนิิด

2

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

3

การเจริิญเติิบโตและอััตราการรอดตายของต้้นไม้้
2559
2560
2561
2562

97%
98.01%
98.29%
99.79%

การศึึกษาปริิมาณมวลชีีวภาพและการกัักเก็็บคาร์์บอน
ของต้้นไม้้ สามารถเริ่่ม
� เก็็บข้้อมููลได้้ในปีี 2562
ซึ่่�งปริิมาณมวลชีีวภาพของต้้นไม้้ในปััจจุุบัน
ั รวมเท่่ากัับ
6.9857 ตัันต่่อเฮกตาร์์ และ
มีีปริิมาณการสะสมคาร์์บอนรวมเท่่ากัับ
3.2832 ตัันต่่อเฮกตาร์์

การปลููกและการบำำ�รุง
ุ ดููแลรัักษาต้้นไม้้ที่่�
ปลููกเสริิมและต้้นไม้้เดิิม สามารถปลููก
ต้้นไม้้เสริิมไปแล้้วทั้้�งหมดจำำ�นวน

130 ต้้น รวมชนิิดพัันธุ์์�ไม้้ 17 ชนิิด

2

3

ยัังไม่่พบว่่ามีีอัต
ั ราการตาย
ของต้้นไม้้ทั้้�งที่่�ปลููกเสริิมและต้้นไม้้เดิิม

การศึึกษาปริิมาณมวลชีีวภาพและการกัักเก็็บคาร์์บอน
ของต้้นไม้้ สามารถเริ่่ม
� เก็็บข้้อมููลในปีี 2562
ซึ่่�งปริิมาณมวลชีีวภาพของต้้นไม้้ในปััจจุุบัน
ั เท่่ากัับ
7.1295 ตัันต่่อเฮกตาร์์
มีีปริิมาณการสะสมคาร์์บอนเท่่ากัับ
3.3508 ตัันต่่อเฮกตาร์์

โครงการฟื้้�นฟููผู้้ป
� ระสบอุุบัติ
ั ภั
ิ ย
ั ดิินโคลนถล่่ม ชุุมชนบ้้านห้้วยขาบ จัังหวััดน่า่ น
ชุุมชนบ้้านห้้วยขาบ หมู่่�ที่่� 7 ตำำ�บลบ่่อเกลืือเหนืือ ได้้รับ
ั ผลกระทบ
จากเหตุุการณ์์ดิินโคลนถล่่มทัับบ้้านเรืือน เมื่่�อวัันที่่� 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ทำำ�ให้้มีผู้้�
ี เสีียชีีวิต
ิ และบ้้านเรืือนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจำำ�นวน
61 หลัังคาเรืือน 66 ครอบครััว และมีีแนวโน้้มที่่�จะเกิิดสถานการณ์์
ดิินโคลนถล่่มอีีก หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องและชาวบ้้านจึึงมีีความ
คิิดเห็็นร่ว่ มกัันว่า่ จะดำำ�เนิินการย้้ายชุุมชนไปอยู่่�ที่่�ดิินแห่่งใหม่่
โดยไทยเบฟร่่วมมืือกัับกระทรวงพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคง
ของมนุุษย์์ สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) และ

หน่่วยงานภาคีีในจัังหวััดน่่าน ได้้สนัับสนุุนงบประมาณในการ
ก่่อสร้้างบ้้านให้้กัับชาวบ้้านที่่�เดืือดร้้อน จำำ�นวน 60 หลัังคาเรืือน
ชาวบ้้านได้้รับ
ั ประโยชน์์ 247 คน นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังลงพื้้�นที่่�
ให้้ความช่่วยเหลืือด้้านการพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ ของชาวบ้้าน
โดยร่่วมจััดทำำ�แผนพััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ ของชุุมชน ด้้านส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจพอเพีียง ด้้านเศรษฐกิิจชุุมชน และด้้านอนุุรัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟูู
วััฒนธรรมชาติิพัันธุ์์�ลััวะ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินงานและผลสำำ �เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น

การสร้้างบ้้านมั่่�นคงชนบท ได้้ดำำ�เนิินการก่่อสร้้างเสร็็จเรีียบร้้อย
แล้้วจำ�นวน
ำ
60 หลัังคาเรืือน โดยในช่่วงระหว่่างการก่่อสร้้างบ้้าน
ได้้กำำ�หนดเงื่่�อนไขให้้ผู้้�รับ
ั เหมาในพื้้� นที่่�ต้้องใช้้แรงงานในชุุมชน
ในการสร้้างบ้้าน เพื่่�อเป็็นการพััฒนาทัักษะองค์์ความรู้้�ด้้านงาน
ก่่อสร้้าง ชาวบ้้านเกิิดกระบวนการมีีส่่วนร่ว่ มในการสร้้างบ้้าน และ
ชาวบ้้านมีีรายได้้เพิ่่� มจากการรัับจ้้าง จำำ�นวน 46 คน รวมรายได้้
1,949,800 บาท (ระยะเวลาก่่อสร้้างบ้้าน 8 เดืือน) และอยู่่ร� ะหว่่างการ
ปรัับปรุุงระบบสาธารณููปโภค ศาลาอเนกประสงค์์ของชุุมชน และ
ร้้านค้้าชุุมชนเพื่่�อเป็็นจุด
ุ จำำ�หน่่ายสิินค้า้ ผลิิตภัณฑ์
ั
ข
์ องชุุมชนต่่อไป
บ้้านมั่่�นคงชนบท ที่่�สร้า้ งให้้ผู้้�ประสบภััย

ระบบการอยู่่�ร่่วมกััน คุ้้�มบ้้าน
โดยมีีกระบวนการออกแบบบ้้าน วางผัังชุุมชนแบบมีีส่่วนร่ว่ มดููแล จััดการพื้้�นที่่�โซนบ้้านร่่วมกััน

แผนที่่�ชุม
ุ ชน 3 มิิติิ
บ้้านห้้วยขาบหมู่่� 7

มีีการออกแบบแปลนร่่วมกััน
ในการแบ่่งพื้้�นที่่�ใช้้สอยบ้้าน
แต่่ละหลััง

คุ้้�ม 1

คุ้้�ม 4

คุ้้�ม 2

คุ้้�ม 5

คุ้้�ม 3

คุ้้�ม 6

พื้้�นที่่�โซนหลัังบ้้านปลููกไม้้ยืนต้
ื ้น
ไม้้ผล และเลี้้�ยงสััตว์์

พื้้�นที่่�โซนปลููกพืืชผัักสวนครััว

พื้้�นที่่�โซนตััวบ้า้ นประกอบด้้วย
ตััวบ้า้ น ห้้องน้ำำ� และห้้องครััว
พื้้�นที่่�โซนหน้้าบ้้านปลููกไม้้ประดัับ
เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชน
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การพัฒนาชุมชน

โครงการส่่งเสริิมคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสร้้างชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
�
“ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� ” เป็็นโครงการที่่�ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนและ
ให้้คณะทำำ�งานที่่�ทำำ�งานด้้านพััฒนาชุุมชน ลงไปทำำ�งานในพื้้�นที่่�เพื่่�อ
ขัับเคลื่่�อนโครงการ โดยใช้้พลัังของคนรุ่่�นใหม่่กลัับคืืนสู่�ท้
่ ้องถิ่่�น
ซึ่่�งขยายผลจากโครงการสานพลัังเพื่่�อบ้้านเกิิด เพื่่�อให้้นัักพััฒนา
ธุุรกิิจชุุมชนรุ่่�นใหม่่เป็็นแกนนำำ�เชื่่�อมโยงการทำำ�งานกัับภาคส่่วน
ต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ความสุุขและรอยยิ้้ม
่ า้ นเกิิดของตนเอง
� กลัับคืืนสู่�บ้
และสร้้างประโยชน์์ในพื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ โดยมีีแนวคิิด

สำำ�คััญที่่�มุ่่�งเน้้นแก้้ไขปััญหาและขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจชุุมชน ตามหลััก
ปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และขยายไปสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน โดยเน้้นการเชื่่�อมโยงความร่่วมมืือในระดัับอำำ�เภอ ระดัับจัังหวััด
เพื่่�อส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่ว่ มของชุุมชนในการพััฒนาพื้้�นที่่�ทั้้�งในด้้าน
สัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีพื้้�นฐานจากความต้้องการและ
ศัักยภาพของแต่่ละชุุมชนเป็็นตััวตั้้�ง

ตััวอย่่างพื้้�นที่่�ต้้นแบบโครงการ
“ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� ”
ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
ั ทบุุรีี
� แหลมสิิ งห์์ จัังหวััดจัน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการพััฒนาท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ศููนย์์การเรีียนรู้้ธ
� รรมชาติิสิ่่� งแวดล้้อม (บ้้านปลา-ธนาคารปูู)
ศููนย์์การเรีียนรู้้�ธรรมชาติิสิ่่� งแวดล้้อม (บ้้านปลา-ธนาคารปูู)
ตำำ�บลบางสระเก้้า อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ เกิิดจากกระบวนการต่่อสู้้�
กัับการบุุกรุุกทำำ�ลายป่่าไม้้ชายเลน ซึ่่�งเป็็นแหล่่งอนุุบาลสััตว์น้ำ
์ ำ�
และเป็็นแหล่่งอาหารท้้องถิ่่�นชุม
ุ ชน จึึงรวมตััวกัันขึ้้�นเพื่่�ออนุุรัก
ั ษ์์
ทรััพยากรในพื้้�นที่่� และมีีแนวคิิดที่่�จะพััฒนาเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และ
ท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
ุ ชนจััดตั้้�ง
� แหลมสิิงห์์ ได้้เข้้ามาสนัับสนุุนให้้ชุม
คณะทำำ�งาน ที่่�มีก
ี ารบริิหารจััดการที่่�ชัด
ั เจน พร้้อมทั้้�งเชื่่�อมประสาน
หน่่วยงานภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องเข้้ามาร่่วมพััฒนา หนุุนเสริิมศัักยภาพ
ให้้ชุม
ุ ชนมีีการบููรณาการวิิถีีชีีวิต
ิ การทำำ�ประมงพื้้� นบ้้าน อาชีีพ
หััตถกรรมทอเสื่่� อกก และความโดดเด่่นของอาหารพื้้� นถิ่่�น
ให้้เป็็นการท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัก
ั ษ์์และเรีียนรู้้�วิิถีชุ
ี ม
ุ ชน ด้้านการพััฒนา
หััตถกรรมการทอเสื่่�อกก อาชีีพดั้้�งเดิิมของคนในชุุมชนบางสระเก้้า
ให้้เกิิดผลิิตภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ ๆ ซึ่่�งตอบสนองความต้้องการของ
ตลาด สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับเสื่่�อกกของชุุมชนได้้

ทั้้�งนี้้� ยัังได้้มีก
ี ารจััดตั้้�งร้้านค้้าชุุมชน “ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� แหลมสิิงห์์”
ภายใต้้การบริิหารงานของชุุมชน เพื่่�อเป็็นศููนย์ร์ วมและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
แปรรููป พร้้อมทั้้�งพััฒนาที่่�พัักในรููปแบบฟาร์์มสเตย์์สำำ�หรัับให้้บริิการ
นัักท่่องเที่่�ยว เพิ่่�มโอกาสในสร้้างรายได้้อีก
ี หนึ่่�งช่่องทาง

ผู้้ไ� ด้้รัับประโยชน์์ 9 กลุ่่�ม จำำ�นวน 295 ราย

วิิสาหกิิจชุุมชนศููนย์์เรีียนรู้้เ� พื่่�อ
การท่่องเที่่�ยวบ้้านปลา
ธนาคารปูู บางสระเก้้า

1 กลุ่่�ม
50 ราย

กลุ่่�มเสื่่� อกกแปรรููปจัันทบููร

4 กลุ่่�ม
190 ราย

กลุ่่�มผู้้�ผลิิต
อาหารทะเลแปรรููป

1 กลุ่่�ม
10 ราย
สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

จำำ�นวน 1,238,084 บาท

กลุ่่�มเกษตรปลููกผลไม้้
และผลิิตภััณฑ์์ผลไม้้

3 กลุ่่�ม
45 ราย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
ุ ลราชธานีี
� โขงเจีียม จัังหวััดอุบ
โครงการพััฒนาฝ้้ายอิินทรีีย์์ สายใยคนริิมโขง
เครืือข่่ายฝ้้าย อำำ�เภอโขงเจีียม
บ้้านคัันท่า่ เกวีียน อำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััดอุุบลราชธานีี แหล่่งปลููกฝ้้าย
ชั้้�นดีริี ม
ิ แม่่น้ำ�ำ โขง เพราะมีีแร่่ธาตุุธรรมชาติิที่่อุ
� ด
ุ มสมบููรณ์์ ชาวบ้้าน
จะมาปลููกฝ้้ายในช่่วงที่่�น้ำำ�ลดโดยไม่่ใช้้สารเคมีี จากนั้้�นจึงึ เก็็บมาปั่่�น
รีีดให้้เป็็นเส้้น และทอด้้วยมืือ ซึ่่�งภููมิิปัญ
ั ญาดั้้�งเดิิมนี้้�กำ�ลั
ำ งั จะลบเลืือน
หายไป เนื่่�องจากการเข็็นฝ้้ายด้้วยมืือค่่อนข้้างใช้้เวลานาน คนใน
ชุุมชนจึึงหัันมาขายส่่งดอกฝ้้ายให้้กัับโรงงานแทน
ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� โขงเจีียม ได้้พััฒนาต่่อยอดศัักยภาพและ
ภููมิิปัญ
ั ญาของชุุมชนในเรื่่�องการผลิิตและทอผ้้าฝ้้าย ขัับเคลื่่�อน
ให้้เกิิดเครืือข่่ายฝ้้าย 6 ชุุมชนในอำำ�เภอโขงเจีียม โดยจััดตั้้�งเป็็น
กองทุุนฝ้า้ ย ดำำ�เนิินการสรรหาเครื่่�องหีีบฝ้้ายขนาดใหญ่่เพื่่�อ
สนัับสนุุนให้้ชุม
ุ ชนได้้มีีการหีีบฝ้้ายขายและใช้้เอง ลดต้้นทุน
ุ
ในการผลิิตฝ้า้ ยเข็็น ส่่งเสริิมเรื่่�องพััฒนาผลิิตภััณฑ์์จากฝ้้าย เช่่น
เส้้นฝ้า้ ยเข็็นมือ
ื สีีธรรมชาติิ ผ้้าพัันคอ ผ้้าคลุุมไหล่่ และสิินค้า้ แปรรููป
เพื่่�อการตกแต่่ง เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและช่่องทางการตลาด นำำ�ไปสู่่�การ
สร้้างรายได้้เพิ่่�มสู่่�ชุม
ุ ชน
ทั้้�งนี้้� ยัังได้้เชื่่�อมโยงต่่อยอดพััฒนาการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
หมู่่�บ้า้ นฝ้้าย ESAN COTTON VILLAGE เพื่่�อขยายผลกิิจกรรม
และเกิิดการขยายพื้้�นที่่�ออกไปยัังชุุมชนใกล้้เคีียง มุ่่�งเน้้นการชูู
อััตลัักษณ์์ดอกฝ้้ายอิินทรีีย์ริ์ ม
ิ โขง และภููมิิปัญ
ั ญาดั้้�งเดิิมของ
ชุุมชนในเรื่่�องการทอผ้้าฝ้้าย

ผู้้ไ� ด้้รัับประโยชน์์
สมาชิิกใน 6 ชุุมชน จำำ�นวน 100 ราย

สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

จำำ�นวน 363,825 บาท

ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� ยางตลาด จัังหวััดกาฬสิิ นธุ์์�
โครงการเชื่่�อมโยงเครืือข่่ายแปรรููปผ้้า
ชุุมชนบ้้านโนนชาด อำำ�เภอยางตลาด จัังหวััดกาฬสิินธุ์์� เป็็นชุม
ุ ชนที่่�
มีีศัักยภาพการทอผ้้าแต่่ประสบปััญหาด้้านการตลาดและขาดความ
หลากหลายในรููปแบบการผลิิต ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� ยางตลาดจึึงเข้้าไป
สนัับสนุุน โดยการเชื่่�อมโยงศัักยภาพของชุุมชนที่่�มีคว
ี ามชำำ�นาญ
เฉพาะด้้าน เช่่น การทอ การเย็็บ การออกแบบ เกิิดเป็็นเครืือข่่าย
ผ้้าทอและเครืือข่่ายแปรรููปผ้้า 6 หมู่่�บ้า้ น คืือบ้้านโนนชาด บ้้านดงบััง
บ้้านหนองกุุง บ้้านหนองกาว บ้้านห้้วยเตยและบ้้านโพนงาม ขยาย
พื้้�นที่่จ
� ากอำำ�เภอยางตลาด ไปยัังอำำ�เภออื่่�นในจัังหวััดกาฬสิินธุ์์�
ชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้ม
� ยางตลาดได้้เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายผ้้าทอร่่วมกัับ
จัังหวััดมหาสารคามและจัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ ทำำ�ให้้สามารถสร้้าง
งาน สร้้างอาชีีพให้้สมาชิิกกลุ่่�มผู้้�แปรรููปผ้้าในชุุมชนดัังกล่่าว
จำำ�นวน 112 คน และการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีห
ี ลากหลาย เช่่น
เสื้้�อ กระเป๋๋าผ้้า พวงกุุญแจ กระเป๋๋าใส่่เอกสาร เป็็นต้้น ซึ่่�งทำำ�ให้้
มีียอดสั่่�งซื้้�อและสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชนอย่่างต่่อเนื่่�อง

ผู้้ไ� ด้้รัับประโยชน์์ รวม 112 ราย
สมาชิิกกลุ่่�ม ทอและแปรรููปผ้้า 6 หมู่่�บ้า้ น
จำำ�นวน 78 ราย

สมาชิิกเครืือข่่ายผ้้า
จำำ�นวน

34 ราย

สร้้างรายได้้ให้้ชุุมชน

จำำ�นวน 814,283 บาท

151

152

การพัฒนาชุมชน

แบ่งปันคุณค่า

กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านคัันท่่าเกวีียน เดิิมทอผ้้าพัันคออย่่างเดีียวโดยใช้้ฝ้า้ ยจากโรงงานเป็็นหลััก
หน้้ากว้้างเพีียง 32 เซนติิเมตร ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ต้้นทุน
ุ ต่่อผืืนราคาถููก หวัังว่่าคนซื้้�อจะซื้้�อในราคาถููก
มากกว่่า แต่่กลัับเป็็นว่า่ ขายไม่่ได้้เลย จึึงต้้องฝากขายกัับตััวแทนขาย และประสบปััญหาเงิินใน
กองทุุนเริ่่ม
ุ วััน จึึงต้้องรอตััวแทนขาย
� ลดลง จึึงไม่่สามารถซื้้�อฝ้้ายจากโรงงานมาทอผ้้าได้้ทุก
ขายผ้้าได้้หมดก่่อนถึึงจะมีีเงิินมาหมุุนเวีียน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

วรรณีี พิิลานนท์์
กลุ่่�มทอผ้้าบ้้านคัันท่่าเกวีียน

หลัังจากร่่วมโครงการแล้้ว ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้�มโขงเจีียม เริ่่ม
� ใช้้ฝ้้ายเข็็นที่่�มาจากฝ้้ายริิมโขง
ในชุุมชน ราคาต้้นทุน
ุ อาจสููงกว่่า แต่่เป็็นเอกลัักษณ์์ของหมู่่�บ้้าน เริ่่ม
� เปลี่่�ยนผืืนทอผ้้าจาก
หน้้ากว้้าง 32 เซนติิเมตร เป็็น 40 เซนติิเมตร ทำำ�ให้้ผ้า้ ผืืนใหญ่่ขึ้้�น จนเริ่่ม
� มีีลููกค้้าสนใจซื้้�อมากขึ้้�น
และเราเริ่่ม
่ งทางการขายได้้หลายทาง จากตััวแทนฝากขายก็็มาซื้้�อขาด หรืือมีีนัก
ั ท่่องเที่่�ยว
� มีีช่อ
ซื้้�อเองบ้้าง กลุ่่�มเราจึึงขายได้้เร็็วขึ้้�น ปััจจุุบัน
ั เรามีีหน้้ากว้้างของผ้้าหลายขนาด ที่่�ทอจากฝ้้าย
เข็็นมือ
ื ริิมโขงของบ้้านเรา มีีลููกค้้าสั่่�งจอง และมีีเงิินหมุุนเวีียนสามารถทอผ้้าได้้ทุก
ุ วััน

รู้้�สึึกดีีใจที่่�ไทยเบฟเข้้ามาช่่วยพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ผ้้าทอมืือทำำ�ให้้กลุ่่�มได้้พััฒนาตนเองเรื่่�อง
จัับคู่่โ� ทนสีี การทดลองย้้อม เทคนิิคการย้้อม การทำำ�ลวดลาย การบริิหารจััดการกลุ่่�ม เกิิดการ
เชื่่�อมโยงหน่่วยงานในพื้้�นที่่ส่
� ่งผลต่่อการได้้รับ
ั การสนัับสนุุน การสร้้างการรัับรู้้�และการตลาด
มีีการพัั ฒนาต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ที่่�หลากหลายขึ้้�น เกิิดผลงานชิ้้�นใหม่่และองค์์ความรู้้�ใหม่่
แลกเปลี่่�ยนกัันระหว่่างสมาชิิกมากขึ้้�น ขอบคุุณไทยเบฟที่่�เข้้ามาช่่วยพััฒนากลุ่่�มปลููกหม่่อน
เลี้้�ยงไหมบ้้านโนนชาดให้้มีก
ี ารพััฒนาไปในทางที่่�ดีีขึ้้�น ให้้เป็็นที่่�รู้้�จัก
ั และเชื่่�อมโยงหน่่วยงาน
ในพื้้�นที่่�ให้้เข้้าถึึงกลุ่่�ม และสร้้างรายได้้ให้้กลุ่่�มชุุมชนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
บััวลา ภููหลัักถิิน
ประธานกลุ่่�มปลููกหม่่อนเลี้้�ยงไหมบ้้านโนนชาด

โครงการความร่่วมมืือศููนย์์ศึึกษาการพััฒนา
ห้้วยฮ่่องไคร้้ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริ-ิ
ไทยเบฟร่่วมอนุุรัก
ั ษ์์ฟื้� นฟููป่่า
้
พััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ จัังหวััดน่า่ น
เพื่่�อส่่งเสริิมการฟื้้� นฟููป่่าต้้นนํ้้าลำำ�ธารพร้้อมกัับพััฒนาคุุณภาพ
ชีีวิต
ิ ให้้คนในชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่ร� อบพื้้�นที่่�ป่า่ เสื่่�อมโทรมสามารถ
พึ่่� งพาตนเองได้้อย่่างยั่่�งยืืนและอยู่่�ร่ว่ มกัับป่่าได้้อย่่างเกื้้�อกููลกััน
ตามแนววิิถีีชีวิี ต
ิ แห่่งแนวทางเศรษฐกิิจพอเพีียง ไทยเบฟได้้นำำ�
รููปแบบการพััฒนาตามแนวพระราชดำำ�ริที่่
ิ �ประสบความสำำ�เร็็จของ
ศููนย์์ศึึกษาการพััฒนาห้้วยฮ่่องไคร้้ อัันเนื่่�องมาจากพระราชดำำ�ริ ิ
อำำ�เภอดอยสะเก็็ด จัังหวััดเชีียงใหม่่ มาประยุุกต์์และปรัับใช้้ในการ
พััฒนาบนพื้้�นที่่จั� งั หวััดน่่าน โดยคััดเลืือก 2 หมู่่�บ้า้ น เข้้าร่่วมในโครงการ
คืือ หมู่่�บ้า้ นศรีีนาป่่าน ตำำ�บลเรืือง อำำ�เภอเมืืองน่่าน และหมู่่�บ้า้ นน้ำำ�ปููน
ตำำ�บลน้ำำ�พาง อำำ�เภอแม่่จริิม จัังหวััดน่่าน และเพื่่�อให้้ชุม
ุ ชนได้้รับ
ั
ความรู้้�ที่่�ถููกต้้องตามหลัักแนวทางแห่่งเศรษฐกิิจพอเพีี ยงที่่�
ได้้รับ
ั พระราชทานจากพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
ไทยเบฟได้้นำำ�ชุม
ุ ชนไปศึึกษาดููงานด้้านปศุุสััตว์์ ด้้านการเกษตร
และด้้านประมง ที่่�ศููนย์์ศึึกษาการพัั ฒนาห้้วยฮ่่องไคร้้ อัันเนื่่�อง
มาจากพระราชดำำ�ริ ิ เป็็นระยะเวลา 5 ปีี (พ.ศ. 2558 - 2562) เพื่่�อนำำ�
มาปรัับใช้้ให้้เหมาะสมกัับบริิบทในพื้้�นที่่�ของตนเอง และยัังได้้มอบ

วััตถุดิ
ุ ิบต่่าง ๆ ในการเลี้้�ยงสััตว์แ
์ ละพืืชเพื่่�อบริิโภคในชีีวิต
ิ ประจำำ�วััน เช่่น
สุุกรสามสายพัันธุ์์� ไก่่ประดู่่�หางดำำ� ไก่่ไข่่ กบนา ปลาดุุกบิ๊๊ก
� อุุย ปลานิิล
เห็็ดนางฟ้้า และต้้นกล้้าไม้้ผล ไทยเบฟผลัักดัันให้้งานที่่�เกษตรกรทำำ�
อยู่่�นั้้นมี
ี าตรฐานที่่�ถููกต้้องตามหลัักทางวิิชาการ และขยายผลเกิิดเป็็น
� ม
ศููนย์์เรีียนรู้้�สำำ�หรัับประชาชนผู้้�สนใจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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สรุุปจำำ�นวนผู้้เ� ข้้าร่่วมโครงการตั้้�งแต่่ปีี 2558 - 2562
ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

หมู่บ้านศรีนาป่าน

59

78

79

81

78

หมู่บ้านน้ำ�ปูน

46

68

100

95

76

รวม

105

146

179

176
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กรอบโครงการและกิิจกรรม
ปี 2558 – 2559

ปี 2560 – 2562

เกษตรกรผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ รุ่่�นที่่� 1 และ รุ่่�นที่่� 2
ได้้รับ
ั งบประมาณในการจััดซื้้�อปััจจััยด้้าน
ปศุุสััตว์์ ด้้านประมง ด้้านการเกษตร จััดสร้้าง
ฝายชะลอน้ำำ� ปลููกป่่า และบวชป่่าร่่วมกัับชุุมชน

เกษตรกรผู้้�เข้้าร่่วมโครงการ รุ่่�นที่่� 3 ถึึง รุ่่�นที่่� 5 ได้้รับ
ั งบประมาณ
ในการจััดซื้้�อปััจจััย ด้้านปศุุสััตว์์ ด้้านประมง ด้้านการเกษตร
จััดสร้้างฝายชะลอน้ำำ� ปลููกป่่า บวชป่่าร่่วมกัับชุุมชน และ
ทำำ�แนวกัันไฟในเขตพื้้�นที่่�ป่า่ ชุุมชน เป็็นต้้น
ให้้เกรดเกษตรกรเพื่่�อต่่อยอด ใน 4 ระดัับดัังนี้้�
เกรด A เป็็นจำ�นวนมูู
ำ
ลค่่า 10,000 บาท		
เกรด B เป็็นจำ�นวนมูู
ำ
ลค่่า 7,000 บาท
เกรด C เป็็นจำ�นวนมูู
ำ
ลค่่า 5,000 บาท		
เกรด D เป็็นจำ�นวนมูู
ำ
ลค่่า 3,000 บาท
จำำ�นวนเงิินเป็็นกรอบในการจััดซื้้�อปััจจััยเพื่่�อมอบให้้เกษตรกร
ที่่�ได้้รับ
ั ผลประเมิินตามเกรดที่่�ทางศููนย์์ห้้วยฮ่่องไคร้้ฯ
ได้้ลงพื้้�นที่่�ตรวจเยี่่�ยมเพื่่�อให้้เกรดเกษตรกร

ปี 2562

ปี 2563

ให้้เกรดเกษตรกรตััวอย่่าง พร้้อมงบประมาณใน
การจััดซื้้�อและมอบปััจจััยมููลค่่ารายละ

30,000 บาท

จากการดำำ�เนิินกิิจกรรมของโครงการในปีี 2558 – 2562
ได้้คัด
ั เลืือกเกษตรกรที่่�ได้้รับ
ั การต่่อยอดจากปััจจััยที่่�ได้้รับ
ั คััดเลืือก
เป็็นเกษตรกรตััวอย่่าง โดยให้้ทีม
ี งานไทยเบฟร่่วมกัับเจ้้าหน้้าที่่�จาก
ศููนย์์ฯ ห้้วยฮ่่องไคร้้ฯ ในการคััดเลืือกเกษตรกรทั้้�ง 2 หมู่่�บ้า้ น

ติิดตามคััดเลืือกเกษตรกรต้้นแบบในชุุมชนทั้้�ง 2 แห่่ง
เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดเป็็นศููนย์เ์ รีียนรู้้�ในปีี 2564 ได้้แก่่
บ้้านศรีีนาป่่าน หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลเรืือง
อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดน่่าน จำำ�นวน 4 ราย
บ้้านน้ำำ�ปููน หมู่่�ที่่� 1 ตำำ�บลน้ำำ�พาง
อำำ�เภอแม่่จริิม จัังหวััดน่่าน จำำ�นวน 4 ราย

แบ่งปันคุณค่า
หลัังจากเข้้าร่่วมโครงการได้้รับ
ั ความรู้้�จากศููนย์์ฯ ห้้วยฮ่่องไคร้้ฯ และได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจาก
บริิษััทไทยเบฟ ได้้รับ
ั โอกาสที่่�ดีี มีีความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีขึ้้�น มีีรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นจากการได้้รับ
ั สนัับสนุุน
เรื่่�องของปััจจััย เช่่น วััสดุก่
ุ ่อสร้้าง พัันธุ์์�สััตว์์ สุุกร ไก่่ประดู่่� ไก่่ไข่่ ปลาดุุก ปลานิิล พัันธุ์์�ไม้้ผล
ทำำ�ให้้เพิ่่�มรายได้้ ลดรายจ่่ายในครััวเรืือนได้้ดีี มีีเงิินออมมากขึ้้�น และสามารถต่่อยอดและ
ขยายพัันธุ์์�สััตว์ไ์ ด้้เองและจััดจำำ�หน่่ายในราคาที่่�ดีี ทำำ�ให้้ครอบครััวมีรี ายได้้อีก
ี ทางหนึ่่�ง และ
ขอขอบคุุณบริิษััทไทยเบฟที่่�มีโี ครงการดีี ๆ อยากให้้มีโี ครงการแบบนี้้�เพิ่่�มขึ้้�นอีก
ี ในชุุมชนอื่่�น ๆ
เพื่่�อให้้ชุม
ุ ชนได้้รับ
ั โอกาสที่่�ดีีเหมืือนแบบชุุมชนเราอย่่างนี้้�ต่่อไป
แสงจัันทร์์ สาเกตุุ
ชาวบ้้านตำำ�บลเรืือง อำำ�เภอเมืืองน่่าน จัังหวััดน่่าน
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การพัฒนาชุมชน

แบ่งปันคุณค่า
เมื่่�อปีี 58 ผู้้�ใหญ่่ประกาศว่่าบริิษััทไทยเบฟมีีโครงการเข้้ามาช่่วยหมู่่�บ้า้ นเรา เลยลงชื่่�อเข้้าร่่วม
โครงการ ในหลัักสููตรการเลี้้�ยงกบนา ตอนแรกเพาะขยายพัันธุ์์�เองไม่่ได้้จนได้้ไปเรีียนรู้้�จาก
ศููนย์์ฯ ห้้วยฮ่่องไคร้้ฯ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ได้้รับ
ั ความรู้้�และได้้พัันธุ์์�กบมาเพาะเลี้้�ยงเองและ
ประสบผลสำำ�เร็็จ สามารถขยายพัันธุ์์�เองได้้จำ�นวน
ำ
มาก ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้ขึ้้�นทั้้�งการจำำ�หน่่าย
ลููกกบและกบเนื้้�อ นำำ�มาแปรรููปเป็็นน้ำำ�พริิกหรืือกบย่่าง ทำำ�ให้้มีรี ายได้้ในครััวเรืือนเพิ่่�มมากยิ่่ง
� ขึ้้�น
ก็็ขอขอบคุุณบริิษััทไทยเบฟ และศููนย์์ฯ ห้้วยฮ่่องไคร้้ฯ ที่่�มอบโอกาสดีี ๆ แก่่ชุม
ุ ชนเรา ขอให้้มีี
โครงการดีี ๆ อย่่างนี้้�เพื่่�อขยายไปยัังชุุมชนอื่่�นเพื่่�อเป็็นการดำำ�รงชีีวิต
ิ ให้้ดีีแบบพวกเราต่่อไป
ผดุุงพร ณััฐฐารุุจดา
ชาวบ้้านตำำ�บลเรืือง อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดน่่าน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่น
ั โต
� ภููริิทัต

ตัักบาตรหน้้าถนนธรรม วััดป่่าภููริิทััตตถิิราวาส จัังหวััดสกลนคร

ไทยเบฟ มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ร่่วมกัับกรมการพััฒนาชุุมชน
กระทรวงมหาดไทย เล็็งเห็็นความสำำ�คััญของการเฉลิิมฉลองครบรอบ
150 ปีีชาตกาล องค์์หลวงปู่่�มั่่น
ั การยกย่่องจาก
� ภููริิทััตโต ซึ่่�งได้้รับ
องค์์การศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ และวััฒนธรรมแห่่งสหประชาชาติิ
(UNESCO) ให้้องค์์หลวงปู่่�มั่่น
ุ ลสำำ�คััญของโลก
� ภููริิทััตโต เป็็นบุคค
สาขาสัันติิภาพ ในวาระ ปีี 2563 - 2564 และได้้รับ
ั การบรรจุุให้้มีก
ี าร
เฉลิิมฉลองครบ 150 ปีีชาตกาล ในวัันที่่� 20 มกราคม 2563 ซึ่่�งท่่าน
ได้้จาริิกไปในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ หลายภููมิิภาค ทั้้�งภาคกลาง ภาคเหนืือ
และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย และประเทศใกล้้เคีียง
จึึงนัับเป็็นโอกาสอัันดีีในการจััดให้้มีโี ครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
ตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ภููริิทััตโต เพื่่�อเชิิญชวนประชาสััมพัันธ์์
ให้้ประชาชนได้้เดิินทางเข้้าไปเรีียนรู้้�ประวััติิ วััตรปฏิิบัติ
ั อั
ิ น
ั งดงาม
รวมทั้้�งปฏิิปทาคำำ�สอนขององค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ภููริิทััตโต นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นการส่่งเสริิมให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง บ้้าน วััด
โรงเรีียน ภายใต้้หลัักการ “บวร” และพััฒนาเป็็น บริิษััท วิิสาหกิิจ
ชุุมชน ราชการ ที่่�ประสานสอดคล้้องกัับผู้้�มีีจิต
ิ ศรััทธาต่่อการทำำ�ดีี
ได้้บููรณาการความร่่วมมืือ เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจสร้้างรายได้้ของ
ชุุมชนจากโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนที่่�เป็็นการกระจายรายได้้
เข้้าสู่่�วิส
ิ าหกิิจ ผู้้�ประกอบการร้้านค้้าชุุมชน ร้้านอาหาร โฮมสเตย์์
ผู้้�ผลิิตสิินค้้าชุุมชน ของที่่�ระลึึก และพััฒนาจนมีีวิส
ิ าหกิิจเพื่่�อสัังคม
เกิิดใหม่่ขึ้้�นมาได้้

โครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ภููริิทััตโต
มีีพื้้�นที่่ดำ
� �ำ เนิินการ 12 จัังหวััด 35 พื้้�นที่่สำ
� ำ�คััญ ประกอบด้้วย 4 พื้้�นที่่ห
� ลััก
ได้้แก่่
•
•
•

•

ภาคกลาง จัังหวััดลพบุุรี ี จัังหวััดนครนายก และกรุุงเทพมหานคร
ภาคเหนืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน จัังหวััดสกลนคร จัังหวััด
นครพนม จัังหวััดหนองคาย จัังหวััดอุุดรธานีี จัังหวััด
หนองบััวลำำ�ภูู และจัังหวััดเลย
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนล่่าง จัังหวััดอุุบลราชธานีีและ
จัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ

ซึ่่�งจะช่่วยส่่งเสริิมการสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนอย่่างยั่่�งยืืน และสร้้างโอกาส
ทางเศรษฐกิิจในด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนได้้เป็็นอย่่างดีีอีก
ี ด้้วย
สามารถติิดตามรายละเอีียด “โครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ตามรอย
องค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ” ได้้ที่่� www.luangpumun-cbt.org
ความสำำ�เร็็จของโครงการ ได้้ลงพื้้�นที่่�ครบ 12 จัังหวััด 35 พื้้�นที่่�สำำ�คััญ
และสร้้างเส้้นทางการท่่องเที่่�ยวได้้ 6 เส้้นทาง ได้้แก่่ 1. เชีียงใหม่่ 2. ลพบุุรี ี
3. นครนายก 4. อุุบลราชธานีี-อำำ�นาจเจริิญ 5. สกลนคร-นครพนม
6. อุุดรธานีี-เลย-หนองคาย-หนองบััวลำ�ภูู
ำ โดยมีีชุม
ุ ชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
จำำ�นวน 35 ชุุมชน (พื้้�นที่่�ละหนึ่่�งชุุมชน) และในช่่วงเริ่่ม
� ต้้นสามารถสร้้าง
รายได้้ให้้ชุม
ุ ชนกว่่า 90,000 บาท

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ภาพโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ภููริิทััตโต

พิิ ธีเี ปิิดโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต

เยี่่�ยมชมวิิสาหกิิจชุุมชนในโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริิทััตโต

สามารถติิดตามรายละเอีียด ได้้ที่่�
QR code โครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอย

องค์์หลวงปู่่�มั่่น
� ภููริิทััตโต

หรืือ www.luangpumun-cbt.org
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การพัฒนาชุมชน

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
คืืนรอยยิ้้ม
� สู่่�ชุุมชน ช่่วยเกษตรกรไทยฝ่่าวิิกฤตโควิิด-19
จากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้การค้้าขายและ
การส่่ งออกชะลอตััว ส่่ งผลให้้ภาคเกษตรกรรมเกิิดภาวะสิิ นค้้า
ล้้นตลาด ไทยเบฟจึึงประสานความร่่วมมืือกัับบริิษััท น้ำำ�ใจไทยเบฟ
จำำ�กััด และบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่� อสัั งคม
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ให้้ความช่่วยเหลืือในการรัับซื้้�อมะม่่วงจำำ�นวน

หลายสิิบตัันจากกลุ่่�มเกษตรกรหลายพื้้�นที่่�ในราคาตลาด และนำำ�ไปผ่่าน
กระบวนการแปรรููปเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าและสร้้างรายได้้คืืนสู่�ชุ
่ ม
ุ ชน และยััง
ได้้ส่่งมอบสิินค้้าที่่�ผ่่านการแปรรููปให้้กัับผู้้�ได้้รับ
ั ผลกระทบจาก
สถานการณ์์โควิิด-19

1. ซื้้�อมะม่่วงน้ำำ�ดอกไม้้คุณ
ุ ภาพดีีจากชาวสวนที่่�ประสบปััญหาการส่่งออกผลผลิิตราคาตกต่ำำ�ในจัังหวััดอุุดรธานีี
จังหวัด
อุดรธานี

กลุ่ม /
จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์

จำ�นวน
(กิโลกรัม)

1,500

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง
ตำ�บลกุดหมากไฟ อำ�เภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จำ�นวน

48 ราย

2. รัับซื้้�อมะม่่วงจากเกษตรกรผู้้�ปลููกมะม่่วงประสบปััญหาผลผลิิตล้้นตลาดที่่�จังั หวััดน่่าน แล้้วนำ�ำ มาแปรรููปเป็็นไอศกรีีมมะม่่วงออกจำำ�หน่่าย
ในแบรนด์์ สิินค้้า SOS

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

จังหวัด
น่าน

กลุ่ม /
จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์

จำ�นวน
(กิโลกรัม)

10,000

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงเพื่อการส่ งออก
ตำ�บลป่ากลาง อำ�เภอปัว จังหวัดน่าน
จำ�นวน

65 ราย

3. ช่่วยรัับซื้้�อมะม่่วงมหาชนก มะม่่วงน้ำำ�ดอกไม้้ ลำำ�ไย และมะละกอ จากเกษตรกรที่่�ประสบปััญหาผลไม้้ล้้นตลาด แล้้วนำำ�ส่่งมอบให้้ช้า้ ง
ที่่�ขาดแคลนอาหาร โดยสมาคมสหพัันธ์ช้
์ า้ งไทยช่่วยคััดสรรพื้้�นที่่� ดัังนี้้�
ลำ�ดับ

จังหวัด

กลุ่ม /
จำ�นวนผู้ได้รับประโยชน์

จำ�นวน
(กิโลกรัม)

จำ�นวนช้างที่ได้รับการช่วยเหลือ

1

เชียงใหม่

มะม่วง
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มะม่วงไร่บวกบง
อำ�เภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

21,000

ช้างประมาณ
700 เชือก

จำ�นวน

35 ราย

2

ลำ�ไย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลำ�ไยคุณภาพแปลงใหญ่
อำ�เภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

3

มะม่วง
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่มหาสารคาม

จำ�นวน
สุรน
ิ ทร์

จำ�นวน
4

สุราษฎร์ธานี

43 ราย

35 ราย

มะละกอ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์ม อำ�เภอพนม
จำ�นวน

3,000

ตามปางช้างในพื้นที่ อำ�เภอแม่รม
ิ /
อำ�เภอแม่แตง / อำ�เภอแม่วาง /
อำ�เภอสะเมิง

50 ราย

6,000

ช้างประมาณ 70 เชือก

1,500

ปางช้างบ้านเขาสก

ซึ่งจะเป็นกลุ่มช้างว่างงาน
(กลับมาจากพื้นที่อื่นที่ไปหากิน)

5 เชือก

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
เพื่่�อนำำ�องค์์กรไปสู่่�การพััฒนาสัังคมที่่�อยู่่�ร่ว่ มกัันอย่่างมีีความสุุข
และยั่่�งยืืน ไทยเบฟยัังคงสานต่่อการสนัับสนุุนให้้ชุม
ุ ชนดำำ�รงอยู่่ไ� ด้้
ด้้วยตนเองอย่่างมั่่�นคง ภายใต้้กรอบงานพััฒนาชุุมชน โดยมุ่่�งเน้้น
การทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ครอบคลุุมภารกิิจ
ด้้านต่่าง ๆ ดัังนี้้�
•	ด้้านเศรษฐกิิจฐานราก เกิิดพื้้�นที่่�ในการดำำ�เนิินโครงการ
พััฒนาชุุมชนในบริิเวณรอบโรงงานและพื้้�นที่่�ต้้นแบบอื่่�น ๆ

ทำำ�ให้้ชุม
ุ ชนสามารถพััฒนาตนเองจนเกิิดการรวมกลุ่่�มและจััดตั้้�ง
เป็็นวิส
ิ าหกิิจเพื่่�อสัังคม (Social Enterprise) อย่่างน้้อย 2 พื้้�นที่่�
•	ด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�โดยเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว และพื้้�นที่่�บริิหาร
จััดการน้ำำ�เพื่่�อชุุมชนให้้มากขึ้้�น อย่่างน้้อย 1 พื้้�นที่่�
• สำำ�หรัับโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาว” จะยัังคงสานต่่อ
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมอบผ้้าห่่มฟลีีซรีไี ซเคิิลที่่�ผลิต
ิ จากขวดพลาสติิก
ใช้้แล้้วต่่อไป เพื่่�อตอกย้ำำ�การให้้ความสำำ�คััญทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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สรุุปภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานพััฒนาชุุมชนและสัังคม ปีี 2563
การบรรเทาภััยหนาว และความช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ

มอบผ้าห่ม
จำ�นวน 200,000 ผืน
ผู้้�สููงอายุุ

แบ่่งเป็็น
(ที่่�มาของแหล่่งข้้อมููล: สรุุปโดยกรมป้้องกััน
และบรรเทาสาธารณภััย 15 จัังหวััด
กระทรวงมหาดไทย)

89,186 คน

ผู้้�มีรี ายได้้น้้อย

ผู้้�ประสบภััยหนาว

61,095 คน

คนพิิการทุุพพลภาพ

33,630 คน

13,752 คน

ประชาชนกว่า 1,251 คน

แจกจ่ายสู่ประชาชน
ผู้ประสบภัยหนาว
15 จังหวัด

เด็็กไร้้ผู้้�อุป
ุ การะ

2,337 คน

มอบอุุปกรณ์์การเรีียนและ
คอมพิิวเตอร์์

60 เครือ
่ ง

ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือ/อีสาน ที่มารับมอบ
ผ้าห่มได้รบ
ั โอกาสเข้าถึงการตรวจสุขภาพ

ให้โรงเรียนที่ส่งมอบผ้าห่มทั้งหมด

19 แห่ง

จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่

การบรรเทาภััยหนาว และความช่่วยเหลืืออื่่�น ๆ
โครงการช่่วยเหลืือชุุมชนและเกษตรกรในช่่วง

โครงการช่่วยช้้าง ช่่วยชุุมชนบ้้านห้้วยบง จัังหวััดเชีียงใหม่่

สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
ไทยเบฟ รัับซื้้�อผลผลิิตการเกษตรกว่่า

31,500 กิโลกรัม

2 กิโลเมตร

โดยนำ�ผลผลิตไปช่วยเหลือช้าง
ที่ขาดแคลนอาหาร

สามารถสร้้างระบบประปา

เอือ
้ ประโยชน์แก่พื้นที่

จำ�นวน 21 ไร่

น้ำำ�ภููเขาระยะทาง

จำ�นวน 775 เชือก

2 กิโลเมตร

มีีผู้�ไ้ ด้้รัับประโยชน์์ทั้้�งสิ้้� น 163 คน

และมีีช้้างที่่�ได้้รัับประโยชน์์

จำ�นวน 20 เชือก

ด้้านทรััพยากรธรรมชาติิ
ปลููกและการบำำ�รุง
ุ ดููแลรัักษาต้้นไม้้ที่่�ปลููกเสริิมและ

การเจริิญเติิบโตและอััตราการรอดตายของต้้นไม้้

ต้้นไม้้เดิิม

พื้้�นที่่� 12 ไร่่
พื้้�นที่่� 5 ไร่่

98.39%
100%

ปริิมาณมวลชีีวภาพและการกัักเก็็บ
คาร์์บอนของต้้นไม้้
พื้้�นที่่� 12 ไร่่ มีีมวลชีีวภาพเท่่ากัับ

6.9857 ตัันต่่อเฮกตาร์์
พื้นที่ 5 ไร่ ชีวภาพเท่ากับ

7.1295 ตัันต่่อเฮกตาร์์

พื้้�นที่่� 12 ไร่่ 3,088 ต้้น รวม 39 ชนิิด
พื้้�นที่่� 5 ไร่่ จำำ�นวน 130 ต้้น
รวมชนิดพันธุไ์ ม้ 17 ชนิด

การประเมิินการกัักเก็็บคาร์์บอนในมวลชีีวภาพต่่าง ๆ
พื้้�นที่่� 12 ไร่่ มีีปริิมาณการสะสม
คาร์์บอนเท่่ากัับ

3.2832 ตัันต่่อเฮกตาร์์
พื้้�นที่่� 5 มีีปริิมาณการสะสม
คาร์์บอนเท่่ากัับ

3.3508 ตัันต่่อเฮกตาร์์

ต้้นโกงกางที่่�ลงปลููกในพื้้�นที่่�ของโครงการปลููกป่่าในใจคนตามศาสตร์์พระราชา
ลงปลูกในปี 2562

จำ�นวน 4,000 ต้น
และมีการซ่อมแซม ปลูกเพิ่มเติมอย่างน้อย

10%

โครงการประชารัฐรักสามัคคี
จากนโยบาย “สานพลัังประชารััฐ” ของรััฐบาล ที่่ม
� อบหมายให้้ บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ
จำำ�กัด
ั (มหาชน) โดย คุุณฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่ รัับหน้้าที่่�
เป็็นหััวหน้้าทีีมภาคเอกชน คณะทำำ�งานการพััฒนา เศรษฐกิิจฐานรากและประชารััฐ
มีีเป้้าหมายหลัักในการ “สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน ประชาชนมีีความสุุข” ภายใต้้
ความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนโดยน้้อมนำำ�พระบรมราโชบายในการ “สืืบสาน รัักษา
ต่่อยอด” หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และศาสตร์์พระราชาด้้านการพััฒนา
คืือ “เข้้าใจ เข้้าถึึง และพััฒนา” เป็็นกรอบเป้้าหมายในการขัับเคลื่่�อนงานที่่ส
� อดรัับ
กัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืนทั้้ง� 17 ข้้อ ขององค์์การสหประชาชาติิ ซึ่ง�่ ในที่่สุ
� ด
ุ แล้้ว
จะนำำ�มาสู่่�ความยั่่ง� ยืืน
บริิษัท
ั ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั หรืือบริิษัท
ั
“ส่่วนกลาง” เป็็นผู้้ป
� ระสานความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย “ประชารััฐรัักสามััคคีี” ซึ่่ง� เป็็น
บริิษััทที่่จั
� ด
ั ตั้้ง
� ขึ้้�นภายใต้้การบริิหารองค์์กรแบบ “วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม” (Social
Enterprise) ทั้้ง
� 76 แห่่งทั่่ว� ประเทศ และเป็็นผู้้เ� ชื่่�อมโยงการทำำ�งานของ 5 ภาคส่่วน
เข้้าด้้วยกััน ได้้แก่่ ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม และภาค
เอกชน นัับเป็็น “นวััตกรรมทางสัังคม” (Social Innovation) ของประเทศไทย
โครงการประชารััฐรัักสามััคคีีใช้้หลัักการดำำ�เนิินงานที่่ส
� อดคล้้องกัับหลัักปรััชญา
เศรษฐกิิจพอเพีียง โดยเอาพื้้�นที่่เ� ป็็นตััวตั้้ง
� และสััมมาชีีพเต็็มพื้้�นที่่� โดยกลยุุทธ์์
และแผนการดำำ�เนิินงานที่่สำ
� �คั
ำ ญคื
ั อ
ื 1 เป้้าหมาย 3 กลุ่่�มงาน 5 กระบวนการ กระจายสู่่�
76 จัังหวััดทั่่ว� ประเทศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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องค์์ความรู้้�

1. สร้้างวิิชาชีีพในระดัับชุุมชน
เช่่น โครงการ OTOP
2. ให้้ความรู้้แ
� ก่่เยาวชน

เป�าหมาย

สิ่่� งแวดล้้อม

สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน
ประชาชนมีีความสุุข

กลุ่มงาน
เกษตร

แปรรููป

1. อนุุรัก
ั ษ์์ธรรมชาติิ
เช่่น ผืืนป่่า ผืืนดิิน
ต้้นน้ำำ� ท้้องทะเล
2. สร้้างวิินััยในการจััดการขยะ
อย่่างเป็็นรููปธรรม
3. รณรงค์์การบริิหารจััดการ
น้ำำ�เสีีย

ท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชน

กระบวนการ

การเข้้าถึึง
ปััจจััยการผลิิต

การสร้้าง
องค์์ความรู้้�

การตลาด

การสื่่�อสาร
เพื่่� อการรัับรู้้�

การบริิหารจััดการ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

ต้้นทาง .................................. กลางทาง .................................. ปลายทาง

โครงสร้าง
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีจังั หวััด (วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม) จำำ�กััด 76 แห่่ง
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีจังั หวััด วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

หลักการ

หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภััย
บููรณาการความร่่วมมืือกัับกระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์ กระทรวงพาณิิชย์์ และมหาวิิทยาลััย
ต่่าง ๆ โดยมีีเครืือข่่าย “ประชารััฐรัักสามััคคีี” เป็็นผู้้�ประสานงาน
ชุุมชน เพื่่�อหาแหล่่งพื้้�นที่่�ผลิิตวัตถุ
ั ดิ
ุ ิบที่่�ปลอดภััยทั้้�งภายใน
จัังหวััด และจัังหวััดใกล้้เคีียง การรวมกลุ่่�มเกษตรกร รวบรวม

วััตถุดิ
ุ บ
ิ บริิการจััดส่่งการขนส่่งไปยัังโรงพยาบาลในจัังหวััดที่่เ� ข้้าร่่วม
โครงการ เป้้าหมายสำำ�คัญคื
ั
อ
ื การสร้้างรายได้้ให้้กับ
ั เกษตรและ
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน ในพื้้�นที่่�มีีตลาดในการส่่งผัักผลไม้้ปลอดภััย
อย่่างยั่่�งยืืน ประชาชนในประเทศมีีสุุขภาพดีี ได้้บริิโภคสิินค้้าที่่�มีี
คุุณภาพได้้มาตรฐาน
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โครงการประชารัฐรักสามัคคี

โรงพยาบาล

ประชารััฐรัักสามััคคีีจัง
ั หวััด

สั่่� งซื้้อ
�

1

7

ยืืนยัันการสั่่� งซื้้อ
�

2

ส่่งใบสั่่�งซื้อ
้� ทุุกสััปดาห์์
สำำ�หรับ
ั การสั่่�งซื้อ
้� สััปดาห์์ถััดไป

ประชารััฐรัักสามััคคีีจัง
ั หวััด

เครืือข่่ายเกษตรกร

โรงพยาบาล

วางแผนการสั่่�งซื้้อ
� แจ้้งไปยััง
กลุ่่�มเกษตรกรแต่่ละรายและ
แจ้้งยอดการสั่่�งทาง LINE
Group หรืือโทรศััพท์์

เครืือข่่ายเกษตรกร

5

ชำำ�ระค่่าสิินค้้า 15 วััน

6

รัับสิินค้้า

• รัับสิินค้้าจากเกษตรกร
และส่่งให้้กัับโรงพยาบาล
• ตรวจสอบสิินค้้าและ
รัับใบวางบิิล

เกษตรกร

4

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

จััดส่่ ง

• ปลููกผัักและผลไม้้ตามความ
ต้้องการจากเครืือข่่ายฯ
• กรณีีครั้้�งแรกต้้องวางแผน
การปลููก 45-60 วััน

รัับใบวางบิิลและชำำ�ระเงิินให้้กัับเกษตรกรทัันทีี
ประชารััฐรัักสามััคคีี (ประเทศไทย)

8

จััดสรรโควตา
การผลิิตที่่�เป็็นธรรม

3

ส่่งใบสั่่�งซื้้อ
� ที่่�ได้้รับ
ั
ให้้กัับเครืือข่่าย

รายงานการดำำ�เนิินการ

9

สาธารณสุุข

ประชุุมร่่วมกััน

เพื่่�ออััปเดตความคืืบหน้้าปััญหาและอุุปสรรคต่่าง ๆ

ปััจจุุบัน
ั เครืือข่่าย “ประชารััฐรัักสามััคคีี” ใน 34 จัังหวััด สามารถ
จััดส่่งสิินค้้าเกษตรปลอดภััย เข้้าสู่่�โรงพยาบาลได้้จำ�ำ นวน 42 แห่่ง
ทั่่�วประเทศ สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนไปแล้้ว 133,891,936.17 บาท โดย
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีตรังั (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด และ
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีพิิษณุโุ ลก (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด
สามารถขัับเคลื่่�อนโครงการดัังกล่่าว จนสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชน
สููงสุุดจำำ�นวน 27,028,067.33 บาท และ 27,974,206.95 บาท
ตามลำำ�ดัับ โดยในปีีนี้้�สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนเพิ่่�มขึ้้�น
กว่่า 70 ล้้านบาท
นอกเหนืือจากการส่่งผัักผลไม้้ปลอดภััยแก่่โรงพยาบาลในพื้้�นที่่แ
� ล้้ว
บริิษััทประชารััฐรัักสามััคคีี กาญจนบุุรีี (วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม) จำำ�กััด
ได้้พััฒนาเป็็นต้้นแบบความสำำ�เร็็จในการขยายเครืือข่่ายการจััดส่่ง
ผัักและผลไม้้ปลอดภััยออกนอกพื้้�นที่่�ในจัังหวััดโดยสามารถจััดส่่ง
เข้้าสู่่�โรงพยาบาลในเขตกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล ถึึง 7 โรงพยาบาล
ประกอบด้้วย โรงพยาบาลสงฆ์์ สถาบัันมะเร็็งแห่่งชาติิ

สถาบัันบำำ�ราศนราดููร สถาบัันประสาทวิิทยา โรงพยาบาลนวมิินทร์์ 9
โรงพยาบาลมหาวชิิราลงกรณ์์-ธััญบุรีี
ุ (ศููนย์์มะเร็็งคลอง 10)
และโรงพยาบาลเด็็ก

โครงการผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่น
� หััตถศิิลป์์ไทย
เป้้าหมายสำำ�คััญของโครงการ คืือเปลี่่�ยนมุุมมองของผู้้�บริิโภคที่่�มีี
ต่่อผ้้าขาวม้้าตลอดจนสร้้างแรงบัันดาลใจ และองค์์ความรู้้ใ� ห้้แก่่
ชุุมชนเพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความหลากหลาย
และมีีคุุณภาพสอดคล้้องกัับความต้้องการของตลาด เป็็นการ
ช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนอย่่างยั่่�งยืืน สามารถติิดตามผลงานของ
โครงการผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�นหััตถศิิลป์ไ์ ทย ได้้ที่่� เพจเฟซบุ๊๊�ก
pakaomaPRS

ช่่วงปลายปีี 2562 โครงการผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�นหััตถศิิลป์ไ์ ทยร่่วมมืือ
กัับโครงการสนัับสนุุนกิิจกรรม ของสถาบัันการศึึกษา EISA
(Educational Instituted Support Activities) จััดทำำ�โครงการ
Creative Young Designer เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้ร� ะหว่่างชุุมชนผู้้�ผลิิตผ้้าขาวม้้าทอมืือ กัับกลุ่่�มนัักศึึกษาด้้าน
การออกแบบแฟชั่่�นจากมหาวิิทยาลััยต่่าง ๆ เป้้าหมายสำำ�คััญ คืือ
การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์รููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�ตอบโจทย์์ความต้้องการ
ผู้้�บริิโภค โดยมีีโครงการที่่�ดำำ�เนิินการเสร็็จสิ้้�นไปแล้้ว ได้้แก่่

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•	ผลงานชุุด Thai Fabric Mix It Happen ภายใต้้ความร่่วมมืือ
ของ วิิสาหกิิจชุุมชนแปรรููปร้้อยรัักษ์์ ตำำ�บลฮ่่องแฮ่่ จัังหวััด
ร้้อยเอ็็ด และคณะศิิลปกรรมศาสตร์์ สาขาวิิชาออกแบบแฟชั่่�น
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
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•	ผลงานชุุด The New Story of Baan Nammorn ภายใต้้ความ
ร่่วมมืือของ วิิสาหกิิจชุุมชนน้ำำ�มอญแจ้้ซ้อ
้ น ตำำ�บลแจ้้ซ้อ
้ น จัังหวััด
ลำำ�ปาง และ คณะศิิลปกรรมศาสตร์์ สาขาการออกแบบและธุุรกิิจ
แฟชั่่�น มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์

สำำ�หรัับปีี 2563 ยัังคงขัับเคลื่่�อนโครงการ Creative Young Designer อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยขยายเครืือข่่ายการทำำ�งานออกเป็็น 7 กลุ่่�ม ดัังนี้้�

กลุ่มที่

ชุมชน

มหาวิทยาลัย

1

บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

2

วิสาหกิจชุมชนคอตตอนดีไซน์ จังหวัดปทุมธานี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

3

บ้านดอนแร่ จังหวัดราชบุร ี

วิทยาลัยเพาะช่าง

4

บ้านหนองลิง จังหวัดสุพรรณบุร ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5

บ้านไทรงาม จังหวัดสระแก้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

6

บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุร ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

7

บ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ปััจจุุบัน
ั สามารถเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนผู้้�ผลิิตผ้้าขาวม้้าที่่�เข้้าร่่วมโครงการ 26 ชุุมชน รวมรายได้้ 145,189,900 บาท โดยในปีีนี้้�สามารถ
สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 17 ล้้านบาท

โครงการสะพายสายแนว
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีวิส
ิ าหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย)
จำำ�กััด พร้้อมด้้วยหน่่วยงานเครืือข่่าย สถาบัันพััฒนาอุุตสาหกรรม
สิ่่�งทอ ลงพื้้�นที่่�เพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านเทคนิิคการทอ รููปแบบ สีีสััน
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มและยกระดัับ “ย่่าม” ไทยให้้ตรงใจผู้้�บริิโภค
นอกจากนี้้�ยัง
ั ร่่วมมืือกัับดีีไซเนอร์์จิต
ิ อาสาระดัับประเทศ เช่่น
ASAVA Tube Gallery และดีีไซเนอร์์ท้้องถิ่่�นในการพััฒนา
รููปแบบ เทคนิิคการทอ และการแปรรููป ตลอดจนการจััดจำำ�หน่่าย
โดยเป้้าหมายสููงสุุด คืือ สร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นให้้กับ
ั ชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้�ยัง
ั เพิ่่�มช่่องทางการจำำ�หน่่ายที่่�สามารถเข้้าถึึงผู้้�บริิโภค
ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศได้้ เช่่น ร่่วมจััดแสดงสิินค้้าในงาน
OTOP งานบ้้านและสวน งานฮ่่องกงแฟชั่่�นวีีค และเทรดแฟร์์ 2019
(Hong Kong Fashion Week & Trade Fair 2019) และช่่องทาง
ออนไลน์์คืือ เพจเฟซบุ๊๊�กและอิินสตาแกรมชื่่�อ “สารพััดสรรพศิิลป์”์
ทั้้�งนี้้�ได้้เสีียงตอบรัับจากผู้้�ผลิิตและผู้้�บริิโภคเป็็นอย่่างดีีจนทำำ�ให้้
กระแสย่่ามไทยกลัับมาได้้รับ
ั ความนิิยมในกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่อย่่าง
รวดเร็็ว และยัังช่่วยสร้้างการเติิบโตให้้แก่่ชุม
ุ ชน ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบัน
ั

มีีสมาชิิกเข้้าร่่วมโครงการ 3,064 คน จาก 39 ชุุมชน ใน 18 จัังหวััด
ทั่่�วประเทศ สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนแล้้วถึึง 15,785,311 บาท โดยในปีีนี้้�
สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนเพิ่่�มขึ้้�น 5,571,195 บาท
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โครงการประชารัฐรักสามัคคี

ร้้านประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม
(ประเทศไทย)
ตั้้�งอยู่่�ที่่�อาคาร ซีีดัับเบิ้้ลยูู
� ทาวเวอร์์ ถนนรััชดาภิิเษก แขวง
ห้้วยขวาง เขตห้้วยขวาง กรุุงเทพฯ จััดตั้้�งขึ้้�นภายใต้้แนวคิิดการ
พััฒนาช่่องทางการขายระดัับประเทศโดยใช้้เป็็นศููนย์์รวมจััดแสดง
และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุม
ุ ชนจากเครืือข่่ายประชารััฐรัักสามััคคีี
แบบถาวร นอกจากการขายปลีีกผลิิตภััณฑ์์ชุม
ุ ชนผ่่านหน้้าร้้าน
และผ่่านทางเพจเฟซบุ๊๊�ก prsthailand.official แล้้ว ยัังมีีการเชื่่�อม
โยงเข้้าสู่่�องค์์กรขนาดใหญ่่ในการจััดทำำ�สิินค้้าของที่่�ระลึึกรููปแบบ
Made to Order เพื่่�อใช้้ในงานสััมมนา กิิจกรรมต่่าง ๆ ขององค์์กร
รวมไปถึึงกระเช้้าของขวััญในเทศกาลต่่าง ๆ อีีกด้้วย
ปััจจุุบัน
ั ร้้านประชารััฐรัักสามััคคีี สนัับสนุุนการจััดจำำ�หน่่าย
ผลิิตภััณฑ์์ชุม
ุ ชนรวมแล้้วกว่่า 159,000 รายการจาก 425 ชุุมชน
สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชนไปแล้้วรวมกว่่า 15.69 ล้้านบาท
โดยในปีีนี้้�สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนเพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 5 ล้้านบาท

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการเครื่่�องสีีข้้าวครััวเรืือน
โครงการพััฒนานวััตกรรม “เครื่่�องสีีข้้าวครััวเรืือน” เครื่่�องสีีข้้าว
ขนาดเล็็กซึ่�ง
่ มีีการดำำ�เนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 เป้้าหมายสำำ�คััญ
ของการพััฒนานวััตกรรมเครื่่�องสีีข้้าวในครััวเรืือนครั้้�งนี้้�คืือการ
ผลัักดัันให้้เกิิดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานใหม่่ มุ่่�งเน้้นการสร้้างช่่องทางการ
ตลาดใหม่่ให้้แก่่เกษตรกรสามารถจำำ�หน่่ายข้้าวสายพัันธุ์์�พื้้�นเมืือง
ตรงให้้แก่่ผู้บ
�้ ริิโภคในราคาที่่สูู
� งกว่่าการขายในรููปแบบเดิิม นอกจากนี้้�
จะช่่วยส่่งเสริิมให้้เกษตรกรมีีทัักษะการผลิิต การอบแห้้ง คััดเลืือก
บรรจุุ และขนส่่งให้้มีีคุุณภาพก่่อนส่่งตรงถึึงผู้้�บริิโภคนัับเป็็นการ
สร้้างรายได้้แก่่เกษตรกรโดยตรง โดยบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั และบริิษััท นาทวีีเทคโนโลยีี
จำำ�กััด มีีแผนงานร่่วมกัันได้้ดำำ�เนิินการวิิจัย
ั และพัั ฒนา ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่าย เครื่่�องสีีข้้าวครััวเรืือน รุ่่�นที่่� 1 ในปีี 2563 จำำ�นวน
150 เครื่่�อง และจััดจำำ�หน่่ายขายได้้ทั้้�งสิ้้�น 148 เครื่่�อง และมีีการ
พััฒนาเครื่่�องสีีข้้าวครััวเรืือน รุ่่�นที่่� 2 ให้้มีีขนาดเล็็กและน้ำำ�หนัักกว่่า
รุ่่�นแรกเป็็นตััวต้้นแบบเพื่่�อพััฒนาต่่อยอดในการผลิิตให้้แล้้วเสร็็จ
ในเดืือนตุุลาคม ปีี 2564

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
•

โครงการประชารััฐรัักสามััคคีีร่ว่ มพััฒนาและจำำ�หน่่ายสิินค้้า
ชุุมชนในช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 โดยมีีเป้้าหมายสำำ�คัญคื
ั อ
ื ช่่วยเหลืือ
ชุุมชนที่่�มีีความพร้้อมจากเครืือข่่ายประชารััฐรัักสามััคคีี
ทั่่�วประเทศ รวมไปถึึงชุุมชนตามโครงการชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
�
ให้้มีีรายได้้จากการจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านทางเพจเฟซบุ๊๊�กชื่่�อ
“สารพััดสรรพศิิลป์”์ หรืือ SaraphadSabphasilp (เปลี่่�ยนชื่่�อ
จากเพจสะพายสายแนว) ซึ่่�งตลอด 2 เดืือนเต็็มคืือระหว่่าง
เดืือนเมษายน - พฤษภาคม สามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
ุ ชน
ที่่�เข้้าร่่วม ทั้้�ง 88 ชุุมชนเป็็นเงิินรวม 3,863,915 บาท

•	ปััจจุุบัน
ั เครืือข่่าย “ประชารััฐรัักสามััคคีี” ทั้้�งประเทศสามารถ
ขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานไปแล้้ว 1,161 โครงการ แบ่่งตาม 3
ประเภทกลุ่่�มงาน คืือ เกษตร แปรรููป และท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน

ครอบคลุุม 85,064 ครััวเรืือน ซึ่�ง
่ สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน
ไปแล้้ว 1,246,120,152 บาท โดยในปีีนี้้ส
� ามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน
เพิ่่�มขึ้้�นกว่่า 243 ล้้านบาท
•

“กลุ่่�มปัักผ้้าด้้วยมืือ จัังหวััดเชีียงราย” ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการสะพาย
สายแนวได้้รับ
ั รางวััล THAILAND TOP SME AWARDS 2019
สาขา “วิิสาหกิิจส่่งเสริิมภููมิิปัญญ
ั
าชุุมชนยอดเยี่่ย
� ม” ซึ่่ง
� เป็็นรางวััล
ที่่ม
� อบให้้กับ
ั วิิสาหกิิจ ขนาดกลางและขนาดย่่อมที่่มีีผล
�
การดำำ�เนิินงาน
ยอดเยี่่ย
� มและโดดเด่่น โดยมีีวััตถุป
ุ ระสงค์์ เพื่่�อยกย่่อง ส่่งเสริิม
และพััฒนาผู้้�ประกอบการวิิสาหกิิจขนาดกลาง และขนาดย่่อม
ให้้มีีความสามารถในการแข่่งขััน มีีการบริิหารจััดการที่่�แตกต่่าง
และสามารถสร้้างให้้เป็็นองค์์กรต้้นแบบได้้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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•	อีีกหนึ่่�งในความสำำ�เร็็จ คืือการสร้้าง “นัักพััฒนาธุุรกิิจชุุมชน” จำำ�นวน 152 คน ให้้เป็็นผู้้�นำำ�การพััฒนาชุุมชนรุ่่�นใหม่่พร้้อมปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
ในพื้้�นที่่บ้
� า้ นเกิิดของตนเองร่่วมกัับคณะกรรมการ ของเครืือข่่ายประชารััฐรัักสามััคคีีระดัับจัังหวััดทั้้�ง 72 แห่่งทั่่�วประเทศ โดยภายหลัังสิ้้น
� สุุด
โครงการ มีีนัักพััฒนาธุุรกิิจจำำ�นวน 16 คน ที่่มีีผล
�
การปฏิิบัติ
ั ง
ิ านโดดเด่่นพััฒนาตนเองจนสามารถต่่อยอดการทำำ�งานในระดัับอำำ�เภออย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เช่่น อำำ�เภอแม่่แจ่่ม จัังหวััดเชีียงใหม่่ อำำ�เภอแหลมสิิงห์์ จัังหวััดจัันทบุุรีี อำำ�เภอโขงเจีียม จัังหวััดอุุบลราชธานีี อำำ�เภอควนขนุุน
จัังหวััดพััทลุงุ อำำ�เภอเมืืองหนองคาย จัังหวััดหนองคาย อำำ�เภออ่่าวลึึก จัังหวััดกระบี่่� อำำ�เภอพรหมคีีรีี จัังหวััดนครศรีีธรรมราช เป็็นต้้น

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
จากปีีที่่�ผ่่านมาโครงการประชารััฐรัักสามััคคีียัง
ั คงดำำ�เนิินงานอยู่่�บนเส้้นทางการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก ซึ่ง
�่ แบ่่งออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน ดัังนี้้�
1. วางรากฐานและเครืือข่่าย (ปีี 2559 - 2562) เริ่่ม
� จากการวาง
รููปแบบสร้้างกลไกเครืือข่่ายโดยจััดตั้้�งเครืือข่่ายวิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคมประชารััฐรัักสามััคคีี 76 จัังหวััดทั่่�วประเทศ และบริิษััท
ประชารััฐรัักสามััคคีีประเทศไทย โดยแต่่ละจัังหวััดเริ่่ม
� ดำำ�เนิินงาน
อย่่างเป็็นรููปธรรมพร้้อมกัับโครงการระดัับประเทศ และยัังได้้
จััดตั้้�งมููลนิิธิส
ิ ถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมแห่่งประเทศไทย
(FINSEDT) เพื่่�อขัับเคลื่่�อนภาควิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมทั่่�วประเทศ
โดยเมื่่�อวัันที่่� 15 พฤศจิิกายน 2562 บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั และเครืือข่่ายประชารััฐ
ทั้้�ง 76 จัังหวััด ได้้รับ
ั การจดทะเบีียนเป็็นวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม
ตามมาตรา 6(1) แห่่งพระราชบััญญััติิส่่งเสริิมวิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคม พ.ศ. 2562 ประเภท “วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมที่่�ไม่่ประสงค์์จะ
แบ่่งปัันกำำ�ไรให้้แก่่ผู้�เ้ ป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือผู้้�ถืือหุ้้�น” จาก สำำ�นัักงาน
ส่่งเสริิมวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม กรมพััฒนาสัังคมและ สวััสดิิการ
กระทรวงการพััฒนาสัังคมและความมั่่�นคงของมนุุษย์์ เป็็นที่่�
เรีียบร้้อยแล้้ว
2.	สร้้างความสำำ �เร็็จในทุุกจัังหวััด (ปีี 2563 - 2565) ผลัักดัันให้้
เครืือข่่ายประชารััฐรัักสามััคคีีทุก
ุ จัังหวััด สร้้างต้้นแบบแห่่ง
ความสำำ�เร็็จของการดำำ�เนิินงานทั้้�ง 3 กลุ่่�มงาน ได้้แก่่ เกษตร
แปรรููป และท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน พร้้อมส่่งต่่อและแลกเปลี่่�ยน

จำำ�นวนโครงการ

1,161

องค์์ความรู้้ใ� ห้้แก่่สมาชิิกในเครืือข่่าย โดยเป้้าหมายสำำ�คััญ
คืือ เกิิดการสร้้างเครืือข่่าย ของธุุรกิิจจากระดัับชุุมชนสู่่�ระดัับ
ประเทศ
หลัังจากสถานการณ์์โควิิด-19 คลี่่�คลาย ภายในระยะเวลา 2 ปีี
มีีเป้้าหมายคืือ เชื่่�อมโยงการทำำ�งานจากทุุกภาคส่่วนร่่วมกัับ
ประชารััฐรัักสามััคคีีจังั หวััดที่่�มีีความเข้้มแข็็งอย่่างน้้อยร้้อยละ
50 ของประเทศเพื่่�อส่่งเสริิมศัักยภาพชุุมชนและขัับเคลื่่�อนให้้
เกิิดผลงานที่่�เป็็นรููปธรรมใน 1 - 2 กลุ่่�มงานต่่อจัังหวััด พร้้อม
ขยายความสำำ�เร็็จสู่่�กลุ่่�มงานที่่�เหลืือในปีีถััดไป
3.	ต่่อยอดและขยายผล (ปีี 2566 - 2569) สร้้างโอกาส เผยแพร่่
องค์์ความรู้้� รวมถึึงตััวอย่่างความสำำ�เร็็จไปสู่่�ระดัับประเทศและ
ระดัับโลก นอกจากจะขยายไปยัังกลุ่่�มงานต่่าง ๆ ของจัังหวััด
ที่่�มีีความเข้้มแข็็งแล้้ว ยัังเชื่่�อมโยงไปยัังมููลนิิธิส
ิ ถาบัันพััฒนา
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมแห่่งประเทศไทยเพื่่�อเก็็บรวบรวมองค์์
ความรู้้ใ� นโครงการต่่าง ๆ พร้้อมเผยแพร่่สู่่�สาธารณชนผ่่าน
ช่่องทางหลากหลาย เช่่น การสััมมนาและกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อ
สื่่�อสารไปยัังเครืือข่่ายทั้้�งในและต่่างประเทศ โดยมีีเป้้าหมาย
สำำ�คััญคืือการนำำ�ตััวอย่่างความสำำ�เร็็จไปต่่อยอดและประยุุกต์์
ใช้้ในโครงการต่่าง ๆ ต่่อไป

จำำ�นวนชุุมชน

3,613

โครงการ

จำำ�นวนชุุมชนในโครงการตามภููมิิภาค

ประเภทกลุ่่�มงาน

13%

การท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชน

33%

ชุุมชน (85,064 ครััวเรืือน)

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือ

ภาคกลาง

ภาคใต้้

885

836

1,017

875

การเกษตร

54%

การแปรรููป

รายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นจากการดำำ�เนิินการ

1,246,120,152

บาท

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)
ศููนย์์ ซีี อาเซีียนเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือทางด้้านธุุรกิิจ ศิิลปะ และวััฒนธรรม
ขององค์์กรภาคเอกชนที่่เ� ป็็นพลเมืืองอาเซีียนร่่วมกัันพััฒนาภููมิิภาค ตลอดจน
เชื่่�อมโยงคนรุ่่�นใหม่่เพื่่�อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� แลกเปลี่่ย
� นนวััตกรรม และการพััฒนา
ประเทศและภููมิิภาคอย่่างยั่่ง
� ยืืน โดยมีีวิิสััยทััศน์์องค์์กร คืือ “Collaboration
for the better of ASEAN’s connectivity” หรืือ “การสร้้างความร่่วมมืือ
เพื่่�อความเชื่่�อมโยงและการพััฒนาประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน”
ปััจจุุบัน
ั ศููนย์์ ซีี อาเซีียนมีีพัันธมิิตรในเครืือข่่ายกว่่า 20 องค์์กร ประกอบไปด้้วย
องค์์กรชั้้น
� นำำ�ของประเทศไทย องค์์กรระหว่่างประเทศ และองค์์กรภาคประชาสัังคม
ระดัับโลก ทั้้ง
ั กิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ
� นี้้� ตลอดปีี 2563 ศููนย์์ ซีี อาเซีียนได้้จัด
เช่่น การประชุุม สััมมนา โครงการประกวด และการแข่่งขัันต่่าง ๆ เพื่่�อผลัักดััน
ให้้เกิิด 1) การพััฒนาด้้านความยั่่ง� ยืืน 2) การสร้้างความร่่วมมืือในกลุ่่�มประเทศ
อาเซีียนและนานาชาติิ และ 3) การพััฒนาบุุคคล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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การพััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน
“Win Win WAR Thailand” รายการทีีวีีเรีียลลิิตี้้�โชว์์ที่่�ประกวด
แข่่งขัันแผนธุุรกิิจเพื่่�อค้้นหาสุุดยอดนัักธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม (Social
Entrepreneurs) ที่่�ใช้้กลไกทางธุุรกิิจช่่วยแก้้ไขปััญหาสัังคมหรืือ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยรายการจััดทำำ�ขึ้้น
� เพื่่�อให้้ความรู้้แ� ละสร้้างความเข้้าใจ
ที่่�ถููกต้้องในคอนเซปต์์ “ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม” หรืือ “ธุุรกิิจแบ่่งปััน”
มีีผู้้ส
� นใจเข้้าร่่วมการประกวดกว่่า 900 ทีีม และมีีเพีียง 20 ทีีมที่่ผ่
� า่ น
เข้้ารอบการทดสอบตลาด ซึ่ง
�่ ในปีี 2561 “Win Win WAR Thailand”
(ปีีที่่� 1) ได้้รับ
ั รางวััลโทรทััศน์์ทองคำำ� ครั้้�งที่่� 33 ประเภทรายการ
เกมโชว์์ดีีเด่่น ผู้้ช
� นะเลิิศทีีมแรกของประเทศไทย คืือ ทีีม Siam Able
Innovation ซึ่�ง
่ เป็็นผู้้�ผลิิต “กายอุุปกรณ์์สำำ�หรัับผู้้�พิิการ เพื่่�อชีีวิิต
ที่่ไ� ม่่พิิการ” คืืออุุปกรณ์์ที่ใ่� ช้้กับ
ั ร่่างกายเพื่่�อช่่วยเหลืือการเคลื่่�อนไหว
เป็็นการสร้้างงานและสร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้�พิ
้ ิการที่่�อยู่่�ในเครืือข่่าย
โดยได้้รับ
ั เงิินรางวััล 2 ล้้านบาท พร้้อมได้้รับ
ั การสนัับสนุุนในการ
ต่่อยอดทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง ทั้้�งในด้้านการตลาด การจดทะเบีียน
เป็็นวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม และการจััดการด้้านการเงิิน เป็็นต้้น
จากความสำำ�เร็็จในปีีที่่�ผ่่านมา Win Win WAR Thailand ปีีที่่� 2
ได้้จัด
ั โรดโชว์์ไปยััง 8 มหาวิิทยาลััยทั่่�วประเทศ เพื่่�อเป็็นการ
ประชาสััมพัันธ์์โครงการ พร้้อมรัับสมััครผู้้ที่
� ่�มีีความสนใจเข้้าร่่วม
แข่่งขััน โดยมีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรมโรดโชว์์ทั้้�งสิ้้�น 11,200 คน
มีีผู้้�สนใจส่่งผลงานร่่วมเข้้าประกวด 1,843 ทีีม และทีีมที่่�คว้า้ เงิิน
รางวััล 2 ล้้านบาท สุุดยอดนัักธุุรกิิจแบ่่งปััน Win Win WAR
Thailand ปีีที่่� 2 ได้้แก่่ ทีีมจัับคู่่�ดููแลกััน (Buddy Home Care)
จากจัังหวััดเชีียงใหม่่ซึ่�ง
่ เป็็นกิิจการเพื่่�อสัังคมที่่�ฝึก
ึ อบรมเยาวชน
ชาติิพัันธุ์์�กะเหรี่่ย
� งเพื่่�อพััฒนาอาชีีพเป็็นผู้้�ดููแลผู้้�สููงอายุุและผู้้�ป่ว่ ย
ติิดเตีียงโดยมีีการนำำ�แอปพลิิเคชัันมาใช้้ในการควบคุุมคุุณภาพ
การให้้บริิการผู้้�สููงอายุุให้้สามารถช่่วยเหลืือตััวเองได้้สููงสุุด

สำำ�หรัับ Win Win WAR Thailand ปีีที่่� 3 จะทำำ�ในรููปแบบออนไลน์์
เป็็นหลัักเพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มเครืือข่่าย กลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและวิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม (Social business, social entrepreneurship & social
enterprise) ในภููมิิภาคอาเซีียน รวมถึึงผลัักดัันให้้เกิิดการขยายพื้้�นที่่�
ของเครืือข่่ายกลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมและวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม โดยจััด
กิิจกรรมจัับคู่่�ธุุรกิิจ (Business Matching) สามารถดููรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.winwinwarthailand.com
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ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

ภาพรวมโครงการ

ปีที่ 1

รายละเอียด

ปีที่ 2

ช่วงเวลา

มีนาคม - ธันวาคม 2561

มีนาคม 2562 – เมษายน 2563

ผู้ส่งเอกสารสมัครทั้งหมด (ทีม)

987

1,843

ผู้สมัครจริงทั้งหมด (ทีม)

864

1,059

ผู้สมัครเยาวชน

ร้อยละ 17 (146 ทีม)

ร้อยละ 33 (349 ทีม)

อายุเฉลี่ย

34

27.5

เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืนของสหประชาชาติที่ผู้สมัครต้องการผลักดันมากที่สุด
ปีที่ 1

15

ปีที่ 2

13%
12

12%

11%

12%
10%
9%

9

9%

9%
8%

7%
6%

6

7% 7%

6%
5%
4%
2% 2%

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

6%

5%

4%
3% 3%

3

7%
6% 6%

4%
3%

2% 2%

3%
2%

ออกอากาศ

ปีที่ 1

กิจกรรมลงพื้นที่

ปีที่ 2

รายการทีวี

12 ตอน

12 ตอน

เรทติ้งเฉลี่ย

0.16

0.13

รายการพิเศษ

1 ตอน (1 ชม./ตอน)

4 ตอน (30 นาที/ตอน)

รายการสัมภาษณ์สด

ปากลำ�โพง 2 ครัง้

•	  ข่าวเช้าอมรินทร์ 1 ครัง้
•	  ทุบโต๊ะข่าว 1 ครัง้
•	  3 mins scoope
•	  บันทึกเทปไทยเบฟ 2 times

รายการอืน
่ ๆ

ออนไลน์

3%
2%

18 ครัง้

กิจกรรม

14 ครัง้
•	  พู ดสร้างแรงบันดาลใจ 2 ครัง้
•	  เวิรค์ ชอป (2 วัน) 1 ครัง้
•	  พู ดคุยแบบ 1 ต่อ 1 10 ครัง้
•	  รายการมอบรางวัล 1 ครัง้

โรดโชว์ตามมหาวิทยาลัย

ไม่มี

•	  8 มหาวิทยาลัย
•	  4 มหาวิทยาลัยโพลีเทคนิค
•	  ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 11,200 คน

รายการ

12 ตอน

12 ตอน

คลิปสั้น (20 ผู้เข้ารอบสุดท้าย)

25 คลิป

25 คลิป

คลิปพิเศษ

2 คลิป

•	  6 รายการไลฟ์สด
•	  รายการ Road to WAR 10 นาที 24 ครัง้
•	  สกู๊ปพิเศษ

จำ�นวนแสดงโฆษณา

42 ล้าน

92.4 ล้าน

จำ�นวนคนที่เห็นโฆษณา

37 ล้าน

42.3 ล้าน

จำ�นวนคนที่มีส่วนร่วม

0.77 ล้าน

1.83 ล้าน

เฟซบุ๊กไลฟ์ (ยอดคนที่เห็นโฆษณา)

0.12 ล้าน

2.46 ล้าน

•	  พู ดสร้างแรงบันดาลใจ 1 ครัง้
•	  แบ่งปันประสบการณ์ 1 ครัง้
•	  คลินิกไอที 1 ครัง้
•	  เวิรค์ ชอป (3 วัน) 1 ครัง้
•	  พู ดคุย 1 ต่อ 1 14 ครัง้

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

การสร้้างความร่่วมมืือในกลุ่่�มประเทศอาเซีียนและนานาชาติิ
Pitch@Palace ASEAN
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน สนัับสนุุนการจััดงาน Pitch@Palace ASEAN
ซึ่�ง
่ เป็็นโครงการพระราชดำำ�ริใิ นเจ้้าชายแอนดรููว์์ ดยุุกแห่่งยอร์์ก
ซึ่่ง� จััดขึ้้�นครั้้�งแรกในปีี พ.ศ. 2557 ณ กรุุงลอนดอน สหราชอาณาจัักร
มีีวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่�อช่่วยเหลืือและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการที่่�เริ่่ม
� ต้้น
ทำำ�ธุรุ กิิจให้้สามารถดำำ�เนิินงานได้้อย่่างรวดเร็็วผ่่านการนำำ�เสนอ
แผนธุุรกิิจต่่อหน้้าผู้้�ทรงอิิทธิิพลทางความคิิด นัักลงทุุน และ
ผู้้�เชี่่ย
� วชาญจากทุุกสาขาอาชีีพ สร้้างพื้้�นที่่�สำำ�หรัับผู้้�ประกอบการ
รุ่่�นใหม่่ ได้้มีีโอกาสในการพบกัับนัักลงทุุนเพื่่�อต่่อยอดธุุรกิิจของตน

มีีธุรกิิจส
ุ
ตาร์์ทอััพ

17 บริิษััท

จากประเทศในกลุ่่�มอาเซีียน

เข้้ารอบชิิงชนะเลิิศระดัับภููมิิภาค

ผู้้�ชนะเลิิศอัันดัับ

2
อัันดัับ 3

อัันดัับ

1

ปีีที่ผ่
่� า่ นมา ประเทศไทยเป็็นเจ้้าภาพจััดงาน “Pitch@Palace ASEAN”
โดยมีีองค์์กรเครืือข่่ายผู้้�ประกอบการระดัับโลก (Global
Entrepreneurship Network) ในประเทศไทย ร่่วมกัับ Pitch@
Palace Global และสำำ�นัักงานส่่งเสริิมวิิสาหกิิจขนาดกลางและ
ขนาดย่่อม (สสว.) ภายในงานจััดให้้มีีการฝึึกอบรมอย่่างเข้้มข้้น
(Boot Camp) และการนำำ�เสนอรอบสุุดท้้ายเพื่่�อเฟ้้นหาตััวแทน
สุุดยอดสตาร์์ทอัพ
ั จากกลุ่่�มประเทศอาเซีียน โดยเจ้้าชายแอนดรููว์์
ดยุุกแห่่งยอร์์กจะเสด็็จเข้้าร่่วมงาน

จำำ�นวนผู้้�ส่่งเข้้าประกวดทั้้�งสิ้้�น

75 ทีีม 10 ประเทศอาเซีียน
จาก

ได้้แก่่ TakeMeTour จากประเทศไทย

ได้้แก่่ Memori จากประเทศบรููไน
ได้้แก่่ Modern Lao Homes จากประเทศลาว

รางวััล

People’s Choice Award
ได้้แก่่ HostAStay จากประเทศมาเลเซีีย

ทั้้�งนี้้� ผู้้�ชนะที่่�ได้้รับ
ั การโหวตคััดเลืือกจะเป็็นตััวแทนเข้้าร่่วมนำำ�เสนอแผนธุุรกิิจรอบชิิงชนะเลิิศระดัับโลกในงาน Pitch@Palace Global
4.0 ณ พระราชวัังเซนต์์เจมส์์ กรุุงลอนดอน สหราชอาณาจัักร

167

168

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

ASEAN Youth Showcase 2020: Advancing Social Entrepreneurship

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

เป็็นกิิจกรรมต่่อเนื่่�องจากโครงการ Young Southeast Asian
Leaders Initiative (YSEALI) Summit 2019 โดย ศููนย์์ ซีี อาเซีียน
และ มููลนิิธิส
ิ ถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมแห่่งประเทศไทย
(FINSEDT) ร่่วมกัับสถานทููตสหรััฐอเมริิกาประจำำ�ประเทศไทย
ด้้วยวััตถุป
ุ ระสงค์์เพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายกลุ่่�มคนรุ่่�นใหม่่ในอาเซีียนที่่�มีี
ความมุ่่�งมั่่�นช่่วยเหลืือ สนัับสนุุน และพััฒนาชุุมชนในประเทศบ้้านเกิิด
ของตนเอง ให้้เยาวชนนำำ�เสนอโครงการด้้านความยั่่�งยืืนในด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่ไ� ด้้ดำ�ำ เนิินการเสร็็จแล้้วในรููปแบบ
Virtual Showcase ผ่่านเฟซบุ๊๊�กของศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean)
ภายใต้้หััวข้้อ “Advancing Social Entrepreneurship” ซึ่�่ง
วััตถุป
ุ ระสงค์์ในการจััดงานก็็เพื่่�อให้้เยาวชนในภููมิิภาคนี้้�ขับ
ั เคลื่่�อน
ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม โดยมีีหััวข้้อที่่�น่่าสนใจ คืือ
•

Enriching skills: เสริิมสร้้างทัักษะผ่่านกิิจกรรมที่่�จัด
ั ขึ้้�น
โดยผู้้�เชี่่ย
� วชาญ ที่่�ปรึึกษา หรืือเยาวชนที่่�เป็็นผู้้�นำำ�องค์์กร
เพื่่�อสัังคม ซึ่�ง
่ จะเน้้นความเข้้าใจการจััดการอุุปสรรคในการ
ทำำ�ธุรุ กิิจเพื่่�อสัังคม

•

Empowering the ideas: คิิดนอกกรอบ การไม่่ปิด
ิ กั้้�น
จะช่่วยให้้ไอเดีียนั้้�นมีีความสร้้างสรรค์์มากยิ่่ง
� ขึ้้�น และ
สอดคล้้องกัับหััวข้้อหลัักของงานด้้วย

•

Engaging the stakeholders: รู้้�จัก
ั เครืือข่่ายของกลุ่่�มธุุรกิิจ
เพื่่�อสัังคม ภาคประชาชน และภาครััฐในกลุ่่�มภููมิิภาคนี้้�

ASEAN Youth Showcase 2020 เป็็นงานที่่ร� วบรวมเยาวชนที่่มีี
�
อายุุระหว่่าง 18 - 35 ปีี จำำ�นวน 150 - 200 คน ซึ่�ง
่ ส่่วนใหญ่่จะเป็็น
ผู้้�นำำ�องค์์กรเพื่่�อสัังคม ตััวแทนจากสถาบัันการศึึกษา รวมถึึงภาค
ประชาชน ประชาสัังคม และภาครััฐ ตลอดจนเยาวชนจากโครงการ
YSEALI โดย 3 ทีีมสุุดท้้ายที่่ผ่
� า่ นการพิิจารณาคััดเลืือกจากที่่ป
� ระชุุม
YSEALI Summit 2019 จะได้้รับ
ั ทุุนสนัับสนุุนการดำำ�เนิินโครงการ
อย่่างต่่อเนื่่�องจากมููลนิิธิส
ิ ถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมแห่่ง
ประเทศไทย (FINSEDT) โดยในปีีที่่�ผ่่านมา กิิจกรรมนี้้�สามารถเพิ่่�ม
โครงการเพื่่�อสัังคมในชุุมชนบ้้านเกิิด เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาที่่ยั่่
� ง� ยืืน
ให้้แก่่ภููมิภ
ิ าคอาเซีียน จำำ�นวน 3 โครงการ ใน 3 ประเทศ ประกอบด้้วย
โครงการ WeAble (Berdaya Bareng) ประเทศอิินโดนีีเซีีย
โครงการ Identify Identity ประเทศมาเลเซีีย และโครงการ Sex
(Z) ประเทศฟิิลิิปปิินส์์
ทั้้�งนี้้� โครงการ WeAble (Berdaya Bareng) จากประเทศอิินโดนีีเซีีย
ได้้รับ
ั รางวััล “The C asean Youth Social Entrepreneurship
Award for the year 2020” ซึ่�ง
่ เป็็นพื้้�นที่่�ออนไลน์์สำำ�หรัับกลุ่่�ม
คนพิิการ (PSWDs) ในประเทศอิินโดนีีเซีีย โดยมีีวััตถุป
ุ ระสงค์์หลััก
เพื่่�อสนัับสนุุนการเชื่่�อมโยงประโยชน์์ต่่าง ๆ ให้้แก่่กลุ่่�มคนพิิการ
เพิ่่�มการเข้้าถึึงกลุ่่�มผู้้�พิิการที่่�มีีศัักยภาพในด้้านต่่าง ๆ รวมถึึงการ
จััดฝึึกอบรมให้้ความรู้้เ� พื่่�อการประกอบอาชีีพของกลุ่่�มคนพิิการ
อย่่างยั่่�งยืืน โครงการนี้้�ยัง
ั ได้้เชื่่�อมต่่อกลุ่่�มคนพิิการกัับผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทั้้�งหมด เช่่น องค์์กรภาครััฐ องค์์กรภาคเอกชน และ
พลเมืืองชาวอิินโดนีีเซีีย พร้้อมสร้้างการยอมรัับในศัักยภาพ
ของกลุ่่�มคนพิิการจากสัังคมและบริิษััทที่่�เข้้าร่่วมทำำ�งานอีีกด้้วย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

Fostering Sustainable Growth: Europe,
Asean & UK (LSE)
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน สนัับสนุุนการจััดงาน “Fostering Sustainable
Growth: Europe, ASEAN & UK“ ซึ่่�งเป็็นโครงการความร่่วมมืือ
ระหว่่าง London School of Economics และสมาคมศิิษย์เ์ ก่่า
LSE Alumni Association Thailand ร่่วมกัันจััดขึ้้�นเพื่่�อขยายความ
ร่่วมมืือระหว่่างภููมิิภาคอาเซีียน สหภาพยุุโรป และสหราชอาณาจัักร
ศิิษย์เ์ ก่่า LSE มีีเครืือข่่ายทั่่�วโลก ที่่�มีีผู้้�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงและ
ผู้้�นำำ�ที่่�มีีความสามารถกว่่า 150,000 คน โดยมีีการจััดงานประจำำ�ปีี
เพื่่� อ ให้้ เ ครืือ ข่่ า ยแข็็ ง แกร่่ง และมีีส่่ ว นร่่ว มกัั บ ศิิ ษย์์ เ ก่่ า คนอื่่�น ๆ
มีีผู้้�บริิหารและเครืือข่่าย LSE Alumni เข้้าร่่วมงานในครั้้�งนี้้�เป็็น
จำำ�นวน 150 ท่่าน
กิิจกรรมในครั้้�งนี้้� จััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2562 ณ โรงแรม
แบงค็็อก แมริิออท มาร์์คีีส์์ ควีีนส์์ปาร์์ค กรุุงเทพมหานคร โดยมีี
•

ดร.ศุุภชัย
ั พานิิชภัักดิ์์� อดีีตเลขาธิิการ การประชุุมสหประชาชาติิ
ว่่าด้้วยการค้้าและการพััฒนา (UNCTAD) และอดีีตผู้้�อำ�ำ นวยการ
ใหญ่่ องค์์การการค้้าโลก (WTO) ให้้เกีียรติิเป็็นองค์์ปาฐกถา

•

Dame Minouche Shafik, Director of London School of
Economics, Prof. Simon Hix, นายกลิินท์์ สารสิิน ประธาน
กรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
และ ดร.สมเกีียรติิ ตั้้�งกิิจวานิิชย์์ ประธานสถาบัันวิิจัย
ั เพื่่�อการ
พััฒนาประเทศไทย (Thailand Development Research
Institute – TDRI) ร่่วมวงเสวนา โดยมีี รศ. ดร.ฐิิติินัันท์์
พงษ์์สุทธิ
ุ รัิ ก
ั ษ์์ อาจารย์์คณะรััฐศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการอภิิปราย
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GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 404-2, GRI 412-1 416-1, GRI 417-1

ใส่ใจดูแลบุคลากร ลูกค้าและผูบ
้ ริโภค
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับความเป็็นอยู่่ข
� องพนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�บริิโภค และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย และสร้้างวััฒนธรรมการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนาไปสู่่�
ความเป็็นเลิิศและความเป็็นมืืออาชีีพ โดยให้้การฝึึกอบรมแก่่ลููกค้้าและคู่่ค้
� า้
อย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ไทยเบฟสนัับสนุุนและเคารพความแตกต่่าง
มอบโอกาสไร้้ขีดจำ
ี �ำ กััดให้้กัับพนัักงาน ดููแลเอาใจใส่่เพื่่�อความปลอดภััย
และความเป็็นอยู่่ที่่
� �ดีีของผู้้�บริิโภคและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย

โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �ำ กััด
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ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
และความผาสุุกของพนัักงาน

180

สิิทธิิมนุุษยชน

186

การส่่งเสริิมสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภค

192

การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้า้

196

การจััดหาอย่่างยั่่ง� ยืืน

204

การกำำ�กัับดููแลองค์์กร และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ

212

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 404-2

โอกาสไร้ขด
ี จำ�กัด
ไทยเบฟเชื่่อ
� ว่่าความสุุขและความก้้าวหน้้าของพนัักงานเป็็นแรงจููงใจสำำ�คััญ
ที่่�ส่่ งเสริิมให้้พนัักงานอยู่่�กัับองค์์กรได้้ยาวนาน เพื่่� อเสริิมสร้้างองค์์กรให้้
แข็็งแกร่่งจากภายใน ไทยเบฟมีีความตั้้ง
� เดีียวกััน
� ใจในการสร้้างความเป็็นหนึ่่ง
(Oneness) โดยมอบโอกาสให้้พนัักงานได้้ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ ได้้เรีียนรู้้�
พััฒนาทัักษะ และแสดงศัักยภาพในด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จร่่วมกััน
เป็็นผลให้้พนัักงานของไทยเบฟเป็็นบุุคลากรที่่�มีค
ี วามสามารถและทำำ�งาน
อย่่างมีีความสุุขอยู่่กั
� ับองค์์กรอย่่างยาวนาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ความมุ่่ง
� มั่่น
� และความสำำ�เร็็จ
เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งของบุุคลากรควบคู่่ไ� ปกัับการสร้้างความเป็็นหนึ่่�งเดีียวภายในองค์์กร และเตรีียมความพร้้อมให้้พนัักงานก้้าวหน้้า
ไปพร้้อมการเปลี่่�ยนแปลง ไทยเบฟได้้กำ�ห
ำ นด 7 ยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารจััดการบุุคลากร ดัังนี้้�

7 ยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารจััดการบุุคลากร

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 1:

• ป
 รับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าทีข
่ องงานแต่ละตำ�แหน่ง เพือ
่ บรรลุ
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ 2020 และ PASSION 2025
• ขยายการพัฒนาสมรรถนะ (Competency) และเส้นทางอาชีพ (Career Path) ในกลุม
่ งาน
(Job Family) ให้สอดคล้องกับการออกแบบโครงสร้างและบทบาทการบริหารของไทยเบฟ

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 2:

• บ
 ริหารและวิเคราะห์คา่ จ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพือ
่ สร้างเป็นมาตรฐานทีเ่ หมาะสม
ในทุกบริษัทของกลุ่มไทยเบฟ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของตลาด
แรงงานและความต้องการของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 3:

• ส
 ร้างระบบบริหารผลการปฏิบต
ั งิ านของพนักงานอย่างครอบคลุม ขยายช่องทาง
การเข้าใช้งาน เพือ
่ ตอบโจทย์พนักงานในแต่ละช่วงอายุ
• การประเมินผลอย่างเป็นธรรม รวมถึงการวางแผนพัฒนาทักษะ เพือ
่ ให้พนักงาน
มีศก
ั ยภาพ ทำ�งานได้ตามเป้าหมายทีต
่ นได้วางไว้ ส่งเสริมการมีผลงานให้เป็นเลิศ

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 4:

• ส
 ่งเสริมให้พนักงานเกิดการพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรูใ้ นรูปแบบ 70: 20:10
รวมทัง้ ส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บค
ุ ลากรในด้านเทคโนโลยีดจ
ิ ท
ิ ล
ั การใช้แผนการ
พัฒนารายบุคคล (IDP) และโปรแกรมการติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 5:

• ย
 กระดับการเตรียมความพร้อมของพนักงานและผูบ
้ ริหารในการสืบทอดตำ�แหน่ง
ให้มค
ี วามพร้อมและความสามารถ ทันกับการเติบโตของธุรกิจ และเสริมสร้าง
ความยัง่ ยืนขององค์กร

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 6:

• พ
 ฒ
ั นากระบวนการค้นหา และคัดเลือกบุคลากรทีม
่ ค
ี วามรู้ ความสามารถ และ
ทักษะทีเ่ หมาะสมเพือ
่ เข้ามาปฏิบต
ั งิ านในตำ�แหน่งงานตามทีอ
่ งค์กรต้องการ
รวมถึงดึงดูดพนักงานรุน
่ ใหม่ ทีม
่ ค
ี วามคล่องตัวและสามารถปรับตัวเข้าสูย
่ ค
ุ ดิจท
ิ ล
ั
ได้เป็นอย่างดี

ยท
ุ ธศาสตร์ท่ี 7:

• ส
 ร้างความรู้ ความเข้าใจ ความผูกพัน และความรูส
้ ึกเป็นส่วนหนึง่ ขององค์กร
เสริมสร้างความเป็นหนึง่ เดียว (Oneness) ผ่านค่านิยมของกลุม
่ ไทยเบฟ รวมถึง
กระตุน
้ การมีส่วนร่วมของพนักงานอย่างต่อเนือ
่ ง ให้เกิดพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม
ตามค่านิยมองค์กร

โครงสร้างและ
บทบาทที่ชด
ั เจน

ค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่แข่งขันได้
กับตลาด

การบริหาร
ผลการดำ�เนินงาน
ที่โดดเด่น

การพัฒนาพนักงาน
แบบองค์รวม

การบริหาร
ผู้สืบทอดตำ�แหน่ง
และบุคลากรเชิงรุก

การสรรหาพนักงาน
ที่มีศักยภาพและ
การดูแลพนักงานใหม่

การส่งเสริมวัฒนธรรม
ที่สรา้ งความผูกพัน
ต่อองค์กร
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WOW Awards
ไทยเบฟได้้จัดก
ั ารประกวดโครงการภายใต้้ชื่อ
่� WOW Awards เพื่่�อ
ส่่งเสริิมให้้พนัักงานนำำ�หลักก
ั าร WOW (Way of Work) มาใช้้ใน
การทำำ�งาน ซึ่่ง
� ปีีนี้้เ� ป็็นปีีที่่� 3 โดยจััดขึ้้�นเพื่่�อเป็็นเวทีีให้้กับ
ั พนัักงานได้้
นำำ�เสนอโครงการที่่�มีแ
ี นวคิิดหรืือรููปแบบและกระบวนการทำำ�งานใหม่่
ที่่�สามารถพัั ฒนาองค์์กรได้้ เช่่น การลดต้้นทุุน เพิ่่� มประสิิ ทธิิผล
สร้้างวััฒนธรรมในมุุมมองจากพนัักงาน ซึ่่ง
� ผู้้�ที่่เ� ข้้ารอบสุุดท้า้ ยจะมีี
โอกาสได้้นำ�ำ เสนอโครงการต่่อหน้้าผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง และในปีี 2563 นี้้�
ไทยเบฟได้้พััฒนาการประกวดในระดัับโลกเพื่่�อสนัับสนุุนการแข่่งขััน
ของบริิษััทหรืือหน่่วยงานที่่�อยู่่ต่
� า่ งประเทศและเป็็นการสร้้างความ
ผููกพัันกัับองค์์กรผ่่านชุุมชนทั่่�วโลก โดยปรัับรููปแบบเป็็นการประกวด
ผ่่านระบบออนไลน์์ (Virtual Competition) เนื่่�องจากสถานการณ์์
โควิิด ผู้เ้� ข้้าแข่่งขัันจากประเทศอื่่น
� ๆ ไม่่สามารถเดิินทางมาเข้้าร่่วมได้้
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมุ่่�งหวัังที่่�จะเห็็นผลลััพธ์์จากวิิถีแ
ี ละกระบวนการทำำ�งาน
รููปแบบใหม่่ภายใต้้ 3 แนวคิิด คืือ
•	Generate Insights: วิิถีก
ี ารทำำ�งานที่่�จะทำำ�ให้้ได้้มาซึ่่ง
� ข้้อมููล
สำำ�คัญ
ั สร้้างความเข้้าใจอย่่างถ่่องแท้้ ตอบโจทย์์ธุรกิ
ุ จ
ิ
•	Spark Inspirations: วิิถีก
ี ารทำำ�งานที่่�กระตุ้้�นให้้เกิิดแรง
บัันดาลใจ สามารถนำำ�ไปต่่อยอดและนำำ�ไปปฏิิบัติ
ั ไิ ด้้จริิง และ

ในปีี 2563 ได้้มีก
ี ารเพิ่่�มรางวััลด้้านความยั่่�งยืืน โดยมุ่่�งหวัังให้้พนัักงาน
ผู้้�เข้้าร่่วม และกรรมการ มีีความเข้้าใจถึึงความยั่่�งยืืนมากขึ้้�น โดย
ผู้เ้� ข้้าแข่่งขัันต้้องนำำ�เสนอโครงการของตััวเองในด้้านการพััฒนาความ
ยั่่�งยืืน (เศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และศิิลปวััฒนธรรม) ทั้้�งในมุุม
ของไทยเบฟและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยอ้้างอิิงเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง
� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs)

•	Drive Impacts: วิิถีก
ี ารทำำ�งานที่่�ส่่งผลกระทบในวงกว้้างอย่่าง
มีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั นำำ�มาซึ่่ง
� ประโยชน์์แก่่องค์์กร หน่่วยงาน และเพื่่�อน
พนัักงานในครอบครััวไทยเบฟ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงาน
ไทยเบฟมีีเป้้าหมายในการเป็็นองค์์กรที่่ดี
� ที่่
ี สุ
� ดร
ุ ะดัับโลก และให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับการสำำ�รวจความผููกพัันของพนัักงานเป็็นอย่่างมาก
เนื่่อ
� งจากเป็็นหนึ่่ง
� ในช่่องทางที่่�ไทยเบฟสามารถรัับฟัังเสีียงของ
พนัักงานได้้ดีที่่
ี สุ
� ด
ุ เพื่่�อนำำ�เอาผลสำำ�รวจไปวิิเคราะห์์เชิิงลึึก เพื่่�อจััดทำ�ำ
แผนการปรัับปรุุงการดำำ�เนิินงานเพื่่�อเพิ่่�มระดัับความผููกพัันของ
พนัักงานต่่อไทยเบฟ รวมถึึงเสริิมสร้้างความเป็็นหนึ่่ง
� เดีียว และ
สามารถดููแลพนัักงานได้้อย่่างรอบด้้านและมีีประสิิทธิิภาพ (ทั้้�งเรื่่อ
� ง
การทำำ�งาน ความเป็็นอยู่่� โอกาส ฯลฯ) โดยในปีีนี้้ไ� ทยเบฟได้้ผลลััพธ์์
สููงขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้าอย่่างมีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั จากร้้อยละ 69 เป็็นร้้อยละ 85
จากความพยายามและความร่่วมมืือของทุุกส่่วน ซึ่่ง
� ถืือว่่าเป็็นระดัับ
ขององค์์กรชั้้น
� นำำ�

ระดับความผูกพันของพนักงาน

ในปีนี้ไทยเบฟได้ผลลัพธ์สูงขึ้นจากปีก่อน
อย่างมีนัยสำ�คัญ

จากร้อยละ

•	Stay – พนัักงานมีีความผููกพัันกัับองค์์กรและจะอยู่่กั
� ับ
องค์์กรในระยะยาว
•	Strive – พนัักงานมีีความมุ่่�งมั่่�นและทุ่่�มเทที่่�จะทำำ�งานอย่่าง
สุุดความสามารถเพื่่�อองค์์กร

สำ �รวจผ่าน
แอปพลิเคชัน
Beverest Life

69 >>เป็นร้อยละ 85

ซึง
่ ถือว่าเป็นระดับขององค์กรชัน
้ นำ�

ไทยเบฟได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน Beverest Life ซึ่่ง
� สามารถสำำ�รวจ
ความผููกพัันของพนัักงานผ่่านระบบออนไลน์์ โดยแบ่่งการวััดผล
เป็็นสองด้้านคืือ
1.	การมีีส่่วนร่่วมด้้วยหลัักการ Say Stay Strive เพื่่�อพััฒนา
แผนและกระบวนการสร้้างความผููกพัันให้้ดีีขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
•	Say – พนัักงานพร้้อมที่่�จะพููดถึึงสิ่่�งดีี ๆ เกี่่�ยวกัับองค์์กร
ให้้ผู้้�อื่่น
� รัับฟััง

2.	ความรู้้�สึึกของพนัักงานที่่�มีต่
ี ่อตััวชี้้�วัด
ั และหััวข้้อต่่าง ๆ เช่่น
วิิสััยทััศน์์องค์์กร การดููแลความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่ที่่
� �ดีี
ความมีีคุณ
ุ ค่่าของงาน ผู้้�บัังคัับบััญชา การสื่่�อสารภายใน
เงิินเดืือนและสวััสดิิการ และอื่่น
� ๆ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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เตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับอนาคตผ่่านประสบการณ์์ดิจิ
ิ ทัั
ิ ล
ไทยเบฟได้้มุ่่ง
� เน้้นการพััฒนาเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัล เพื่่�อการสร้้างสรรค์์
และแบ่่งปัันอย่่างยั่่�งยืืนในด้้านความผาสุุกของพนัักงานและเพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมให้้กัับพนัักงานทุุกเพศทุุกวัย
ั อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยมีีจุดปร
ุ
ะสงค์์เพื่่�อสร้้างความรวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งาน และด้้วยสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟ
ได้้เปลี่่�ยนมาใช้้ระบบ Work from Home (WFH) หรืือทำำ�งานที่่�บ้า้ น
โดยใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัล เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานจากที่่�บ้า้ น
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น การใช้้อุปกรณ์
ุ
์ดิิจิทั
ิ ัล Zoom หรืือ

MS TEAM เพื่่�อให้้การทำำ�งานและการประชุุมเป็็นไปอย่่างต่่อเนื่่�อง
นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังนำำ�เอาระบบดิิจิทั
ิ ัลเช็็กอิน
ิ เพื่่�อให้้พนัักงานลง
เวลาการทำำ�งาน รวมถึึงเป็็นการติิดตามดููแลพนัักงานที่่�อาศััยหรืือ
จำำ�เป็็นต้้องเดิินทางในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง อีีกทั้้�งระบบดิิจิทั
ิ ัลเช็็กอิน
ิ นี้้�ยัง
ั ได้้
นำำ�มาปรัับใช้้ในการกลัับเข้้าทำำ�งานในสำำ�นัักงานและโรงงานต่่าง ๆ
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 จากการสััมผััสอุปกรณ์
ุ
์
สแกนลายนิ้้�วมืือในการเข้้าทำำ�งาน หรืือในกรณีีฉุก
ุ เฉิิน สามารถใช้้
ติิดตามกลุ่่�มเสี่่�ยงของการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 ได้้อีก
ี ด้้วย

การพััฒนาความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
ไทยเบฟได้้ออกแบบกลุ่่�มงานตามสายอาชีีพ เปิิดโอกาสให้้
พนัักงานมีีความก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนกัับองค์์กร
วางแผนเส้้นทางในอาชีีพการทำำ�งานของตน รวมถึึงการพััฒนา
ศัักยภาพสำำ�หรับ
ั พนัักงาน และการให้้ความใส่่ใจในการทำำ�แผน
พััฒนารายบุุคคล เพื่่�อให้้พนัักงานได้้รับ
ั การพััฒนาอย่่างเป็็นระบบ
มีีความรู้้� ความสามารถ และคุุณลัักษณะ พร้้อมที่่�จะเติิบโตอย่่าง
ก้้าวหน้้าในสายอาชีีพตามที่่�มุ่่ง
� หวัังต่่อไป ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1.	พััฒนาบุุคลากรและสร้้างโอกาสให้้กัับพนัักงาน
	เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพให้้ทำำ�หน้้าที่่�ที่่�ได้้รับ
ั มอบหมายอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพและได้้รับ
ั โอกาสที่่�เหมาะสมในการเติิบโตใน
องค์์กร โดยแบ่่งพนัักงานออกเป็็น 3 ระดัับคืือ ระดัับพนัักงาน
ปฏิิบัติ
ั ิการ (Spring & Streams) ระดัับผู้้�บริิหาร (River) และ
กลุ่่�มผู้้�บริิหารระดัับสููง (Ocean) โดยใช้้หลัักการพััฒนา
ศัักยภาพของพนัักงานในรููปแบบ 70:20:10 คืือ

เรียนรูจ้ าก
การลงมือปฏิบัติ

เรียนรูจ้ าก
บุคคลอืน
่

70%

20%

เรียนรูจ้ าก
การเข้าอบรม

10%

โดยมีการแบ่งเป็นโปรแกรมการพัฒนา 4 ประเภท
โปรแกรมพัฒนา
สมรรถนะหลัก
(Core Competency)

โปรแกรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน
(General Skills)

การอบรมหลักสูตรตามสายงาน
(Functional Competency
Development)

โปรแกรมด้านการพัฒนา
ภาวะผู้นำ� (Leadership
Competency)

2.	วััดผลของการพััฒนาบุุคลากร
	ด้้วยการใช้้แนวทางการวััดประสิิทธิิผลการเรีียนรู้้�จากการ
อบรมพนัักงานของเคิิร์ก
์ แพทริิก (Kirkpatrick Model) โดย
ดำำ�เนิินการพััฒนาศัักยภาพผู้้�นำำ�สำำ�หรับ
ั พนัักงานที่่�มีศั
ี ักยภาพ
โดดเด่่นผ่่านโปรแกรมการเรีียนรู้้�ตามระดัับงานต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่
ผู้้�บริิหารในระดัับสููงจนถึึงพนัักงานระดัับหััวหน้้างาน

3.	จััดทำำ�แผนพััฒนาพนัักงานรายบุุคคล (Individual
Development Plan : IDP)
	จััดทำำ�ร่่วมกัับพนัักงานครอบคลุุมร้้อยละ 100 ของพนัักงานใน
ระดัับ 4 ขึ้้�นไป เพื่่�อปรัับปรุุงจุุดอ่่อนและเสริิมสร้้างจุุดแข็็ง สำำ�หรับ
ั
การเตรีียมความพร้้อมให้้พนัักงานที่่�จะก้้าวไปสู่่�ระดัับงานที่่�สููงขึ้้�น
ในสายอาชีีพของตน พร้้อมทั้้�งมีีโปรแกรมติิดตามความก้้าวหน้้า
ของแผนพััฒนาพนัักงานรายบุุคคล เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า แผนพััฒนา
จะถููกดำำ�เนิินการอย่่างจริิงจัังและบรรลุุผลสำำ�เร็็จโดยไทยเบฟ
สามารถทำำ�ได้้ร้อ
้ ยละ 100 ตามเป้้าที่่�วางแผนไว้้
ในการจััดทำำ�แผนพััฒนารายบุุคคลของพนัักงานในกลุ่่�มสายงาน
มีีขั้้น
� ตอนดัังนี้้�
1.	ศึึกษาเส้้นทางสายอาชีีพและสมรรถนะตามสายงานที่่�ได้้
กำำ�หนดไว้้
2.	ทำำ�การประเมิินสมรรถนะตามสายอาชีีพ เพื่่�อระบุุช่่องว่่าง
การพััฒนา (Competency Gap)
3.	จััดทำำ�แผนการพััฒนารายบุุคคลตามผลการประเมิินรวมถึึง
เป้้าหมายในสายอาชีีพที่่�พนัักงานวางไว้้ผ่่านระบบ Beverest
ซึ่่�งเป็็นระบบสารสนเทศด้้านทรััพยากรบุุคคลของไทยเบฟ
สำำ�หรับ
ั พนัักงานทุุกระดัับในกลุ่่�มงานอื่่น
� ๆ ได้้มีก
ี ารจััดทำำ�แผนพััฒนา
รายบุุคคลเช่่นกััน โดยให้้ระดัับหััวหน้้าได้้จัดทำ
ั ำ�แผนพััฒนารายบุุคคล
ในระบบ Beverest ทำำ�ให้้สามารถติิดตามและตรวจสอบความก้้าวหน้้า
ของแผนพััฒนาได้้
4.	โปรแกรมพััฒนาพนัักงานตามสายอาชีีพ (Functional Training
Program)
	ในปีี 2562 หลัังจากที่่�ได้้ออกแบบและเปิิดใช้้งานสำำ�หรับ
ั พนัักงาน
จำำ�นวน 3 กลุ่่�มงาน คืือ สายงานขาย สายงานการเงิินและบััญชีี และ
สายงานทรััพยากรมนุุษย์์ โดยครอบคลุุมถึึงการสร้้างโอกาสใน
การพััฒนาสายอาชีีพทั้้�งหมดกว่่า 5,400 คน
สายงานขาย

สายงานการเงิน
และบัญชี

สายงาน
ทรัพยากรมนุษย์

สร้้างโอกาสในการพััฒนาสายอาชีีพทั้้�งหมดกว่่า

5,400 คน
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โครงการพััฒนาบุุคลากรศัักยภาพสููง
โปรแกรมการพััฒนาศัักยภาพรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�ได้้รับ
ั การออกแบบ
เพื่่�อส่่งเสริิมและต่่อยอดให้้บุค
ุ ลากรในแต่่ละระดัับได้้เติิบโตใน
ไทยเบฟโดยการยึึดหลัักพนัักงานหรืือผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง
(Learner Centric) รวมถึึงเพิ่่�มเติิมความรู้้�ทางธุุรกิิจและส่่งเสริิม
ภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�ให้้พนัักงานมีีทัักษะในการทำำ�งานเพิ่่�มมากขึ้้�น
โดยใช้้หลักก
ั ารพััฒนาศัักยภาพในรููปแบบ 70:20:10 และการเรีียนรู้้�
ผ่่านการลงมืือทำำ�ด้้วยการนำำ�เสนอโครงการที่่�ตอบโจทย์์ทางธุุรกิิจ
(Action-Learning Project) ซึ่่�งเป็็นเวทีีให้้พนัักงานได้้นำำ�เสนอ
ไอเดีียที่่�จะส่่งเสริิมธุุรกิิจให้้บรรลุุวิสั
ิ ัยทััศน์์ของไทยเบฟ ตลอดจน
ทำำ�ให้้ผู้้�บริิหารระดัับสููงเห็็นศัักยภาพของพนัักงาน ก่่อให้้เกิิดการ
เรีียนรู้้�ที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพมากกว่่าการเรีียนรู้้�ในห้้องเรีียนแต่่เพีียง
อย่่างเดีียว เช่่น โครงการ Supervisory Development Program
(SDP), Management Development Program (MDP),
ASEAN Management Development (AMD), Senior
Executive Development Program (SEDP) ที่่�ผู้้�บริิหารระดัับสููง
จะเข้้าร่่วมในการนำำ�เสนอและให้้ข้อ
้ เสนอแนะ เพื่่�อต่่อยอดในการนำำ�
กรณีีศึึกษามาประยุุกต์์ให้้สามารถนำำ�มาปฏิิบัติ
ั ิได้้จริิง
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้พััฒนาคู่่�มืือการพััฒนาสมรรถนะความ
เป็็นผู้้�นำำ� (Leadership Competency Development Guidebook)
ให้้กัับพนัักงานเพื่่�อช่่วยในการคััดเลืือกกิิจกรรมการเรีียนรู้้�ตาม
หลัักการพััฒนาศัักยภาพแบบ 70:20:10 ขณะเดีียวกััน เป็็นหนึ่่ง
� ใน
กลยุุทธ์์ที่่�สอดคล้้องกัับแผนการพััฒนารายบุุคคล (IDP) ของ
พนัักงาน

เป้้าหมายเพื่่�อมุ่่ง
� สู่่�วิสัั
ิ ยทััศน์์ PASSION 2025

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมมุ่่�งหน้้าสู่่�เป้้าหมายในปีี 2568 ที่่�มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วมากของเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและระบบอััตโนมััติิ ไทยเบฟ
จำำ�เป็็นต้้องมีีการพััฒนาและเตรีียมพร้้อมศัักยภาพของพนัักงานเพื่่�อรองรัับความเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นโดยผ่่านกระบวนการพััฒนาทัักษะสองด้้าน
คืือ การสร้้างทัักษะ (ReSkill) และการเสริิมทัักษะ (UpSkill)

การสร้างทักษะ (ReSkill)
การสร้้างทัักษะใหม่่ให้้เข้้ากัับโลกปััจจุุบัน
ั และเตรีียมรัับมืือโลกใน
อนาคต โดยปรัับเปลี่่�ยนทัักษะการทำำ�งานเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
กลยุุทธ์์องค์์กรและการเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีีที่่�รวดเร็็ว
•	เพิ่มเติมทักษะพื้นฐานและเตรียมทักษะ
ใหม่ที่จ�ำ เป็นในการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี
ดิจท
ิ ัลให้กับพนักงานเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงองค์กรสู่อนาคตในยุคดิจท
ิ ัล
•	งานที่ใช้แรงงานคน ปรับเปลี่ยน เพิ่มพู น
ทักษะของบุคลากรให้เป็นการควบคุมการ
ทำ�งานด้วยเทคโนโลยี
•	บุคลากรที่อาจมีความเสี่ยงในความมั่นคง
สายอาชีพเนื่องจากงานที่อาจเปลี่ยนไป
ตามกลยุทธ์องค์กร อาจต้องเพิ่มเติม
ทักษะความสามารถใหม่ที่สามารถสร้าง
ผลงานในองค์กรต่อไปได้

การเสริิมทัักษะความเชี่่�ยวชาญในเนื้้�องานเดิิมให้้ทัันกัับโลก
ยุุคปััจจุุบัน
ั อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อตอบโจทย์์ทางธุุรกิิจขององค์์กร
และสร้้างความได้้เปรีียบทางธุุรกิิจ
•	พัฒนาศักยภาพการทำ�งานในระดับ
ภูมิภาค/ระดับโลกให้มากขึ้น เนื่องจาก
องค์กรมีการขยายตัวทางธุรกิจสู่ต่าง
ประเทศ นอกเหนือจากในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง
•	พัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจท
ิ ัล
และระบบอัตโนมัตใิ ห้ดข
ี น
้ึ เช่น การติดต่อ
สื่ อสาร ปฏิ สั มพั นธ์ แบ่ งปั นข้ อมู ล
ข่าวสารผ่านเครือ
่ งมือดิจท
ิ ัล หรือการ
ป้องกันข้อมูลและตัวตนแบบดิจท
ิ ัล

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ
(ThaiBev Sustainability Academy หรืือ TSA)

เริ่่ม
� ปีี 2562 ด้้วยพัันธกิิจหลัักคืือ สร้้างวััฒนธรรม
� ก่่อตั้้�งขึ้้�นเมื่่อ
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้้านการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และเพิ่่� มพููนความ
สามารถให้้แก่่พนัักงานของกลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟทั้้�งในประเทศไทย
และต่่างประเทศให้้ดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงขยายขอบเขต
ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนให้้ครอบคลุุมห่่วงโซ่่คุุณค่่าขององค์์กร
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของไทยเบฟ โดยสถาบัันฯ ได้้ดํําเนิินกิิจกรรม
ด้้านวิิชาการเกี่่�ยวกัับการพััฒนาความยั่่�งยืืน เช่่น การฝึึกอบรม
หลัักสููตรต่่าง ๆ การประชุุมวิิชาการ การสััมมนา รวมถึึงการจััดประเมิิน
ความรู้้�ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนให้้กัับพนัักงาน

แหล่งความรู้

ความเป็นผู้นำ�
และวัฒนธรรม
เสริมสร้าง
การตระหนักรู้

แบ่งปันคุณค่า

“หน้้าที่่�หลัก
ั ของสถาบัันฯ คืือการพััฒนาขีีดความสามารถ
ด้้านความยั่่ง
� ยืืนของทุุกคนอย่่างยั่่ง
� ยืืน”
โฆษิิต สุุขสิิ งห์์
รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

เป้้าหมายของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ
สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟมุ่่�งเน้้นงานด้้านการส่่งเสริิมแนวทางความยั่่�งยืืนขององค์์กรกลุ่่�มไทยเบฟ โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์
เพื่่�อพััฒนาพนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟให้้มีค
ี วามสามารถในการประเมิินตนเอง มีีความรอบรู้้�ในการแก้้ปัญ
ั หาด้้านการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนเพื่่�อให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมาย ทั้้�งด้้านธุุรกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม สัังคมและศิิลปวััฒนธรรม สอดคล้้องกัับหลัักปรัช
ั ญาเศรษฐกิิจ
พอเพีียง และเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนของสหประชาชาติิ

สถาบัันฯ จััดการเรีียนการสอนทั้้�งในรููปแบบในห้้องเรีียน วีีดิิทััศน์์ พร้้อมทั้้�งมีีการวิิเคราะห์์และประเมิินผลของผู้้�เรีียนผ่่านแบบทดสอบ

แนวทางการดำ�เนินงาน

1

การสร้างรากฐานการศึกษา

2563-2568

2

การสร้างคุณค่าเพิ่ม

3

การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน

4

เป็็นผู้้�นำำ�ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
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ยุุทธศาสตร์์ของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ
1.	การวางแนวทางและความ
มุ่งมั่นที่ชด
ั เจนในการ
พัฒนาความยัง
่ ยืนของ
พนักงานในกลุ่มไทยเบฟ

2.	ศึกษาและสำ�รวจผลกระทบจาก
แนวโน้มอนาคตในด้านความยัง
่ ยืน
จากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

3.	สร้างสรรค์และแบ่งปันประโยชน์
จากความร่วมมือจากเหล่า
พันธมิตรทางธุรกิจขององค์กร

โครงสร้้างหลัักสููตรของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ

การเป็็นองค์์กรที่่�มั่น
่� คงและยั่่ง
� ยืืน
สร้้างพัันธกิิจ

วััตถุุประสงค์์
โครงการ

การสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจ
การสร้้างความเชื่่อ
� มโยงในองค์์กร
จากแนวความคิิด
ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน

มุ่่�งเน้้นการลงมืือปฏิิบัติ
ั ิ
สร้้างความมุ่่�งมั่่�น พััฒนา
แนวทางปฏิิบัติ
ั ิ ลงมืือปฏิิบัติ
ั ิ
ให้้เกิิดขึ้้น
� จริิง

การสร้้างคุุณค่่าและมููลค่่าเพิ่่�ม
กำำ�กัับองค์์กร มุ่่�งไปสู่่�แนวทาง
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน สร้้างความ
สััมพัันธ์์ที่่มั่่
� น
� คงกัับพัันธมิิตร

แนวทางการเรีียนรู้้�

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

เรียนใน
ห้องเรียน

กลุ่่ม
� เป้้าหมาย

เรียนจาก
ผู้มีประสบการณ์

เรียนจากการ
ประชุมหารือ

พนัักงานในองค์์กรทุกท่่
ุ าน

สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟออกแบบและพััฒนา
หลัักสููตรด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านกระบวนการคิิด
ทัักษะ และการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน โดยมุ่่�งหวัังให้้พนัักงานในกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ต่่าง ๆ
เกิิดการเรีียนรู้้� เข้้าใจ และสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาในบริิบทด้้านความ
ยั่่�งยืืนของไทยเบฟและการพััฒนาในระดัับสากล รวมทั้้�งสามารถ
นำำ�หลัก
ั แนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ได้้ไปใช้้ในการปฏิิบัติ
ั ิงานจริิง
เพื่่�อพััฒนางานของตนเอง สร้้างความเปลี่่�ยนแปลงให้้แก่่องค์์กร
บุุคลากรและเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่งเสริิมการบรรลุุเป้้าหมาย และการ
เติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

ระบบ
e-learning

ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ใิ นแต่ล
่ ะสาขา

เรียนจากโครงการ
ที่ได้รบ
ั มอบหมาย

การศึกษา
ดูงาน

ผู้บ
้� ริิหารระดัับสููง

สถาบัันฯ ใช้้แนวคิิดในการจััดการเรีียนการสอน โดยเน้้นผู้้�เรีียนเป็็น
หััวใจสํําคััญ โดยจััดรููปแบบการเรีียนออกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือ
1. กลุ่่�มพนัักงานทั่่�วไป (Individual Contributor)
	คืือ พนัักงานทุุกระดัับที่่�มีค
ี วามตระหนัักรู้้�ถึึงความสำำ�คััญของการ
พััฒนาด้้านความยั่่�งยืืน เป็็นผู้้�ที่่�มีค
ี วามรู้้�ความสามารถ และมีีทัักษะ
ในระดัับที่่�ทำำ�งานได้้ด้้วยตนเอง มีีความรัับผิิดชอบ สามารถสร้้าง
ผลงานตามที่่�องค์์กรคาดหวััง
2. กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่ง
� ยืืน (Practitioner)
	คืือ กลุ่่�มพนัักงานทุุกระดัับงานที่่�มีหน้
ี ้าที่่�รับ
ั ผิิดชอบงานด้้านการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนในแผนกของตนโดยตรง เป็็นผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานและ
ดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร
3. กลุ่่�มผู้้�บริิหาร (Executive)
	เป็็นกลุ่่�มที่่�สามารถสร้้างการขัับเคลื่่�อนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจให้้เกิิดขึ้้�น
ภายในองค์์กรเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กัับกลุ่่�มไทยเบฟได้้อย่่างยั่่�งยืืน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ผลการดำำ�เนิินงานในปีี 2563
ในปีี 2563 เป็็นปีีแรกที่่�สถาบัันฯ ได้้จัดก
ั ารเรีียนการสอนด้้านการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนให้้กัับพนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทต่า่ ง ๆ
ในกลุ่่�มไทยเบฟจำำ�นวน 10,162 คน รวมถึึงการจััดการอบรม สััมมนา
และการจััดทดสอบความรู้้�ความเข้้าใจด้้านความยั่่�งยืืนให้้กับ
ั พนัักงาน
สถาบัันฯ ร่่วมมืือกัับสถาบััน ThaiBev Training ซึ่่ง� เป็็นศููนย์์ฝึก
ึ อบรม
พนัักงานกลุ่่�มไทยเบฟ เพื่่�อใช้้แหล่่งการเรีียนรู้้� (Learning Platform)
ของระบบการจััดการเรีียนรู้้� (Learning Management System)
ที่่�อยู่่ใ� นแพลตฟอร์์มระดัับสากลมาประยุุกต์์ใช้้ภายในองค์์กรในชื่่อ
�
ระบบ Beverest จุุดประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลากรให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดและมีีฐานข้้อมููลจััดเก็็บรายละเอีียดข้้อมููลการ
พััฒนาบุุคลากรของพนัักงานแต่่ละคนตั้้�งแต่่วัันแรกเข้้าจนถึึง
การทำำ�งานและปรัับปรุุงข้้อมููลการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

พนัักงานจำำ�นวน

10,162 คน

ได้้รับ
ั การฝึึกอบรมในด้้าน
การพััฒนาความยั่่�งยืืน
ในปีี พ.ศ. 2563

ชุุมชนคนเก่่งของไทยเบฟ
(Communities of Practice)
จากประสบการณ์์กว่่า 10 ปีีในด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
รวมถึึงประสบการณ์์จากการได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิก DJSI ดััชนีี
ความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices) ประเภท
กลุ่่�มดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ (Emerging Markets) เป็็นปีีที่่� 5 ประเภท
กลุ่่�มดััชนีโี ลก (World Index) เป็็นปีีที่่� 4 และเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
อาหารและเครื่่อ
� งดื่่�ม (Industry Leader) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3 ติิดต่่อกััน
ไทยเบฟจึึงมีีพนัักงานหมุุนเวีียนกัันมาปฏิิบัติ
ั หน้
ิ ้าที่่�อยู่่ใ� นคณะทำำ�งาน
ด้้านความยั่่�งยืืน รวมถึึงการทำำ�งานในโครงการต่่าง ๆ ด้้านการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยมีีพนัักงานและผู้บ
้� ริิหารมากกว่่า 1,000 คน
ร่่วมกัันคิิดและสร้้างสรรค์์ แลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปัันความรู้้�ร่่วมกััน เพื่่�อ
ยกระดัับความรู้้�ให้้เป็็นแนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�เป็็นเลิิศของไทยเบฟ (ThaiBev’s
Best Practices) เพื่่�อนำำ�มาใช้้ออกแบบและพััฒนาเป็็นหลัักสููตรของ
สถาบััน รวมถึึงนำำ�มาใช้้พััฒนาโครงการต่่าง ๆ ขององค์์กรและเผยแพร่่
ความรู้้�ในองค์์กรให้้กัับพนัักงานต่่อไป
สถาบัันฯ มีีแผนจะขยายขอบเขตสมาชิิกของกลุ่่�มชุุมชนคนเก่่ง
(Community of Practice) ไปในองค์์กรอื่น
่� ๆ ที่่�อยู่่ใ� นและนอกกลุ่่�ม
ไทยเบฟที่่�อยู่่ทั้้
� ง
� ในประเทศและต่่างประเทศ โดยทำำ�งานร่่วมกัับเครืือข่่าย
และพัันธมิิตร ชุุมชน ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิด้
ิ ้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนและ
ผู้้�เชี่่�ยวชาญเฉพาะด้้านจากทั่่�วโลก เพื่่� อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และ
ประสบการณ์์ผ่่านการประชุุมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการและการเยี่่�ยมชมสถานที่่�
ปฏิิบัติ
ั ิการ เป็็นการตอกย้ำำ�ว่่าไทยเบฟเป็็นองค์์กรที่่�ให้้ความสำำ�คััญและ
ส่่งเสริิมพนัักงานในการเรีียนรู้้�และการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน มีีความมุ่่�งมั่่�น
ในการสร้้างสรรค์์ แสดงออกและแบ่่งปัันคุุณค่่าของการเติิบโตตาม
วิิสััยทััศน์์ 2025

เป้้าหมายเพื่่�อมุ่่ง
� สู่่�วิสัั
ิ ยทััศน์์ PASSION 2025

1.	การเสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงานในด้าน
การพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน
วิธก
ี าร
- วางโครงสร้างเนื้อหา การเรียน
แบบ Modules
- ใช้ตัวชีว้ ด
ั จาก Training Need
Analysis
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ั
- องค์ความรูด
้ ้านการพัฒนา
ที่ยั่งยืนที่ดีข้น
ึ
- ได้สร้างความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติ
ทุกภาคส่วน
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2.	การสร้างความร่วมมือ
เพื่อการศึกษาร่วมกับสถาบัน

3.	การสร้างชุมชนคนเก่ง
ด้านการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน

วิธก
ี าร
- เชือ
่ มโยงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
จากภายนอกและภายในองค์กร
- นำ�องค์ความรูด
้ ้านการพัฒนาที่
ยั่งยืนมาพัฒนาและต่อยอด

วิธก
ี าร
- พัฒนาสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
- แลกเปลี่ยนองค์ความรูเ้ ชิงลึก
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ั
- แหล่งรวมองค์ความรูด
้ ้านการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
- สร้างสรรค์และแบ่งปันองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ั
- พัฒนาผู้ปฏิบัติ และองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
- สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-5, GRI 403-6, GRI 404-2

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
สภาพแวดล้อมในการทำ�งาน
และความผาสุกของพนักงาน
ไทยเบฟใส่่ใจในการกำำ�หนดแนวทางและระบบบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััย
ให้้สอดคล้้องกัับกฎหมาย และมาตรฐานสากลเพื่่�อความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานสำำ�หรับ
ั พนัักงาน คู่่ค้
� า้ และผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ด้้วยมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงซึ่่ง
� อาจเกิิดขึ้้�นจากอุุบัติ
ั เิ หตุุ การบาดเจ็็บ
และการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งาน พร้้อมส่่งเสริิมให้้มีก
ี ารปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งานให้้เหมาะสมต่อ
่ สภาพร่่างกายจิิตใจของพนัักงานและถููกสุุขลัักษณะ
เพื่่�อคุุณภาพชีีวิต
ิ ในการทำำ�งานและสุุขภาพที่่�ดีข
ี องพนัักงาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ภารกิจสำ �คัญ

การดููแลความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน
ไทยเบฟกำำ�หนดแนวทางการปฏิิบัติ
ั ง
ิ านด้้านความปลอดภััย อาชีีว
อนามััย สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้ครอบคลุุม 4 ด้้าน ดัังนี้้�
1.	ด้้านความปลอดภััย
•	มีีการตรวจสอบมาตรฐานด้้านความปลอดภััยอย่่าง
ต่อ
่ เนื่่อ
� งในทุุกพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร โดยมีีคณะทำำ�งานความ
ปลอดภััยจากส่่วนกลาง ออกพื้้�นที่่�ตรวจสอบมาตรฐาน
ความปลอดภััยของบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ ทั้้�งในกรุุงเทพฯ
ปริิมณฑล และต่่างจัังหวััด รวมถึึงบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ
ในต่า่ งประเทศ อาทิิ สิิงคโปร์์ มาเลเซีีย และเมีียนมา
•	จััดอบรมด้้านความปลอดภััยต่่าง ๆ เช่่น การอบรมเรื่่อ
� ง
การดัับเพลิิง การอบรมความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน
การเตรีียมการด้้านความปลอดภััยในแต่่ละวัันก่่อนเริ่่ม
�
ดำำ�เนิินงานในโรงงานต่่าง ๆ การอบรมมาตรฐานอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย ISO 45001 การอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ด้า้ น
ความปลอดภััยในกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ต่่าง ๆ รวมถึึงการอบรม
ด้้านการขัับขี่่�อย่่างปลอดภััยบนท้้องถนนให้้กับ
ั พนัักงาน
ในสำำ�นัก
ั งานที่่�มีย
ี านพาหนะส่่วนตััว
•	สร้้างระบบการจััดเก็็บข้้อมููลใหม่่และรวบรวมข้้อมููลด้้าน
ความปลอดภััยของบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟไว้้ในฐานข้้อมููล
เดีียวกััน โดยครอบคลุุมการเก็็บข้้อมููลความปลอดภััย
รอบด้้านตามมาตรฐานการรายงานของ Global Reporting
Initiative (GRI) พร้้อมทั้้�งทำำ�การวิิเคราะห์์และรายงานผล
ตััวชี้้�วัด
ั ด้้านความปลอดภััยแยกตามบริิษััทและรวมตาม
กลุ่่�มผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่ามีีการตรวจสอบและติิดตาม
ผลการดำำ�เนิินงานได้้อย่่างถููกต้้อง รวดเร็็ว ทัันท่่วงทีีตาม
เป้้าหมายของหน่่วยงานที่่�กำ�ห
ำ นดขึ้้�น พร้้อมทั้้�งจััดให้้มีก
ี าร
รายงานผลการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน ด้้านความปลอดภััยตามสายงาน
ไปถึึงผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดของหน่่วยงานอย่่างสม่ำำ�เสมอ
2.	ด้้านอาชีีวอนามััย
	ให้้การดููแลพนัักงานด้้านสุุขภาพและอนามััยด้้วยมาตรฐาน
ความสะอาดและอุุปกรณ์ป้
์ อ
้ งกัันที่่�ดีี พร้้อมกัับจััดอบรมและ
กิิจกรรมต่า่ ง ๆ เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแรงของร่่างกาย
โดยแบ่่งเป็็น 5 หมวดหลััก ดัังนี้้�
•	ดููแล–ไทยเบฟใส่่ใจดููแลพนัักงานในด้้านสุุขภาพและอนามััย
โดยการจััดให้้มีแ
ี พทย์์และพยาบาลประจำำ�ห้้องพยาบาล
เพื่่�อให้้บริิการตรวจรัักษาและให้้การปรึึกษาด้้านสุุขภาพแก่่
พนัักงาน รวมถึึงการทำำ�ข้อ
้ ตกลงกัับสถานพยาบาลเพื่่�อนำำ�
พนัักงานที่่�บาดเจ็็บหรืือเจ็็บป่่วยเข้้ารัับการรัักษาพยาบาล
ได้้อย่่างสะดวก รวดเร็็ว ตลอด 24 ชั่่�วโมง
•	ป้้องกััน–ไทยเบฟใส่่ใจในการป้้องกัันโรคให้้กับ
ั พนัักงาน
โดยเฉพาะโรคในกลุ่่�มวััยทำำ�งาน เช่่น การฉีีดวัค
ั ซีีนป้้องกััน
ไข้้หวัด
ั ใหญ่่ให้้แก่่พนัักงานเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี
•	รัักษา–ไทยเบฟช่่วยเหลืือเงิินค่่ารัักษาพยาบาลประเภท
ผู้้�ป่่วยนอก (OPD) เพิ่่�มเติิมจากเงิินช่่วยเหลืือประกัันสัังคม
ที่่�บริิษััทจ่่ายให้้ตามกฎหมาย รวมถึึงการจััดทำ�ปร
ำ ะกััน
อุุบัติ
ั เิ หตุุและประกัันการเจ็็บป่่วยประเภทผู้้�ป่่วยใน (IPD)
ให้้กับ
ั พนัักงานทุุกคน

•	ตรวจสุุขภาพ–ไทยเบฟจััดให้้มีก
ี ารตรวจสุุขภาพให้้กับ
ั
พนัักงานทุุกคน โดยจััดการตรวจที่่�แตกต่่างกัันตามเพศ
อายุุ และความเสี่่�ยงต่่อการเกิิดโรค เช่่น การตรวจมะเร็็ง
ต่่อมลููกหมากและมะเร็็งเต้้านมให้้แก่่พนัักงานที่่�อยู่่�ใน
ช่่วงอายุุที่่มี
� ค
ี วามเสี่่�ยง รวมถึึงการตรวจสุุขภาพเพิ่่�มเติิม
ให้้กับ
ั พนัักงานในโรงงานตามปััจจััยเสี่่�ยง นอกจากนี้้� ยัังมีี
กิิจกรรมตรวจสุุขภาพและวััดคลื่่น
� ไฟฟ้้าหััวใจให้้กับ
ั บิิดา
มารดาของพนัักงานด้้วย
•	ให้้ความรู้้�–ไทยเบฟจััดการอบรมให้้ความรู้้�ด้า้ นสุุขภาพและ
โรคที่่�มักตร
ั
วจพบกัับพนัักงานและสมาชิิกในครอบครััว
เช่่น โรคของคนทำำ�งานออฟฟิิศ (Office Syndrome)
การลดความเครีียด รวมถึึงการฝึึกทัก
ั ษะการช่่วยชีีวิต
ิ
เบื้้�องต้้น ให้้กับ
ั พนัักงานอีีกด้้วย
3.	ด้้านสภาวะแวดล้้อมในการทำำ�งาน
•	เตรีียมพร้้อมสถานที่่� จััดหาเครื่่อ
� งมืือและอุุปกรณ์ก
์ าร
ทำำ�งาน เฟอร์์นิเิ จอร์์สำำ�นัก
ั งานที่่�เหมาะสมและได้้มาตรฐาน
•	ออกแบบและจััดพื้้�นที่่�การทำำ�งานที่่�ส่่งเสริิมการทำำ�งาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เช่่น Co-Working Space และพื้้�นที่่�
ผ่่อนคลายหรืือปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำำ�งาน
•	จััดลัก
ั ษณะงานให้้เหมาะสมกัับพนัักงาน รวมถึึงจััดระบบ
งานและกระบวนการเคลื่่อ
� นไหวร่่างกายให้้เหมาะสม รวมถึึง
การให้้ความสำำ �คััญในการวิิเคราะห์์วิธี
ิ ก
ี ารทำำ�งานให้้
สอดคล้้องกัับความสามารถและสมรรถนะของพนัักงาน
แต่่ละกลุ่่�ม

181

182

��������������������������������������������������������������������

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

•	สำำ �นัักงาน ThaiBev Quarter มีีพื้้� นที่่�ใช้้สอยรวมถึึง
48,273 ตารางเมตร ตกแต่่งเป็็นสำำ �นัักงานที่่�ทัันสมััย
เหมาะสมกัับการทำำ�งานสมััยใหม่่ มีีห้้องประชุุมขนาดเล็็ก
และขนาดใหญ่่ มีีสำำ�นัก
ั งานแบบพื้้�นที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกััน สำำ�หรับ
ั
พนัักงานและบุุคคลภายนอกเข้้ามาใช้้บริิการ และพื้้�นที่่�
จััดแสดงนิิทรรศการรวมถึึงสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกที่่�
พร้้อมตอบโจทย์์ทุก
ุ ไลฟ์์สไตล์์ให้้กัับพนัักงานไทยเบฟ
เช่่น ห้้องอาหาร ห้้องพยาบาล ธนาคาร ห้้องออกกำำ�ลัง
ั กาย
รวมถึึงห้้องสัันทนาการ ห้้องฟิิตเนส ลานกีีฬา สนาม
บาสเกตบอล สนามฟุุ ตซอล สนามเทนนิิส และห้้อง
คาราโอเกะ เป็็นต้้น
4.	ด้้านความผาสุุก
	การทำำ�งานอย่่างมีีความสุุขของพนัักงาน คืือเป้้าหมายที่่�สำำ�คัญ
ั
ของไทยเบฟ นอกจากค่่าตอบแทนที่่�เป็็นธรรม การเลื่่อ
� นตำำ�แหน่่ง
และสวััสดิก
ิ ารของพนัักงาน ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นจััดทำ�กิ
ำ จ
ิ กรรม
โครงการต่า่ ง ๆ เพื่่�อสร้้างความสุุขให้้พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
และเพื่่�อสร้้างความผููกพัันของพนัักงานต่่อองค์์กร ดัังนี้้�
•	จััดตั้้ง
� คณะทำำ�งานเสริิมสร้้างสุุขภาพอนามััยและความ
ผาสุุกของพนัักงาน ทำำ�หน้า้ ที่่�ดููแลกิิจกรรมส่่งเสริิมการ
รัักษาสุุขภาพและเสริิมสร้้างความเป็็นอยู่่ที่่
� ดี
� ี ประกอบด้้วย
ผู้แ
้� ทนหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อตอบโจทย์์การทำำ�งานอย่่าง
มีีความสุุขของพนัักงาน
•	ปรัับปรุุงข้้อบัังคัับการทำำ�งาน เพื่่�อเพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์ให้้กับ
ั
พนัักงานจากที่่�กฎหมายกำำ�หนด เช่่น เพิ่่� มสวััสดิิการ
วัันลาคลอดให้้กับ
ั พนัักงานหญิิงมากกว่่าที่่�กฎหมายกำำ�หนด
และวัันลาดููแลบุุตรที่่�เพิ่่� งคลอดสำำ �หรับ
ั พนัักงานชาย
เพิ่่�มวัันลากิิจให้้กับ
ั พนัักงานรายวััน และการเพิ่่�มค่่าชดเชย
ให้้กับ
ั พนัักงาน เป็็นต้้น
•	การจ้้างงานและการดููแลพนัักงานที่่�พิิการหรืือด้้อยโอกาส
ทางกายภาพ เพื่่�อปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามพระราชบััญญััติส่่
ิ งเสริิมและ
พััฒนาคุุณภาพชีีวิต
ิ คนพิิการ มาตรา 33 และเพื่่อ
� ให้้คนพิิการ
และทุุพพลภาพได้้มีงี านทำำ�เพิ่่ม
� มากขึ้้�น ไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินการ
จ้้างงานคนพิิ การเป็็นเวลามากกว่่า 18 ปีี โดยในปีี 2563
กลุ่่�มไทยเบฟ 36 บริิษััทย่่อย ได้้รับ
ั ผู้้�ทุุพพลภาพ 4 ประเภท
เข้้าเป็็นพนัักงาน (ความพิิการด้้านการเคลื่่อ
� นไหว ด้้านการ
มองเห็็น ด้้านการได้้ยิน
ิ และด้้านสติิปัญ
ั ญา) รวม 508 คน
ซึ่่ง
� จากการจ้้างงานคนพิิการพบว่่าสามารถปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
ทดแทนพนัักงานปกติิได้้เป็็นอย่่างดีี นอกจากนี้้�ยังั ช่่วยให้้
พนัักงานผู้้�พิิการทุุพพลภาพมีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีีขึ้้�นและ
สามารถพึ่่�งพาตนเองได้้อย่่างมีีศักดิ์์
ั ศ
ั เทีียมบุุคคลทั่่�วไป
� รีีทัด
•	การดููแลและเตรีียมพร้้อมพนัักงานสููงอายุุที่่ใ� กล้้เกษีียณ
		 1)	ให้้โอกาสพนัักงานสููงอายุุที่่สมั
� ค
ั รใจและเข้้าเงื่่อ
� นไข
ของบริิษััท ให้้ทำ�ำ งานในบริิษััทต่่อไปหลัังเกษีียณอายุุ
การทำำ�งาน โดยจััดให้้มีเี วลาทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่น
� เหมาะสม
กัับวััย สามารถเลืือกวัันทำำ�งานตามระยะเวลาที่่�กำ�ห
ำ นด
ให้้ในแต่่ละสัั ปดาห์์ได้้ตามต้้องการ ซึ่่�งในปััจจุุบััน
ไทยเบฟมีีพนัักงานสููงอายุุที่่�อายุุมากกว่่า 60 ปีี
มากด้้วยประสบการณ์์ทำำ�งานกว่่า 245 ท่่าน มีีส่่วน
ช่่วยให้้ผู้้�สููงอายุุภููมิใิ จในคุุณค่่าของตนและแบ่่งเบา
ภาระค่่าใช้้จ่่ายของผู้้�สููงอายุุ ให้้สามารถจุุนเจืือตััวเอง
และครอบครััวได้้อย่่างภาคภููมิิ

		

2)	โครงการวางแผนเตรีียมความพร้้อมพนัักงานเพื่่�อ
อนาคตที่่�ดีก่่
ี อนเกษีียณ เป็็นกิิจกรรมเสริิมสร้้างความรู้้�
ด้้านต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นประโยชน์์ในการดำำ�เนิินชีีวิต
ิ
อย่่างผาสุุกของพนัักงาน เช่่น จััดการบรรยายในเรื่่อ
� ง
สิิทธิิประโยชน์์ที่่จ
� ะได้้รับ
ั จากบริิษััทและภาครััฐก่่อน
และหลัังเกษีียณ การใส่่ใจดููแลสุุขภาพกาย/ใจ
การบริิหารเงิินหลัังเกษีียณ ช่่องทางอาชีีพและ
งานอดิิเรก เพื่่�อให้้พนัักงานสููงวััยได้้มีก
ี ารเตรีียมตััว
และสามารถจััดการชีีวิต
ิ ภายหลัังเกษีียณอายุุการทำำ�งาน
รู้้�จัักการออมและการบริิหารเงิินและบริิหารหนี้้�

•	การบริิหารจััดการความเครีียดในการทำำ�งาน
		 1)	ให้้อิสร
ิ ะในการเลืือกช่่วงเวลาการทำำ�งาน โดยประกาศ
ให้้มีก
ี ารทำำ�งานแบบยืืดหยุ่่�น สามารถเลืือกที่่�จะหลีีกเลี่่�ยง
การจราจรที่่�ติิดขัด
ั ในชั่่�วโมงเร่่งด่่วนในช่่วงเช้้าและ
ช่่วงเย็็น เป็็นการช่่วยลดความเครีียด
		 2)	จััดให้้มีพื้้
ี �นที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกััน (Co-Working Space)
เพื่่�อให้้พนัักงานติิดต่่อสื่่�อสาร พููดคุุย ปฏิิสััมพัันธ์์แบบ
การทำำ�งานร่่วมกััน และจััดให้้มีโี ต๊๊ะทำำ�งานแบบไม่่ประจำำ�
หรืือมีีพื้้�นที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกััน (Hot Seat) ให้้พนัักงาน
เลืือกที่่�นั่่ง
� ทำำ�งานได้้ตามสะดวก สามารถเปลี่่�ยนที่่�นั่่ง
� ไป
ในแต่่ละวัันตามต้้องการ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนน
ไทยเบฟได้้พััฒนาเรื่่อ
� งความปลอดภััยในการใช้้รถใช้้ถนนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� ในส่่วนของงานขาย การตลาด และ
การขนส่่ง โดยจััดให้้มีก
ี ารอบรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้รถและกฎจราจร
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกและย้ำำ�เตืือนถึึงความปลอดภััย รวมถึึงแนะนำำ�วิธี
ิ ี
การแก้้ไขสถานการณ์์ที่่ไ� ม่่คาดคิิดที่่อ
� าจเกิิดขึ้้�นได้้ เพื่่�อเป็็นการ
สร้้างลัักษณะนิิสััยที่่�ดีใี นการใช้้รถใช้้ถนน ไม่่ให้้เกิิดความเสีียหายแก่่
ตััวบุุคคล องค์์กร หรืือผู้้�อื่่น
� นอกจากนี้้�ยังั มีีข้อ
้ ปฏิิบัติ
ั อื่
ิ น
่� ๆ เพื่่�อ
ป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุ เช่่น
•	หากเหนื่่อ
� ยล้้าจากการทำำ�งานหรืือมีีอาการมึึนเมาและการขัับรถ
ในเวลากลางคืืน พนัักงานที่่�ขับ
ั รถต้้องได้้รับ
ั การพัักผ่่อนอย่่าง
เพีียงพอ
•	การตรวจสอบสภาพรถอย่่างเป็็นกิิจจะลัักษณะ เพื่่�อให้้รถมีี
สภาพที่่�สมบููรณ์์อยู่่เ� สมอ
•	ข้้อกำำ�หนดในการใช้้ความเร็็ว โดยจะมีีการตรวจสอบผ่่านระบบ
TOMs ซึ่่ง
� เป็็นแอปพลิิเคชัันในการรายงานการทำำ�งานของ
พนัักงานขัับรถ

การดููแลพนัักงานในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสุุขภาพ ความปลอดภััย และความ
เป็็นอยู่่ที่่
� ดี
� ข
ี องพนัักงาน เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะในสถานการณ์์
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�สร้า้ งผลกระทบต่่อภาพรวมในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอดถึึงสภาพความเป็็นอยู่่ข
� องพนัักงาน ไทยเบฟ
ได้้มีม
ี าตรการต่่าง ๆ เพื่่อ
� ป้้องกััน ดููแล อำำ�นวยความสะดวก และ
ช่่วยเหลืือพนัักงานทุุกคน
•	บริิหารจััดการพื้้�นที่่�ในการทำำ�งานตามความเหมาะสม เช่่น
การขยายและกระจายพื้้�นที่่�ทำ�ำ งานไปยัังสำำ�นัก
ั งานต่่าง ๆ
เพื่่�อส่่งเสริิมการเว้้นระยะทางสัังคมในที่่�ทำ�ำ งาน
•	นโยบายทำำ�งานจากบ้้าน (Work from Home) สำำ�หรับ
ั กลุ่่�ม
พนัักงานที่่�สามารถทำำ�งานผ่่านระบบออนไลน์์ต่า่ ง ๆ ได้้ เพื่่�อ
ลดความเสี่่�ยงสำำ�หรับ
ั ตััวพนัักงาน และคนในครอบครััว โดย
พนัักงานกลุ่่�มนี้้�จะไม่่เข้้าสำำ�นัก
ั งานหรืือสถานที่่�ทำ�ำ งานต่่าง ๆ
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงในการแพร่่กระจายเชื้้�อข้้ามกลุ่่�ม
•	มาตรการด้้านความปลอดภััยในการเข้้าสถานที่่�ทำ�ำ งานต่่าง ๆ
เช่่น การทำำ�ความสะอาดฆ่่าเชื้้�อ การติิดตั้้ง
� เจลแอลกอฮอล์์ใน
ทุุกพื้้�นที่่� การตรวจอุุณหภููมิิ รวมถึึงอุุปกรณ์ป้
์ อ
้ งกัันต่่าง ๆ
ที่่�จำ�ำ เป็็นในการเข้้าพื้้�นที่่�การทำำ�งาน

•	ใช้้เทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั ในการบัันทึึกเวลาเข้้างาน และยกเลิิกการสแกน
นิ้้ว� มืือในการเข้้าทำำ�งานตามสถานที่่�ต่า่ ง ๆ เพื่่�อกำำ�จัด
ั ความเสี่่�ยงใน
การแพร่่กระจายเชื้้�อจากการสััมผััส
•	จััดตั้้ง
� ศููนย์์บริิการพนัักงานช่่วงวิิกฤตโควิิด-19 เพื่่�อให้้พนัักงาน
สามารถสอบถามข้้อมููลที่่�ได้้รับ
ั การตรวจสอบแล้้ว ให้้คำ�ำ แนะนำำ�การ
รัับมืือสถานการณ์์ต่า่ ง ๆ ดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือพนัักงานที่่�ได้้
รัับผลกระทบจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
•	มอบสวััสดิก
ิ ารเสริิมให้้กับ
ั พนัักงาน เช่่น อำำ�นวยความสะดวกให้้กับ
ั
พนัักงานได้้ตรวจเชื้้�อโรคโควิิด-19 โดยไม่่มีีค่่าใช้้จ่่าย ซึ่่ง
� มีีพนัักงาน
จำำ�นวนกว่่า 12,000 คน เข้้ารัับการตรวจ และทำำ�ประกัันสุุขภาพ
โควิิด-19 ให้้กับ
ั พนัักงานในเครืือกว่่า 50,000 คน
•	แจกจ่่ายอุุปกรณ์ป้
์ อ
้ งกััน เช่่น หน้้ากากอนามััย และเจลแอลกอฮอล์์
ให้้กับ
ั พนัักงาน และบุุคคลในครอบครััว รวมถึึงอำำ�นวยความสะดวก
ในการจััดจำ�หน่่
ำ
าย และกระจายน้ำำ�ดื่่�มให้้กัับพนัักงานเพื่่� อลด
ความเสี่่�ยงในการเดิินทางไปห้้างสรรพสิินค้้า
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แบ่งปันคุณค่า

ไทบเบฟ ได้้รัับรางวััล
HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020
ต่่อเนื่่อ
� งปีี 2 และ ‘WeCare Awards’

ดร.เอกพล ณ สงขลา

รองกรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
ผู้้�บริิหารสููงสุุด กลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

ไทบเบฟ ได้้รับ
ั รางวััล HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2020 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 และ รางวััล ‘WeCare Most Caring
Company Award’ ซึ่่�งเป็็นรางวััลระดัับประเทศ และนานาชาติิที่่�มีก
ี ารตััดสิินจากการเข้้ามาสำำ�รวจความคิิดเห็็นและสััมภาษณ์์พนัักงาน
ในการดำำ�เนิินงานด้้านบุุคคล แล้้วเปรีียบเทีียบกัับหลายร้้อยบริิษััท จึึงเป็็นความภาคภููมิิใจของพวกเราอย่่างมากที่่�ไทยเบฟได้้รับ
ั เลืือก
ให้้เป็็นหนึ่่�งในบริิษััทที่่�ได้้รับ
ั รางวััลนี้้�สำำ�หรับ
ั ประเทศไทยเป็็นปีีที่่�สองติิดต่่อกััน ซึ่่�งสะท้้อนได้้ถึึงการทำำ�งานที่่�สร้า้ งสรรค์์และสามารถเป็็น
ตััวอย่่างที่่�ดีีให้้กัับบริิษััทอื่่น
� ได้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
ั รางวััล ‘WeCare’ จากการที่่�เรา
� ไทยเบฟเป็็นเพีียง 1 ใน 5 บริิษััทจากประเทศไทยที่่�ได้้รับ
ดููแลพนัักงานและครอบครััวอย่่างมุ่่�งมั่่�นในช่่วงที่่�ท้้าทายของปีี 2020 สืืบเนื่่�องจากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ซึ่่�งเราได้้ยืืนอยู่่เ� คีียงข้้าง
พนัักงานของเราโดยตลอด ทั้้�งในเรื่่อ
� งการงานและสุุขภาพ รวมถึึงการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�การทำำ�งานที่่�เหมาะสมให้้พนัักงานกลุ่่�มต่่าง ๆ
การนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลเข้้ามาส่่งเสริิมทั้้�งการทำำ�งานและความปลอดภััยอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงการลงทุุนในการผลิิตและส่่งมอบ
อุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันส่่วนบุุคคลที่่�จำ�ำ เป็็น การลงทุุนสร้้างศููนย์์การตรวจโควิิดเพื่่�อพนัักงานและพัันธมิิตร ตลอดจนการทำำ�ประกัันโควิิด-19
ให้้กับ
ั พนัักงานทุุกคนอย่่างทั่่�วถึึง จากเสีียงสะท้้อนทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรถืือได้้ว่่ากลุ่่�มไทยเบฟมีีความมั่่�นคงอย่่างมากท่่ามกลาง
สถานการณ์์เศรษฐกิิจที่่�ค่่อนข้้างผัันผวน และไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการเติิบโตและส่่งมอบคุุณค่่าให้้กับ
ั ทั้้�งพนัักงานและสัังคมอย่่างต่อ
่ เนื่่�อง
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับพัันธกิิจของบริิษััทในการสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต
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ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
1.	ดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้านความปลอดภััย
รวมถึึงการขยายงานด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานไปยัังบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟใน
ภููมิิภาคอาเซีียน
2.	จััดทำ�ำ โครงการลดอััตราการเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานและความถี่่�
การเกิิดอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุถึึงขั้้�นหยุุดงานของพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
โดยมีีเป้้าหมายให้้อัตร
ั าความถี่่�การเกิิดอุบั
ุ ติ
ั เิ หตุุถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(LTIFR) ของพนัักงานต่ำำ�ลงเหลืือ 1.0 ในปีี 2568
3.	ปลููกฝัังวิินัย
ั เรื่่อ
� งความปลอดภััยทางถนนให้้กับ
ั พนัักงาน
อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยจััดอบรมและกิิจกรรมในเรื่่อ
� งความปลอดภััย
บนท้้องถนนให้้กับ
ั พนัักงาน พร้้อมทั้้�งขยายขอบเขตไปยััง
ส่่วนภููมิิภาคและกลุ่่�มตััวแทนจำำ�หน่่ายด้้วย เพื่่�อลดอััตรา
การเสีียชีีวิต
ิ จากการทำำ�งานของพนัักงานที่่�มีส
ี าเหตุุส่่วนใหญ่่
มาจากอุุบัติ
ั เิ หตุุ

4.	สร้้างเครืือข่่ายงานด้้านความปลอดภััยที่่�มีส
ี มาชิิกเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�
ความปลอดภััยในการทำำ�งานจากบริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟทั่่�วทั้้�ง
ภููมิิภาคอาเซีียน เพื่่�อเป็็นกลไกที่่�สำำ�คัญ
ั ในการขัับเคลื่่อ
� นงานด้้าน
ความปลอดภััยให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพ การสื่่�อสาร แลกเปลี่่�ยนความรู้้�
และข่่าวสารด้้านความปลอดภััยอย่่างทั่่�วถึึงในกลุ่่�มสมาชิิก รวมถึึง
การจััดอบรมความปลอดภััยขั้้�นสููงแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััย
อย่่างสม่ำำ�เสมอ
5.	สร้้างฐานข้้อมููลสุุขภาพของพนัักงานแต่่ละคน เพื่่�อนำำ�ข้อ
้ มููล
มาเก็็บสถิิติแ
ิ ละวิิเคราะห์์ มุ่่�งดููแลสุุขภาพของพนัักงานในเชิิงรุุก
ทั้้�งในด้้านสุุขภาพกายและสุุขภาพใจ ก่่อนที่่�จะเกิิดโรคในรููปแบบ
การป้้องกััน พร้้อมทั้้�งปลููกฝัังให้้พนัักงานใส่่ใจในการออกกำำ�ลัง
ั กาย
ลดความเครีียดจากการทำำ�งาน รวมถึึงการฉีีดวัค
ั ซีีนป้้องกัันโรค
ที่่�มัก
ั เกิิดกัับพนัักงาน โดยมีีเป้้าหมายให้้พนัักงานมีีสุข
ุ ภาพดีีขึ้้�น
ลดการเจ็็บป่่วย มีีคุณ
ุ ภาพชีีวิตที่่
ิ ดี
� แ
ี ละทำำ�งานอย่่างมีีความสุุข

GRI 102-12, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 412-2

สิิทธิิมนุุษยชน
ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ โดยยึึดมั่่น
ิ ธิิมนุุษยชนมาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง และเคารพใน
� ในหลัักสิท
สิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้ง� หมด รวมถึึงปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้ง
ิ มครอง
� กฎหมายภายในประเทศและหลัักสากล ไม่่ว่่าจะเป็็นพระราชบััญญััติคุ้้�
แรงงาน พ.ศ. 2541 ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal Declaration
of Human Rights) หลัักการขององค์์การสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิจิ กัับสิิทธิิมนุุษยชน
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) และ
ปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการและสิิทธิิขั้้น
� พื้้�นฐานในการทำำ�งานขององค์์การแรงงาน
ระหว่่างประเทศ (The International Labour Organization Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้กำ�ห
ำ นด
แนวทางในการบริิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่คุุณค่่า ดัังนี้้�
•	ให้้ความเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนโดยปฏิิบัติ
ั ต่
ิ อ
่ ทุุกภาคส่่วนของธุุรกิจ
ิ อย่่าง
เท่่าเทีียมกััน
•	ดำำ�เนิินการในเชิิงรุุกด้้านสิิทธิิมนุุษยชนผ่่านกระบวนการจััดการด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) อย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� ง
•	รัับผิิดชอบและมุ่่�งมั่่น
ุ วนในองค์์กรเคารพในสิิทธิิมนุุษยชน
� ในการปลููกฝัังให้้ทุกส่่
ของทุุกภาคส่่วน โดยเฉพาะผู้้�ที่่มี
� ส่่
ี วนได้้ส่่วนเสีียของบริิษัท
ั พร้้อมทั้้ง
� กำำ�กัับดููแล
มิิให้้ธุรกิ
ุ จ
ิ ของบริิษัท
ั เข้้าไปมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
•	มีีกลไกในการเยีียวยา แก้้ไข ฟื้้� นฟูู และชดเชยเมื่่อ
� เกิิดผลกระทบหรืือมีีการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�เนื่่อ
� งมาจากการดำำ�เนิินกิิจกรรมทางธุุรกิจ
ิ ขององค์์กร
•	สื่่อ
� สารและเผยแพร่่แนวทางการปฏิิบัติ
ั ด้
ิ า้ นสิิทธิิมนุุษยชน ให้้กับ
ั ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
รวมถึึงเปิิดให้้มีช่่
ี องทางการร้้องทุุกข์ข
์ องไทยเบฟที่่�โปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ
•	ให้้ความรู้้� ฝึึกอบรม และสนัับสนุุนให้้พนัักงาน บริิษัท
ั คู่่ค้
� า้ และลููกค้้า เคารพ
ในสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในธุุรกิจ
ิ ของตนอย่่างเข้้มงวด
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กระบวนการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
เป็็นกิิจกรรมจััดต่่อเนื่่อ
� งเป็็นปีีที่่� 3 นัับตั้้�งแต่่เริ่่ม
ั 3 ประเด็็น
� โครงการในปีี 2560 โดยไทยเบฟมีีประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คัญ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย คืือ
•	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
•	สภาพการทำำ�งานของพนัักงาน
•	สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน
ซึ่่ง
� กระบวนการต่อ
่ ไปและดำำ�เนิินการต่่อเนื่่อ
� งอย่่างยั่่�งยืืนคืือ การประชุุมผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย เพื่่�อหาข้้อสรุุปในการแก้้ไข ลงมืือปฏิิบัติ
ั ดำ
ิ �ำ เนิินการ
การวััดผลสำำ�เร็็จ และส่่งเสริิมในเรื่่อ
� งการสื่่�อสารให้้กับ
ั ผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้องต่่อไป

กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของไทยเบฟ

1. ประกาศนโยบาย
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

5. แก้ไขให้ถก
ู ต้องและเยียวยา
ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้น

2. ประเมินความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

4. ติดตามและรายงานผล
การดำ�เนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
3. บูรณาการผลการประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

1. ประกาศนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
	ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นให้้ผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงและพนัักงาน รวมถึึงหน่่วยงาน
ที่่�อยู่่ภ
� ายใต้้การดููแลและกิิจการร่่วมค้้า คู่่�ค้้าและพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจ เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งหมด ภายใต้้กรอบของกฎหมายและหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
รวมทั้้�งมาตรฐานแรงงานสากลอย่่างเท่่าเทีียมกััน โดยไม่่เลืือก
ปฏิิบัติ
ั ิ ไม่่ว่่าจะมาจากเรื่่อ
� งเชื้้�อชาติิ สััญชาติิ เผ่่าพัันธุ์์� เพศ
ภาษา อายุุ สีีผิิว ความแตกต่่างทางร่่างกาย ความเชื่่อ
� ในลััทธิิ
ศาสนา ความคิิดเห็็นทางการเมืือง การศึึกษา สถานภาพ
ทางสัังคม วััฒนธรรม ขนบธรรมเนีียม การเป็็นสมาชิิกสหภาพ
ความหลากหลายทางเพศ หรืือเรื่่อ
� งอื่่น
� ใดที่่�ถืือว่่าเป็็น
สิิทธิิมนุุษยชน เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าสิิทธิิขั้้น
� พื้้�นฐานของผู้้�มีีส่่วนได้้

ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนได้้รับ
ั ความเคารพอย่่างเสมอภาค ซึ่่ง� การปฏิิบัติ
ั ิ
ตามสาระของนโยบายด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนอย่่างเข้้มงวดของผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนั้้�นนัับเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นยิ่่ง
�
	นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังมีีการตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในทุุก ๆ กิิจกรรมทางธุุรกิิจอย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมทั้้�งผลกระทบ
โดยตรงจากการทำำ�งานและผลกระทบที่่�ไทยเบฟอาจมีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
หรืือมีีบทบาทในการส่่งเสริิมสนัับสนุุนในทุุก ๆ ส่่วนของการ
ดำำ�เนิินการ พร้้อมทั้้�งเปิิดช่่องทางในการแจ้้งเบาะแสการกระทำำ�ผิด
ิ
และการร้้องเรีียนสำำ�หรับ
ั เรื่่อ
� งราวหรืือกรณีีที่่น่่
� าเป็็นห่่วงเกี่่�ยวกัับ
การละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
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สิทธิมนุษยชน

2. ประเมิินความเสี่่�ยงและผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
	การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนนั้้�นครอบคลุุม
กิิจกรรมทางธุุรกิจ
ิ ทั้้�งหมดของไทยเบฟ โดยมีีขั้้น
� ตอนดัังนี้้�
1.	กำำ�หนดประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
		 •	กำำ�หนดประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
กิิจกรรมทางธุุรกิจ
ิ ของไทยเบฟ
		 •	กำำ�หนดกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ
รวมทั้้�งกลุ่่�มที่่�มีค
ี วามเปราะบาง อาทิิ สตรีี เด็็ก
ชนพื้้�นเมืือง แรงงานต่่างด้้าว แรงงานที่่�มีสั
ี ัญญาจ้้าง
ในลัักษณะบุุคคลที่่�สาม และชุุมชนท้้องถิ่่น
�
2.	จััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความเสี่่�ยงตามลัักษณะธรรมชาติิ
		 •	จััดลำำ�ดัับความเสี่่� ยงตามลัักษณะธรรมชาติิ
(ความเสี่่�ยงที่่�ปราศจากการควบคุุมหรืือมาตรการ)
ของประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�กำ�ห
ำ นดขึ้้�น
3.	จััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่�
		 •	สำำ�หรับ
ั ความเสี่่�ยงตามลัักษณะธรรมชาติิในระดัับสููง
การจััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่� ความเสี่่�ยงที่่�ทาง
บริิษััทมีีการควบคุุมหรืือมาตรการอยู่่แ
� ล้้ว
4. วางลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของความเสี่่�ยง
		 •	จััดลำ�ดั
ำ บ
ั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชนที่่�
สำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ โดยอ้้างอิิงถึึงประเด็็นสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีี
ความเสี่่�ยงที่่�เหลืืออยู่่ใ� นระดัับสููงที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้แล้้ว

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

3. 	บููรณาการผลการประเมิินความเสี่่�ยง
และผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
	เมื่่อ
� ได้้มีก
ี ารดำำ�เนิินการตามมาตรการบริิหารจััดการแล้้ว
ไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินการเฝ้้าระวัังและตรวจสอบผลการทำำ�งาน
เพื่่�อให้้มั่่น
� งและก่่อให้้เกิิด
� ใจว่่าจะเกิิดพััฒนาการอย่่างต่่อเนื่่อ
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด ซึ่่ง
� เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสรรค์์และ
แบ่่งปัันอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืนของไทยเบฟต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่ม
�

ผลจากการประเมินความเสี่ ยง
ด้านสิ ทธิมนุษยชน

100

% ของการดำ�เนินการ
และกิจกรรมทางธุรกิจของไทยเบฟ
ได้รบ
ั การประเมินความเสีย
่ ง
และผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

33.3% ของกิจกรรมทางธุรกิจของไทยเบฟ
ได้ถก
ู ระบุวา่ มีความเสีย
่ งตามลักษณะธรรมชาติ

ไทยเบฟมีกจ
ิ กรรมทีม
่ ค
ี วามเสีย
่ งด้านสิทธิมนุษยชน
ทีส
่ ำ�คัญโดดเด่นทัง้ หมด

10 กิจกรรม

100% ของการดำ�เนินการ

และกิจกรรมทางธุรกิจของไทยเบฟ
ทีถ
่ ก
ู ระบุถงึ ความเสีย
่ งด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง
ได้มก
ี ารดำ�เนินมาตรการบรรเทา
และขัน
้ ตอนการเยียวยาเรียบร้อยแล้ว

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ประเด็นด้านสิ ทธิมนุษยชนที่ไทยเบฟให้ความสำ �คัญโดยติดตามและเฝ้าระวัง ในปี 2563
สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน

มาตรการป้้องกัันและบรรเทา

•	การทำำ�งานตลอดจนกระทั่่�งการผ่่อนผัันมาตรการล็็อกดาวน์์
ระยะที่่� 3 เช่่น ความเสี่่�ยงจากโรคโควิิด-19

•	การตรวจเช็็กระดัับแอลกอฮอล์์ในร่่างกายและความพร้้อม
ก่่อนการขนส่่ง

•	อุุบัติ
ั ิเหตุุจากการขนส่่ง เช่่น การบาดเจ็็บ การสููญเสีียชีีวิต
ิ

•	การตรวจเช็็กความดัันและการเต้้นของหััวใจของพนัักงาน
ขัับรถก่่อนการขัับรถ

•	อุุบัติ
ั ิเหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการติิดตั้้�งหรืือรื้้�อถอนกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เช่่น การติิดตั้้�งอุุปกรณ์์

•	การตรวจเช็็กสภาพยานพาหนะที่่�ใช้้ในการขนส่่ง
อย่่างสม่ำำ�เสมอ

•	ความเสี่่�ยงที่่�มีผ
ี ลกระทบทางสุุขภาพและความปลอดภััย
ที่่�เกิิดจากการปฏิิบัติ
ั ิงานในยามวิิกาล เช่่น อุุบัติ
ั ิเหตุุ
การเดิินทางในเวลากลางคืืน

•	การปฏิิบัติ
ั ิตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุุข

•	อุุบัติ
ั ิเหตุุที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการยกสิ่่�งของขึ้้�นชั้้�นวางและ
การตรวจเช็็กสิินค้้าในคลัังของลููกค้้า

•	การอบรมด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน เช่่น ขั้้�นตอนในการ
ทำำ�งานที่่�ถููกต้้องปลอดภััย และการใช้้อุปกรณ์
ุ
์ป้อ
้ งกััน

•	การเตรีียมอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกัันอัันตรายส่่วนบุุคคล (PPE)

•	มาตรการบรรเทาโรคโควิิด-19 เช่่น การบริิหารจััดการพื้้�นที่่�
ในการทำำ�งาน (physical distancing at workplace)
•	ประกัันโควิิด-19

สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน
•	ผลกระทบทางสุุขภาพและความปลอดภััยจากเสีียง
ของกิิจกรรม
•	อุุบัติ
ั ิเหตุุจากการขนส่่งที่่�ส่่งผลต่่อผู้้�คนในท้้องถิ่่�น

มาตรการป้้องกัันและบรรเทา
•	การแจ้้งชุุมชนท้้องถิ่่�นให้้รับ
ั ทราบเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ก่่อนการเริ่่ม
� ต้้น
•	การควบคุุมเสีียงตามกฎหมายและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ
•	หลีีกเลี่่�ยงการจััดกิิจกรรมในพื้้�นที่่�ที่่�กิิจกรรมอาจก่่อให้้เกิิดผล
ในทางลบให้้กัับผู้้�คนในท้้องที่่�
•	อบรมเน้้นย้ำำ�ถึึงกฎระเบีียบและขั้้�นตอนการปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
รวมถึึงมีีการคาดโทษหากมีีการดื่่�มเครื่่อ
� งดื่่�มที่่�มีแ
ี อลกอฮอล์์
ระหว่่างปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ของพนัักงาน
•	แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและความปลอดภััย

สภาพการทำำ�งาน

มาตรการป้้องกัันและบรรเทา

•	การทำำ�งานจนถึึงยามวิิกาลเพื่่�อเตรีียมกิิจกรรม

•	ประกัันชีีวิต
ิ

•	การทำำ�งานช่่วงวัันหยุุดสุดสั
ุ ัปดาห์์และวัันหยุุดอื่น
่� ๆ

•	ชดเชยวัันหยุุด และ/หรืือ ค่่าตอบแทนเพื่่�อชดเชยการทำำ�งาน
ในวัันหยุุดสุดสั
ุ ัปดาห์์และวัันหยุุดอื่น
่� ๆ

•	การเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้าในพื้้�นที่่�เสี่่�ยงโรคโควิิด-19 และพื้้�นที่่�ที่่�มีี
ข้้อพิิพาทภายใน
•	ความเสี่่�ยงของพนัักงานเพศหญิิงในการเยี่่�ยมเยีียนลููกค้้า
ตอนกลางคืืน

•	อบรมและส่่งเสริิมการป้้องกัันการระบาดของโรคโควิิด-19
รวมถึึงการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลในการทำำ�งานเพื่่�อป้้องกััน
ความเสี่่�ยงในการเยี่่�ยมลููกค้้า
•	จััดเตรีียมอุุปกรณ์์ป้อ
้ งกััน และการช่่วยเหลืือทางการเงิิน
ระหว่่างการระบาดของโรคโควิิด-19
•	การตรวจเช็็กสภาพยานพาหนะที่่�ใช้้ในการขนส่่ง
อย่่างสม่ำำ�เสมอ
•	แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและความปลอดภััย

การไม่่เลืือกปฏิิบััติิ

มาตรการป้้องกัันและบรรเทา

•	การแบ่่งประเภทของผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานที่่�ได้้รับ
ั ค่่าตอบแทน
แตกต่่างกััน

•	จััดสััดส่่วนประเภทของผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานเพื่่�อให้้ทุก
ุ คนได้้รับ
ั การ
ปฏิิบัติ
ั ิเท่่าเทีียมกััน

•	การแบ่่งพวกจากงานหรืือแนวความคิิดที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

•	แนะนำำ�วิธี
ิ ก
ี ารสื่่�อสาร (เช่่น ความสุุภาพ ท่่าทาง)

•	การคุุกคามทางเพศที่่�อาจเกิิดขึ้้�น (พนัักงานส่่งเสริิมการขาย)

•	ออกแบบเครื่่อ
� งแต่ง
่ กายให้้เหมาะสม (พนัักงานส่่งเสริิมการขาย)
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สิทธิมนุษยชน

4. 	ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
	ไทยเบฟยึึดมั่่�นในการทบทวนหลัักการตรวจสอบและประเมิิน
ผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งรายงานการทำำ�งานด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนประจำำ�ปีผ่่
ี านรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนประจำำ�ปีี
หรืือในเว็็บไซต์์ของไทยเบฟ นอกจากนี้้�ยัง
ั ติิดตามการละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียผ่่านทาง
ช่่องทางการสื่่�อสาร ดัังนั้้�นเพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบที่่�เป็็น
อัันตรายและให้้การเยีียวยาที่่�เหมาะสมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ ไทยเบฟสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทั้้�งหมดรายงานการละเมิิดที่่�เกิิดขึ้้�นผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร
ดัังนี้้�

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
เลขที่่� 14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล
เขตจตุุจักร
ั กรุุงเทพฯ 10900
โทรศััพท์์ 0 2785 5555 โทรสาร 0 2785 5882
เว็็บไซต์์ http://www.thaibev.com

5. 	แก้้ไขให้้ถูก
ู ต้้องและเยีียวยาผลกระทบเชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�น
	ไทยเบฟเข้้าใจดีีว่่ากิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทอาจเป็็นสาเหตุุ
หรืือส่่วนหนึ่่ง
� หรืือมีีความข้้องเกี่่�ยวกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ดัังนั้้�นเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในพัันธสััญญานี้้�
ไทยเบฟจึึงมุ่่�งมั่่�นและพยายามที่่�จะบรรเทาความเสี่่�ยงและการละเมิิด
ที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� ได้้โดยดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ในกรอบเวลาที่่�เหมาะสมเพื่่อ
� ระบุุสถานการณ์์การละเมิิดสิท
ิ ธิิมนุุษยชน
ที่่�เกิิดขึ้้�นในกิิจกรรมทางธุุรกิิจของไทยเบฟ
	ขณะเดีียวกััน ไทยเบฟยัังกำำ�หนดมาตรการบรรเทาเพิ่่�มเติิมอื่่น
� ๆ
ด้้วยมีีเป้้าหมายเพื่่� อเยีียวยาและลดการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
ซึ่่�งอาจเกิิดจากหรืือได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากกิิจกรรมทางธุุรกิิจ
ของไทยเบฟ นอกจากนี้้�ยัังจััดให้้มีีการตรวจสอบ รายงานผล
การทำำ�งานและทบทวนพัั นธกิิจในนโยบายด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
เป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี เพื่่� อให้้การบริิหารจััดการด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
	ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 ไม่่พบรายงานการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนั้้�น
จึึงยัังไม่่มีีมาตรการการเยีียวยาใด ๆ เกิิดขึ้้�น

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

โครงการส่่งเสริิมนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
1. คณะทำำ�งานบริิหารจััดการสุุขภาพพนัักงาน
	ไทยเบฟได้้มีก
ี ารจััดตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารจััดการสุุขภาพ
พนัักงาน ภายในกลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล โดยมีีเป้้าหมายในการ
สร้้างสถานที่่�ทำำ�งานในไทยเบฟให้้เป็็นองค์์กรแห่่งความสุุข
(Happy Workplace) ซึ่่�งคณะทำำ�งานนี้้�เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแล
ให้้สถานที่่�ทำ�ำ งานต่า่ ง ๆ ในองค์์กรให้้เหมาะสมกัับการทำำ�งานของ
พนัักงานทุุกคน และสอดคล้้องกัับข้้อกฎหมาย การสอดส่่อง
ดููแลประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
พนัักงาน รวมถึึงการเสริิมสร้้างสุุขภาพที่่�ดีข
ี องพนัักงาน
ผ่่านโครงการต่่าง ๆ เช่่น การอบรมให้้ความรู้้�ในการบริิหาร
ความเครีียด และ Virtual Run
	ในปีี 2563 คณะทำำ�งานบริิหารจััดการสุุขภาพพนัักงาน ร่่วมกัับ
กลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้มีก
ี าร
ช่่วยเหลืือพนัักงานในองค์์กรในการรัับมืือกัับสถานการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด-19 เช่่น การแจกจ่่ายหน้้ากาก
เจลแอลกอฮอล์์ และการช่่วยเหลืือและอำำ�นวยความสะดวก
ให้้กับ
ั พนัักงาน

2. งาน Global Summit of Women 2020
	ไทยเบฟเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสนัับสนุุนงานประชุุมสุุดยอดผู้้�นำำ�
สตรีีโลก “Global Summit of Women 2020” โดยมอบเงิิน
จำำ�นวน 100,000 เหรีียญสหรััฐ เนื่่�องจากในปีี 2563 ประเทศไทย
ได้้รับ
ั เกีียรติิให้้เป็็นเจ้้าภาพจััดงานประชุุมภายใต้้ Theme: “Women
Revolutionizing Economies” พลัังสตรีีพลิิกเศรษฐกิิจ เป็็น
งานประชุุมที่่�รวมเอาผู้้�หญิิงเก่่งในด้้านธุุรกิจ
ิ กว่่า 70 ประเทศทั่่�วโลก
มาร่่วมกัันถกประเด็็นน่่าสนใจ แชร์์ประสบการณ์์ และมุุมมองต่า่ ง ๆ
ในการทำำ�งานหรืือการเป็็นผู้้�นำำ�ในแบบฉบัับผู้้�หญิิง นัับได้้ว่่าเป็็น
เวทีีระดัับโลกที่่�มีค
ี วามสำำ�คััญ เชื่่อ
� มนัักธุรกิ
ุ ิจ นัักวิช
ิ าชีีพ ผู้้�บริิหาร
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน และภาคสัังคมจากทั่่�วโลก สร้้างเครืือข่่าย
ความร่่วมมืือและแบ่่งปัันประสบการณ์์เพื่่�อขยายโอกาสทางธุุรกิิจ
และส่่งเสริิมการพััฒนาเศรษฐกิิจของโลกอย่่างยั่่�งยืืน และในปีีนี้้�
ยัังเป็็นปีีฉลองครบรอบ 30 ปีี ของการจััดประชุุม จึึงเป็็นโอกาส
อัันดีีในการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ที่่ดี
� ใี ห้้แก่่ประเทศไทยสู่่ส
� ายตาเวทีีโลก
และตอกย้ำำ�ว่่าประเทศไทยให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่อ
่ บทบาทของสตรีีในภาค
ธุุรกิจ
ิ ที่่�เป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของการขัับเคลื่่อ
� นเศรษฐกิิจและการพััฒนา
สัังคมทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับโลก
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แบ่งปันคุณค่า

ได้้โอกาสมาทำำ�งานกัับโออิิชิิแล้้วมีีความสุุขสบายใจในการทำำ�งานทุุก ๆ เรื่่อ
� ง
เป็็นเวลากว่่า 8 ปีีแล้้วที่่�ได้้เข้้ามาเป็็นครอบครััวโออิิชิิ รู้้�สึึกภููมิิใจ และรู้้�สึึกขอบคุุณโออิิชิิ
รวมไปถึึงเพื่่� อนร่่วมงาน ผู้้�บัังคัับบััญชา ที่่�เป็็นเหมืือนคนในครอบครััวเดีียวกััน
ไม่่เคยทำำ�ให้้รู้้�สึึกอึึดอัดหรืื
ั
อด้้อยกว่่าเลย ทั้้�งที่่�เรามีีข้อ
้ จำำ�กััดในการเคลื่่�อนไหวทาง
ร่่างกาย ตั้้�งแต่่ที่่�เข้้ามาก็็ได้้รับ
ั การฝึึกอบรมในหน้้าที่่�การงานต่่าง ๆ เป็็นอย่่างดีี
ได้้รับ
ั โอกาสต่่าง ๆ ทำำ�ให้้เราพััฒนาขีีดความสามารถยิ่่ง� ขึ้้�นไปอีีก ช่่วยชีีวิต
ิ ความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีีของเรา และสามารถทำำ�งานส่่งเงิินกลัับไปให้้ครอบครััวที่่�ต่า่ งจัังหวััด และส่่ง
ลููก 2 คนจนสามารถเรีียนจบได้้ อยากที่่�จะส่่งต่่อความสุุขที่่�ได้้รับ
ั นี้้�สู่�ลููกค้
่
้าทุุก ๆ คน
ที่่�เข้้ามารัับประทานอาหารที่่�ร้า้ นของเราค่่ะ

ปริิม มิิตสีี ดา
ประจำำ�สาขา : โออิิชิบุ
ิ ฟ
ุ เฟต์์ ซีค
ี อนบางแค ชั้้�น 4
ตำำ�แหน่่งงาน : ครััวร้้อน / ครััวเย็็น

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน ปีี 2559 - 2563

•	เริ่่ม
� โครงการติิดตามตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
(Human Rights Due Diligence Process) โดยจััด
กระบวนการตรวจสอบต่่อเนื่่�องเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี
•	ก่่อตั้้�งคณะทำำ�งานบริิหารความผาสุุกของพนัักงานเพื่่�อเป็็น
ช่่องทางที่่�สำำ�คััญทางหนึ่่�งในการรัับเรื่่อ
� งร้้องเรีียนและ
ร้้องทุุกข์จ
์ ากพนัักงานที่่�ถููกละเมิิดในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
•	ทบทวนนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนโดยมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎหมายและข้้อบัังคัับอื่่น
� ๆ และมุ่่�งสู่่�มาตรฐานที่่�สููงขึ้้�น
•	ไทยเบฟมีีแผนในการสร้้างความรู้้�และความเข้้าใจในเรื่่อ
� งสิิทธิิ
มนุุษยชน โดยสื่่�อสารและจััดฝึก
ึ อบรมอย่่างต่่อเนื่่�องให้้กัับ
พนัักงานในกลุ่่�มไทยเบฟทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึง
ผู้้�รัับเหมา และบริิษััทคู่่�ค้้าของไทยเบฟ โดยจััดให้้มีก
ี ารฝึึก
อบรมประจำำ�ปีี รวมทั้้�งบรรจุุไว้้ในหลัักสููตรปฐมนิิเทศพนัักงาน
ใหม่่ของไทยเบฟ

•	แก้้ไขปรัับปรุุงสิ่่�งที่่�เป็็นประเด็็นความเสี่่�ยง 3 ด้้านที่่�ได้้จาก
กระบวนการตรวจสอบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของไทยเบฟ ปีี 2562
คืือ ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน ด้้านสภาพการ
ทำำ�งานของพนัักงาน และด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของ
ชุุมชน พร้้อมทั้้�งหาวิิธีป้
ี อ
้ งกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต
เช่่น ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
และความสุุขของพนัักงานทั้้�งหมดอย่่างต่่อเนื่่�องและครอบคลุุม
การจััดกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยแก่่พนัักงานในกลุ่่�มไทยเบฟ
รวมถึึงการจััดโครงการสร้้างวิิทยากรกู้้�ชีีพและกู้้�ภััยประจำำ�สถาน
ประกอบการและชุุมชนรอบโรงงาน
•	ตรวจประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญที่่�จำ�หน่่
ำ
ายสิินค้้าและ
บริิการให้้กัับไทยเบฟโดยตรง (Critical Tier 1 Supplier) ณ สถาน
ประกอบการทุุกราย โดยครอบคลุุมประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
และร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้ารายสำำ�คััญเหล่่านี้้�ในการบรรเทาความเสี่่�ยงด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� จากคู่่ค้
� า้ ของคู่่ค้
� า้ (Non-tier 1 Supplier)

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 416-1, GRI 417-1

การส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค
ปััญหาด้้านสุุขภาพของประชากรโลกยัังคงเป็็นปััญหาสำำ�คัญ
ั ในปััจจุุบัน
ั จากรายงาน
ขององค์์การอนามััยโลกได้้คาดการณ์์ว่่าสาเหตุุการเสีียชีีวิต
ิ ของประชากรโลก
ส่่วนใหญ่่อาจจะเกิิดจากโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง เช่่น โรคอ้้วน โรคเบาหวาน
โรคหลอดเลืือด โรคหััวใจ และโรคมะเร็็ง โดยในประเทศไทยในช่่วงทศวรรษ
ที่่�ผ่่านมาโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรัังได้้คร่่าชีีวิต
ิ คนไทยถึึงร้้อยละ 75 ของการเสีียชีีวิต
ิ
ทั้้�งหมด ซึ่่�งกว่่าร้้อยละ 55 เกิิดในผู้้�ที่่�มีอ
ี ายุุต่ำำ�กว่่า 70 ปีี อีีกทั้้�งในปีี 2563
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้ส่่งผลกระทบกัับความเชื่่อ
� มั่่น
� และความ
กัังวลในด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยจากสิินค้้าและบริิการ
ไทยเบฟตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการผลิิตอาหารและเครื่่อ
� งดื่่ม
� ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
ปลอดภััย และส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�แข็็งแรง เริ่่ม
ั ดิ
ุ บ
ิ ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ
� จากการคััดสรรวัตถุ
ตรงตามมาตรฐานข้้อกำำ�หนดของบริิษัท
ั รวมไปถึึงกระบวนการตรวจสอบย้้อนหลััง
ไปยัังแหล่่งที่่�มาของวััตถุดิ
ุ บ
ิ การควบคุุมคุุณภาพและความปลอดภััยในการผลิิต
การจััดเก็็บ การขนส่่ง และการบริิการ ด้้วยมาตรฐานระดัับสากล เช่่น ISO 22000
GMP HACCP NSF และ FSSC 22000
นอกจากนี้้� ไทยเบฟทำำ�การวิิจัย
ั และพััฒนาอาหารและเครื่่อ
� งดื่่ม
� อย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� งเพื่่�อ
เพิ่่ม
ั ฑ์์ที่่มี
� ปร
ี ะโยชน์์ต่อ
่ สุุขภาพแต่่ยัังคงรสชาติิดั้้ง� เดิิมให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ
� สััดส่่วนผลิิตภัณ
เปิิดเผยข้้อมููลทางโภชนาการผ่่านช่่องทางการสื่่อ
� สารต่่าง ๆ ขององค์์กรอย่่างครบถ้้วน
ทั้้ง
ั ฑ์์เดิิมของ
� ปริิมาณน้ำำ�ตาล ไขมััน และโซเดีียม พร้้อมทั้้ง
� ปรัับปรุุงสููตรผลิิตภัณ
บริิษัท
ั เพื่่�อสนัับสนุุนพฤติิกรรมของผู้บ
้� ริิโภคให้้มีสุ
ี ข
ุ ภาพที่่�ดียิ่่
ี ง� ขึ้้�น
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ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่เพื่่�อสุุขภาพ
ไทยเบฟทำำ�การวิิจัย
ั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ
ที่่�ดีข
ี องผู้บ
้� ริิโภคอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ต่า่ ง ๆ ได้้ผ่่านการ
รัับรองเครื่่อ
� งหมายทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพจากสถาบัันโภชนาการ
มหาวิิทยาลััยมหิิดล ซึ่่ง
� ประกอบไปด้้วยผลิิตภัณ
ั ฑ์์ดัง
ั ต่่อไปนี้้�
• โออิิชิิ โกลด์์
	โออิิชิิ โกลด์์ เกีียวคุุโระ ชาเขีียวระดัับพรีีเมีียมจากญี่่�ปุ่่�นกระบวนการ
ผลิิตที่่พิ
� ิถีพิ
ี ิถัน
ั เริ่่ม
� ตั้้�งแต่่การคััดเฉพาะสามยอดอ่่อนใบชาจาก
ต้้นฤดููเก็็บเกี่่�ยวแรกของปีี จากนั้้�นนำำ�มานวดและม้้วนด้้วยมืือ
อย่่างบรรจง เพื่่�อให้้ได้้รสชาติิที่่เ� ป็็นเอกลัักษณ์์ คงประโยชน์์จาก
สารคาเทชิินที่่�ช่่วยต้้านอนุุมููลอิิสระ และสารแอลธีีอะนีีนที่่�ช่่วยให้้
รู้้�สึึกผ่่อนคลาย โดยวางจำำ�หน่่ายทั้้�งหมด 2 สููตร คืือ สููตรไม่่มีี
น้ำำ�ตาล และสููตรหวานน้้อย (ดีีไลท์์)

• ชาเขีียว โออิิชิิ
	ไทยเบฟได้้พััฒนาความเป็็นผู้้�นำำ�ในตลาดชาเขีียวไปอีีกขั้้น
� โดยการ
เปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์ใหม่่แบบไม่่มีีน้ำำ�ตาล ในรสชาติิยอดนิิยมทั้้�งกลิ่่�น
น้ำำ�ผึ้้�งผสมมะนาวและรสชาติิต้้นตำำ�รับ
ั รวมไปถึึงการเปิิดตัวั รสชาติิ
ใหม่่อย่่าง “โออิิชิิ แอปเปิิลฮัันนี่่� ไลท์์” ที่่�ผสมผสานระหว่่างแอปเปิิล
ญี่่�ปุ่่�น อาโอโมริิ ชั้้�นเลิิศกัับน้ำำ�ผึ้้ง
� เฮีียกขะมิิทสึึแท้้ จากเมืืองฮอกไกโด
ประเทศญี่่�ปุ่่�น
• เครื่่อ
� งดื่่ม
� อััดลมเอส เพลย์์
	ไทยเบฟพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่เพื่่�อตอบโจทย์์กลุ่่ม
� วััยรุ่่�นที่่�ชื่น
่� ชอบ
ทดลองของใหม่่แต่่ยัังคงต้้องการความซ่่าสดชื่่น
� ด้้วย “เอสเพลย์์
น้ำำ�ผึ้้ง
� มะนาว” ซึ่่ง
� เป็็นส่่วนผสมของความหอมจากน้ำำ�ผึ้้ง
� แท้้ และความ
สดชื่่น
� ของมะนาว แต่่มีีน้ำ�ต
ำ าลน้้อยกว่่า 6 กรััมต่่อ 100 มิิลลิิลิตร
ิ

	โออิิชิิ โกลด์์ เซนฉะ และ มััทฉะ ชาเขีียวที่่�เกิิดจากการผสมผสาน
ใบชา 2 ชนิิด คืือ เซนฉะและมััทฉะ ให้้รสชาติิที่่ก
� ลมกล่่อมเป็็น
เอกลัักษณ์์ มีีทั้้ง
ำ าล และสููตรหวานน้้อย (ดีีไลท์์)
� สููตรไม่่มีีน้ำ�ต

• แซนด์์วิช
ิ ผสมธััญพืืช ตราโออิิชิิ อีีทโตะ
	ขนมปัังผสมธััญพืืช ผลิิตจากข้้าวสาลีี ข้้าวบาร์์เลย์์ และถั่่�วเหลืืองซึ่่ง� มีี
ปริิมาณไฟเบอร์์ที่่น้ำ
� �ต
ำ าลต่ำำ�ช่่วยควบคุุมระดัับน้ำำ�ตาลในเลืือด โดยวาง
จำำ�หน่่ายทั้้�งหมด 5 รสชาติิ ประกอบด้้วย ไส้้อกไก่่ไข่่เค็็มสเปรด ไส้้
สลััดแซลมอนเทอริิยากิิ ไส้้อกไก่่ผัักโขมมาโย ไส้้แซลมอนมาโยโนริิ
สาหร่่าย และไส้้อกไก่่สลััดไข่่และเวย์์โปรตีีน ซึ่่ง
� ผลิิตมาจากวััตถุดิ
ุ บ
ิ ที่่�
อุุดมไปด้้วยแหล่่งของโปรตีีน คืือ อกไก่่ สลััดไข่่ ที่่�สำำ�คัญ
ั มีีส่่วนผสม
ของเวย์์โปรตีีนการปรัับปรุุงสููตรผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพที่่�ดีี
ของผู้บ
้� ริิโภค
นอกจากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่ ไทยเบฟยัังคงพััฒนาปรัับเปลี่่�ยนสููตรอาหารและเครื่่อ
� งดื่่ม
� ที่่�วางจำำ�หน่่ายอยู่่เ� ดิิมให้้ดียิ่่
ี ง� ขึ้้�น เพื่่�อให้้สนับ
ั สนุุนต่อ
่ สุุขภาพ
ของผู้บ
้� ริิโภค และยัังคงรสชาติิเดิิมไว้้ให้้ได้้มากที่่�สุด
ุ

การลดปริิมาณน้ำำ�ตาลในผลิิตภััณฑ์์
ตลอดระยะเวลา 3 ปีีที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญในการลด
ปริิมาณน้ำำ�ตาลในผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ โดย
ยัังคงรัักษารสชาติิดั้้�งเดิิมของเครื่่อ
� งดื่่�มนั้้�น ไทยเบฟสามารถ
ลดปริิมาณน้ำำ�ตาลในผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมด 20 รายการ

ผลการดำ�เนินงานของโครงการ

20 รายการ

จำ�นวนผลิตภัณฑ์
ที่ทำ�การลดน้ำ�ตาล

การอบรมพนัักงานในร้้านอาหารเพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลด้้านโภชนาการแก่่ผู้้�บริิโภคอย่่างถููกต้้อง
ไทยเบฟฝึึกอบรมพนัักงานร้้านอาหารในเครืือ เพื่่�อให้้พนัักงานเข้้าใจในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของบริิษัท
ั และสามารถให้้คำ�ำ แนะนำำ�แก่่ผู้บ
้� ริิโภคถึึงส่่วนผสมของ
อาหารได้้อย่่างครบถ้้วนและถููกต้้อง ป้้องกัันและดููแลปััญหาที่่�อาจจะทำำ�ให้้ผู้้�บริิโภคบางกลุ่่�มที่่�สามารถเกิิดอาการแพ้้อาหารได้้ นอกจากนี้้�ยัง
ั มีี
แผนที่่�จะพััฒนาช่่องทางสื่่�อสารอื่่น
� ๆ ในร้้านอาหารเพิ่่�มเติิมในอนาคตเพื่่�อให้้ครอบคลุุมและใส่่ใจในสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภคอีีกด้้วย
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การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั และตระหนัักถึึงปััญหาสุุขภาพของผู้บ
้� ริิโภค
จึึงดำำ�เนิินการควบคุุมมาตรฐานด้้านความปลอดภััยเพื่่อ
� สร้้างความ
เชื่่อ
� มั่่�นในผลิิตภััณฑ์์และบริิการผ่่านการรัับรองมาตรฐานระดัับ
สากล ดัังนี้้�
•	ผลิิตภััณฑ์์ทั้้�งหมดของไทยเบฟ ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน
ระบบการจััดการความปลอดภััยอาหาร หรืือ ISO 22000
•	ผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ทั้้�งหมดของไทยเบฟ
และร้้านอาหารในเครืือโออิิชิิ ผ่่านการรัับรองระบบจััดการ
สุุขาภิิบาลอาหารและความปลอดภััยอาหารต่่อผู้บ
้� ริิโภค หรืือ
GMP & HACCP (Good Manufacturing Practice &
Hazard Analysis and Critical Control Point)
•	กระบวนการผลิิตน้ำำ�ดื่่�มและน้ำำ�แร่่ ผ่่านการรัับรองมาตรฐาน
น้ำำ�ดื่ม
่� จากสมาคมสุุขาภิิบาลแห่่งสหรััฐ (National Sanitation
Foundation: NSF)
•	บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) และกระบวนการผลิิตเครื่่อ
� งดื่่�ม
บรรจุุกล่่องโออิิชิิ ผ่่านการรัับรองมาตรฐานความปลอดภััย
สำำ�หรับ
ั การผลิิตอาหาร (FSSC 22000 หรืือ Food Safety
System Certification)

ยอดขายเครื่่อ
� งดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ*
จะเพิ่่�มขึ้้�นเป็็น
ของเครื่่อ
� งดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ทั้้�งหมด
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*เครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพหมายถึึงเครื่่�องดื่่�มประเภทน้ำำ�ดื่่�ม, น้ำำ�แร่่
  และเครื่่�องดื่่�มที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพ

ในปีี 2568 จำำ�นวนผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ� งดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ 50% จะต้้องได้้รับั การรัับรองเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ
ในปีี 2563 มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ได้้รับ
ั การรัับรองจากสถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

ทั้้�งหมด 24 รายการ หรืือคิิดเป็็น 58%

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

มาตรการด้้านความปลอดภััยในร้้านอาหาร
ช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
ภััตตาคารและร้้านอาหารเป็็นหนึ่่ง
� ในกลุ่่�มธุุรกิจ
ิ ของไทยเบฟที่่�ได้้รับ
ั
ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟ
จึึงปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการบริิการของร้้านอาหารในเครืือหลายอย่่าง
ให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ เพื่่อ
� สร้้างความมั่่�นใจและความปลอดภััย
ให้้แก่่ผู้บ
้� ริิโภค เช่่น
•	จััดทำ�ร
ำ ะบบสั่่�งอาหารผ่่านการสแกนคิิวอาร์์โค้้ด เพื่่�อลดการ
สััมผััสกัับอาหารและสิ่่�งของในร้้านโดยไม่่จำำ�เป็็น โดยระบบจะนำำ�
คำำ�สั่่�งซื้้�อจากสมาร์์ตโฟนลููกค้้าแต่่ละโต๊๊ะอาหารไปยัังเครื่่อ
� ง
รัับคำำ�สั่่�งเพื่่�อปรุุงหรืือจััดหาอาหารและนำำ�ไปเสิิร์ฟ
์ ยัังโต๊๊ะอาหาร
เพิ่่�มความสะดวกและรวดเร็็วให้้กับ
ั ลููกค้้า ซึ่่ง
� เป็็นการปรัับรููปแบบ
การให้้บริิการของร้้านอาหาร โดยเฉพาะรููปแบบบุุฟเฟต์์ที่่มี
� โี อกาส
จะเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 สููงและบริิหารจััดการยาก
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและมีีความปลอดภััย
•	เปลี่่�ยนจากการวางอุุปกรณ์ท
์ านอาหารบนโต๊๊ะเป็็นการนำำ�มา
เสิิร์ฟ
์ ให้้ โดยอุุปกรณ์จ์ ะผ่่านการฆ่่าเชื้้�อและบรรจุุอยู่่ใ� นบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยมากยิ่่ง� ขึ้้�น
•	อุุปกรณ์ส่่
์ วนกลางที่่�ให้้บริิการบริิเวณเคาน์์เตอร์์และเครื่่อ
� งปรุุง
อาหารต่า่ ง ๆ มีีการเปลี่่�ยนใหม่่ทุุก ๆ ชั่่�วโมง รวมถึึงมีีมาตรการ
เข้้มงวดในการทำำ�ความสะอาดภาชนะและอุุปกรณ์ต่
์ า่ ง ๆ พร้้อม
เพิ่่�มขั้้�นตอนการทำำ�ความสะอาดอุุปกรณ์ด้
์ ว้ ยการแช่่ในน้ำำ�ยา
ฆ่่าเชื้้�อ Suma Bac

นอกจากนี้้� ร้้านอาหารในเครืือโออิิชิยั
ิ ง
ั มีีมาตรการเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้
เป็็นไปตามมาตรฐานการบริิโภคแบบใหม่่เพื่่�อความปลอดภััยและ
สร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ผู้้�บริิโภค
•	ตรวจสอบสุุขภาพพนัักงานทุุกคนก่่อนเริ่่ม
ั ิงาน
� ปฏิิบัติ
•	พนัักงานทุุกคนจะต้้องสวมหน้้ากากและถุุงมืือทุุกครั้้�งขณะ
ปฏิิบัติ
ั ิงาน และทำำ�ความสะอาดมืืออย่่างน้้อยทุุก 30 นาทีี
•	พนัักงานแคชเชีียร์์หลัังจากรัับเงิินทอนเงิินแล้้วให้้ฉีีด
แอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อที่่�มืือทุุกครั้้�ง
•	คััดกรองลููกค้้าที่่�หน้้าร้้านด้้วยการวััดอุณ
ุ หภููมิิลููกค้้าก่่อนเข้้า
รัับบริิการ
•	จััดเตรีียมเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือให้้กัับลููกค้้า ณ จุุดเข้้า-ออก
บริิเวณต่่าง ๆ ในร้้าน
•	จััดที่่�นั่่�งให้้เว้้นระยะห่่างระหว่่างบุุคคลอย่่างน้้อย 2 เมตร
•	ทำำ�ความสะอาดโต๊๊ะ ที่่�นั่่�ง และอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ด้้วยน้ำำ�ยาฆ่า่ เชื้้�อ
ทุุกครั้้�งหลัังลููกค้้าใช้้บริิการเสร็็จ
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แบ่งปันคุณค่า

สุุวิิทย์์ ศิิริชู
ิ ู
Vice President - Operations
(Shabushi และ Nikuya)

ในช่่วงของการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทางร้้านได้้มีี
มาตรการด้้านความปลอดภััยและปรัับเปลี่่�ยนแผนงานในด้้าน
ธุุรกิจ
ิ เพื่่�อให้้ลููกค้า้ ที่่�มาใช้้บริิการมั่่�นใจในเรื่่อ
� งของความปลอดภััย
มีีการใช้้มาตรการที่่�หน่่วยงานราชการกำำ�หนดอย่่างเคร่่งครััด
ไม่่ว่่าจะเป็็น ไทยชนะ การเว้้นระยะห่่าง การตรวจวััดอุณ
ุ หภููมิิลููกค้า้
ก่่อนเข้้าใช้้บริิการ หรืือติิดป้า้ ยแจ้้งเตืือนการสวมหน้้ากาก และ
ในช่่วงสถานการณ์์ล็อ
็ กดาวน์์ ทางร้้านชาบููชิิได้้ดำ�ำ เนิินปรัับเปลี่่�ยน
แผนงานในด้้านธุุรกิจ
ิ จากเดิิมที่่�เราให้้บริิการเฉพาะนั่่�งทานในร้้าน
ร้้อยละ 99 ได้้ปรับ
ั เปลี่่�ยนแผนงานโดยการเพิ่่�มช่่องทางสั่่�งอาหาร
ทางออนไลน์์ผ่่านไลน์์แมน แกร็็บ และฟู้้�ดแพนด้้า และยัังมีีบริิการ
ให้้พนัักงานชาบููชิิส่่งอาหารให้้ลููกค้้าเองถึึงบ้้าน เพื่่�อเป็็นการ
เพิ่่�มยอดขาย โดยพนัักงานทุุกคนรัับรู้้�ถึึงความห่่วงใยและ
การช่่วยเหลืืออื่่น
� ๆ ที่่�ทางบริิษัท
ั มอบให้้

•	ทำำ�ความสะอาดพื้้�น ทางเดิิน เคาน์์เตอร์์ต่่าง ๆ ภายในร้้านด้้วย
น้ำำ�ยาทำำ�ความสะอาดฆ่า่ เชื้้�ออย่่างน้้อยวัันละ 1 ครั้้�ง
•	จััดทำำ�แผงกั้้�นพลาสติิกแข็็ง บริิเวณเคาน์์เตอร์์แคชเชีียร์์ เพื่่�อ
ป้้องกัันการแพร่่กระจายของเชื้้�อและสร้้างความมั่่�นใจในเรื่่อ
� ง
ความปลอดภััยให้้กัับลููกค้้า
•	ไทยเบฟได้้จัด
ั ให้้พนัักงานทุุกคนได้้รับ
ั การตรวจโรคโควิิด-19
พร้้อมทั้้�งทำำ�ประกัันโควิิด-19 ให้้ด้้วย
KFC ได้้ปรับ
ั รููปแบบจากการให้้บริิการทานในร้้าน มาเป็็นการซื้้�อกลัับ
บ้้านและการบริิการส่่งอาหารได้้ด้้วยการไม่่จำำ�กััดบริิเวณขอบเขตใน
การจััดส่่งอาหารของแต่่ละสาขาอีีกต่่อไป นัับตั้้�งแต่่เดืือนเมษายน
2563 เป็็นต้้นมา ซึ่่�งเป็็นการจััดส่่งอาหารให้้กัับลููกค้้าที่่�สั่่�งทางออนไลน์์
โดยเฉพาะ การปรัับรููปแบบนี้้�ช่่วยให้้ KFC เพิ่่�มความครอบคลุุมในการ
ให้้บริิการลููกค้้าได้้มากขึ้้�น ตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่�เคย
อยู่่น
� อกขอบเขตการจััดส่่งของสาขาหรืืออยู่่ไ� กลจากสาขาที่่�กำำ�หนด
ให้้ได้้รับ
ั ความสะดวกสบายมากยิ่่ง
� ขึ้้�น

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

การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์ลก
ู ค้า
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจของลููกค้้าตััวแทนจำำ�หน่่ายในการ
ทำำ�งานร่่วมกัับไทยเบฟ เนื่่อ
� งจากลููกค้้าเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คัญ
ั ของ
องค์์กร เป็็นปััจจััยแห่่งความสำำ�เร็็จทางธุุรกิจ
ิ ไทยเบฟริิเริ่่ม
� โครงการต่่าง ๆ
เพื่่�อช่่วยพััฒนาศัักยภาพของลููกค้้า พร้้อมทั้้ง
ิ ในฐานะ
� ให้้คำ�ำ แนะนำำ�อย่่างใกล้้ชิด
ที่่�ปรึึกษาทางธุุรกิจ
ิ เพื่่�อช่่วยให้้ลููกค้า้ มีียอดขายเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ
� งและ
มีีความพึึงพอใจในการทำำ�งานร่่วมกัับไทยเบฟ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อธุรกิจร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ได้รับใบอนุญาต (On Trade) และร้านอาหาร
ที่ให้บริการนั่งทานที่รา้ น (Full Service Restaurant)
17
มีนาคม
2563

15
มิถน
ุ ายน
2563
มีคำ�สั่งปิดร้าน
On Trade & FSR

ร้าน FSR สามารถ
เปิดทำ�การ แต่ห้ามมี
รายการสนับสนุน
การขายและ PG

1
กรกฎาคม
2563

ร้าน On Trade
กลับมาเปิดได้
แต่ต้องปิดเวลา
24.00 น. ทุกวัน

การดููแลและให้้ความช่่วยเหลืือช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้ภาครััฐออกมาตรการระงัับการขายเครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์และปิิดห้้างสรรพสิินค้้า ร้้านอาหาร
ที่่�ให้้บริิการนั่่�งทานที่่�ร้า้ น (Full Service Restaurant) ทำำ�ให้้เกิิดการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจ สร้้างความท้้าทายที่่�ไทยเบฟจะต้้องสร้้างความเชื่่อ
� มั่่�น
ให้้กัับลููกค้้าในฐานะของคู่่�ค้้าที่่�ดีีต่่อกััน โดยทีีมงานขายของไทยเบฟได้้ให้้การดููแลและความช่่วยเหลืือต่่าง ๆ เพื่่� อให้้ลููกค้้าสามารถรัับมืือและ
ผ่่านพ้้นสถานการณ์์นี้้ไ� ปได้้
•	ผลิิตวิดี
ิ ีโอเพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งการรัักษาสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกััน
การติิดโรคโควิิด-19 ในรููปแบบที่่�เข้้าใจง่่าย และส่่งต่่อผ่่านสื่่� อ
ออนไลน์์ให้้ลููกค้า้ ตััวแทนจำำ�หน่่ายทั่่�วประเทศประมาณ 280 ราย
ในช่่วงที่่�เริ่่ม
� เกิิดการแพร่่ระบาด
•	เชิิญลููกค้้าตััวแทนจำำ�หน่่ายในพื้้� นที่่�กรุง
ุ เทพฯ และปริิมณฑล
เข้้าตรวจโรคโควิิด-19 ที่่�คลิินิกตร
ิ
วจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ของ
ไทยเบฟ เพื่่� อความมั่่�นใจในการใช้้ชีวิี ต
ิ ในช่่วงการแพร่่ระบาด
•	มอบกรมธรรม์์ประกัันโควิิด-19 มููลค่่า 100,000 บาท ให้้ลููกค้้า
ตััวแทนจำำ�หน่่ายและครอบครััว จำำ�นวน 6,163 ราย
•	ส่่งมอบแอลกอฮอล์์ที่่�ผลิิตโดยไทยเบฟให้้กัับลููกค้้าทั่่�วประเทศ
รวมจำำ�นวน 66,900 ลิิตร
•	ส่่งมอบหน้้ากากอนามััยแบบใช้้ประจำำ�วัน
ั ให้้กับ
ั ลููกค้้าทั่่�วประเทศ
รวมมููลค่่า 3,700,000 บาท
•	ส่่งมอบหน้้ากากอนามััยผ้้ามััสลิน
ิ “สััญลัักษณ์์ตราช้้าง” จาก
ผู้บ
้� ริิหารสููงสุุดของไทยเบฟ ให้้กัับลููกค้้าตััวแทนจำำ�หน่่าย
ทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 5,260 ชิ้้น
�

ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ไทยเบฟดูแลลูกค้า

มอบกรมธรรม์ค้ม
ุ ครอง

ส่งมอบเอทิลแอลกอฮอล์

ส่งมอบหน้ากากอนามัย

ตรวจหาเชือ
้ โควิด-19

อบรม พ.ร.บ. ออนไลน์

> 6,000 ฉบับ

> 60,000 ลิตร

> 10,000 ชิน
้

> 100 ราย

200 ราย
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

นอกเหนืือจากให้้ความช่่วยเหลืือลููกค้้าแล้้ว ไทยเบฟยัังมีีการ
ดำำ�เนิินการในส่่วนลููกค้้าร้้านค้้าปลีีกซึ่่�งกระจายอยู่่ทั่่
� �วประเทศ
280,000 ร้้านค้้า ที่่�พนัักงานขายของไทยเบฟกว่่า 2,400 คนดููแล
เพื่่�อให้้ร้า้ นค้้าเกิิดความมั่่�นใจในฐานะคู่่�ค้้าคนสำำ�คััญ ด้้วยมาตรการ
สวมหน้้ากากอนามััย พกเจลล้้างมืือ และใส่่ถุุงมืือขณะปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�
เพื่่�อป้้องกัันความเสี่่�ยงจากทุุกจุดสั
ุ ัมผััสที่่�อาจได้้รับ
ั การปนเปื้้� อน
รวมตลอดจนถึึงการส่่งมอบสิินค้้าหรืือผลิิตภััณฑ์์ การจััดเรีียง
สิินค้้า และการรัับเงิินสด เพื่่�อช่่วยลดการแพร่่กระจายของเชื้้�อโรค
ไปสู่่�กลุ่่�มบุุคคลอื่่น
� ๆ ในสัังคม ซึ่่�งได้้เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการแล้้วตั้้�งแต่่
กลางเดืือนกุุมภาพัันธ์์ 2563
นอกจากนี้้� เพื่่�อเป็็นการให้้บริิการประชาชนในช่่วงสถานการณ์์
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 หน่่วยรถของบริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด
(มหาชน) ออกให้้บริิการนำำ�สิินค้้าน้ำำ�ดื่่�มคุุณภาพไปให้้ลููกค้้าเลืือก
ซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ อาทิิ น้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล เครื่่อ
� งดื่่�มอััดลมเอสโคล่่า

และชาเขีียวโออิิชิิ ยัังชุุมชนต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�กรุง
ุ เทพฯ และปริิมณฑล
ในช่่วงที่่�ทางรััฐบาลขอความร่่วมมืือจากประชาชนในการงดการเดิินทาง
ออกจากบ้้าน ช่่วยอำำ�นวยความสะดวกให้้กัับลููกค้้าได้้เป็็นอย่่างดีี

แอปพลิิเคชััน BevFood
ไทยเบฟได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน “BevFood” (เพื่่�อต่่อยอดแทน
แอปพลิิเคชััน OISHI Pointo) มาใช้้กัับลููกค้้าและผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานหน้้าร้้าน
ทำำ�ให้้เข้้าถึึงข้้อมููลข่่าวสารและใช้้บริิการได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็ว เพื่่�อ
ตอบทุุกโจทย์์ความต้้องการและพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคในยุุคปััจจุุบัน
ั
ที่่�ต้้องการความสะดวกสบายและรวดเร็็ว
ปััจจุุบัน
ั BevFood มีีสมาชิิกกว่่า 400,000 ราย โดยลููกค้้าสามารถ
บริิหารจััดการบััญชีีสมาชิิกของตนเอง รวมถึึงสะสมคะแนนในทุุก ๆ
การใช้้จ่่ายเพื่่�อนำำ�มาแลกรัับ e-Voucher (รัับคะแนนสะสม 1 คะแนน
ทุุก ๆ ยอดใช้้จ่่าย 25 บาท 1 คะแนน มีีค่่าเท่่ากัับ 1 บาท) พร้้อมรัับ
สิิทธิิประโยชน์์รวมไปถึึงโปรโมชั่่�นต่่าง ๆ ผ่่าน e-Coupon และยัังสามารถ
สำำ�รองที่่�นั่่�งล่่วงหน้้าก่่อนเข้้าใช้้บริิการและรัับข่่าวสารอััปเดต ทั้้�งหมดนี้้�
ถููกรวมไว้้อย่่างครบครัันใน BevFood
ในปีี 2563 มีีร้า้ นอาหารภายใต้้กลุ่่ม
� ธุุรกิจ
ิ อาหารที่่�เชื่่อ
� มโยงกัับ BevFood
แล้้วเสร็็จ ทั้้�งสิ้้�นมากกว่่า 10 แบรนด์์ และยัังคงมุ่่�งขยายบริิการเพื่่�อให้้
ครอบคลุุมแบรนด์์ร้า้ นอาหารต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�องในอนาคต

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ความมุ่่ง
� มั่่น
� และความสำำ�เร็็จ
การวััดผล ติิดตาม ประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับการสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
และเพื่่�อตอบสนองความพึึงพอใจสููงสุุดของลููกค้้า ไทยเบฟวััดผล
ติิดตาม ประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าและผู้้�บริิโภคเป็็นประจำำ�
ทุุกปีโี ดยหน่่วยงานภายนอกตามหลัักเกณฑ์์ทางวิิชาการที่่�มีม
ี าตรฐาน
และเป็็นที่่�ยอมรัับตามหลัักสากล ไทยเบฟนำำ�ผลความพึึงพอใจที่่�ได้้
มากำำ�หนดตััวชี้้�วัด
ั เพื่่�อประเมิินผลการทำำ�งานของหน่่วยงานภายใน
ไทยเบฟที่่�ทำ�ำ งานร่่วมกัับลููกค้้า ในแต่่ละปีีไทยเบฟจะกำำ�หนดเป้้าหมาย
ความพึึงพอใจที่่�ต้้องพััฒนาให้้ได้้ผลลััพธ์์ที่่�สููงขึ้้�น เพื่่�อพััฒนา
อย่่างต่่อเนื่่�อง

ระบบวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของลููกค้้า
ปััจจุุบัันกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารได้้ทำำ�การต่่อยอดเรื่่อ
� งข้้อมููลของลููกค้้า
โดยประสานความร่่วมมืือกัับ CMKL University ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััย
ที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่าง Carnegie Mellon University (CMU)
กัับสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง ในการ
พัั ฒนาระบบวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของลููกค้้าจากการใช้้บริิการจริิงใน
ทุุกช่่องทางเพื่่� อประโยชน์์ในการสร้้างโอกาสในการขายให้้ตรงกัับ
ความต้้องการของลููกค้้าอย่่างแท้้จริิง สามารถรัักษาฐานลููกค้้าเดิิมไว้้
ได้้อย่่างเหนีียวแน่่น ในขณะเดีียวกัันสามารถขยายการให้้บริิการไปยััง
ลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งนำำ�ไปสู่่�การใช้้บริิการ
แบรนด์์ร้า้ นอาหารภายใต้้กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารอย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต

แบ่งปันคุณค่า

ช่่วงโรคโควิิด-19 ทุุกคนก็็ได้้รับ
ั ผลกระทบกัันหมด เราก็็ต้อ
้ งปรัับตััวและรัับมืือกัับสถานการณ์์อย่่างมีี
สติิ ในช่่วงนั้้�น ไทยเบฟเข้้าเยี่่�ยมกัันตลอด มีีการส่่งแอลกอฮอล์์และหน้้ากากมาให้้ ห่่วงใยในสุุขภาพ
ของเอเย่่นต์์และพนัักงานของเรา มีีการสอบถามถึึงสถานการณ์์ธุรกิ
ุ จ
ิ ของเราด้้วยความเป็็นห่่วง
เราเองก็็เป็็นห่่วงในสุุขภาพอนามััยของลููกค้้าเราด้้วยเช่่นกััน แอลกอฮอล์์กับ
ั หน้้ากากที่่�ได้้รับ
ั จาก
ไทยเบฟ ได้้มีก
ี ารส่่งมอบต่่อไปให้้กับ
ั ลููกค้้าของเราด้้วย ดููแลกัันเป็็นทอด ๆ ไทยเบฟกัับเอเย่่นต์์
ดููแลกัันเป็็นครอบครััวเดีียวกัันมาตลอด ดููแลกัันอย่่างใกล้้ชิด
ิ มีีความห่่วงใยกัันอยู่่แ
� ล้้ว ความรู้้�สึึก
ที่่�มีต่
ี อ
่ ไทยเบฟก็็ยังั คงเหมืือนเดิิม เพราะเราดููแลกัันแบบนี้้�มาตลอด

วัันเพ็็ญ วัันชาลีี
บจก.วัันเพ็็ญเอเซีียดริ้้�งค์์ – ปทุุมธานีี

ต้้องยอมรัับว่่าในช่่วงโรคโควิิด-19 เราปรัับตััวและเรีียนรู้้�วิิธีก
ี ารรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น
�
ไปพร้้อม ๆ กัับลููกค้้า โดยห่่วงใยและใส่่ใจถามไถ่่ด้้วยการเข้้าพบหรืือโทรติิดต่่อกัันตลอด
เพราะเราทำำ�งานด้้วยกัันมานานจนเป็็นเหมืือนคนในครอบครััวเดีียวกัันไปแล้้ว ผ่่านเหตุุการณ์์
ยากลำำ�บากกัันมาก่่อนแล้้ว เช่่น ตอนน้ำำ�ท่่วมใหญ่่ปีี 2554
ต้้องขอบคุุณทางผู้บ
้� ริิหารที่่�ได้้มอบหน้้ากากอนามััยและเจลแอลกอฮอล์์ ซึ่่ง
� เป็็นของที่่�ทุก
ุ คน
ต้้องการมาก ๆ ในช่่วงเวลานั้้�น ซึ่่ง
� เราก็็นำ�ำ ไปแจกจ่่ายให้้กับ
ั เอเย่่นต์์ และเอเย่่นต์์ทุก
ุ คนก็็ดีใี จ
และรู้้�สึึกขอบคุุณมาก ๆ ที่่�ได้้รับ
ั ของในช่่วงเวลาที่่�จำ�ำ เป็็นและจำำ�นวนที่่�มากพอจะแจกจ่่ายไปยััง
ครอบครััว ลููกน้้อง และลููกค้้าของทางเอเย่่นต์์อีก
ี ด้้วย ซึ่่ง
� เป็็นการดููแลที่่�ทำ�ำ ให้้กัน
ั มาตลอด

ชาญศิิลป์์ นาบุุญ
ผู้้�จััดการขาย-เอเย่่นต์์ บริิษััทป้้อมทิิพย์์ (2012) จำำ�กััด
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า

แบ่งปันคุณค่า
ในปีีที่่ผ่่
� านมา บริิการส่่งอาหารออนไลน์์สร้า้ งการเติิบโตให้้กลุ่่ม
� ธุุรกิจ
ิ อาหารกว่่าร้้อยละ 100
โดยมีีช่่องทางการสั่่�งอาหารภายใต้้แบรนด์์ของตััวเอง เช่่น www.oishidelivery.com หรืือ
แอปพลิิเคชััน BevFood ที่่�พร้้อมให้้บริิการลููกค้้าแบบครบวงจร และรวบรวมความสะดวก
ไว้้ในแอปพลิิเคชัันเดีียว ซึ่่�งการบริิการส่่งอาหารออนไลน์์ หรืือ Online Food Delivery
มีีแนวโน้้มเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพราะสามารถตอบโจทย์์และแก้้ไขข้้อจำำ�กััด มีีบทบาทสำำ�คัญ
ั
ในการใช้้ชีวิี ต
ิ ของคนในปััจจุุบััน ด้้วยพฤติิกรรมการใช้้ชีวิี ต
ิ ของคนเมืืองที่่�เปลี่่�ยนไป
อย่่างเห็็นได้้ชัด
ั แนวโน้้มการทำำ�อาหารเองในแต่่ละครััวเรืือนลดลง รวมถึึงปััจจััยอื่่น
� ๆ
เช่่น การจราจรติิดขัด
ั ระยะทางจากบ้้านไปยัังร้้านอาหาร ความสะดวกสบายของการ
กิินอาหารที่่�บ้า้ น อีีกทั้้ง
ั มีีการขยายตััวไปในวงกว้้างและเข้้ามามีีส่่วนในการใช้้
� เทคโนโลยีียัง
ชีีวิตปร
ิ
ะจำำ�วัน
ั ทำำ�ให้้บริิการส่่งอาหารออนไลน์์เป็็นอีีกทางเลืือกหนึ่่ง
� ที่่�ผู้บ
้� ริิโภคหัันมาใช้้บริิการ

จิิราลัักษณ์์ ณ เชีียงตุุง
Marketing Excellence Director
– Food Thailand  

ความคิิดเห็็นของลููกค้้าจากการใช้้บริิการจริิงเป็็นสิ่่�งสำำ�คัญ
ั ไม่่แพ้้กัน
ั ระบบ QR Survey
ถููกนำำ�มาใช้้เก็็บข้้อมููลความคิิดเห็็น คำำ�แนะนำำ� และ คำำ�ติช
ิ มของลููกค้้า หากข้้อใดที่่�ลููกค้า้
ให้้คะแนนต่ำำ�กว่่ามาตรฐานที่่�กำ�ห
ำ นดจะมีีอีเี มลแจ้้งไปยัังร้้านที่่�ให้้บริิการในทัันทีีเพื่่�อทำำ�การ
แก้้ไขปััญหาและแจ้้งผลการดำำ�เนิินงานให้้แล้้วเสร็็จภายในระยะที่่�กำ�ห
ำ นดไว้้ในแต่่ละหััวข้้อ
ทุุกความคิิดเห็็นจะถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์ กลั่่�นกรอง เพื่่�อนำำ�ไปพััฒนา ปรัับปรุุง เพื่่�อช่่วยให้้
องค์์กรตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าได้้รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่ง� ขึ้้�น

เป้้าหมายในอนาคตและทิิศทางดำำ�เนิินงาน

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

•	ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะรัักษาความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้าและ
ผู้้�บริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีการติิดตามวััดผลความพึึงพอใจ
ของลููกค้้าและผู้้�บริิโภคอย่่างต่่อเนื่่�อง พร้้อมกัับการกำำ�หนด
เป้้าหมายที่่�จะต้้องเพิ่่�มขึ้้�นและสููงกว่่าเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ทุกปี
ุ ี
•	ขยายการเข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าในทุุกมิติ
ิ ิ ทั้้�งบริิการนั่่�งทานที่่�ร้า้ น
ซื้้�อกลัับ และบริิการจััดส่่ง โดยเพิ่่�มจำำ�นวนสาขา รููปแบบ
ขนาดพื้้�นที่่�ตั้้�งที่่�เหมาะสม (Brand Penetration)

•	ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจจััดส่่งอาหาร (Food Delivery) ให้้เป็็นอัันดัับ 1 ใน
ธุุรกิิจร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�น ผ่่านช่่องทางการสั่่�งอาหารให้้มีค
ี วามสะดวก
และรวดเร็็ว พร้้อมทั้้�งเพิ่่�มโอกาสการเข้้าถึึงผ่่านพัันธมิิตรผู้้�ให้้
บริิการรายอื่่น
� ๆ
•	สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์ให้้ตรงกัับใจของกลุ่่�มเป้้าหมาย
(Personalization)

เป้าหมายในอนาคตและทิศทางการดำ�เนินงาน
ฐานข้อมูลลูกค้าผ่านจำ�นวนสมาชิกที่ใช้งาน
โดยมีเป้าหมายจำ�นวนสมาชิก

430,000 คน
คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า
รักษาระดับความพึงพอใจที่
85 คะแนน

ผู้บริโภคสามารถใช้บริการ
สั่ งอาหารออนไลน์
ได้สะดวกมากยิง
่ ขึ้น
เพิ่มช่องทางการขายให้กับ
ทุกแบรนด์รา้ นอาหารผ่าน
บริการส่งอาหารทั้งช่องทาง
แพลตฟอร์มของตัวเองและ
แพลตฟอร์มของพันธมิตร

การบริหารลูกค้าเชิงรุก รักษาฐานลูกค้าเก่าไว้
และลดอัตราในการสูญเสี ยลูกค้า
ลูกค้าปัจจุบันที่ยง
ั ใช้งาน มีสัดส่วนเป็น
ของกลุ่มผู้ใช้บริการทั้งหมด

60%

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Food Aggregators (Grab, foodpanda, LINE MAN)
และแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลส (Shopee)

ทำ�ให้ยอดขายในกลุ่ม OISHI Food Delivery
เติบโตเพิ่มขึ้น

85% เมื่อเทียบกับปี 2562

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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การให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
(Serve Responsibly)
ไทยเบฟใส่่ใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคมตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของไทยเบฟ เริ่่ม
� ต้้นด้้วยการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจตามกฎหมายอย่่างเคร่่งครััด รวมไปถึึงส่่งเสริิมการบริิโภค
เครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อกระตุ้้�น
เตืือนให้้ผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการได้้คำำ�นึึงถึึงสุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค ไทยเบฟจึึงจััดทำำ�โครงการ การให้้บริิการ
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Serve Responsibly) ให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�ให้้
บริิการเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ เช่่น โรงแรมและร้้านอาหารที่่�เป็็น
คู่่�ค้้าของบริิษััทจากทั่่�วทุุกภููมิภ
ิ าค
ผู้้�ให้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์มีส่่
ี วนสำำ�คััญในการดููแลลููกค้้า
ที่่�มาใช้้บริิการให้้บริิโภคเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์อย่่างปลอดภััยได้้
เช่่น หยุุดเสิิร์ฟ
์ หรืือช่่วยชะลอการเสิิร์ฟ
์ ให้้กัับผู้้�บริิโภคที่่�เริ่่ม
� มีี
อาการมึึนเมา เรีียกรถขนส่่งสาธารณะหากผู้้�บริิโภคมีีอาการมึึนเมา
หรืือดููแลให้้อาการมึึนเมาของผู้้�บริิโภคให้้ดีีขึ้้�นก่่อนแล้้วค่่อยกลัับ
ไทยเบฟมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการขยายผลเพื่่�อกระตุ้้�นเตืือนไปยัังผู้บ
้� ริิโภค
ให้้เกิิดจิต
ิ สำำ�นึึกในการดื่่�มอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ ในปีี 2563 ได้้จัด
ั
อบรมในสองรููปแบบ ดัังนี้้�
•	จััดทำำ�เพจเฟซบุ๊๊�ก “Serve Responsibly การให้้บริิการอย่่างมีี
ความรัับผิิดชอบ” เพื่่�อให้้ความรู้้�ในด้้านการให้้บริิการ การดื่่�ม
อย่่างรัับผิิดชอบ ประชาสััมพัันธ์์ข้อ
้ มููลข่่าวสารต่่าง ๆ รวมถึึง
วิิธีก
ี ารปฏิิบัติ
ั ิตััวในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ปััจจุุบัน
ั มีีผู้้�ติิดตามเพจจำำ�นวน 3,200 คน ไทยเบฟตั้้�งเป้้า
ยอดผู้้�ติิดตามเพจ 6,000 คน ภายในเดืือนกัันยายน 2564
นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีการจััดกิจ
ิ กรรมร่่วมสนุุกต่่าง ๆ เพื่่�อให้้แฟนเพจ
ได้้มีส่่
ี วนร่่วม (engagement) ซึ่่�งพบว่่ามีียอด engagement
จากการกด “ไลก์์ คอมเมนต์์ แชร์์” สููงสุุดต่่อการโพสต์์อยู่่ที่่
� �
30,000 ครั้้�ง

•	จััดอบรมด้้วยรููปแบบเกมโชว์์และกิิจกรรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร (workshop)
เพื่่�อให้้ผู้้�เข้้าร่่วมอบรมเข้้าใจเนื้้�อหาของการให้้บริิการอย่่างมีีความ
รัับผิิดชอบมากขึ้้�น มีีการทำำ�กิจ
ิ กรรมร่่วมกัันในชั่่�วโมงการฝึึกอบรม
เพื่่�อให้้เกิิดการแลกเปลี่่�ยนความคิิดและตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ของการให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบมากยิ่่ง
� ขึ้้�น ในปีี 2563
เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 สามารถ
จััดการอบรมได้้เพีียง 1 ครั้้�ง โดยมีีผู้ใ้� ห้้บริิการเข้้าร่่วมอบรม 40 คน
โดยไทยเบฟตั้้�งเป้้าที่่�จะเพิ่่�มจำำ�นวนผู้ใ้� ห้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์
ที่่�ผ่่านการอบรมในปีี 2564 เป็็น 150 คน และเพิ่่�มสััดส่่วนผู้เ้� ข้้าอบรม
จากสััดส่่วน โรงแรม (Horeca): ร้้านขายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์
ที่่�ได้้รับ
ั ใบอนุุญาต (On Trade) ที่่�ร้อ
้ ยละ 80 ร้้อยละ 20 เป็็น
ร้้อยละ 60 ร้้อยละ 40 เนื่่อ
� งจากร้้านค้้า On Trade เช่่น ผัับ บาร์์
ร้้านนั่่�งดื่่�ม มีีเพิ่่�มมากขึ้้�น จึึงถืือเป็็นกลุ่่�มที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในการควบคุุม
ปริิมาณการบริิโภคแอลกอฮอล์์ในระดัับที่่�จะก่่อให้้เกิิดอัน
ั ตรายแก่่
ผู้บ
้� ริิโภคได้้ และเป็็นการรัับผิิดชอบต่่อสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้รับ
ั ความร่่วมมืือที่่�ดีีจากพัันธมิิตรต่่าง ๆ เช่่น
สมาคมธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ไทย (TABBA) และมููลนิิธิแ
ิ ก้้ไข
ปััญหาการดื่่�มแอลกอฮอล์์ ในการสนัับสนุุนข้้อมููลแผ่่นพัับความรู้้�
รวมถึึงการประชาสััมพัันธ์์และเผยแพร่่โครงการฯ ผ่่านสื่่�อต่่าง ๆ ของ
พัันธมิิตรอีก
ี ด้้วย และปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการอบรมเป็็นแบบ Level Up
(Up Skill Up Scale) คืือเพิ่่�มทัักษะความรู้้�ให้้กัับผู้้�เข้้าอบรมในด้้านการ
เสิิร์ฟ
์ และความรู้้�ด้้านผลิิตภััณฑ์์ให้้มากขึ้้�น เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมกัับ
พฤติิกรรมการบริิโภคเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ที่่�มีก
ี ารปรัับเปลี่่�ยนใหม่่
ในยุุค New Normal โดยในปีี 2562 มีีจำ�ำ นวนผู้้�ประกอบการที่่�เป็็นพัันธมิิตร
เข้้าร่่วมอบรมรวมกว่่า 100 แห่่ง และมีีจำ�ำ นวนเพิ่่�มขึ้้�น 30 แห่่งในปีี 2563
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า

ความมุ่่ง
� มั่่น
� และความสำำ�เร็็จ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

•	ไทยเบฟจััดอบรมการให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบมา
ตั้้�งแต่่ปีี 2559 โดยแต่่ละปีีจะมีีผู้้�เข้้าร่่วมอบรมปีีละประมาณ
100 ถึึง 150 คน ปััจจุุบัน
ั จััดอบรมแล้้วจำำ�นวน 9 ครั้้�ง โดยมีี
ผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์เข้้าร่่วม
กว่่า 500 คน ซึ่่�งผู้้�ให้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ 1 คน จะให้้
บริิการผู้้�บริิโภคโดยเฉลี่่�ย 20 คนต่่อวััน หรืือ 6,000 คนต่่อปีี
(คำำ�นวณจากจำำ�นวนวัันทำำ�งาน 25 วัันต่่อเดืือน) ดัังนั้้�น ตลอด
ระยะเวลาในการดำำ�เนิินโครงการจะมีีผู้บ
้� ริิโภคจำำ�นวนกว่่า 2 ล้้านคน
ได้้รับ
ั การดููแลอย่่างถููกต้้องจากผู้้�ประกอบการและพนัักงาน
ผู้ใ้� ห้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์ ส่่งผลให้้มีก
ี ารบริิโภคเครื่่อ
� งดื่่�ม
แอลกอฮอล์์อย่่างปลอดภััย
•	ผู้เ้� ข้้าร่่วมอบรมทุุกคนจะได้้รับ
ั ประกาศนีียบััตรหลัง
ั จบการอบรม
และประเมิินความพึึงพอใจในการอบรม ผลจากการสำำ�รวจ
ความคิิดเห็็นของผู้เ้� ข้้าร่่วมอบรม ในปีี 2563
-	ร้้อยละ 100 ของผู้้�เข้้าอบรมให้้ความคิิดเห็็นว่่าการให้้
บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบเป็็นหน้้าที่่�ของตนเองและ
นำำ�กลัับไปปฏิิบัติ
ั ิ
-	ร้้อยละ 85 ของผู้้�เข้้าอบรมต้้องการนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้จากการ
อบรมไปแบ่่งปัันกัับเพื่่อ
� นร่่วมงานหรืือพนัักงานที่่�ร้า้ นร่่วมกััน
ปฏิิบัติ
ั ิ
•	โครงการนี้้�สอดคล้้องกัับการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
สหประชาชาติิ (UN SDGs) ข้้อ 3.5 ประเด็็นการดื่่ม
� แอลกอฮอล์์
ในระดัับอัันตรายนิิยามตามบริิบทของประเทศ ซึ่่�งหลัังจาก
เริ่่ม
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์
� โครงการนี้้� พบว่่าพนัักงานผู้ใ้� ห้้บริิการเครื่่อ
ที่่�ได้้ผ่่านการอบรมนี้้�สามารถนำำ�ความรู้้�ที่่�ได้้รับ
ั ไปใช้้ในการ
ปฏิิบัติ
ั ิงาน คืือ หยุุดเสิิร์ฟ
์ ให้้กัับผู้้�บริิโภคที่่�เริ่่ม
� มีีอาการและ
สภาพร่่างกายที่่�ไม่่ควรจะดื่่�มแอลกอฮอล์์เพิ่่�มเติิม (ด้้วยความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม ปริิมาณการเสิิร์ฟ
์ ลดลงไปร้้อยละ 35
มากกว่่าปีีก่่อน ร้้อยละ 2)

ผลการดำำ�เนิินโครงการ
การให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
ผู้้�ประกอบการและพนัักงานผู้้�ให้้บริิการเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์
ที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
•	ปีี 2560 - ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม รวม 120 คน
•	ปีี 2561 - ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม รวม 140 คน
•	ปีี 2562 - ผู้้�เข้้าร่่วมอบรม รวม 150 คน
•	ปีี 2563 - ผู้เ้� ข้้าร่่วมอบรม รวม 40 คน (ไทยเบฟสามารถ
จััดการอบรมได้้เพีียง 1 ครั้้�ง เนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19)
•	ยอดผู้้�ติิดตามเพจเฟซบุ๊๊�กโครงการฝึึกอบรมให้้ความรู้้�
ในหััวข้้อ “การให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Serve
Responsibly)” 3,200 คน
•	ยอดผู้้�กดติิดตามเพจเพิ่่�มขึ้้�นจากปีี 2562 เป็็นจำำ�นวนมากกว่่า
2,000 คน (กรกฎาคม 62 เริ่่ม
� เปิิดเพจ - ธัันวาคม 62 มีีผู้้�กด
ติิดตามเพจ 700 คน) ณ กัันยายน 63 มีีผู้้�กดติิดตามเพจ
3,200 คน
•	ยอด Engagement จากการกด “ไลก์์ คอมเมนต์์ แชร์์” สููงสุุด
ต่่อการโพสต์์มากกว่่า 30,000 ครั้้�ง
•	เปอร์์เซ็็นต์์ความพึึงพอใจจากการฝึึกอบรมครั้้�งล่่าสุุด (ขอนแก่่น)
มากกว่่าร้้อยละ 95

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

แบ่งปันคุณค่า

ที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟมองถึึงการช่่วยเหลืือสัังคมในรููปแบบต่่าง ๆ ซึ่่�งโครงการนี้้�เรามอง
ไปที่่�การช่่วยเหลืือต้้นทาง เพราะผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการเหล่่านี้้�ถืือว่่าเป็็นผู้้�จำำ�หน่่าย
เป็็นผู้้�ที่่�ต้้องเจอกัับผู้้�ดื่่�มโดยตรง ซึ่่�งเมื่่อ
� ลููกค้้ามีีอาการมึึนเมาหรืือไม่่พร้้อม เราก็็ไม่่อยาก
ให้้เสิิร์ฟ
์ ต่อ
่ มีีหลายร้้านตอนแรกมองว่่าจะเป็็นการลดการบริิโภคลงหรืือไม่่ เราก็็ได้้ให้้ข้อ
้ มููล
ไปในการอบรมว่่า เราอยากให้้ผู้้�เสิิร์ฟ
์ ได้้ตระหนัักและช่่วยเตืือนสติิให้้ลููกค้้าไม่่ดื่่�มเกิินขนาด
จนครองสติิไม่่ได้้ และที่่�สำำ�คัญ
ั โครงการนี้้�สร้า้ งมาเพื่่�อให้้ความรู้้�กับ
ั ผู้ใ้� ห้้บริิการ ให้้เขาได้้ดููแล
และใส่่ใจลููกค้้ามากขึ้้�น เพื่่�อให้้ลููกค้้ากลัับมาใช้้บริิการกัับเราได้้อีก
ี นาน ๆ

สุุรพล อุุทิินทุุ
ผู้้�อำำ�นวยการสำำ�นัักประสานงานภายนอก
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ผมมองว่่าโครงการนี้้�เป็็นประโยชน์์มาก ๆ ซึ่่�งจะมีีทั้้�งในส่่วนของผู้้�ประกอบการ ผู้้�ผลิิต
และผู้้�จำำ�หน่่าย รวมถึึงผู้้�ให้้บริิการ ที่่�จะได้้มาร่่วมกัันแสดงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
วัันนี้้�ผมก็็มีโี อกาสได้้มาเป็็นวิิทยากรอีีกท่่านหนึ่่�ง ซึ่่�งได้้มาแบ่่งปัันประสบการณ์์ให้้กัับ
ผู้้�เข้้าร่่วมกิิจกรรม ต้้องขอขอบคุุณไทยเบฟ บริิษััทผู้้�ผลิิตและจำำ�หน่่ายเครื่่อ
� งดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ ที่่�ไม่่ได้้มุ่่ง
� เน้้นแต่่เพีียงยอดขายอย่่างเดีียว แต่่ยัังห่่วงใยและใส่่ใจ
ผู้้�บริิโภคและตระหนัักถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�คนในสัังคม
พ.ต.อ. เขมริินทร์์ พิิศมััย
ผู้้�กำำ�กัับการสถานีีตำำ�รวจภููธรเมืืองพััทยา วิิทยากรในโครงการ

การอบรมในวัันนี้้�ทำำ�ให้้เราได้้ตระหนัักว่่า ผู้้�ให้้บริิการคืือส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างสัังคมที่่�ดีี
ซึ่่�งการอบรมนี้้�แตกต่่างจากการอบรมทั่่�ว ๆ ไป เพราะมีีกิิจกรรมที่่�สนุกสลั
ุ
ับกัับการแทรก
ความรู้้�ที่่�เป็็นประโยชน์์ ผมจะนำำ�ความรู้้�เหล่่านี้้�ไปบอกต่่อทีีมงาน ต้้องขอขอบคุุณไทยเบฟ
ที่่�เปิิดโอกาสให้้เข้้าร่่วมโครงการดีี ๆ แบบนี้้�

นิิพนธ์์ ขุุนอ่่อน
ผู้้�จััดการลานเบีียร์์สด ตลาดต้้นตาล จัังหวััดขอนแก่่น
ผู้้�เข้้าอบรมในโครงการ Serve Responsibly ครั้้�งที่่� 9

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
เมื่่อ
� สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 คลี่่�คลายลงแล้้ว
ไทยเบฟตั้้�งเป้้าไว้้ดัง
ั ต่่อไปนี้้�
•	ไทยเบฟตั้้�งเป้้าในการอบรมผู้้�ประกอบการและผู้้�ให้้บริิการ
เครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์ปีล
ี ะ 180 คน และจะขยายฐานการรัับรู้้�
ไปยัังกลุ่่�มนิิสิิตนักศึึก
ั
ษาในเครืือข่่าย EISA และ Beta Young
ให้้เข้้าร่่วมประกวดคลิิปวิดี
ิ โี อ Serve Responsibly โดยตั้้�งเป้้าไว้้
จะมีีจำ�ำ นวนนัักศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการประมาณ 100 คน จาก
มหาวิิทยาลััย 20 แห่่ง
•	ในปีี 2564 จะมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการอบรมเป็็นแบบ Level
Up (Up Skill Up Scale) รวมถึึงจะมีีการจััดประกวดคลิิปวิดี
ิ โี อ
การให้้บริิการอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้นิสิ
ิ ิต
นัักศึึกษา ในมหาวิิทยาลััยในเครืือข่่าย ได้้สร้า้ งสรรค์์ผลงานที่่�เป็็น
ประโยชน์์ และเป็็นการปลููกฝัังจิิตสำำ�นัก
ั เรื่่อ
� งความรัับผิิดชอบต่อ
่
สัังคมให้้กับ
ั เยาวชนเหล่่านี้้�ด้ว้ ย
•	เข้้าถึึงคนทั่่�วทุุกภููมิภ
ิ าคของประเทศภายในปีี 2565 โดยตั้้�งเป้้าไว้้
ว่่าจะมีีผู้เ้� ข้้าร่่วมอบรมรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 1,500 คน และจะขยายผล

ต่อ
่ ยอดเพื่่�อให้้ความรู้้�เรื่่อ
� งความรัับผิิดชอบต่อ
่ สัังคมกัับกลุ่่�ม
พนัักงานของบริิษัท
ั ฯ เพิ่่�มเติิม เช่่น พนัักงาน PG ฝ่่ายขาย และ
ฝ่่ายการตลาด เป็็นต้้น
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GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 308-1, GRI 414-1

การจััดหาอย่่างยั่่ง
� ยืืน
เพื่่�อให้้มั่่น
ั ฑ์์ผ่่านกระบวนการจััดหาที่่�มีม
ี าตรฐานและแสดงความ
� ใจว่่าผลิิตภัณ
รัับผิิดชอบต่อ
่ สิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่คุุณค่่า ไทยเบฟจึึงให้้ความ
สำำ�คัญ
ั กัับนโยบายและมาตรฐานในการจััดหาวััตถุดิ
ุ บ
ิ การรัักษามาตรฐานด้้าน
คุุณภาพ การส่่งมอบ การบริิการ กระบวนการตรวจประเมิินคู่่ค้
� า้ และการมีีส่่วนร่่วม
ของคู่่ค้
� า้ โดยไทยเบฟได้้กำ�ห
ำ นดกลยุุทธ์์และพััฒนาระบบต่า่ ง ๆ เพื่่�อเป็็นแนวทาง
ในการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานและป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� กัับความ
ต่่อเนื่่อ
� งทางธุุรกิจ
ิ และหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบทางเศรษฐกิิจ สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง� ในสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ห่่วงโซ่่อุุปทานแห่่งอนาคต
เพื่่�อเพิ่่�มคุุณค่่าและสร้้างความแตกต่่างในการจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน ไทยเบฟได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ “ห่่วงโซ่่อุุปทานแห่่งอนาคต” ดัังนี้้�
•	สร้้างความแข็็งแกร่่ง (STRONGER)
	จััดหาวััตถุดิ
ุ ิบสำำ�คััญจากคู่่�ค้้าที่่�หลากหลายขึ้้�นและลดการ
ผููกขาดกัับคู่่ค้
� า้ เพีียงรายเดีียว โดยเน้้นการจััดหาจากภายใน
ประเทศและเพิ่่�มศัักยภาพให้้กัับคู่่�ค้้าในประเทศ

สร้้างความแข็็งแกร่่ง
(STRONGER)

•	เชื่่อ
� มต่่อกััน (SYNERGIZED)
	นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลมาใช้้ในการวางแผนห่่วงโซ่่อุุปทานทั้้�งหมด
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการเข้้าถึึงข้้อมููล (Data Visibility)
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
ุ ิบหรืือสิินค้้าที่่�มีี
� ห่่วงโซ่่อุุปทานของวััตถุดิ
ความสำำ�คััญต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รวมไปถึึงระบบการจััดการ
ความเสี่่�ยงภายใต้้สถานการณ์์ต่่าง ๆ เพื่่�อให้้รับ
ั มืือและ
ตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นได้้ดีียิ่่ง
� ขึ้้�น

เชื่่อ
� มต่่อกััน

(SYNERGIZED)

•	ก้้าวสู่่� ความยั่่ง
� ยืืน (SUSTAINABLE)
	ดำำ�เนิินการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานแบบครอบคลุุมทุุก
ภาคส่่วน พร้้อมสร้้างคุุณค่่าทางธุุรกิจ
ิ ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทานและนำำ�แนวทางปฏิิบัติ
ั ิเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนมาใช้้ประโยชน์์ เพื่่� อเพิ่่� มความยืืดหยุ่่�นในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลัักดัันให้้ธุรกิ
ุ ิจดำำ�เนิินไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน

ก้้าวสู่่� ความยั่่ง
� ยืืน
(SUSTAINABLE)

เครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุุปทานแห่่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network - TSCN)
ร่่วมต้้านโรคโควิิด-19
เริ่่ม
ั ก่่อตั้้�งเครืือข่่ายธุุรกิจ
ิ ห่่วงโซ่่อุุปทานแห่่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain Network
� ในปีี 2562 ไทยเบฟร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรรายสำำ�คัญ
หรืือ TSCN) เพื่่� อบููรณาการความร่่วมมืือและเพิ่่� มพููนการลงทุุนระหว่่างกัันทั้้�งในปััจจุุบัันและต่่อยอดในอนาคต รวมถึึงการขยายขอบเขต
การบููรณาการความร่่วมมืือไปยัังประเทศอื่่น
� ๆ ในอาเซีียน หรืือใน ASEAN+3

• ปกป้องมูลค่าของการลงทุน

• สร้างเสริมคุณค่าของการลงทุน

• สร้างนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน

ความภาคภูมิใจแห่งอาเซียน
ด้านธุรกิจ
โลจิสติกส์
ห่วงโซ่อป
ุ ทาน

ด้านอื่นๆ
ความยัง
่ ยืนและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

การศึกษา

สุขภาพ

TSCN COMMUNITY PLATFORM
เครือข่าย
พันธมิตรคู่ค้า

มาตรฐาน
ด้านความยัง
่ ยืน

แลกเปลี่ยน
ความรู้

มูลนิธิ TSCN

• B2B E-Marketplace
• ส่งเสริมคู่ค้า
• จับคู่ธรุ กิจ

• ด
 ัชนีชวี้ ด
ั ด้านความยั่งยืน
ของ TSCN
• นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
• การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า

•
•
•
•

• โครงการความร่วมมือด้านต่าง ๆ
• กิจกรรมช่วยเหลือสังคม

เครือข่าย

ความยัง
ื
่ ยน

ศูนย์รวมความรู้
กิจกรรมจัดอบรม
เวทีเสวนาคู่ค้า
พบปะสมาชิก

แบ่งปัน

ร่วมมือ
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การจัดหาอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้้�นำำ�ในการผลิิตอาหารและเครื่่อ
� งดื่่�มทั้้�งในประเทศไทยและ
อาเซีียน ไทยเบฟเฝ้้าระวัังวิิกฤตการณ์์โควิิด-19 ตั้้�งแต่่แรกเริ่่ม
�
เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือกัับสถานการณ์์และเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการ
ป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินงานและจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ
•	ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความต่่อเนื่่�องในการดำำ�เนิินธุุรกิิจร่่วม
กัับคู่่�ค้้าหลัักของไทยเบฟ เพื่่�อประเมิินขั้้�นตอนและศัักยภาพใน
การจััดซื้้อ
� จััดหาในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และ
เป็็นการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน
รวมถึึงเป็็นแรงจููงใจในการขัับเคลื่่อ
� นคู่่ค้
� า้ รายอื่่น
� ๆ ให้้มีส่่
ี วนร่่วม
กัับไทยเบฟในการสร้้างความยืืดหยุ่่�นทางธุุรกิิจของห่่วงโซ่่
อุุปทานให้้มีม
ี ากขึ้้�น

•	สำำ�รวจความต้้องการของพัันธมิิตรผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง TSCN และคู่่�ค้้า
รายอื่่น
� ๆ ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เพื่่�อให้้ความ
ช่่วยเหลืือด้้านทรััพยากรทางการแพทย์์ ด้้านบุุคลากร และด้้านอื่่น
� ๆ
ได้้อย่่างเหมาะสม
•	ร่่วมกัับบริิษััท พีี ทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน)
หนึ่่�งในผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง TSCN ทำำ�การผลิิตเจลแอลกอฮอล์์มากกว่่า
หนึ่่�งล้้านขวดและส่่งมอบให้้กัับกระทรวงสาธารณสุุข เพื่่�อแจกจ่่าย
ให้้กัับอาสาสมััครสาธารณสุุขทั่่�วประเทศ
•	ส่่งมอบแอลกอฮอล์์ให้้กับ
ั เอกอััครราชทููตมััลดีีฟส์์ประจำำ�ประเทศไทย
ผ่่านการประสานงานของ TSCN พร้้อมกัับผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�ง TSCN
รายอื่่น
� ๆ

ผลการดำ�เนินงานของโครงการ
ประเมินความเสี่ยงคู่ค้าด้านความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจครอบคลุมกว่า

80%
ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์

>1,000,000 ขวด
ให้กับกระทรวงสาธารณสุข

คู่ค้ากว่า

800 ราย

ตอบแบบสำ�รวจ
ด้านการบริหารจัดการ
วิกฤตการณ์โควิด-19

ของมูลค่าจัดหารายปี

95%
85%

ของคู่ค้าทางตรง

และ
ของคู่ค้าทางอ้อม
กลุ่มกลยุทธ์ที่ประเมินความเสี่ยงนั้น
มีการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ดี

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

TSCN Business Partner Conference
2020 และโครงการประกาศเกีียรติิคุุณคู่่�ค้้า
ในปีี 2563 ไทยเบฟและบริิษััทในภาคีีเครืือข่่ายต่่าง ๆ รวมถึึง
เครืือข่่าย TSCN (Thailand Supply Chain Network) ได้้จัดกิ
ั ิจกรรม
Thailand Sustainability Expo (TSX) 2020 ภายใต้้แนวคิิด
“พอเพีียง ยั่่�งยืืน เพื่่�อโลก” (Sufficiency for Sustainability)
โดยน้้อมนำำ�พระราชดำำ�ริิของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และพระปฐมบรม
ราชโองการของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทร
มหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่หั
� ัว “สืืบสาน รัักษา และ
ต่่อยอด” มาเป็็นแนวทางในการจััดงานตามศาสตร์์พระราชาและ
หลัักปรัช
ั ญาของเศรษฐกิิจพอเพีี ยง เพื่่� อให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วน รวมถึึงคู่่�ค้้า ได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
พััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน
ไทยเบฟยัังได้้ร่่วมกัับเครืือข่่าย TSCN จััดกิิจกรรม TSCN
Business Partner Conference 2020 หรืือกิิจกรรมสััมมนา
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ เป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม TSX เพื่่�อสร้้าง
พลัังร่่วมและเครืือข่่ายของการมีีส่่วนร่่วมจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วน อัันเกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรชั้้น
� นำำ�ใน
ประเทศไทย โดยได้้รับ
ั เกีียรติิจากผู้้�บริิหารสููงสุุดขององค์์กร
ผู้้�นำำ�ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในประเทศไทย ได้้แก่่ บริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล
จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน)
ร่่วมเสวนาและแลกเปลี่่�ยนมุุมมองถึึงวิิสััยทััศน์์และแนวทางการ

ขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืน รวมถึึงปััจจััยความสำำ�เร็็จในการเป็็น
ผู้้�นำำ�ด้้านความยั่่�งยืืนระดัับโลก นอกจากนี้้� ยัังมีีผู้เ้� ชี่่�ยวชาญด้้านความยั่่�งยืืน
ในแต่่ละอุุตสาหกรรมร่่วมแบ่่งปัันประสบการณ์์และให้้ความรู้้�แก่่คู่่�ค้้า
ภายใต้้แนวคิิด “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต เพื่่�อ
อนาคตที่่�ยั่่ง
� ยืืน” ครอบคลุุมทุุกภาคส่่วนของห่่วงโซ่่อุุปทานตั้้�งแต่่
ต้้นน้ำำ�ถึึงปลายน้ำำ� เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดการลงมืือปฏิิบัติ
ั ิของภาคธุุรกิิจ
ที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ รวมถึึงริิเริ่่ม
� TSCN Platform เครืือข่่ายสัังคมธุุรกิิจ
ออนไลน์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พัันธมิิตรทางธุุรกิจ
ิ จากทุุกกลุ่่ม
� อุุตสาหกรรม
ร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ TSCN โดยการเชื่่อ
� มต่่ออุุปสงค์์และอุุปทาน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ในการทำำ�ธุรกิ
ุ ิจไว้้ด้้วยกัันและเป็็นศููนย์์รวมองค์์ความรู้้�ด้้านการ
ทำำ�ธุรกิ
ุ จ
ิ อย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของภาค
ธุุรกิจ
ิ ในประเทศไทย
ในโอกาสนี้้� ไทยเบฟได้้มอบรางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้า เพื่่�อ
ส่่งเสริิมและสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่คู่่�ค้้าที่่�มีผ
ี ลการดำำ�เนิินงานเป็็นเลิิศ
และต่่อยอดโอกาสในการขยายธุุรกิิจของคู่่�ค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าวไปยััง
บริิษััทอื่่น
� ๆ ในเครืือข่่าย TSCN โครงการประกาศเกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้า
เป็็นโครงการที่่�ไทยเบฟริิเริ่่ม
� ขึ้้�นตั้้�งปีี 2559 และได้้ดำำ�เนิินโครงการ
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้า
กระตุ้้�นการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ และสรรค์์สร้า้ งนวััตกรรมในภาค
อุุตสาหกรรม ซึ่่�งคู่่�ค้้าที่่�ได้้รับ
ั รางวััลคืือคู่่�ค้้าที่่�มีม
ี าตรฐานในการ
ดำำ�เนิินงานอัันเป็็นเลิิศ และเป็็นแม่่แบบในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืนให้้กัับคู่่�ค้้ารายอื่่น
� ๆ โดยรางวััลมีีทั้้�งหมดสามระดัับคืือ
Silver Award, Gold Award และ Platinum Award ในปีี 2563
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดเกณฑ์์การประเมิินเรื่่อ
� งความยั่่�งยืืนเป็็น
องค์์ประกอบหนึ่่�งในการพิิจารณาให้้รางวััลเพื่่�อส่่งเสริิมให้้คู่ค้
�่ า้ ที่่�ร่่วม
โครงการคำำ�นึึงถึึงการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
โดยกำำ�หนดให้้คู่ค้
�่ า้ จััดทำ�หลั
ำ กป
ั ฏิิบัติ
ั สำ
ิ �หรั
ำ บ
ั คู่่ค้
� า้ (Supplier Code
of Conduct) และมีีผลบัังคัับใช้้ไปยัังคู่่�ค้้าของตนเอง
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การจัดหาอย่างยั่งยืน

สร้างความตระหนักถึงผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม
ตั�งแต่ขั�นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
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กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตและจำหน่ายเชื�อเพลิง
- ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ IT
- ผู้ให้บริการด้าน IT
- ผู้ผลิตเครื�องจักร

9. อุตสาหกรรม
นวัตกรรม
โครงสร้างพื�นฐาน

รักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ตั�งแต่การได้มาซึ�งวัตถุดิบ
และลดการสูญเสียอาหาร
กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตและจำหน่าย
วัตถุดิบและอาหาร

2. ขจัด
ความหิวโหย

13. การรับมือ
การเปลี�ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

ลดผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม
จากการเพิ�มประสิทธิภาพการขนส่ง

Lo

ส่งเสริมการสร้างและใช้
นวัตกรรมด้านพลังงานทางเลือก

สร้างสรรค์
และแบ่งป�นคุณค่า
จากการเติบโต
เพื�ออนาคตที�ยั�งยืน

า่ ง gist
ยงั� ics
ยนื

8. การจ้างงาน
ที�มีคุณค่า
และการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ื
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กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้รับเหมา
- ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้า
และวัสดุสิ�นเปลือง
- ผู้ประกอบการรายย่อย

12. แผนการบริโภคและ
การผลิตที�ยั�งยืน

“New Normal” และการธ
New Normal and S นาค
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สร้างความยืดหยุ่น
ในการปรับตัวของภาคธุรกิจ
และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั�งยืน

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์
- ผู้ผลิตสินค้าส่งเสริมการขาย
- ผู้เก็บและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค

e
bl ย
ina ง่ อ
sta ขนส
u
S าร

กลุ่มเป�าหมาย
- ผู้ให้บริการด้านขนส่ง
- ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า
ที�เกี�ยวข้องกับการขนส่ง

ก

งั� ยน
ื

ผลการดำ�เนินงานของโครงการ

ร้อยละ 22
ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

ของผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาผลการดำ�เนินงานในมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย
ด้านคุณภาพ ด้านการค้า ด้านการจัดส่งสินค้า ด้านนวัตกรรม และด้านความยั่งยืน
และได้รบ
ั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ คู่ค้า

ร้อยละ 95

ของคู่ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรม
TSCN Business Partner Conference 2020
สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิก TSCN

คู่ค้า 6 ราย

ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
ระดับ Platinum
(ได้รบ
ั รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
ระดับ Gold ติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีข้น
ึ ไป)

คู่ค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมเล็งเห็นถึง
โอกาสทางธุรกิจจากการเข้าร่วม
เป็นสมาชิก TSCN คิดเป็นคะแนน

เฉลี่ยร้อยละ 86

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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โครงการ CROSS การเปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของการจััดหา
ในปีี 2560 ไทยเบฟได้้ริเิ ริ่่ม
ุ
ะสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถในการเข้้าถึึงข้้อมููลในห่่วงโซ่่อุุปทาน (Visibility) และ
� โครงการ CROSS โดยมีีจุดปร
ยกระดัับมาตรฐานในการจััดหา โดยมุ่่�งเน้้นการร่่วมมืือระหว่่างผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย การปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำำ�งาน และการเชื่่อ
� มต่่อผ่่าน
ระบบออนไลน์์ ซึ่่�ง CROSS มีีหลัักในการทำำ�งานคืือ

COLLABORATE
(ร่วม) ส่งเสริมความ
ร่วมมือภายในองค์กร
ระหว่างคู่ค้ากับไทยเบฟ

RE-ENGINEER
(ปรับ) ปรับเปลี่ยน
กระบวนการจัดหาให้มี
ประสิทธิภาพ

ONLINE

SIMPLIFY

(ออนไลน์) ทำ�งานผ่าน
ระบบออนไลน์เพื่อความ
สะดวก รวดเร็วและโปร่งใส

(ใช้ง่าย) พัฒนาระบบที่
ใช้งานง่ายและทำ�งานได้
คล่องตัว

โครงการ CROSS เป็็นระบบการจััดหาดิิจิทั
ิ ัลที่่�ช่่วยปรัับปรุุง
กระบวนการจััดหาให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพโดยใช้้ระบบอััตโนมััติิ สามารถ
เข้้าถึึงข้้อมููลได้้อย่่างโปร่่งใสและสืืบค้้นได้้ อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดต้้นทุุน
การดำำ�เนิินงาน โดยผู้้�ซื้้อ
� และผู้ข
้� ายทำำ�งานร่่วมกัันผ่่านระบบออนไลน์์
ซึ่่�งปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟได้้นำำ�ระบบจััดหา CROSS Procurement
มาเชื่่อ
� มต่อ
่ กัับระบบ Supplier Life Cycle Management (SLCM)
ซึ่่ง� ทำำ�หน้า้ ที่่�เป็็นศููนย์์กลางในการดููแลและสื่่อ
� สารกัับคู่่ค้
� า้ ของไทยเบฟ
ตั้้�งแต่่การลงทะเบีียนเป็็นคู่่�ค้้ารายใหม่่ การประเมิินความเสี่่� ยง
ด้้านความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของคู่่�ค้้า การยืืนยัันคำำ�สั่่�งซื้้�อ
และการแลกเปลี่่�ยนเอกสารผ่่านระบบ ทั้้�งนี้้� ระบบจััดหา CROSS
Procurement แบ่่งหน้้าที่่�การทำำ�งานหลัักออกเป็็น 4 ส่่วน คืือ
1. CROSS Source
	คััดสรรคู่�ค้
่ ้าที่่�มีศั
ี ักยภาพ ซึ่่�งพิิจารณาทั้้�งด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม หลัักธรรมาภิิบาล และศัักยภาพในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของคู่่�ค้้า โดยเชื่่อ
� มต่่อกัับระบบ Supplier Life Cycle
Management (SLCM) ครอบคลุุมตั้้�งแต่่การบัังคัับใช้้
แนวทางปฏิิบัติ
ั ิสำำ�หรับ
ั คู่่�ค้้า (Supplier Code of Practice)
การลงทะเบีียนคู่่�ค้้า การประเมิินศัักยภาพคู่่�ค้้า การสรรหาคู่่�ค้้า
ไปจนถึึงการเสนอราคา ประกวดราคาสิินค้้า และการคััดเลืือกคู่่ค้
� า้
2. CROSS Contract
	ร่่างและจััดทำ�สั
ำ ัญญากัับคู่่ค้
� า้ ผ่่านระบบที่่�ตรวจสอบย้้อนหลััง
ได้้โปร่่งใส รวมถึึงการบริิหารการซื้้�อสิินค้้าให้้อยู่่ภ
� ายใต้้
ข้้อกำำ�หนดของสััญญา
3. CROSS Buy
	ออกคำำ�สั่่�งซื้้�อและยืืนยัันการสั่่�งซื้้�อกัับคู่่�ค้้า และการเลืือกซื้้�อ
สิินค้้าผ่่านแค็็ตตาล็็อกสิินค้้าออนไลน์์ (e-Catalog)
4. CROSS SRM (Supplier Risk Management)
	ตรวจประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และหลัักธรรมาภิิบาล รวมไปถึึงด้้านอื่่น
� ๆ ได้้แก่่ ความน่่าเชื่่อ
� ถืือ
องค์์กร สภาพคล่่อง การดำำ�เนิินธุุรกิจ
ิ รวมถึึงข่่าวสารต่่าง ๆ
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อภาพลัักษณ์์ขององค์์กร โดยใช้้ฐานข้้อมููล
จากองค์์กรอิสร
ิ ะที่่�มีค
ี วามชำำ�นาญการในการประเมิินความเสี่่�ยง
ได้้แก่่ World Economic Forum, Dun & Bradstreet, GDACS
และ Semantic Visions เป็็นต้้น

SYNERGIZE
(เชื่อมกัน) ผสมผสาน
การทำ�งานร่วมกันระหว่าง
บุคลากรและเทคโนโลยีให้
เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟนำำ�ระบบ CROSS Procurement มาใช้้ในกระบวนการ
จััดหาอย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อช่่วยพััฒนาศัักยภาพในการ
เข้้าถึึงข้้อมููลที่่�มีค
ี วามแม่่นยำำ�ยิ่่ง
� ขึ้้�น เพิ่่�มขีีดความสามารถในการ
วิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล และช่่วยในการตััดสิินใจและกำำ�หนดกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ใน
การจััดหา รวมถึึงการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และทัันต่่อสถานการณ์์

ผลการดำ�เนินงานของโครงการ
สุุขภาพและความ
ปลอดภััยของพนัักงาน

ความยั่่ง
� ยืืน
ด้้าน
สิ่่� งแวดล้้อม

(Environmental)

ความยั่่ง
� ยืืน
ด้้านสัังคม
(Social)

ความยั่่ง
� ยืืน
ด้้านเศรษฐกิิจ
และ
ธรรมาภิิบาล
(Governance)

กำำ�กัับการใช้้นโยบาย
ด้้านการจััดหา (Compliance)

◊

◊

◊

บริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ในห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply
Chain Risk Management)

◊

◊

◊

ส่่งเสริิมการทำำ�งานร่่วมกััน
กัับคู่่ค้
� า้ (Supplier
Relationship Management)

◊

ความโปร่่งใสและการเข้้าถึึง
ข้้อมููลในระบบ (Transparency
and Data Visibility)

◊

พััฒนาบุุคลากร
(People Development)

◊

เพิ่่�มโอกาสทางธุุรกิิจกัับคู่่�ค้้า
(Business Opportunities)
พััฒนากระบวนการจััดหา
ให้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพและ
เป็็นมาตรฐานสากล
(Process Optimization
and Standardization)
ลดต้้นทุุนการจััดหา
(Cost Optimization)

◊
◊

◊
◊
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การจัดหาอย่างยั่งยืน

แบ่งปันคุณค่า
ความยั่่�งยืืนเป็็นสิ่่�งที่่�ภาคธุุรกิิจสนใจมานานแล้้ว แต่่ว่่าวัันนี้้�เราต่่างมีีคำำ�ถามสำำ�คััญที่่�ว่่า
แต่่ละภาคธุุรกิิจจะรวมตััวกัันได้้อย่่างไร รวมไปถึึงว่่าเราจะปรัับมุุมมองที่่�เน้้นการแข่่งขััน
ให้้เป็็นมุุมมองแห่่งความร่่วมมืือได้้อย่่างไร
ฐาปน สิิ ริวััิ ฒนภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ดร.คงกระพััน อิินทรแจ้้ง
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล
จำำ�กััด (มหาชน)

การทำำ�งานด้้านความยั่่�งยืืน ต้้องเริ่่ม
� ว่่า
� ต้้นจากความเชื่่อ
เรื่่อ
� งนี้้�เป็็นเรื่่อ
� งสำำ �คััญ และเมื่่�อเชื่่�อแล้้ว ต้้องทำำ�ให้้
ความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของธุุรกิิจ

ธีีรพงศ์์ จัันศิิริิ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด
(มหาชน)

ในช่่วงที่่�ประเทศไทยถููกจัับตามองเรื่่อ
� งสิิทธิิมนุุษยชน ตอนนั้้�น
เราคิิดว่่า แค่่องค์์กรของเราทำำ�ถููกต้้องแค่่นั้้�นยัังไม่่พอ แต่่เรา
ต้้องมั่่�นใจว่่าทั้้�งซััพพลายเชนของเราทำำ�งานอย่่างถููกต้้องด้้วย

ผู้้�บริิหารสููงสุุดของ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กััด (มหาชน) และบริิษััท ไทยยููเนี่่�ยน กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) แลกเปลี่่�ยน
วิิสััยทััศน์์ในเวทีีเสวนา “Decade of Sustainability in Action” ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรม Thailand Sustainability Expo 2020

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

ความมุ่่ง
� มั่่น
� และความสำำ�เร็็จ
ความร่่วมมืือเพื่่�อห่่วงโซ่่อุุปทานอย่่างยั่่ง
� ยืืน
•	ผลผลิิตทางการเกษตรที่่�เป็็นวััตถุดิ
ุ ิบหลัักในกระบวนการผลิิต
เครื่่อ
� งดื่่�มที่่�มีแ
ี อลกอฮอล์์ เครื่่อ
� งดื่่�มที่่�ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ และ
อาหารของไทยเบฟ ได้้แก่่ มอลต์์ น้ำำ�ตาล ปลายข้้าว น้ำำ�มัน
ั ปาล์์ม
และใบชา ไทยเบฟได้้คััดสรรคุณ
ุ ภาพวััตถุดิ
ุ ิบเป็็นอย่่างดีี โดย
ผ่่านกระบวนการจััดหาที่่�รับ
ั ผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
และสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล อาทิิ BonSucro, ProTerra,
SEDEX, RSPO เป็็นต้้น
•	จากการเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศและภััยพิิบัติ
ั ิทาง
ธรรมชาติิที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อยครั้้�งอาจส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณและ
ราคาของผลิิตผลทางการเกษตร รวมถึึงรายได้้และความเป็็นอยู่่�
ของเกษตรกรในพื้้�นที่่� ไทยเบฟได้้ทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้าอย่่าง
เต็็มที่่�เพื่่�อให้้ความรู้้�เกษตรกรในพื้้�นที่่�และให้้การสนัับสนุุนด้้าน
ทรััพยากรตามความเหมาะสม
ความยืืดหยุ่่น
� ทางธุุรกิิจและการบริิหารจััดการความเสี่่� ยง
•	ไทยเบฟคำำ�นึึงถึึงปััจจััยด้้านความยั่่�งยืืนในทุุกขั้้น
� ตอนของ
การจััดหา โดยกำำ�หนดให้้คู่�ค้
่ ้าทุุกรายรัับทราบแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
สำำ�หรับ
ั คู่่�ค้้า (Supplier Code of Practice) เพื่่�อเป็็นมาตรฐาน
ในการคััดกรองคู่่�ค้้าและตรวจสอบคุุณภาพอย่่างเข้้มงวด
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้กำำ�หนดความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ
คู่่�ค้้าเป็็นเกณฑ์์ในการประเมิินคุุณสมบััติิของคู่่�ค้้า การประกวด
ราคาและขั้้�นตอนการประเมิินผลงานหลัังการซื้้�อขาย

•	ไทยเบฟมีีกระบวนการระบุุคู่�ค้
่ ้ารายสำำ�คััญทุุกปีี เพื่่�อกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ในการบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์คู่�ค้
่ ้า รวมทั้้�งการจััด
ระดัับความสำำ�คััญในการใช้้ทรััพยากรและการบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้าให้้เหมาะสม ทั้้�งหมดนี้้�จะทำำ�ให้้บริิษััทสามารถ
ระบุุและบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นจากขั้้�นตอนการจััดหา
ทุุกขั้้น
� ตอนภายในห่่วงโซ่่อุุปทานได้้
การพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าภายในประเทศ
•	ในปีี 2563 สััดส่่วนการจััดหาจากคู่่�ค้้าภายในประเทศอยู่่ที่่
� �ปีล
ี ะ
ร้้อยละ 95 โดยไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับคู่่�ค้้าในพื้้�นที่่�บริิเวณ
ใกล้้เคีียงสถานประกอบการเป็็นอัันดัับแรก โดยพิิจารณาทั้้�งปััจจััย
ด้้านความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและผลกระทบทางเศรษฐกิิจ
เพื่่�อลดระยะทางในการขนส่่งและผลกระทบทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจ
เกิิดขึ้้�น โดยเฉพาะลดการใช้้น้ำ�มั
ำ น
ั และมลพิิษในอากาศ รวมถึึงการ
กระจายรายได้้ให้้แก่่คู่่�ค้้ารายย่่อยและสร้้างงานให้้แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่�น
•	การสร้้างศัักยภาพให้้กัับคู่่�ค้้าภายในประเทศผ่่านโครงการประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้า การให้้ความรู้้�ด้้านความยั่่�งยืืนแก่่คู่่�ค้้า และการ
ดำำ�เนิินโครงการด้้านความยั่่�งยืืนต่่าง ๆ ร่่วมกััน ทำำ�ให้้บริิษััทมีี
ทางเลืือกในการจััดหามากขึ้้�น และบรรเทาความเสี่่�ยงจากการ
มีีวัตถุ
ั ดิ
ุ ิบจำำ�กััด รวมถึึงความเสี่่�ยงจากการนำำ�เข้้าวััตถุดิ
ุ ิบและ
การบริิการจากต่่างประเทศ เช่่น ความล่่าช้้าจากการขนส่่งสิินค้้า
และการหยุุดชะงัักทางธุุรกิิจ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ทิศทางการดำ�เนินงาน

เป้าหมาย

ปี 2563

95%

ของคู่ค้าที่ไทยเบฟ
จัดหาสินค้าและบริการ
เป็นคู่ค้าภายในประเทศ

100%

ของคู่ค้ารายใหม่ได้รบ
ั
การประเมินด้านความยั่งยืน
ในการดำ�เนินธุรกิจ

100%

ของคู่ค้ายอมรับและปฏิบัติตาม
แนวทางปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้าของไทยเบฟ

100%

ของคู่ค้ารายสำ�คัญได้รบ
ั การตรวจสอบ
ณ สถานประกอบการ

เป้าหมาย

ปี 2573

100%

ของคู่ค้าที่ได้รบ
ั การประเมินและตรวจสอบ
ด้านความเสี่ยงทางความยั่งยืนโดยองค์กรอิสระ

100%

ของคู่ค้ากลุ่มกลยุทธ์มีการจัดทำ�และบังคับ
ใช้จรรยาบรรณของคู่ค้าของตนเอง

100%

ของวัตถุดิบหลักทางการเกษตรนั้น
ผ่านกระบวนการจัดหาอย่างมีความรับผิดชอบ

GRI 102-12, GRI 102-13, GRI 102-17, GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 415-1

การกำ�กับดูแลองค์กร
และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
ไทยเบฟยึึดมั่่น
� ในการปฏิิบััติิภายใต้้กรอบจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยมีี
ระบบบริิหารจััดการที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�ง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่อ
� สััตย์์ ความรัับผิิดชอบ และเป็็นธรรม เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่อ
� มั่่น
� อ
ื หุ้้�นและผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย รวมถึึงส่่งเสริิม
� และความมั่่น
� ใจให้้กัับผู้้ถื
ให้้บริิษััทมีีความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับสากล และมีีผลประกอบการที่่�ดีี
โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงผลกระทบในระยะยาว ซึ่่�งตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้ง
� ภาคธุุรกิิจ
ผู้้ล
� งทุุน ตลอดจนตลาดทุุนและสัังคมโดยรวม

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่ดีี
� ขององค์์กร
ไทยเบฟมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
ซึ่่�งสอดคล้้องกัับจรรยาบรรณของบริิษัท
ั โดยมีีการวางแผนจััดการ
บริิหารความยั่่ง
� ยืืนและความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมตามแนวทาง
การพััฒนาที่่�ยั่ง่� ยืืน และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างโปร่่งใส เพีียงพอ
เพื่่�อสร้้างความเชื่่อ
� มั่่น
� อ
ื หุ้้�น นัักลงทุุน พนัักงาน ลููกค้้า และ
� ให้้กัับผู้้ถื
ผู้้�มีส่
ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งมั่่น
� สนัับสนุุนและพััฒนา
ศัักยภาพทางธุุรกิิจให้้แก่่ลููกค้้า เพื่่�อสร้้างความเจริิญเติิบโต
อย่่างมั่่น
� อ
ื หุ้้�นในระยะยาว
� คงและยั่่ง� ยืืน และเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้ถื
โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กรด้้วย
คณะกรรมการบริิษัท
ั มีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการเป็็นผู้้�นำ�ข
ำ ององค์์กร
ดููแลความเป็็นผู้้�นำ�ข
ำ องธุุรกิิจโดยรวมในการกำำ�หนดทิิศทาง กลยุุทธ์์
วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินงาน และความสำำ�เร็็จในระยะยาวของ
บริิษัท
ั ในกลุ่่�มไทยเบฟ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของไทยเบฟเป็็นไป
ตามแผนธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ตามมติิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสุุจริิต
ภายใต้้กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึง
การกำำ�กัับดููแลให้้บริิษัท
ั ในกลุ่่�มไทยเบฟและบริิษัท
ั ย่่อยปฏิิบััติิตาม
กฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์และตลาดหลัักทรััพย์์อื่น
่� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง (สามารถศึึกษาโครงสร้้างองค์์กรและรายงานการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�ดีข
ี องบริิษัท
ั ได้้จากรายงานประจำำ�ปีี 2563 และบน
เว็็บไซต์์ www.thaibev.com)
อนึ่่�ง ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ได้้ออกมาตรการให้้บริิษัท
ั จดทะเบีียน
สามารถจััดประชุุมผู้ถื
�้ อ
ื หุ้้�นผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยต้้องปฏิิบััติิ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่กำ
� �ำ หนด เช่่น การจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้เ� ข้้าประชุุมและ
ผู้้�จััดเตรีียมการประชุุมในสถานที่่�จััดประชุุมเดีียวกัันไม่่เกิิน 6 คน
การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าของผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อย 72 ชั่่ว� โมง
ก่่อนวัันประชุุม และการปฏิิบััติิตามมาตรการการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้ถื
�้ อ
ื หุ้้�นได้้มีโี อกาสเข้้าร่่วมประชุุมและ
ได้้รัับข้้อมููลเท่่าเทีียมกััน และเพื่่�อช่่วยให้้บริิษัท
ั จดทะเบีียนสามารถ
จััดประชุุมผู้ถื
�้ อ
ื หุ้้�นได้้ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด สำำ�หรัับไทยเบฟได้้มีี

การจััดประชุุมเพื่่�อสื่่�อสารระหว่่างบริิษััทและผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ใน
ประเทศสิิ งคโปร์์ (Annual Information Meeting) ผ่่านสื่่� อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยการถ่่ายทอดสดผ่่านช่่องทาง Webcast เมื่่อ
�
วัันที่่� 19 มิิถุน
ุ ายน 2563 เพื่่�อให้้ผู้�ฝ
้ ากหลัักทรััพย์์ในประเทศสิิงคโปร์์
ได้้รัับข้้อมููลเท่่าเทีียมกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในการประชุุมผู้ถื
�้ อ
ื หุ้้�นใน
ประเทศไทย โดยผู้้เ� ข้้าร่่วมประชุุมสามารถส่่งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินงานของบริิษัท
ั เป็็นการล่่วงหน้้าเพื่่�อให้้กรรมการและ
ผู้้�บริิหารระดัับสููงชี้้�แจงในการประชุุม ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้เปิิดเผย
ข้้อมููลการชี้้�แจงดัังกล่่าวผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์สิง
ิ คโปร์์
(SGXNET) ในวัันเดีียวกััน สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการบริิษัท
ั
และคณะกรรมการย่่อยของไทยเบฟและบริิษัท
ั ย่่อยในกลุ่่�มไทยเบฟ
ได้้จััดให้้มีก
ี ารประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ เพื่่�อให้้กรรมการและ
ผู้้บ
� ริิหารระดัับสููงที่่�อยู่่�ทั้้�งประเทศไทยและต่่างประเทศมีีโอกาสเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นและให้้คำำ�แนะนำำ�ได้้ โดยปฏิิบััติิตาม
ระเบีียบและหลัักเกณฑ์์ที่่ก
� ฎหมายกำำ�หนด
นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้ประกาศใช้้นโยบายการรัับข้้อร้้องเรีียน
เพื่่�อเน้้นย้ำำ�ถึง
ึ การให้้ความสำำ�คััญกัับการรัับฟัังข้้อร้้องเรีียนจาก
กรรมการ ผู้้บ
� ริิหาร และพนัักงานของไทยเบฟ ทั้้�งนี้้� ปีี 2563 ไม่่พบ
รายการขััดแย้้งที่่�มีนัั
ี ยสำำ�คััญและไม่่พบข้้อร้้องเรีียนด้้านจริิยธรรม
ที่่�มีนัั
ี ยสำำ�คััญ
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จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ไทยเบฟกำำ�หนดจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยเจตนารมณ์์
มุ่่�งเน้้นพฤติิกรรมที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์สุุจริิต ปฏิิบััติิตามกฎหมาย
มีีศีล
ี ธรรมและจริิยธรรม ทั้้�งนี้้�คณะกรรมการ ผู้้บ
� ริิหาร และพนัักงาน
ทุุกคน ต้้องยึึดถือ
ื ปฏิิบััติิตาม เพื่่�อให้้บริิษัท
ั บรรลุุจุด
ุ มุ่่�งหมายในการ
รัักษาไว้้ซึ่่ง
� จรรยาบรรณและรัักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไว้้
อย่่างสม่ำำ�เสมอ พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเจริิญเติิบโต
ก้้าวหน้้า มีีความมั่่น
� คงยั่่ง
� ยืืน เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคม
ไทยเบฟมีีหน้้าที่่�ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงาน
ปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยคำำ�นึึงถึึงภาวะและปััจจััย
ความเสี่่�ยงทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคตและปฏิิบััติิต่อ
่ พนัักงาน ลููกค้้า และ
คู่่�ค้้าทุุกคนอย่่างถููกต้้องชอบธรรม บริิษััทมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทุุกคน
เข้้าใจเนื้้�อหาและความหมายจรรยาบรรณของบริิษััทที่่�กำำ�หนดไว้้
อย่่างถ่่องแท้้ และประกาศให้้บุค
ุ ลากรทุุกระดัับของบริิษัท
ั ทราบ
ประกอบกัับต้้องยอมรัับและยึึดถืือปฏิิบััติิโดยเคร่่งครััด หาก
บุุคลากรที่่�มีส่
ี ่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษัท
ั ในทุุกส่่วนให้้ความร่่วมมืือและ
ปฏิิบััติิอย่่างจริิงจัังภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
จะส่่งผลกัับบริิษััทดัังนี้้�
•	ช่่วยให้้บริิษััทรัักษาความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีส่
ี ่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
•	ทำำ�ให้้พนัักงานมีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน
•	ทำำ�ให้้เกิิดความเป็็นธรรมในองค์์กร
• พนัักงานมีีเกีียรติิมีศั
ี ักดิ์์�ศรี ี เป็็นคนดีี คนเก่่ง
• องค์์กรเป็็นที่่�ยอมรัับต่่อสัังคม
• เพื่่�อความผาสุุกของพนัักงาน

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

การต่่อต้้านการทุุจริิต
การทุุจริิตเป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมาย กระทบต่่อการแข่่งขัันแบบเสรีีและ
ผิิดจรรยาบรรณของบริิษััท ซึ่่�งทำำ�ให้้ชื่อ
่� เสีียงองค์์กรเสื่่�อมเสีีย
ทำำ�ให้้ผู้�มี
้ ส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรขาดความเชื่่อ
� มั่่น
� และกระทบ
ต่่อผลประกอบการบริิษััท
ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส มีีคุณ
ุ ธรรม ยึึดหลัักความ
ยุุติิธรรม และยึึดมั่่น
� ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�ง
คำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์สููงสุุดต่่อผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายจากการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ไทยเบฟจึึงได้้กำำ�หนด
นโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันเพื่่�อเป็็นเครื่่อ
� งมืือสำำ�คััญในการ
ตััดสิินใจและดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการคอร์์รััปชััน รวมถึึงเป็็น
แนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเสริิมสร้า้ งความมั่่น
� คงอย่่างยั่่ง
� ยืืน
ในอนาคต
หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ กฎระเบีียบ มาตรฐาน และกฎหมาย
กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่มีห
ี น้้าที่่�รัับผิิดชอบ ติิดตามและกำำ�หนด
ให้้มีรี ะบบรองรัับการต่่อต้้านการคอร์์รััปชัันที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ
โดยรายงานต่่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการเพื่่� อ
ตรวจสอบและทบทวนนโยบายให้้ทัันสมััยและสอดคล้้องกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังกำำ�หนดขอบเขต
การปฏิิบััติิตามนโยบายของทุุกฝ่่าย ดัังนี้้�
•	ผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีหน้้าที่่�เสริิมสร้า้ งความเข้้าใจในการปฏิิบััติิ
ตามนโยบาย พร้้อมทั้้�งร่่วมมืือกัับกรรมการ ผู้้�บัังคัับบััญชา
และพนัักงาน ช่่วยกัันสอดส่่องดููแล

•
•
•

กรรมการและพนัักงานมีีหน้้าที่่�รัักษามาตรฐานสููงสุุดในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจ
พนัักงานต้้องไม่่ทนหรืือเพิิกเฉย เมื่่อ
� พบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่าย
การทุุจริิตคอร์์รััปชััน
พนัักงานต้้องให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง

หากไม่่ปฏิิบััติิตามนโยบายอาจถืือเป็็นความผิิดทางวิินััยอย่่างร้้ายแรง
เป็็นการขััดต่่อสััญญาและเป็็นความผิิดอาญาของบุุคคลนั้้�น ๆ และ
อาจสร้้างความเสีียหายร้้ายแรงต่่อชื่่อ
� เสีียงและสถานะของบริิษััท
หากพบเห็็นการคอร์์รััปชัันให้้แจ้้งการกระทำำ�ดัังกล่่าวแก่่ผู้�บัั
้ งคัับบััญชา
หรืือหากพบบุุคคลที่่�กระทำำ�ผิิดจะถููกลงโทษตามกฎระเบีียบของบริิษััท
และดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมายต่่อไป

การรัับข้้อร้้องเรีียน
ไทยเบฟมีีนโยบายรัับข้้อร้้องเรีียนโดยสนัับสนุุนให้้พนัักงานแจ้้ง
ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่อ
� ยู่่�ในข่่ายต้้องสงสััยว่่าอาจเป็็นความผิิด
โดยไทยเบฟจะดำำ�เนิินการกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ในข่่ายต้้องสงสััยว่่า
อาจเป็็นความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นภายในอย่่างเข้้มงวด และพนัักงานที่่�แจ้้ง
ข้้อเท็็จจริิงอัันชอบธรรมจะไม่่ได้้รัับความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหายหากเป็็น
การแจ้้งข้้อร้้องเรีียนโดยสุุจริิต ซึ่่�งกระบวนการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนมีีดัังนี้้�
• หากกรรมการมีีข้อ
้ ร้้องเรีียน ให้้กรรมการแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
ดัังกล่่าวไปยัังประธานกรรมการตรวจสอบ
• หากพนัักงานมีีข้อ
้ ร้้องเรีียน ให้้พนัักงานแจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรผ่่านช่่องทางที่่�แนะนำำ� โดยระบุุชื่อ
่� และ
รายละเอีียดเพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อ แล้้วแจ้้งไปยัังบุุคคลที่่�มีห
ี น้้าที่่�
รัับผิิดชอบ
• พนัักงานทุุกคนสามารถแจ้้งข้้อมููลที่่�อยู่่�ในข่่ายอัันสงสััยมายััง
กรรมการผู้้�อำ�ำ นวยการใหญ่่โดยตรง ผ่่านทางอีีเมล
whistleblowing@thaibev.com หรืือส่่งมายัังผู้้บ
� ริิหารโดยตรง
• ไทยเบฟพร้้อมที่่�จะปกป้้องพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนที่่�มีี
มููลความจริิงโดยรัักษาข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับและจะดำำ�เนิินการกัับ
การกระทำำ�ความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเข้้มงวด
• พนัักงานที่่�แจ้้งข้้อเท็็จจริิงจะไม่่ได้้รัับความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหาย
ใด ๆ หากเป็็นการร้้องเรีียนโดยสุุจริิต
• ไทยเบฟจะดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสมเพื่่�อคุ้้�มครองกรรมการและ
พนัักงานจากความเสีียหายหรืือการถููกทำำ�ร้า้ ยอัันมีีสาเหตุุมาจาก
การแจ้้งข้้อร้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�น
เมื่่อ
� มีีพนัักงานแจ้้งข้้อร้้องเรีียน ไทยเบฟมีีมาตรการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
• ประเมิินเรื่่อ
� งที่่�ได้้รัับแจ้้งเพื่่�อตััดสิินใจว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร
ต่่อไป ซึ่่�งอาจเป็็นการสืืบสวนเป็็นการภายในหรืือส่่งเรื่่อ
� งต่่อเพื่่�อ
ดำำ�เนิินการสืืบสวนโดยบุุคคลภายนอก
• หากพบว่่าข้้อร้้องเรีียนเป็็นเท็็จหรืือโดยทุุจริิต หรืือมีีลัักษณะ
ประสงค์์ร้า้ ย หรืือปราศจากความรอบคอบ หรืือเพื่่�อประโยชน์์
ส่่วนบุุคคล การกระทำำ�ดัังกล่่าวถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิดซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�
การพิิจารณาความผิิดทางวิินััยตามที่่�ระบุุไว้้ในหััวข้้อการพิิจารณา
ความผิิดทางวิินััยและบทลงโทษในคู่่�มืือพนัักงานของไทยเบฟ
นอกจากนี้้�ยัังมีีการทำำ�ประชาสััมพัันธ์์ถึึงช่่องทางแจ้้งข้้อร้้องเรีียน
ผ่่านสื่่�อภายในองค์์กร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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การละเมิิดกฎระเบีียบข้้อบัังคัับและกฎหมาย
ไทยเบฟกำำ�หนดให้้พนัักงานต้้องปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของ
องค์์กรและข้้อกฎหมายของทุุกประเทศที่่�ไทยเบฟเข้้าไปดำำ�เนิิน
กิิจการ หากมีีการละเมิิดกฎระเบีียบข้้อบัังคัับใด ๆ ทั้้�งด้้านจรรยาบรรณ
ความเป็็นเลิิศขององค์์กร และสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนในสถานที่่�ประกอบการ
หรืือสถานที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ จะต้้องหยุุดการละเมิิดนั้้�นในทัันทีีและ
ใช้้มาตรการจััดการที่่�เหมาะสม ในปีี 2563 ไทยเบฟและกลุ่่�มไทยเบฟ
พบว่่า มีีการละเมิิดที่่�ไม่่รุน
ุ แรง และกรณีีรุน
ุ แรง โดยเป็็นการจััดกลุ่่�ม
ระดัับของการละเมิิดตามผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น โดยกำำ�หนดเกณฑ์์
ตามมููลค่่าทางการเงิิน กรณีีรุน
ุ แรง (Major Case) คืือ กรณีีที่่�มีี
ผลกระทบทางการเงิินมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 300,000 บาท และ
กรณีีไม่่รุน
ุ แรง (Minor Case) คืือกรณีีที่่�มีผ
ี ลกระทบทางการเงิิน
น้้อยกว่่า 300,000 บาท เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการละเมิิดกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและการทุุจริิตในองค์์กร ไทยเบฟมีีแนวทางแก้้ไขเบื้้�องต้้น
ดัังนี้้�
•	จััดให้้มีก
ี ารปฐมนิิเทศให้้กัับพนัักงานใหม่่และผู้้�บริิหาร
•	จััดให้้มีห
ี ลัักสููตรการอบรมแบบออนไลน์์
• ให้้ความสำำ�คััญในการสื่่�อสารและทำำ�ความเข้้าใจในจริิยธรรมใน
การปฏิิบััติิงานของพนัักงานและผู้้�บริิหาร(Business Ethics)
•	มุ่่�งมั่่น
� สาร ทำำ�ความเข้้าใจ และกำำ�หนดให้้พนัักงานและผู้้บ
� ริิหาร
� สื่่อ
ปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณเครืือไทยเบฟเวอเรจ
• หากไทยเบฟตรวจพบการทุุจริิต บริิษัท
ั จะดำำ�เนิินการขั้้�นเด็็ดขาด
ทัันทีีและอาจถููกดำำ�เนิินคดีี
•	จััดให้้มีก
ี ระบวนการตรวจสอบการทุุจริิตในองค์์กรอย่่าง
สม่ำำ�เสมอ โดยสำำ�นัักตรวจสอบภายใน ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบ
ในการตรวจสอบเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าไทยเบฟปฏิิบััติิตามกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและกฎหมาย

•

-	ปิิดสถานที่่�เสี่่�ยงต่่อการติิดต่่อโรคโควิิด 19 ได้้แก่่ สถานบัันเทิิง
สถานบริิการ สถานแสดงมหรสพ สถานประกอบกิิจการ
อาบ อบ นวด สถานประกอบการที่่�คล้้ายสถานบริิการ
-	ห้้ามร้้านอาหารจำำ�หน่่ายอาหารโดยวิิธีก
ี ารนั่่�งทานในร้้าน
-	ปิิดห้้างสรรพสิินค้้า โดยให้้จำ�ำ หน่่ายได้้แต่่เฉพาะสิินค้้าที่่�จำ�ำ เป็็น
ต่่อการดำำ�รงชีีวิต
ิ
-	ปิิดร้้านค้้าหรืือสถานประกอบการที่่�มีใี บอนุุญาตขายสุุรา
ประเภทที่่� 1 และประเภทที่่� 2 ส่่งผลให้้บริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ
ซึ่่�งมีีทั้้ง
ั ที่่�เป็็นผู้้�ผลิต
ิ และบริิษัท
ั ที่่�เป็็นผู้้ไ� ด้้รัับใบอนุุญาตขาย
� บริิษัท
สุุราประเภทที่่� 1 ไม่่สามารถจำำ�หน่่ายสุุราได้้ในช่่วงระยะเวลาหนึ่่�ง
-	กำำ�หนดช่่วงเวลาห้้ามบุุคคลออกนอกเคหสถาน เว้้นแต่่กรณีี
จำำ�เป็็นหรืือเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รัับสิิทธิิยกเว้้น
-	ห้้ามเดิินทางข้้ามจัังหวััดเว้้นแต่่กรณีีจำ�ำ เป็็น
ไทยเบฟจึึงต้้องวางแผนการผลิิต การจำำ�หน่่าย และการขนส่่งสิินค้้า
ให้้สอดคล้้องกัับอายุุการบริิโภคของสิิ นค้้าโดยไม่่ให้้กระทบกัับ
สภาพคล่่องของไทยเบฟ รวมถึึงสอดคล้้องกัับความต้้องการของ
คู่่�ค้้าเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค และเพื่่�อให้้การ
ประกอบกิิจการของไทยเบฟสามารถดำำ�เนิินต่่อไปโดยไม่่หยุุดชะงััก
อีีกทั้้�งเพื่่�อดููแลสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานให้้เกิิดความปลอดภััย
สำำ�หรัับพนัักงานในภาวะการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จึึงมีี
พนัักงานบางส่่วนปฏิิบััติิงานที่่�สถานที่่�ทำ�ำ งาน และพนัักงานบางส่่วน
ปฏิิบััติิงานที่่�บ้า้ นซึ่่�งสอดรัับกัับนโยบายของภาครััฐที่่�ต้้องการ
ให้้ประชาชนอยู่่�บ้้าน หยุุดเชื้้�อ เพื่่�อชาติิ นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้
ดููแลใส่่ใจกัับสภาพความเป็็นอยู่่�ของพนัักงานโดยการมอบ
แอลกอฮอล์์และหน้้ากากผ้้าและหน้้ากากอนามััยให้้แก่่พนัักงาน
สำำ�หรัับใช้้ในการป้้องกัันโรคโควิิด-19 รวมทั้้�งมอบของใช้้ที่่�จำ�ำ เป็็น
ต่่อการยัังชีีพให้้แก่่พนัักงานที่่�ได้้รัับผลกระทบ

หมายเหตุุ: รายละเอีียดของกรณีีละเมิิดที่่�ไม่่รุน
ุ แรงและกรณีีรุน
ุ แรงสามารถดูู
เพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.sustainability.thaibev.com

การปรัับตััวต่่อการเปลี่่ย
� นแปลง
ทางกฎหมาย
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับการปฏิิบััติิตามระเบีียบและข้้อบัังคัับ
ซึ่่�งลดความเสี่่�ยงในการถููกปรัับ การเพิิกถอนใบอนุุญาต ซึ่่�งมีี
ผลกระทบโดยตรงต่่อธุุรกิิจ ในปีี 2563 เกิิดสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั่่ว� โลกรวมทั้้�งประเทศไทย ภาครััฐจึึงได้้
ออกมาตรการทางกฎหมายเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาด
ในประเทศไทย ซึ่่�งมาตรการที่่�ภาครััฐกำำ�หนดไว้้นั้้น
� ง
� มีีบางเรื่่อ
ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟ
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีสำำ�นัักกฎหมายที่่�คอยดููแลการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้านกฎระเบีียบและกฎหมายในประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดย
ไทยเบฟมีีช่อ
่ งทางติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายจากการ
เป็็นสมาชิิกหอการค้้าไทย สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย และ
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งสืืบค้้นข้้อมููลกฎหมาย
และข่่าวสารจากเว็็บไซต์์ของหน่่วยงานราชการต่่าง ๆ เช่่น
สำำ�นัักเลขาธิิการนายกรััฐมนตรีี สำำ�นัักเลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี
สำำ�นัักงานเลขาธิิการสภาผู้้แ
� ทนราษฎร ราชกิิจจานุุเบกษา สำำ�นัักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีีกา เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในปีีที่่�ผ่่านมาไทยเบฟ
ได้้ปรัับเปลี่่�ยนนโยบายในการดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับมาตรการ
ทางกฎหมายของภาครััฐดัังนี้้�

ประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินในทุุกเขตท้้องที่่�ทั่่�วราชอาณาจัักร
ข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่่งพระราชกำำ�หนด
การบริิหารราชการในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน พ.ศ. 2548
รวมทั้้�งประกาศและคำำ�สั่่� งของจัังหวััดที่่�ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััด
ออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ พ.ศ. 2558
ซึ่่�งกำำ�หนดมาตรการควบคุุมไว้้ดัังนี้้�

•

พระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่� ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
พ.ศ. 2563
เดิิมการประชุุมผ่า่ นสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์จะต้้องดำำ�เนิินการตามประกาศ
คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 74/2557 เรื่่อ
� ง การประชุุมผ่่าน
สื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ลงวัันที่่� 27 มิิถุน
ุ ายน 2557 ซึ่่�งกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์
ไว้้ว่า่ หนึ่่�งในสามขององค์์ประชุุมต้้องอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันและ
ผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมดต้้องอยู่่�ในราชอาณาจัักรในระหว่่างการ
ประชุุม ซึ่่�งเป็็นไปได้้ยากในทางปฏิิบััติิ กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟจึึงไม่่
สามารถจััดประชุุมสำำ�หรัับการประชุุมที่่�กฎหมายบััญญััติิให้้ต้้องมีี
การประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และหลัักเกณฑ์์ดัังกล่่าวไม่่
สอดคล้้องกัับมาตรการการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Physical
Distancing) ที่่�ทางภาครััฐได้้กำำ�หนดไว้้เพื่่�อควบคุุมและลดการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก
จึึงมีีการออกพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่า่ นสื่่อ
� อิิเล็็กทรอนิิกส์์
พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 19 เมษายน 2563 เป็็นต้้นไป
เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การจััดประชุุมที่่�กฎหมายบััญญััติิ
ให้้ต้้องมีีการประชุุมสามารถประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้โดย
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การคััดเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะนำำ�มาใช้้ประโยชน์์เองเพิ่่�มขึ้้�น
นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานหรืือครอบครััวของพนัักงาน
เช่่าพื้้� นที่่�ของบริิษััททำำ�เกษตรกรรมเพื่่� อสร้้างรายได้้เสริิมให้้แก่่
ครอบครััวของพนัักงาน ซึ่่�งเป็็นการสร้้างความผููกพัันระหว่่าง
พนัักงานกัับองค์์กร รวมทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้ชาวบ้้านในชุุมชนรอบ
สถานประกอบการของกลุ่่�มบริิษััทและบุุคคลอื่่น
� เช่่าพื้้�นที่่�ของ
กลุ่่�มบริิษััททำำ�เกษตรกรรมเพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับบุุคคลเหล่่านั้้�น
ด้้วย โดยในรอบปีีบััญชีีนี้้�กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้ใช้้ประโยชน์์พื้้�นที่่�
เพิ่่มขึ้้
� จำำ�นวน 1,657 ไร่่ 17.45 ตารางวา และให้้พนัักงานหรืือครอบครััว
� น
ของพนัักงานเช่่า จำำ�นวน 10 ราย ชาวบ้้านรอบสถานประกอบการ
จำำ�นวน 9 ราย และบุุคคลอื่่น
� จำำ�นวน 3 ราย รวมพื้้�นที่่�ที่่�มีก
ี ารทำำ�
ประโยชน์์แล้้วทั้้�งสิ้้� นจำำ�นวน 2,612 ไร่่ 3 งาน 57.25 ตารางวา

ผู้้�ร่ว่ มประชุุมไม่่ต้้องอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกัันและไม่่ต้้องอยู่่�ใน
ประเทศไทยเท่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟจึึงมีีการจััดประชุุม
คณะกรรมการบริิษัท
ั ผ่่านสื่่อ
� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และกรรมการบางท่่าน
แม้้จะอยู่่�ในต่่างประเทศก็็สามารถเข้้าร่่วมประชุุมเพื่่� อแสดง
ความคิิดเห็็นได้้ ในการจััดประชุุมนี้้� กลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟ เลืือกใช้้
ระบบการประชุุมผ่า่ นสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่มี
� ค
ี วามมั่่น
� คงปลอดภััย
และปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรัักษาความมั่่น
� คงปลอดภััย
ของการประชุุมผ่า่ นสื่่อ
� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่ก
� ฎหมายกำำ�หนด

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค

•

•

พระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร (ฉบัับที่่� 47)
พ.ศ. 2561
เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดราคาโอนระหว่่างบริิษััทหรืือ
ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุค
ุ คลที่่�มีค
ี วามสััมพัันธ์์กััน ซึ่่�งก่่อนที่่�กฎหมาย
ฉบัับนี้้�จะมีีผลใช้้บัังคัับในวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2561 กรมสรรพากร
ได้้วางแนวทางปฏิิบััติิไว้้ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพากรที่่� ป. 113/2545
เรื่่อ
� ง การเสีียภาษีีเงิินได้้ของบริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุค
ุ คล
กรณีีการกำำ�หนดราคาโอนให้้เป็็นไปตามราคาตลาด ลงวัันที่่� 16
พฤษภาคม 2545 ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนดค่่าตอบแทน
ระหว่่างกัันโดยยึึดถืือปฏิิบััติิตามคำำ�สั่่�งดัังกล่่าวแม้้ว่า่ คำำ�สั่่�ง
ดัังกล่่าวจะไม่่มีสถ
ี านะเป็็นกฎหมายก็็ตาม ต่่อมาได้้มีก
ี ารแก้้ไข
ประมวลรััษฎากรเพื่่อ
� นำำ�หลัักการดัังกล่่าวมาบััญญััติิเป็็นกฎหมาย
โดยให้้อำ�ำ นาจกรมสรรพากรในการปรัับปรุุงทั้้�งรายได้้และรายจ่่าย
ของบริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุค
ุ คลที่่�มีค
ี วามสััมพัันธ์์กััน
หากการกำำ�หนดค่่าตอบแทนระหว่่างกัันไม่่เป็็นไปตามหลััก
Arm’s Length Price (ราคาของค่่าตอบแทน ค่่าบริิการ หรืือ
ดอกเบี้้�ย ซึ่่�งคู่่�สััญญาที่่�เป็็นอิิสระต่่อกัันพึึงกำำ�หนดโดยสุุจริิต
ในทางการค้้า กรณีีโอนทรััพย์์สิิน ให้้บริิการหรืือให้้กู้�ยืืม
้ เงิิน
ที่่�มีลัั
ี กษณะประเภท และชนิิดเดีียวกััน ณ วัันที่่�โอนทรััพย์์สิิน
ให้้บริิการ หรืือให้้กู้�ยืืม
้ เงิิน) ซึ่่�งกฎหมายดัังกล่่าวมีีผลใช้้บัังคัับ
กัับกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟตั้้�งแต่่รอบระยะเวลาบััญชีี 2563
เป็็นต้้นไป แต่่เมื่่�อกฎหมายเริ่่มมี
ี ลใช้้บัังคัับในปีี พ.ศ. 2562
� ผ
กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้เริ่่มดำ
� ำ�เนิินการเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักการดัังกล่่าว โดยได้้จััดเตรีียมเอกสารการกำำ�หนดราคา
โอนทั้้�งในภาพรวมของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทย่่อยแต่่ละบริิษััท
สำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และในรอบปีีบััญชีี
2563 นี้้�ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่� มเติิมในส่่ วนของกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์
โดยเริ่่มดำ
่ นเป็็นลำำ�ดัับแรก
� ำ�เนิินการในส่่วนของโรงงานเบีียร์์ก่อ
หลัังจากนั้้�นจึึงจะทยอยดำำ�เนิินการในส่่วนอื่่น
� ของกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์
และกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่น
� ต่่อไป

พระราชบััญญััติิภาษีีที่่�ดิินและสิ่่� งปลููกสร้้าง พ.ศ. 2562
มีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 13 มีีนาคม 2562 แต่่เริ่่มจัั
� ดเก็็บภาษีี
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างปีี พ.ศ. 2563 โดยเป็็นการยกเลิิกการ
จััดเก็็บภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิินซึ่่�งจััดเก็็บภาษีีจากค่่ารายปีี
(จำำ�นวนเงิินซึ่่�งทรััพย์์สิินนั้้�นสมควรให้้เช่่าได้้ในแต่่ละปีี)
ตามพระราชบััญญััติิภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิิน พ.ศ. 2475 และ
ยกเลิิกการจััดเก็็บภาษีีบำ�รุ
ำ งุ ท้้องที่่�ซึ่่ง
� จััดเก็็บจากราคาปานกลาง
ของที่่�ดิินตามพระราชบััญญััติิภาษีีบำ�รุ
ำ ง
ุ ท้้องที่่� แล้้วเปลี่่�ยนมา
จััดเก็็บเป็็นภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างซึ่่�งจััดเก็็บภาษีีจากราคา
ประเมิินที่่�ดิน
ิ และสิ่่�งปลููกสร้้าง กลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟได้้ตระหนัักถึึง
หลัักการการจััดเก็็บภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไป จึึงมีีนโยบายให้้บริิหารจััดการที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างของ
บริิษััทให้้เหมาะสมกัับสภาพของที่่�ดิินและก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�ม
ทางเศรษฐกิิจทั้้�งต่่อบริิษััท พนัักงาน ชุุมชนและประเทศ โดย

•

พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่ วนบุุคคล พ.ศ. 2562
แม้้จะมีีการยกเว้้นการใช้้บัังคัับกฎหมายในส่่วนของการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล การร้้องเรีียน
ความรัับผิิดทางแพ่่ง และบทกำำ�หนดโทษ ออกไปจนถึึงวัันที่่� 31
พฤษภาคม 2564 แต่่กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟก็็ให้้ความสำำ�คััญกัับการ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลโดยกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟจะขอความยิินยอม
ในการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากบุุคคลต่่าง ๆ และแจ้้งวััตถุุประสงค์์
ของการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้บุค
ุ คลเหล่่านั้้�นทราบ และจะใช้้
ข้้อมููลส่่วนบุุคคลตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ขอความยิินยอมไว้้ เว้้นแต่่
เป็็นกรณีีที่่�กฎหมายยกเว้้นให้้สามารถทำำ�ได้้โดยไม่่ต้้องขอความ
ยิินยอม รวมทั้้�งได้้มีก
ี ารปรัับปรุุงแบบฟอร์์มใบสมััครงาน สััญญา
จ้้างงาน และเอกสารสััญญาต่่าง ๆ รวมทั้้�งการใช้้งานเว็็บไซต์์ต่า่ ง ๆ
ของกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟให้้สอดคล้้องกัับหลัักเกณฑ์์ของกฎหมาย
ในปััจจุุบััน เพื่่�อไม่่ให้้กระทบสิิทธิิของบุุคคลที่่�เป็็นเจ้้าของข้้อมููล
ส่่วนบุุคคลนั้้�น

•

ประกาศสำำ �นัักนายกรััฐมนตรีี เรื่่อ
� ง ห้้ามขายเครื่่อ
� งดื่่�ม
แอลกอฮอล์์โดยวิิธีีการหรืือในลัักษณะการขายทาง
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563
กฎหมายฉบัับนี้้�จะมีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัันที่่� 7 ธัันวาคม 2563
เป็็นต้้นไป ซึ่่�งห้้ามไม่่ให้้มีก
ี ารขายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์โดยวิิธีก
ี าร
ขายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการขาย
เครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ด้้วยวิิธีก
ี ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่อผู้้�บริิโภค
โดยตรง หรืือเป็็นการดำำ�เนิินการใด ๆ ในลัักษณะการเชิิญชวน
ให้้ซื้้อ
� หรืือการเสนอขายรวมไปถึึงการขายสิินค้้าหรืือบริิการต่่อ
ผู้้บ
� ริิโภคโดยตรงด้้วยการตลาด หรืือบริิการการขายเครื่่อ
� งดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ในลัักษณะของการสื่่�อสารข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยผู้้�ขายและผู้้�บริิโภคซื้้�อขายได้้โดยไม่่ต้้องพบกััน แต่่ไม่่ใช้้บัังคัับ
กัับการซื้้�อขายและการชำำ�ระราคาเครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์ด้ว้ ยวิิธีก
ี าร
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ จุุดขายในร้้านค้้า ร้้านอาหาร หรืือสถานที่่�ที่่�ให้้
บริิการเครื่่อ
� งดื่่ม
� แอลกอฮอล์์ ซึ่่�งกฎหมายฉบัับนี้้�ไม่่ได้้ส่่งผลกระทบ
ต่่อกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟโดยตรงเนื่่�องจากบริิษััทไม่่ได้้เสนอขาย
เครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ทางสื่่อ
� อิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้แก่่ผู้บ
�้ ริิโภคโดยตรง
แต่่อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียบางราย ซึ่่�งไทยเบฟจะ
แนะนำำ�ให้้ผู้�ที่่
้ �ขายทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์แก่่ผู้�บ
้ ริิโภคโดยตรงปฏิิบััติิ
ให้้ถููกต้้องตามกฎหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ไทยเบฟและการดำำ�เนิินงาน
ที่่เ� กี่่ย
� วข้้องกัับนโยบายสาธารณะ

ตััวอย่่างการมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุน
องค์์กรต่่าง ๆ

ไทยเบฟมีีระบบการบริิหารจััดการที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และ
กำำ�หนดนโยบายต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวม
และเป็็นกลาง โดยเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมและให้้การสนัับสนุุนองค์์กร
ของภาครััฐและภาคเอกชน โดยในปีีที่่ผ่
� า่ นมาไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินงาน
ร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ ด้้วยวััตถุุประสงค์์ดัังนี้้�

•

หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจมีีขีด
ี ความสามารถในการแข่่งขััน ไทยเบฟได้้ร่ว่ มกัับ
คณะกรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทยและ
เครืือข่่ายผู้้ป
� ระกอบการเสนอแนะแนวทางการแก้้ไขปััญหา การพััฒนา
และการยกระดัับศัักยภาพผู้้ป
� ระกอบการเชื่่อ
� มโยงนโยบายภาครััฐ
ที่่�สำำ�คััญ ๆ เช่่น ร่่วมกำำ�หนดแนวทางการค้้าและการลงทุุนภายใต้้
สภาธุุรกิิจไทยเวีียดนาม การสร้้างความเชื่่�อมั่่�นในสถานการณ์์
การระบาดของโรคโควิิด-19 ในประเทศ ผลัักดัันการช่่วยเหลืือ
ประชาชนและนัักศึึกษาให้้มีรี ายได้้ สนัับสนุุนการจััดสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
“คู่่�มืือในการดำำ�เนิินธุุรกิิจแบบปลอดภััย” ใช้้เป็็นแนวทางการปรัับตััว
ของผู้้ป
� ระกอบการและประชาชนตามมาตรการต่่าง ๆ ด้้วยวิิถีใี หม่่
“New Normal” ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นภารกิิจเพีียงบางส่่วนที่่�ไทยเบฟ
ร่่วมผลัักดััน เพื่่�อสร้้างผลประโยชน์์สููงสุุดให้้แก่่บริิษััทและ
ภาคอุุตสาหกรรม

•

สถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์และรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่� งแวดล้้อม
แห่่งประเทศไทย (TIPMSE) ภายใต้้สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย
ส่่งเสริิมหลััก 3Rs ได้้แก่่ การลดการใช้้ (Reduce) การใช้้ซ้ำ�ำ (Reuse)
และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle) รวมถึึงแนวทางปฏิิบััติิด้้าน
บรรจุุภััณฑ์์ที่่�มุ่่�งเน้้นการรัักษาสิ่่� งแวดล้้อมที่่�ยั่่�งยืืน ด้้วยการ
สนัับสนุุนการสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วและวััสดุุ
รีีไซเคิิลตั้้�งแต่่ต้น
้ ทางจนถึึงปลายทาง การรณรงค์์และประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึก
ึ ในการคััดแยกขยะให้้แก่่ทุก
ุ ภาคส่่วน ซึ่่�งไทยเบฟ
ให้้การสนัับสนุุนสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยด้้านการวิิจััย
และพััฒนาสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่ง� ยืืน พร้้อมทั้้�งส่่งเสริิมการใช้้
หลััก 3Rs ด้้วยการฝึึกอบรม สััมมนา รวมถึึงแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ระหว่่างคู่่�ค้้าในอุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่�ม ซึ่่�งเป็็นความร่่วมมืือของ
ภาคเอกชนในการบริิหารจััดการของเสีียจากบรรจุุภััณฑ์์ ที่่�มุ่่�งเน้้น
การลดผลกระทบต่่อสิ่่� งแวดล้้อมและยัังสามารถช่่วยการจััดการ
ของเสีียจากบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศไทยให้้ดีียิ่่ง
� ขึ้้�น

1.	เพื่่�อประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์และเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน
ให้้แข็็งแกร่่งมากขึ้้�น ไทยเบฟร่่วมมืือกัับ หอการค้้าไทยและ
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย สภาธุุรกิิจไทย-เวีียดนาม สมาคมการจััดการธุุรกิิจ
แห่่งประเทศไทย UN Global Compact และสมาคมเครืือข่่าย
โกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย และการเป็็นประธานสภา
ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจไทย-สหราชอาณาจัักร (Thai-UK Business
Leadership Council: TUBLC)
2.	เพื่่�อขยายเครืือข่่ายการเติิบโตร่่วมกัับบริิษััทต่่าง ๆ ใน
อุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่�ม อุุตสาหกรรมอาหาร ไทยเบฟให้้การ
สนัับสนุุนกิิจกรรม การเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมแบ่่งปัันข้้อมููลในด้้าน
ต่่าง ๆ หรืือการสนัับสนุุนงบประมาณ ภายใต้้ความมุ่่�งหวัังใน
การสานต่่อนโยบายภาครััฐและภาคเอกชน ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การ
ส่่งเสริิมและพััฒนาอุุตสาหกรรมโดยรวมให้้เติิบโตอย่่าง
แข็็งแกร่่งอย่่างยั่่ง
� ยืืนและมั่่น
� คง
ไทยเบฟสนัับสนุุนสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย หอการค้้าไทย
และสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย เป็็นหลัักเนื่่อ
� งจากทั้้�งสององค์์กร
เป็็นนิิติิบุุคคลที่่�เป็็นตััวแทนผู้้�ประกอบการภาคเอกชนในการ
ประสานงานนโยบายและดำำ�เนิินการกัับภาครััฐ ให้้คำำ�ปรึึกษาและ
เสนอแนะแก่่รััฐบาล เป็็นแกนกลางในการประสานงานให้้เกิิดความ
ร่่วมมืือที่่�จะส่่งเสริิมการแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลและร่่วมพััฒนาธุุรกิิจ
การค้้า การลงทุุน ตลอดจนปกป้้องสิิทธิิ และความยุุติิธรรม
ที่่�สมาชิิกพึึ งได้้รัับอย่่างเต็็มภาคภููมิิทั้้�งในระดัับประเทศ และ
ระดัับสากล นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิม สนัับสนุุนการศึึกษา วิิจััย อบรม
เผยแพร่่วิช
ิ าการและเทคโนโลยีีด้า้ นอุุตสาหกรรมและการค้้า

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
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•

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
รายปีี และงานกิิจกรรมต่่าง ๆ สนัับสนุุนค่่าธรรมเนีียมสมาชิิก
และมอบทุุนวิิจััยเพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการบรรจุุภััณฑ์์ ร่่วมเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในพลัังขัับเคลื่่�อนการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่ง
� ยืืน
ภายใต้้แนวคิิดบรรจุุภััณฑ์์เป็็นวััตถุุดิิบ เพื่่� อรณรงค์์ให้้ทุุก
ภาคส่่วนร่่วมกัันคััดแยกบรรจุุภััณฑ์์ใช้้แล้้วออกจากขยะตั้้�งแต่่
ต้้นทาง เพื่่�อลดผลกระทบกัับสิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทยอย่่าง
ยั่่ง
� ยืืน อีีกทั้้�งยัังได้้เข้้าร่่วมประชุุมหารืือร่่วมกัับกระทรวง
อุุตสาหกรรม เพื่่�อร่่วมแก้้ไขปััญหาสิินค้้าขาดแคลนในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งไทยเบฟ
ยืืนยัันว่่าสิินค้้าไม่่ขาดแคลน และเพีียงพอต่่อการบริิโภค
ของประชาชน

•

สภาผู้้�นำำ�ธุุรกิิจไทย-สหราชอาณาจัักร (Thai-UK Business
Leadership Council: TUBLC)
ไทยเบฟในฐานะประธานสภาผู้้�นำำ�ธุุรกิิจไทย-สหราชอาณาจัักร
มีีความมุ่่�งมั่่น
� ตั้้�งใจที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างความเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจระหว่่างสองประเทศ โดยการรัับฟัังและประสาน
ความร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจเพื่่�อส่่งเสริิมโอกาสทางการค้้าและ
การลงทุุน แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจให้้กัับผู้้�ประกอบการไทย
และสหราชอาณาจัักร รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นการผลัักดัันประเด็็น
ข้้อเสนอของภาคเอกชนแก่่ภาครััฐ เพื่่�อเสริิมสร้า้ งขีีดความ
สามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจของทั้้�งสองประเทศ โดยแบ่่ง
การขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานออกเป็็น 2 หน่่วยงานเฉพาะกิิจ
คืือ
1)	ส่่งเสริิมการลงทุุน (Trade and Investment Promotion
Taskforce) เพื่่�อเชื่่อ
� มโยงให้้เกิิดการค้้าและการลงทุุน
ระหว่่างกััน และ
2)	ประเมิินนโยบายการค้้า (Trade Policy Review Taskforce)
เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในข้้อระเบีียบการค้้าระหว่่างประเทศ
และเป็็นพลัังในการผลัักดัันข้้อเสนอหรืือประเด็็น
ทางการค้้าที่่�เป็็นประโยชน์์กัับทั้้�งสองประเทศ
โดยที่่�ผ่่านมาได้้มีก
ี ารประชุุมหารืือร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
ภาคเอกชน ภาควิิชาการ และประชาชน อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อ
เตรีียมความพร้้อมในการรองรัับกัับความท้้าทายใหม่่ ๆ อาทิิ
การสััมมนา Brexit หรืือการที่่�สหราชอาณาจัักรถอนตััวจาก
การเป็็นสมาชิิกสหภาพยุุโรป ซึ่่�งจะกระทบต่่อกฎระเบีียบข้้อบัังคัับ
ในการค้้าการลงทุุน รวมทั้้�งการส่่งออกสิินค้้าของไทยไปยััง
สหราชอาณาจัักร

•

สภาธุุรกิิจไทย-เวีียดนาม (Thai-Vietnam Business Council)
ร่่วมเป็็นคณะกรรมการ และเข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่าง ๆ ซึ่่�งจะเป็็น
กลไกสำำ�คััญในการเสริิมสร้า้ งความสััมพัันธ์์ในมิิติิต่่าง ๆ อาทิิ
การค้้าการลงทุุน และร่่วมผลัักดัันการแก้้ปัญ
ั หาอุุปสรรค
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจระหว่่างไทยและเวีียดนาม โดยที่่�ผ่่านมา
ไทยเบฟได้้ร่ว่ มกัับสภาธุุรกิิจไทย-เวีียดนาม ซีี อาเซีียน และ
SCG Group เป็็นเจ้้าภาพจััดงานสััมมนา “Thailand-Vietnam
on Mutual Growth and Development” ณ ซีี อาเซีียน
ถนนรััชดาภิิเษก เพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์ ขยายเครืือข่่าย
ทางด้้านธุุรกิิจ แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นระหว่่างผู้้�ประกอบการ
ไทยและเวีียดนามในการพััฒนาศัักยภาพทางการค้้าการ
ลงทุุนกัับประเทศเวีียดนามให้้แก่่ผู้�ป
้ ระกอบการของไทย

•

สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (Thailand
Management Association: TMA)
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง
� ในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมขององค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร เพื่่�อสร้้างคนดีีคนเก่่งให้้
กัับประเทศ และยกระดัับขีีดความสามารถในการแข่่งขัันของธุุรกิิจ
และประเทศไทย เตรีียมความพร้้อมให้้นัักธุุรกิิจเพื่่�ออนาคตที่่�ยั่ง
่� ยืืน
โดยมีีผู้บ
�้ ริิหารไทยเบฟทำำ�หน้้าที่่�เป็็น Advisory Committee of
TMA Center for Competitiveness และ Steering Committee
of TMA Center for Competitiveness รวมทั้้�งให้้การสนัับสนุุน
งบประมาณในการดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ของสมาคมจััดการธุุรกิิจ
แห่่งประเทศไทย อาทิิ Thailand Competitiveness Conference
ซึ่่�งเป็็นกิิจกรรมที่่�เปิิดโอกาสให้้ภาคธุุรกิิจนำำ�เสนอแนวคิิดในการ
ทำำ�ให้้องค์์กรสามารถแข่่งขัันได้้อย่่างรวดเร็็วและทัันสมััย ตอบโจทย์์
ผู้้�บริิโภค, Sustainability Forum มุ่่�งเน้้นการนำำ�เสนอแนวทาง
การดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืน
(UN SDGs), Digital Management Forum ซึ่่�งมีีผู้บ
�้ ริิหารไทยเบฟ
ร่่วมแสดงวิิสััยทััศน์์เกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการดิิจิทัั
ิ ลและเป็็น
ข้้อมููลที่่�ทัันสมััยเป็็นประโยชน์์ต่่อการบริิหารองค์์กร เป็็นต้้น

•

UN Global Compact และสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ก
แห่่งประเทศไทย
ในปีี 2562 ไทยเบฟเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิก UN Global Compact
(UNGC) กรอบความร่่วมมืือการพััฒนาเพื่่�อความยั่่ง
� ยืืนแห่่ง
สหประชาชาติิ เพื่่�อขยายความร่่วมมืือจากบริิษัท
ั ต่่าง ๆ ทุุกภาคส่่วน
อุุตสาหกรรม มููลนิิธิิ องค์์กรไม่่แสวงหากำำ�ไร ให้้ทุุกองค์์กร
มีีเป้้าหมายความยั่่ง� ยืืนในการดำำ�เนิินกิิจการ ทั้้�งการวางยุุทธศาสตร์์
และการปฏิิบััติิการที่่�สอดคล้้องกัับหลัักสากล 10 ประการของ
UNGC ซึ่่�งครอบคลุุม 4 มิิติิสำำ�คััญ ได้้แก่่ การต่่อต้้านการทุุจริิต
การปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม มาตรฐานแรงงาน และสิิทธิิมนุษ
ุ ยชน
โดยไทยเบฟได้้เข้้าร่่วมการสััมมนาและการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ
จััดโดยสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย หรืือ
Global Compact Network Thailand (GCNT) เพื่่�อผลัักดัันให้้
องค์์กรและเครืือข่่ายสมาชิิกมีีวิสัั
ิ ยทััศน์์ที่่�ชััดเจนในการขัับเคลื่่�อน
ธุุรกิิจที่่�ยั่ง
่� ยืืน สอดคล้้องกัับหลัักสิิทธิิมนุษ
ุ ยชนและเป้้าหมายของ
องค์์การสหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการพััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืนทั้้�ง 17 ประการ

•	เครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย
(Thailand Supply Chain Network: TSCN)
ไทยเบฟผสานความร่่วมมืือกัับ 7 บริิษัท
ั เอกชนของไทย ในการจััดตั้้�ง
เครืือข่่าย TSCN เพื่่�อบููรณาการความร่่วมมืือและเพิ่่�มพูู นการลงทุุน
ระหว่่างกัันทั้้�งในปััจจุุบัันและการต่่อยอดในอนาคต โดยการดำำ�เนิินงาน
ของเครืือข่่าย TSCN มีีวััตถุป
ุ ระสงค์์สำำ�คััญ 3 ประการ ได้้แก่่
(1) เพื่่�อร่่วมกัันปกป้้องมููลค่่าของการลงทุุน อาทิิ การบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ กฎหมายธุุรกิิจ การเงิิน ความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคมขององค์์กร (2) เพื่่อ
� ร่่วมกัันสร้้างเสริิมคุณ
ุ ค่่าของการลงทุุน
ซึ่่�งรวมถึึงการสร้้างความร่่วมมืือ เพื่่� อส่่ งเสริิมประสิิ ทธิิภาพ
การดำำ�เนิินงานที่่�มีอ
ี ยู่่�เดิิม อาทิิ Cross-Selling Cross-Training
การลงทุุนร่่วม การใช้้ทรััพยากรร่่วมกััน และ (3) เพื่่�อร่่วมกัันสร้้าง
นวััตกรรมและต่่อยอดการลงทุุน ในโครงการความร่่วมมืือที่่�ไม่่เคย
ดำำ�เนิินการมาก่่อน เช่่น การสร้้าง Online Platform ร่่วมกัับ
กองทุุนร่่วมเพื่่�อการลงทุุนในสตาร์์ทอััพ (Startup) Cross-Sharing
ทัักษะพนัักงาน การใช้้นัักพััฒนาโปรแกรมสำำ �หรัับโครงการ
ในประเทศไทย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ในอนาคตเครืือข่่าย TSCN มีีแผนงานที่่�จะขยายขอบเขตการบููรณาการความร่่วมมืือไปยัังประเทศอื่่น
� ๆ ในอาเซีียน หรืือใน ASEAN+3 (ญี่่�ปุ่่�น
สาธารณรััฐประชาชนจีีน และสาธารณรััฐเกาหลีีใต้้) โดยในเบื้้�องต้้น เครืือข่่าย TSCN แบ่่งกลุ่่�มงานออกเป็็น 5 กลุ่่�ม เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของ
การบริิหารจััดการ ประกอบด้้วย กลุ่่�มงานโลจิิสติิกส์์และห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน กลุ่่�มงานด้้านสุุขภาพ กลุ่่�มงานด้้านความยั่่ง
� ยืืนและเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
กลุ่่�มงานด้้านการศึึกษา และกลุ่่�มงานความภาคภููมิิใจแห่่งอาเซีียน (Pride of ASEAN)

หมายเหตุุ
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับค่่าใช้้จ่า่ ยที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับนโยบายสาธารณะ สามารถดููเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� www.sustainability.thaibev.com
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สรุปประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ตัวชีว้ ด
ั
GRI 201-1

GRI 204-1

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560

2561

2562

2563

ความสามารถทางธุรกิจ
รายได้รวม (ประจำ�ปี)

ล้านบาท

สัดส่วนรายได้ที่เกิดจากประเทศไทย

ร้อยละ

190,697

232,598

274,110

259,392

97

75

70

74

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ

ร้อยละ

3

25

30

26

เงินปันผล (ประจำ�ปี)

ล้านบาท

16,824

9,793

12,054

11,553

ต้นทุนการขาย

ล้านบาท

131,899

162,477

189,966

178,620

ค่าใช้จา่ ยด้านผลประโยชน์พนักงาน

ล้านบาท

14,318

18,265

21,880

20,008

การจัดซือ
้ จัดหา
การจัดหาโดยใช้ค่ค
ู ้าภายในประเทศ
จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

97

96

98

97

มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

97

91

93

92

จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

95

95

96

94

มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

96

92

89

89

จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

98

97

99

99

มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)

ร้อยละ

99

91

99

98

จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ (ธุรกิจอาหาร)

ร้อยละ

-

-

99

99

มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ (ธุรกิจอาหาร)

ร้อยละ

-

-

99

95

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ตัวชีว้ ด
ั
GRI 302-1

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2561

2562

2563

การใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด

เมกะจูล

6,548,882,864

การใช้พลังงานภายในองค์กรจากแหล่งทีใ่ ช้แล้วหมดไป

เมกะจูล

4,217,717,527

3,842,134,240

4,449,797,246

4,195,263,011

• 	 น้ำ�มันเตา

เมกะจูล

1,817,833,830

1,364,409,734

1,125,218,753

1,213,782,760

• 	 ก๊าซธรรมชาติ

เมกะจูล

112,984,871

3,298,576

19,089,673

69,188,652

6,272,113,885 8,230,240,250

8,233,894,388

• 	 น้ำ�มันรียส
ู

เมกะจูล

0

64,885,721

316,760,421

225,289,606

• 	 น้ำ�มันเบนซิน

เมกะจูล

4,584,687

4,303,097

4,308,057

4,881,195

• 	 น้ำ�มันดีเซล

เมกะจูล

1,137,919,666

997,922,778

1,083,453,896

993,854,964

• 	 ถ่านหินบิทม
ู ินัส

เมกะจูล

1,040,995,429

1,300,044,619

1,719,556,012

1,463,530,288

• 	 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เมกะจูล

103,399,044

107,269,714

181,410,434

224,735,545

การใช้พลังงานจากเชือ
้ เพลิงทีเ่ กิดขึน
้ ทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล

1,190,073,807

1,072,622,936

2,658,773,769

2,960,910,252

• 	 ก๊าซชีวภาพ

เมกะจูล

583,460,442

565,276,866

668,481,859

629,994,793

• 	 น้ำ�กากส่าเข้มข้น

เมกะจูล

558,402,242

451,631,413

269,827,965

508,714,007

• 	 แอลกอฮอล์หัว-หาง

เมกะจูล

48,211,123

55,714,657

54,483,922

64,632,383

• 	 เศษไม้

เมกะจูล

0

0

1,631,099,974

1,673,871,138

• 	 แกลบ

เมกะจูล

0

0

34,279,740

35,079,676

• 	 เชือ
้ เพลิงชีวมวล

เมกะจูล

0

0

600,310

48,618,255

ไฟฟ้าและไอน้ำ�ที่ซอ
ื้ จากภายนอก

เมกะจูล

1,172,076,339

1,085,069,893

1,291,715,097

1,262,064,027

• 	 ไฟฟ้า

เมกะจูล

1,094,353,260

991,558,614

1,165,983,325

1,125,758,020

• 	 ไอน้ำ�

เมกะจูล

77,723,079

93,511,279

125,731,773

136,306,007

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากแหล่งที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล

456

442,337

392,535

536,199

• 	 พลังงานแสงอาทิตย์

เมกะจูล

456

442,337

392,535

536,199

ไฟฟ้าที่ขายสู่ภายนอก

เมกะจูล

30,985,265

35,977,518

170,438,396

153,463,100

• 	 ไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่ขายได้

เมกะจูล

30,985,265

35,977,518

170,438,396

153,463,100

ไอน้ำ�ที่ขายจากแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป

เมกะจูล

0

0

0

363,566

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่ม (9) (12)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

215.48

204.33

244.89

245.97

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
สุรา (9)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

565.59

555.09

701.09

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

198.86

213.01

218.25

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่มโออิชิ

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

119.65

111.48

130.00

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เสริมสุข

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

50.18

43.16

41.83

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่ม
ประเทศไทย (12) (9)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

215.48

204.33

232.94

232.19

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่ม (GRGI) (2)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

592.44

527.05

• 	 อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่ม (Inver House) (2)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

757.44

855.71

เมกะจูลต่อกิโลกรัม

8.86

6.83

6.93

8.14

24,842

19,883

46,561

24,867

18,233

16,170

0

734

18,233

16,904

อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร
GRI 303-3

2560

การใช้พลังงานภายในองค์กร

การใช้ทรัพยากรน้ำ�แยกตามประเภทของแหล่งน้ำ�

676.22
231.02
137.76
35.19

(3)

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ�ทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ฉีด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ > 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�ผิวดินทั้งหมด

ล้านลิตร

18,827

15,128

18,827

15,128
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ตัวชีว้ ด
ั

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

• 	 น้ำ�บาดาล (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�บาดาล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ > 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�บาดาลทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ทะเล (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ทะเล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ >1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�ทะเลทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทัง
้ หมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ>
1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�จากแหล่งภายนอก (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�จากแหล่งภายนอก (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ>
1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�จากแหล่งภายนอกทั้งหมด

2560

2561

2562

3,892

3,435

3,892

3,435

0

0

0

0

0

0

0

0

2563

4,249

5,670

0

0

4,249

5,670

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,465

2,130

134

163

2,479

1,320

ล้านลิตร

2,123

1,320

1,599

2,293

ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ�ทั้งหมดในพื้นที่ที่มี
ความเครียดของน้ำ�

ล้านลิตร

N/A

N/A

25,000

13,298

• 	 น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

9,638

8,888

• 	 น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ > 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

• 	 ปริมาณน้ำ�ผิวดินทั้งหมด

ล้านลิตร

9,638

8,888

• 	 น้ำ�บาดาล (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

2,640

3,393

• 	 น้ำ�บาดาล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ > 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

• 	 ปริมาณน้ำ�บาดาลทั้งหมด

ล้านลิตร

2,640

3,393

• 	 น้ำ�ทะเล (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

• 	 น้ำ�ทะเล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ > 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

0

0

0

0

0

0

• 	 ปริมาณน้ำ�ทะเลทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ>
1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบทั้งหมด

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�จากแหล่งภายนอก (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 น้ำ�จากแหล่งภายนอก (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ>
1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

• 	 ปริมาณน้ำ�จากแหล่งภายนอกทั้งหมด

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

0

0

443

1,017

0

0

N/A

N/A

ล้านลิตร

N/A

N/A

443

1,017

• 	 น้ำ�ผิวดินที่มาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

N/A

443

1,017

• 	 น้ำ�บาดาลที่มาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

N/A

0

0

• 	 น้ำ�ทะเลที่มาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

N/A

0

0

• 	 น้ำ�ทีแ
่ ยกตัวจากวัตถุดบ
ิ ทีม
่ าจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

N/A

0

0

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ตัวชีว้ ด
ั
GRI 303-4

GRI 303-5

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560

2561

223

2562

2563

การระบายน้ำ�ทิ้งออกจากโรงงาน (3) (4)
ปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานทั้งหมด

ล้านลิตร

12,705

9.485

11,040

12,199

• 	 น้ำ�ผิวดิน

ล้านลิตร

N/A

N/A

8,313

9,524

• 	 น้ำ�บาดาล

ล้านลิตร

N/A

N/A

0

0

• 	 น้ำ�ทะเล

ล้านลิตร

N/A

N/A

21

33

• 	 น้ำ�จากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

N/A

2,707

2,642

ปริมาณน้ำ�จืดทัง
่ ล่อยทิง
้ หมดทีป
้ (≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

N/A

5,305

4,272

ปริมาณน้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ ทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง
(> 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

N/A

5,735

7,927

ปริมาณน้ำ�จืดทั้งหมดที่ปล่อยทิ้งในพื้นที่ที่มี
ความเครียดของน้ำ�
(≤ 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

N/A

2,689

1,263

ปริมาณน้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ ที่ปล่อยทิ้งในพื้นที่ที่มี
ความเครียดของน้ำ�
(> 1000 มก./ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

N/A

3,604

4,971

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมด

ล้านลิตร

12,137

10,398

13,040

12,668

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมดในพื้นที่ที่มีความเครียดของน้ำ�

ล้านลิตร

N/A

N/A

6,435

7,063

ความเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำ�ที่เก็บกัก (8)

ล้านลิตร

N/A

N/A

109

(80)

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่ม

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

4.01

3.52

4.08

3.96

• 	 อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุ า

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

9.89

7.26

7.68

8.79

• 	 อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

1.46

2.07

2.53

2.64

• 	 อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออิชิ

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.62

2.97

2.69

1.55

• 	 อัตราส่วนการใช้น�้ำ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสริมสุข

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

3.41

3.17

3.57

2.90

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่ม
ประเทศไทย

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

4.01

3.52

3.83

3.75

• 	 อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRGI)

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

11.42

10.40

• 	 อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(Inver House)

เฮกโตลิตรต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

15.19

10.63

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

เฮกโตลิตรต่อ
กิโลกรัม

0.28

0.22

0.21

0.23

ปริมาณการใช้น้ำ� (3)

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วย

GRI 305-1

GRI 305-2

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 1) (5)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 1)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,144,905

1,053,716

1,371,739

1,331,768

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงขั้นตั้น (ประเภท 1)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

901,067

826,801

927,649

881,891

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางชีวภาพ (10)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

243,837

226,915

444,090

449,877

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

179,078

163,317

186,696

180,966

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ประเภท 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ประเภท 2)
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ตัวชีว้ ด
ั
GRI 305-4

GRI 306-2

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560

2561

2562

2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (5)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ประเภท 1 และ 2)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,080,145

990,119

1,114,345

1,062,857

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่ม (12)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

36.06

34.54

35.23

33.48

• 	 อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์สรุ า

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

131.48

133.32

130.15

121.44

• 	 อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

19.87

21.68

21.88

22.71

• 	 อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์โออิชิ

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

12.31

11.99

15.49

15.18

• 	 อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
หน่วยผลิตภัณฑ์เสริมสุข

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

5.12

4.39

4.60

3.65

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่มประเทศไทย (12)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

36.06

34.54

34.41

33.13

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(GRG)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

61.63

41.71

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
(Inver House)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

N/A

60.26

54.48

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
อาหาร

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อ
กิโลกรัม

1.12

0.86

0.85

1.00

ของเสี ยที่แบ่งตามประเภทและวิธก
ี ารจัดการ (7)
ปริมาณของเสียที่อน
ั ตรายทั้งหมด

ตัน

N/A

318

185

168

• 	 นำ�กลับมาใช้ซ�้ำ

ตัน

N/A

1

6

9

• 	 นำ�กลับมาใช้ใหม่

ตัน

N/A

173

93

55

• 	 ฟื้ นฟู เป็นพลังงาน

ตัน

N/A

31

59

44

• 	 เผาทิ้ง

ตัน

N/A

11

1

0

• 	 ฝังกลบ

ตัน

N/A

102

18

34

• 	 บำ�บัดด้วยเคมี

ตัน

N/A

0

3

26

• 	 อัดฉีดลงบ่อใต้ดิน

ตัน

N/A

0

4

0

ปริมาณของเสียที่ไม่อน
ั ตรายทั้งหมด

ตัน

N/A

13,155

38,071

37,434

• 	 นำ�กลับมาใช้ซ�้ำ

ตัน

N/A

121

1,950

2,006

• 	 นำ�กลับมาใช้ใหม่

ตัน

N/A

10,051

18,404

18,265

• 	 ทำ�เป็นปุย
๋

ตัน

N/A

864

12,194

10,479

• 	 ฟื้ นฟู เป็นพลังงาน

ตัน

N/A

346

236

158

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ตัวชีว้ ด
ั

DJSI

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560

2561

225

2562

2563

• 	 เผาทิ้ง

ตัน

N/A

67

38

2,419

• 	 ฝังกลบ

ตัน

N/A

1,706

5,238

4,099

• 	 บำ�บัดด้วยเคมี

ตัน

N/A

0

10

8

ของเสียทั้งหมด (6)

ตัน

65,645

13,473

38,256

37,602

• 	 ของเสียทั่วไป

ตัน

2,936

N/A

N/A

N/A

ปริมาณของเสี ยแบ่งตามประเภทและการกำ�จัด

• 	 ของเสียอันตราย

ตัน

261

N/A

N/A

N/A

• 	 ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้

ตัน

46,922

N/A

N/A

N/A

• 	 ของเสียที่มีมล
ู ค่า

ตัน

15,526

N/A

N/A

N/A

ปริมาณของเสียทั้งหมดที่ถก
ู ใช้ นำ�กลับมาใช้ใหม่
หรือขาย

ตัน

62,448

11,587

32,707

31,016

ปริมาณของเสียที่ถก
ู กำ�จัดทั้งหมด

ตัน

3,197

1,886

5,314

6,586

หมายเหตุุ
N/A: ไม่่มีข้
ี อ
้ มููล
1.

ในปีี 2561-2562 ไทยเบฟรายงานประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยมีีการเพิ่่�มเติิมขอบเขตดัังนี้้�
1.1	ข้้อมููลตััวเลขด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร ได้้แก่่ บริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้�ง จำำ�กััด (บ้้านบึึง)
1.2	ข้้อมููลตััวเลขด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ของ บริิษััท เอส.พีี.เอ็็ม อาหารและเครื่่�องดื่่�ม จำำ�กััด (ภายใต้้เสริิมสุุข)
ยกเลิิกในปีี 2562
1.3	ข้้อมููลตััวเลขด้้านสิ่่�งแวดล้้อมของบริิษััทในกลุ่่�มธุุรกิิจต่่อเนื่่�อง ได้้แก่่ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ เอ็็นเนอร์์ยี่่� จำำ�กััด และบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด และ
บริิษััท ไทยโมลาส จำำ�กััด

2.	ในปีี 2562 บริิษััทไทยเบฟขยายขอบเขตในการรายงานประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ประกอบด้้วยประเทศเมีียนมา (แกรนด์์ รอยััลกรุ๊๊�ป) และ
ประเทศสกอตแลนด์์ (บริิษััท อิินเวอร์์ เฮ้้าส์์ ดิิสทิิลเลอร์์ จำำ�กััด)
3.

ในปีี 2562 ไทยเบฟได้้เริ่่�มรายงานข้้อมููลเรื่่�องน้ำำ�และน้ำำ�เสีียตามมาตรฐาน GRI 303 (2018) โดยข้้อมููลย้้อนหลัังได้้ถูก
ู จััดหมวดหมู่่�ใหม่่ตามข้้อกำำ�หนดใหม่่

4.	ข้้อมููลน้ำำ�ทิ้้�ง ปีี 2560-2561 ถึึงปััจจุุบัน
ั ของไทยเบฟได้้มีก
ี ารปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัน
ั โดยการเพิ่่�มสารปรัับปรุุงดิินที่่�บริิจาคให้้ชุม
ุ ชน เป็็นส่่วนหนึ่่�งของน้ำำ�ทิ้้�งของแหล่่ง
ภายนอก เป็็นผลให้้ปริิมาณน้ำำ�ทิ้้�งมีีปริิมาณสููงขึ้้�น
5.	ข้้อมููลตามดััชนีีชี้้�วัด
ั GRI 305-1 ของปีี 2560 - 2561 ได้้แก้้ไขเพื่่�อครอบคลุุมการรั่่�วไหลของก๊๊าซเรืือนกระจกจากระบบบำำ�บัด
ั น้ำำ�เสีีย เป็็นผลให้้การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางตรงและอััตราส่่วนการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงเพิ่่�มสููงขึ้้�น
6.

ในปีี 2560 การกำำ�จัด
ั ของเสีียจะแบ่่งตามประเภทของเสีียที่่�เกิิดขึ้้�นในกระบวนการผลิิต ซึ่่�งแบ่่งออกเป็็น 4 ประเภท ได้้แก่่
6.1 ของเสีียทั่่�วไป ซึ่่�งมีีผู้้�รับ
ั ไปกำำ�จัด
ั ได้้แก่่ หน่่วยงานท้้องถิ่่�น เช่่น เทศบาล หรืือองค์์การบริิหารส่่วนตำำ�บล
6.2 ของเสีียอัันตราย ซึ่่�งมีีผู้้�รับ
ั ไปกำำ�จัด
ั ได้้แก่่ บริิษััทจ้้างกำำ�จัด
ั ที่่�มีีใบอนุุญาตถููกต้้องตามกฎหมายกำำ�หนด
6.3 ของเสีียผลิิตภััณฑ์์ชนิิดที่่�เป็็นผลพลอยได้้ ซึ่่�งมีีบริิษััทในเครืือรัับไปดำำ�เนิินการ ทำำ�ให้้เกิิดรายได้้กัับไทยเบฟ ได้้แก่่ บริิษััท อาหารเสริิม จำำ�กััด
6.4 ของเสีียมีีมูล
ู ค่่า ซึ่่�งมีีการคััดแยกชนิิดที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� (Reuse) และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)

7.

ในปีี 2561 ถึึงปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟรายงานของเสีียแบ่่งตามประเภทของเสีียและวิิธีก
ี ารกำำ�จัด
ั ตามมาตรฐาน GRI 306-2

8.

ไทยเบฟนิิยามการกัักเก็็บน้ำำ�เป็็นส่่วนสำำ�คััญของผลกระทบด้้านการบริิหารจััดการน้ำำ�ถ้้าระบบกัักเก็็บน้ำำ�นั้้�นอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเครีียดของน้ำำ� ในกรณีีที่่�ตััวเลขอยู่่�ในวงเล็็บ
(อาทิิ ตััวเลขปีี 2563) หมายความว่่า การเปลี่่�ยนแปลงของปริิมาณการกัักเก็็บน้ำำ�เป็็นไปในทางลดลง

9.	อััตราส่่วนการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ของไทยเบฟ ไม่่รวมการใช้้พลัังงานเชื้้�อเพลิิงที่่�ใช้้ในการผลิิตพลัังงานทดแทนเพื่่�อขายให้้ภายนอก
10. บริิษััทได้้แก้้ไขข้้อมููลจากการรายงานก่่อนหน้้าสำำ�หรัับการปลดปล่่อยก๊๊าซทางชีีวภาพให้้ครอบคลุุมก๊๊าซชีีวภาพและการใช้้พลัังงานทดแทนอื่่�น ๆ ตามมาตรฐาน GRI 302-1
11.	การใช้้พลัังงานทั้้�งหมดภายในองค์์กร อััตราส่่วนการใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยผลิิตภััณฑ์์อาหาร และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงของผลิิตภััณฑ์์อาหาร
(ประเภท 1) ของปีี 2561 ได้้ถูก
ู แก้้ไขเนื่่�องจากพบข้้อผิิดพลาดเกี่่�ยวกัับข้้อมููลก๊๊าซธรรมชาติิ
12. “ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม-ประเทศไทย” กล่่าวถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจในประเทศไทย “ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม” กล่่าวถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจรวมต่่างประเทศ
13.	ในปีี 2562 จำำ�นวนคู่่�ค้้าและมููลค่่าการซื้้�อในประเทศของธุุรกิิจอาหารเป็็นของบริิษััท โออิิชิิ ฟู้้�ด เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด และ บริิษััท ฟู้้�ดออฟเอเชีีย จำำ�กััด ส่่วนในปีี 2563
ได้้ขยายขอบเขตรวมบริิษััท คิิวเอสเอ จำำ�กััด เข้้ามาด้้วย
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ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ตัวชีว้ ด
ั
GRI 102-8

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560

2561

ชาย

หญิง

ชาย

24,821

16,546 24,538

2562

หญิง

ชาย

2563

หญิง

ชาย

หญิง

19,974

26,723 20,926

จำ�นวนพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จำ�นวนพนักงานทั้งหมด

GRI 401-1

คน

จำ�นวนพนักงานระดับบริหาร

คน

จำ�นวนพนักงานระดับพนักงาน

คน

1,307

846

23,514 15,700

1,477

17,013 25,889
947

1,655

23,061 16,066 24,234

1,061

1,751

1,124

18,913 24,972 19,802

การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนออกของพนักงาน
การจ้างพนักงานใหม่
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จำ�นวนพนักงานจ้างทั้งหมด
กลุ่มอายุต่ำ�กว่า 30 ปี

คน

3,101

1,472

3,308

3,056

2,740

3,683

1,820

1,617

คน

1,904

1,080

2,075

2,497

1,604

3,310

1,063

1,360

61

73

63

82

59

90

58

84

1,181

379

1,212

538

1,105

351

735

247

38

26

37

18

40

10

40

15

ร้อยละ
กลุ่มอายุ 30 - 50 ปี

คน
ร้อยละ

กลุ่มอายุสง
ู กว่า 50 ปี

คน

16

13

21

21

31

22

22

10

0.5

0.9

0.6

0.7

1.1

0.6

1.2

0.6

คน

3,851

1,725

3,394

2,502

2,236

3,048

1,820

2,186

คน

1,707

931

1,558

1,696

927

2,457

686

1,704

44

54

46

68

41

81

38

78

1,728

641

1,404

620

1,043

467

585

340

45

37

41

25

47

15

47

16

416

153

413

205

266

124

276

142

11

8.9

12

8.2

12

4.1

15

6

3,084

1,594

2,776

2,302

2,197

3,033

1,684

1,982

ร้อยละ
การหมุนเวียนออกของพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
จำ�นวนพนักงานออกทั้งหมด
กลุ่มอายุต่ำ�กว่า 30 ปี

ร้อยละ
กลุ่มอายุ 30 - 50 ปี

คน
ร้อยละ

กลุ่มอายุสง
ู กว่า 50 ปี

คน
ร้อยละ

จำ�นวนพนักงานลาออกโดยสมัครใจ
GRI 404-1

คน

ชัว่ โมงการฝึกอบรมพนักงานแยกตามเพศ และระดับพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ระดับผู้บริหาร (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

33.55

51.41

21.34

8.14

ผู้บริหารระดับกลาง (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

62.01

62.71

48.11

25.04

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

60.87

58.12

38.67

25.63

พนักงานอาวุโส (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

39.15

35.72

18.13

24.47

พนักงาน (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมงอบรม
เฉลี่ยต่อคนต่อปี

10.19

5.09

6.07

13.86

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ตัวชีว้ ด
ั
GRI 404-3

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2560
ชาย

2561

หญิง

ชาย
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2562

หญิง

ชาย

2563

หญิง

ชาย

หญิง

สั ดส่วนพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิ ทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพ แยกตามเพศและประเภทพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ (4)
พนักงานทั้งหมด

คน

พนักงานทั้งหมด (แยกตามเพศ)

คน
ร้อยละ

พนักงานระดับผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 13 ขึ้นไป)

(5)

20,579
100

คน
ร้อยละ

พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 8 - 12) (5)

คน
ร้อยละ

พนักงานระดับพนักงาน (ระดับ 1 - 7)

(5)

คน
ร้อยละ

GRI 413-1

31,325

31,549

10,746 20,470

11,079

21,571

100

100

100

100

32,989

33,959

11,418 21,600
100

100

12,359
100

60

60

202

190

100

100

100

100

2,047

2,266

2,456

2,514

100

100

100

100

29,218

29,223

30,331

31,255

100

100

100

100

100

100

100

100

โครงการการพัฒนา การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
สัดส่วนพื้นที่หรือจังหวัดที่ได้ดำ�เนินการเปรียบเทียบกับ
พื้นที่หรือจังหวัดทั้งหมด

ร้อยละ

สัดส่วนพื้นที่ได้ดำ�เนินการโดยรอบโรงงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

สัดส่วนพื้นที่เป้าหมายในการขาย

ร้อยละ

100

100

100

100

หมายเหตุุ
N/A: ไม่่มีข้
ี อ
้ มููล
1. การออกของพนักงานทั้งหมด ประเมินจากจำ�นวนพนักงานระดับ 1-15 ที่ออกจากบริษัทด้วยเหตุผลที่ครอบคลุมการลาออกโดยสมัครใจ การเลิกจ้าง การเกษียณอายุ
และเสียชีวต
ิ
2. การลาออกของพนักงานโดยสมัครใจ ประเมินจากจำ�นวนพนักงานระดับ 1-15 ที่จงใจออกจากบริษัทด้วยเหตุผลต่าง ๆ
3. ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งาน คำ�นวณจากจำ�นวนพนักงานที่มีสิทธิไ์ ด้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานตามระเบียบของแต่ละบริษัทในกลุ่ม
(เช่น การผ่านการทดลองงาน และ/หรือทำ�งานกับบริษัทมามากกว่า 6 เดือนขึ้นไป)
4. ตั้งแต่ปี 2562 ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพ ได้มีการปรับกลุ่มของระดับพนักงาน เป็นผู้บริหารระดับสูง พนักงานระดับบริหาร
และพนักงานระดับพนักงาน
4.1 ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพระหว่างปี 2560 - 2561 ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง พนักงานระดับ 15 ขึ้นไป
4.2 ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพระหว่างปี 2560 - 2561 พนักงานระดับบริหาร หมายถึง พนักงานระดับ 8 - 14
4.3 ข้อมูลพนักงานที่ได้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพระหว่างปี 2560 - 2561 พนักงานระดับพนักงาน หมายถึง พนักงานระดับ 1 - 7
5. ข้อมูลโครงการการพัฒนาชุมชน การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในปี 2560 เป็นการแสดง 1) สัดส่วนพื้นที่หรือจังหวัดที่ได้ดำ�เนินการเปรียบเทียบกับพื้นที่
จังหวัดทั้งหมด 2) สัดส่วนพื้นที่ที่ได้ดำ�เนินโครงการพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน และ 3) สัดส่วนพื้นที่เป้าหมายการขาย
6. ข้อมูลโครงการการพัฒนาชุมชน การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา คำ�ว่า สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่มีการ
ประเมินโครงการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนในกรอบของโรงงานที่มีการดำ�เนินการทั่วประเทศ (32 แห่ง)
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ตัวชว้ีั

้า ความปลอ

ย
ั อาชวีอ ามย
ั และ ภาพแว
ชือ

ตัวชว้ีั

ห ่วย

�

อ
้ มใ การทำางา
2560

2561

2562

2563

GRI Indicators
GRI 403-8
(2018)

ั และความปลอ ภัย
บค
ุ ลากรภายใต้ระบบบรห
ิ าร ้า อาชวีอ ามย
1. พนักงาน

2. ผ้รู บ
ั เหมา

GRI 403-9
(2018)

คน

41,367

41,551

45,863

47,649

รอ
้ ยละ

100

100

100

100

คน

N/A

N/A

21,545

46,755

รอ
้ ยละ

N/A

N/A

100

100

6

5

1

2

N/A

N/A

0.01

0.02

การบา เจบ
็ จากการทำางา
การเสียชวีต
ิ
1. พนักงาน
• จำานวน

คน

• อต
ั รา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

2. ผ้รู บ
ั เหมา
• จำานวน

คน

0

0

0

0

• อต
ั รา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

0

0

0

0

อต
ั ราการบาดเจบ
็ รน
ุ แรง (ไมร่วมการเสียชวีต
ิ )
1. พนักงาน
• จำานวน

คน

N/A

N/A

7

4

• อต
ั รา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

N/A

0.07

0.04

• จำานวน

คน

N/A

N/A

0

0

• อต
ั รา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

N/A

0

0

• จำานวน

คน

N/A

N/A

259

280

• อต
ั รา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

N/A

2.63

2.56

• จำานวน

คน

N/A

N/A

29

51

ั รา
• อต

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

N/A

2.51

2.40

2. บค
ุ ลากรท่ีไมไ่ด้จด
ั จา้งโดยกล่ม
ุ บรษ
ิ ัทไทยเบฟ

อต
ั ราการบาดเจบ
็ ท่ัวไป
1. พนักงาน

2. บค
ุ ลากรท่ีไมไ่ด้จด
ั จา้งโดยกล่ม
ุ บรษ
ิ ัทไทยเบฟ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

ชือ
่

ตัวชีว้ ด
ั

หน่วย

2560

2561

229

2562

2563

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำ�งาน

GRI 403-10
(2018)

• 	 พนักงาน

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

1.90

1.36

1.67

1.72

• 	 บุคลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

1.22

0.89

1.73

1.74

6

0

3

2

0.06

0.00

0.03

0.02

0

0

0

0

0.00

0.00

0.00

0.00

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
การเจ็บป่วยทั่วไปจากการทำ�งาน
1. พนักงาน
• 	 จำ�นวน

คน

• 	 อัตรา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

2. บุคลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
• 	 จำ�นวน

คน

• 	 อัตรา

ต่อ 1,000,000
ชัว่ โมง

หมายเหตุุ
N/A: ไม่่มีข้
ี อ
้ มููล
1.

ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้เปลี่่�ยนมาใช้้มาตรฐาน GRI 403 เวอร์์ชั่่�น 2018 แทนเวอร์์ชั่่�น 2016 ในการรายงานตััวชี้้�วััดด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน

2.

ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟรายงานข้้อมููลอััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน แยกประเภทเป็็น อััตราบาดเจ็็บทั่่�วไป และอััตราการบาดเจ็็บรุุนแรง
ตามมาตรฐาน GRI 2018

3.

ในปีี 2562 ขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ครอบคลุุมผู้้�รัับเหมา และเป็็นบุุคลากรที่่�ไม่่ได้้จัด
ั จ้้าง
โดยกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ

4.	ข้้อมููลอััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานของปีี 2560 - 2561 ได้้ถูก
ู คำำ�นวณใหม่่ จากอััตราต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงทำำ�งาน เป็็น อััตราต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงทำำ�งาน
5.

การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานเป็็นการรายงานกรณีีการเจ็็บป่่วยที่่�ได้้รับ
ั การยืืนยัันจากแพทย์์อาชีีวเวชศาสตร์์
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

GRI 102-56b

Independent Assurance Statement

Relating to Thai Beverage Public Company Limited’s Sustainability
Report for the fiscal year 2020 (1st October 2019 – 30th September
2020)

This Assurance Statement has been prepared for Thai Beverage Public Company Limited in accordance with our contract but is intended for
the readers of this Report.

Terms of engagement

Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LR) was commissioned by Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev), to provide
independent assurance on its Sustainability Report (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at
the materiality of the professional judgement of the verifier using LR’s verification procedure. LR’s verification procedure is based on current
best practice, is in accordance with ISAE 30001 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of
performance data.
Our assurance engagement covered ThaiBev’s operations and activities in Thailand, Myanmar, and United Kingdom specifically the following
requirements:
• Confirming that the report is in accordance with: GRI Standards (2016) and core option
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below:
Economic: GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed
Environmental: GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 (2018 edition) Water
withdrawal, GRI 303-4 (2018 edition) Water discharge, GRI 303-5 (2018 edition) Water consumption, GRI 305-1 Direct (Scope 1)
GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions, GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-2 Waste by type
and disposal method
Social: GRI 403-8 (2018 edition) Workers covered by an occupational health and safety management system, GRI 403-9 (2018
edition) Work-related injuries, GRI 403-10 (2018 edition) Work-related ill health, GRI 404-1 Average hours of training per year per
employee, GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, GRI 413-1
Operations with local community engagement, impact assessments, and development programs
Our assurance engagement excluded the data and information of ThaiBev’s suppliers, contractors and any third-parties mentioned in the
report.
LR’s responsibility is only to ThaiBev. LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. ThaiBev’s
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining
effective internal controls over the systems from which the report is derived. Ultimately, the report has been approved by, and remains the
responsibility of ThaiBev.

LR’s Opinion

Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that ThaiBev has not, in all material respects:
•
Met the requirements above
•
Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected
•
Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report.
The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier.
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement. Limited
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites. Consequently, the level of assurance
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable
assurance engagement been performed.

LR’s approach

LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure. The following tasks though were undertaken as
part of the evidence gathering process for this assurance engagement:
•
Assessing ThaiBev’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly.
We did this by interviewing ThaiBev’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as reviewing documents
and associated records.
•
Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the
data. We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for
internal verification. We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report.
______________________________
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty.

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

•

Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at:
Spirit Group:
• Natheechai Company Limited, Surat Thani Province, Thailand
• Inver House Distillers Limited, Scotland, United Kingdom
• Grand Royal Group, Yangon, Myanmar
Beer Group:
• Beer Thai (1991) Public Company Limited, Kamphaeng Phet Province, Thailand
Non-Alcoholic Beverage Group:
• Sermsuk Public Company Limited, Pathum Thani and Chonburi Provinces, Thailand
Food Group:
• Oishi Food Service Company Limited, Chonburi Province, Thailand
Supply Chain Management Operations:
• Thai Beverage Energy Company Limited, Surat Thani Province, Thailand
• Thai Beverage Recycle Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand
• Thai Beverage Logistics Company Limited, Surat Thani Province, Thailand
Note:
1: LR did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported by individual locations.
2. LR did not visit the plants in the United Kingdom and Myanmar. Data for these locations were reviewed remotely.

Observations

Further observations and findings, made during the assurance engagement, are:
• Inclusivity:
We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from ThaiBev’s engagement process.
• Materiality:
ThaiBev has processes for identifying and determining material issues; the evaluation process considers factors such as stakeholder
concerns, business risks and legal compliance and we are not aware of any major material issue having been excluded.
• Responsiveness:
ThaiBev and its subsidiaries have processes for responding to various stakeholder groups. We believe that ThaiBev should address
further on circular economy business model through its stakeholder groups, typically with supply chains and customers.
• Reliability
Data management systems are established and centralized for the data and information collection and calculation associated with the
selected GRI indicators. However, we believe that ThaiBev should work further on the accuracy of GHG emissions from biogas flow
meter as it will play an important role in ThaiBev carbon reduction roadmap.

LR’s standards, competence and independence

LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all
verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous
and transparent.
This verification is the only work undertaken by LR for ThaiBev and as such does not compromise our independence or impartiality.
Dated: 5 December 2020

Opart Charuratana
LR Lead Verifier
On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited
22nd Floor, Sirinrat Building, 3388/78 Rama IV Road
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND
LR reference: BGK00000507/C
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the
terms and conditions set out in that contract.
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into
other languages.
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety.
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020. A member of the Lloyd’s Register Group.
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คำำ�อธิิบายศััพท์์
คำ�ศัพท์

ความหมาย

การล้างย้อน (Backwashing)

การปล่อยหรือสูบน้ำ�ให้ไหลย้อนผ่านสารกรอง โดยสวนทางการกรอง เพื่อไล่ตะกอนลอยที่ติดอยูบ
่ นชัน
้ ผิวหน้า
ทรายกรอง ทำ�ให้ทรายกรองมีการขยายตัวและมีการขยับตัว

การบำ�บัดน้ำ�เสียแบบบึงประดิษฐ์
(Wetland)

เป็นระบบบำ�บัดน้ำ�เสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ ข้อดีของระบบนี้คือไม่ซบ
ั ซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยี
ในการบำ�บัดสูง มีประสิทธิภาพในการบำ�บัดสารอินทรีย์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ของแข็งแขวนลอย และโลหะหนัก
ได้ดี นอกจากนีย
้ งั มีคา่ ใช้จา่ ยในการก่อสร้างระบบ การดำ�เนินระบบ และการดูแลบำ�รุงรักษาน้อย ระบบบำ�บัดดังกล่าว
อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลูกพืช เช่น กก แฝก ธูปฤๅษี และอ้อ เป็นต้น

การประเมินวัฏจักรชีวต
ิ ของผลิตภัณฑ์
(Life Cycle Assessment – LCA)

เป็นกระบวนการวิเคราะห์และประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ต
ี อ
่ สิง
ิ ของผลิตภัณฑ์
่ แวดล้อมตลอดช่วงชีวต
ตั้งแต่การสกัดหรือการได้มาซึ่งวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจ่าย การใช้งานผลิตภัณฑ์ การนำ�
มาใช้ใหม่หรือการแปรรูป และการจัดการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใช้งาน โดยมีการระบุถึงปริมาณพลังงาน
และวัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงของเสียที่ปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขอนามัยของ
ชุมชน เพื่อที่จะหาวิธก
ี ารในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สด
ุ และมีการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สด
ุ

ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases – GHGs)

ก๊าซใด ๆ ที่ มีคุณสมบัติในการดูดซับรังสี อน
ิ ฟราเรด (ความร้อน) ที่ ปล่อยออกจากพื้ นผิวโลก แล้วแผ่รงั สี
ความร้อนกลับมาสูพ
่ น
ื้ โลก ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ก๊าซหลัก ๆ ทีจ
่ ด
ั เป็นก๊าซเรือนกระจกคือคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2) มีเทน (CH2) ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs)
ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6) โอโซน (O3) และสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)

ความต้องการน้ำ� (Water Demand)

ความต้องการในการใช้น้ำ�

คาร์บอนฟุ ตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint Organization)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชือ
้ เพลิง การใช้ไฟฟ้า
การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
หน่วยแสดงความสามารถในการทำ�ให้โลกร้อนเมื่อเทียบในรูปปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Carbon Dioxide Equivalent – CO2e)
คู่ค้ากลุ่มกลยุทธ์ (Strategic supplier)

คู่ค้าที่มีมล
ู ค่าซือ
้ ต่อปีสง
ู และมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทสูง ตามหลักการ Kralijic Matrix

คู่ค้ารายสำ�คัญ (Critical supplier)

คู่ค้าที่มีความสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจและความสำ�เร็จของบริษัท ได้แก่ คู่ค้าที่จ�ำ หน่ายวัตถุดิบที่สำ�คัญ คู่ค้าที่มี
มูลค่าซือ
้ ต่อปีสง
ู คู่ค้าที่ไม่สามารถทดแทนได้ เป็นต้น

เครือ
่ งหมายคาร์บอนฟุ ตพรินต์
ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint
Product)

ฉลากทีร่ ะบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคตัดสินใจ
ลดการทำ�ลายระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน รอยเท้าคาร์บอนเป็นการแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากคาร์บอน
(Carbon Footprint Label)

ฉลากทีร่ ะบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคตัดสินใจ
ลดการทำ�ลายระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน คาร์บอนฟุ ตพรินต์เป็นการแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อ
ผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction)

ฉลากที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดโดยเปรียบเทียบคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
ในปีปจ
ั จุบันกับปีฐาน คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปีฐาน

เชือ
้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel)

เชือ
้ เพลิงทีไ่ ด้จากชีวมวล (Biomass) เมือ
่ นำ�มาผ่านกระบวนการทีเ่ หมาะสม สามารถเปลีย
่ นให้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้

ธรณีสัณฐาน (Geomorphology)

รูปแบบหรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มีรป
ู พรรณสัณฐานต่างกัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอืน
่ ๆ
จากภาพกองหินที่ปรากฏอยูบ
่ นยอดเขาเหล่านี้ เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน
ซึ่งมีลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะกายภาพ เป็นตัวกำ�หนดการเปลี่ยนแปลง

นวัตกรรม (Innovation)

การนำ�สิ่งใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยง
ั ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยูแ
่ ล้วให้ทันสมัย ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สง
ู กว่าเดิม

น้ำ�กากส่า (Distillery Slop/Vinasse)

ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นสุรา

น้ำ�ใช้ (Water Supply)

ความสามารถในการผลิตน้ำ�

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) พลังงานที่ได้จากแหล่งที่มีพลังงานเติมเข้ามาใหม่เองตลอดเวลาด้วยปริมาณที่จ�ำ กัด เช่น น้ำ�เสีย แสงอาทิตย์ ลม
เป็นต้น มาใช้ได้อก
ี
พื้นที่ล่ม
ุ น้ำ�/พื้นที่รบ
ั น้ำ� (watershed)

หน่วยของพื้นที่ซ่ง
ึ ล้อมรอบด้วยสันปันน้ำ� (boundary) เป็นพื้นที่รบ
ั น้ำ�ฝนของแม่น้ำ�สายหลักในลุ่มน้ำ�นั้น ๆ
เมื่อฝนตกลงมาในพื้นที่ล่ม
ุ น้ำ�จะไหลออกสู่ลำ�ธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลำ�ธารสายใหญ่
(order) และรวมกันออกสู่แม่น้ำ�สายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้ำ� (outlet) ในที่สด
ุ

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) ภาวะทีช
่ น
ั้ บรรยากาศของโลกกระทำ�ตัวเสมือนกระจก ทีย
่ อมให้รงั สีคลืน
่ สั้นผ่านลงมายังผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืน
รังสีคลืน
่ ยาวช่วงอินฟราเรดทีแ
่ ผ่ออกจากพื้นผิวโลกเอาไว้ จากนัน
่ ายใน
้ จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยูภ
ชัน
้ บรรยากาศและพื้นผิวโลก ปัจจุบันมีก๊าซบางชนิดสะสมอยูใ่ นชัน
้ บรรยากาศมากเกินสมดุล ซึ่งก๊าซเหล่านี้
สามารถดูดกลืนรังสีคลืน
่ ยาวช่วงอินฟราเรดและคายพลังงานความร้อนได้ดเี ช่นกัน ส่งผลให้อณ
ุ หภูมพ
ิ ื้นผิวโลก
และชัน
ุ หภูมิสง
ู ขึ้นอีก
้ บรรยากาศมีอณ
วัตต์ (Watt)

หน่วยวัดกำ�ลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้ในการทำ�งาน

ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis) ออสโมซิสผันกลับ หรือออสโมซิสย้อนกลับ เป็นการกรองด้วยเยือ
่ (membrane filtration) แบบหนึ่ง โดยการใช้
ความดันทำ�ให้โมเลกุลของน้ำ�เคลือ
่ นทีจ
่ ากสารละลายทีม
่ ค
ี วามเข้มข้นสูงกว่า ผ่านเยือ
่ กึง
่ ซึมผ่านได้ (semi permeable
membrane) ไปยังสารละลายที่เจือจางกว่า ซึ่งเป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับกระบวนการ ออสโมซิส (osmosis)
ตามธรรมชาติ
เฮกโตลิตร (Hectolitre)

หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีค่าเท่ากับ 100 ลิตร

หน้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563
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ข้้อมููลตามตััวชี้้�วััดมาตรฐาน GRI
GRI 102: General Disclosure 2016
Disclosure

Page/Website

Omission/Note

External Assurance

102-1 Name of the organization

12-13

-

-

102-2 Activities, brands, products, and services

12-13

-

-

102-3 Location of headquarters

12-13

-

-

102-4 Location of operations

12-13

-

-

Organizational Profile

102-5 Ownership and legal form

ThaiBev Annual Report 2020

102-6 Markets served

12-13

-

102-7 Scale of the organization

12-13

-

-

172, 226-227

-

-

102-9 Supply chain

22-23

-

-

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain

12-23

-

-

102-11 Precautionary Principle or approach

42-45

-

-

10-11, 186-191, 212-219

-

-

212-219

-

-

102-8 Information on employees and other workers

102-12 External initiatives
102-13 Membership of associations

-

Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker

4-5

-

-

34-41, 42-45

-

-

24-33, 212-219

-

212-219

-

102-18 Governance structure

24-33, 212-219

-

102-19 Delegating authority

24-33

-

102-20 Executive-level responsibility for economic, environmental,
and social topics

7, 24-33

-

-

102-25 Conflict of interest

212-219

-

-

52, 84, 170-212

-

-

102-30 Effectiveness of risk management process

24-33

-

-

102-32 Highest governance body’s role in sustainability reporting

31-33

102-15 Key impacts, risks, and opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behaviour
102-17 Mechanisms for advice and concerns about ethics
Governance

102-29 Identifying and managing economic, environmental, and social
impacts

-

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements

29-31

-

180-185

100% of employees
are represented by the
Welfare Committee.

102-42 Identifying and selecting stakeholders

29-31

-

102-43 Approach to stakeholder engagement

29-31

-

102-44 Key topics and concerns raised

29-31

-

-

Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial statements

12-13

-

102-46 Defining report content and topic Boundaries

31-33

-

102-47 List of material topics

31-33

-

-

There were no restatements in this report.

102-49 Changes in reporting

31-33

-

102-50 Reporting period

10-11

-

102-48 Restatements of information

-
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั ตามมาตรฐาน GRI

GRI 102: General Disclosure 2016
Disclosure

Page/Website

Omission/Note

External Assurance

-

The most recent
Sustainability Report
covered the 12-month
period October 2018 to
September 2019.

-

102-52 Reporting cycle

10-11

-

-

102-53 Contact point for questions regarding the report

10-11

-

-

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards

10-11

-

-

102-55 GRI content index

233-237

-

-

102-56 External assurance

10-11, 230-231

-

-

102-51 Date of most recent report

สาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
GRI Standard

Disclosure

Page/Website Omission/Note

External
Assurance

Economic
Consumer Health & Safety
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 416:
Customer health and safety
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

192-195

-

-

103-2 The management approach and its components

192-195

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

192-195

-

-

416-1 Assessment of the health and safety impacts of product
and service categories

192-195

-

-

Business Partners Capability Development
GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

196-203

-

-

103-2 The management approach and its components

196-203

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

196-203

-

-

Data Security & Privacy
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 418:
Customer privacy 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

46-49

-

-

103-2 The management approach and its components

46-49

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

46-49

-

-

418-1 Substantiated complaints concerning breaches of customer
privacy and losses of customer data

46-49

-

-

Product Health & Nutrition
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 417:
Marketing and labelling 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

192-195

-

-

103-2 The management approach and its components

192-195

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

192-195

-

-

417-1 Requirements for product and service information and
labelling

192-195

-

-

16-17, 42-45,
212-219,
220-229

-

-

12-13

-

-

16-17, 220-229

-

-

Corporate Governance, Business Ethics & Risk Management
GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

103-2 The management approach and its components
103-3 Evaluation of the management approach

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

GRI Standard

Disclosure

GRI 201:
Economic performance 2016

201-1 Direct economic value generated and distributed

GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

GRI 205:
Anti-corruption 2016

235

Page/Website Omission/Note

External
Assurance

16-17, 220-229

-

12-13, 31-33,
212-219

-

-

103-2 The management approach and its components

212-219

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

212-219

-

-

205-2 Communication & training about anti-corruption policies
& procedures

212-219

-

-

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken

sustainability.thaibev.com

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

212-219

-

-

103-2 The management approach and its components

212-219

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

212-219

-

-

GRI 415:
Public Policy 2016

415-1 Political contributions

212-219

-

-

GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

212-219

-

-

103-2 The management approach and its components

212-219

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

212-219

-

-

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the social and
economic area

212-219

-

-

9

-

-

103-2 The management approach and its components

34-41, 74-81,
192-195

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

34-41, 74-81,
192-195

-

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

204-211

-

-

103-2 The management approach and its components

204-211

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

204-211

-

-

204-1 Proportion of spending on local suppliers

204-211

-

-

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 419:
Socioeconomic compliance 2016
Innovation Management
GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

Sustainable Supply Chain
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 204:
Procurement practices 2016
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 308:
Supplier environmental
assessment 2016
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 414: Supplier social assessment
2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

204-211

-

-

103-2 The management approach and its components

204-211

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

204-211

-

-

308-1 Proportion of spending on local suppliers

204-211

-

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

204-211

-

-

103-2 The management approach and its components

204-211

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

204-211

-

-

-

‘Information
not available:
ThaiBev plans
to improve
the data
collection
and reporting
for the next
reporting
period.’

-

414-1 New suppliers that were screened using social criteria
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั ตามมาตรฐาน GRI

GRI Standard

Disclosure

Page/Website Omission/Note

External
Assurance

Environment
Energy Management
GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

60-65

-

-

103-2 The management approach and its components

60-65

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

60-65

-

302-1 Energy consumption within the organization

60-65,
220-229

-

302-3 Energy intensity

60-65,
220-229

-

302-4 Reduction of energy consumption

60-65,
220-229

-

-

302-5 Reductions in energy requirements of products and
services

60-65,
220-229

-

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

54-59

-

-

103-2 The management approach and its components

54-59

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

54-59

-

-

GRI 201:
Economic performance 2016

201-2 Financial implications and other risks and opportunities
due to climate change

54-59

-

-

GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

54-59

-

-

103-2 The management approach and its components

54-59

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

54-59

-

-

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions

54-59

-

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions

54-59

-

305-4 GHG emissions intensity

54-59

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

74-81

-

-

103-2 The management approach and its components

74-81

-

-

74-81

-

-

74-81, 220-229

-

GRI 302:
Energy 2016

Climate Strategy
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 305:
Emissions 2016

Waste, Packaging & the Circular Economy
GRI 103:
Management approach 2016

103-3 Evaluation of the management approach
GRI 306:
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal method

Water Stewardship
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 303:
Water and effluents 2018

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

66-73

-

-

103-2 The management approach and its components

66-73

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

66-73

-

-

303-1 Interactions with water as a shared resource

66-73

-

303-2 Management of water discharge-related impacts

66-73

-

303-3 Water withdrawal

66-73

-

303-4 Water discharge

66-73

-

303-5 Water consumption

66-73

-

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
รายงานการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน 2563

GRI Standard

Disclosure
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Page/Website Omission/Note

External
Assurance

Social
Corporate Consumer Accountability
GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

196-203

-

-

103-2 The management approach and its components

196-203

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

196-203

-

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

84-169

-

-

103-2 The management approach and its components

84-169

-

-

Community Development & Partnerships
GRI 103:
Management approach 2016

103-3 Evaluation of the management approach

84-169

-

-

GRI 203:
Indirect economic impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services supported

84-169

-

-

203-2 Significant indirect economic impacts

158-163

-

-

GRI 103:
Management approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

84-169

-

-

103-2 The management approach and its components

84-169

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

84-169

-

-

413-1 Operations with local community engagement, impact
assessments, and development programs

84-169

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

172-179

-

-

103-2 The management approach and its components

172-179

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

172-179

-

-

404-1 Average hours of training per year per employee

172-179,
220-229

-

404-2 Programs for upgrading employee skills and transition
assistance program

172-179,
180-185

-

404-3 Percentage of employees receiving regular performance
and career development reviews

172-179

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

172-179

-

-

103-2 The management approach and its components

172-179

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

172-179

-

-

172-179,
220-229

-

-

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

172-179

-

-

103-2 The management approach and its components

172-179

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

172-179

-

-

401-1 New employee hires and employee turnover

172-179,
220-229

-

-

GRI 413:
Local communities 2016
Human Capital Development
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 404:
Training and education 2016

GRI 103:
Management approach 2016

GRI 405:
405-1 Diversity of governance bodies and employees
Diversity and equal opportunity 2016

-

Talent Attraction & Retention
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 401:
Employment 2016
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั ตามมาตรฐาน GRI

GRI Standard

Disclosure

Page/Website Omission/Note

External
Assurance

Employee Wellbeing
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 403:
Occupational health and safety 2018

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

180-185

-

-

103-2 The management approach and its components

180-185

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

180-185

-

-

403-1 Occupational health and safety management system

180-185

-

-

403-2 Hazard identification, risk assessment and incident
investigation

180-185

-

-

403-3 Occupational health services

180-185

-

-

403-4 Worker participation, consultation, and communication on
occupational health and safety

180-185

-

-

403-5 Worker training on occupational health and safety

180-185

-

-

403-6 Promotion of worker health

180-185

-

-

403-7 Prevention and mitigation of occupational health and
safety impacts directly linked by business relationships

180-185

-

-

403-8 Workers covered by an occupational health and safety
management system

180-185

-

403-9 Work-related injuries

180-185,
220-229

-

403-10 Work-related ill health

180-185,
220-229

-

Human Rights
GRI 103:
Management approach 2016

GRI 412:
Human rights assessment 2016

103-1 Explanation of the material topic and its boundary

186-191

-

-

103-2 The management approach and its components

186-191

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

186-191

-

-

412-1 Operations that have been subject to human rights reviews
or impact assessments

186-191

-

-

แบบตอบกลัับรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนของไทยเบฟ 2563
ขอบคุุณที่่�ให้้ความสนใจในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของไทยเบฟ 2563 ความคิิดเห็็นของท่่านเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสำำ�หรัับเราที่่�จะช่่วยในการ
ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานโดยรวมของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและการรายงานในอนาคต
ขอความกรุุณากรอกแบบตอบกลัับและส่่งมุุมมองของท่่านมาที่่�อีีเมล: info@thaibev.com
หรืือส่่งจดหมายมาที่่�
สำำ�นัักพััฒนาความเป็็นเลิิศ
เลขที่่� 14 อาคารแสงโสม ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงจอมพล เขตจตุุจัก
ั ร กรุุงเทพมหานคร 10900

1. หััวข้้อใดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับท่่านมากที่่�สุุด* (กรุุณาใส่่เครื่่�องหมาย
 ชุุมชน		
องค์์กรพััฒนาเอกชน

 ผู้้�บริิโภค
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

ได้้มากกว่่า 1 หััวข้้อ)

 ลููกค้้า
 คู่่�ค้้า

พนัักงาน
 นัักลงทุุน
 อื่่�น ๆ โปรดระบุุ:…………….......................…….

2. ประสิิทธิิภาพในการสื่่�อสารความยั่่�งยืืนของไทยเบฟผ่่านรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นอย่่างไร*
(กรุุณาให้้คะแนนโดยใส่่เครื่่�องหมาย
เมื่่�อ 5 หมายถึึง ดีีเยี่่�ยม และ 1 หมายถึึง ควรปรัับปรุุง)
	  หััวข้้อ 		
2.1 แนวทางการพััฒนาความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
2.2 ความยั่่�งยืืนด้้านเศรษฐกิิจ
2.3 ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
2.4 ความยั่่�งยืืนด้้านสัังคม
2.5 อื่่�น ๆ โปรดระบุุ:………….........………………………

1    2    3    4    5
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 	

3. กรุุณาให้้คะแนนเนื้้�อหาและคุุณภาพของรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของไทยเบฟ 2563 ตามหััวข้้อต่่อไปนี้้�
(เมื่่�อ 5 หมายถึึง ดีีเยี่่�ยม และ 1 หมายถึึง ควรปรัับปรุุง)*
	  หััวข้้อ 		
3.1 ความสมดุุลของเนื้้�อหา
3.2 ความชััดเจนของเนื้้�อหา
3.3 การเปรีียบเทีียบได้้กัับบริิษััทอื่่�น
3.4 การทำำ�สาระสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืนและสาระที่่�เกี่่�ยวข้้อง
3.5 ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหา
3.6 ความถููกต้้องของเนื้้�อหา
3.7 ความโปร่่งใสของเนื้้�อหา
3.8 โครงสร้้างและการเรีียบเรีียงเนื้้�อหา
3.9 การออกแบบรููปเล่่ม

กรุุณาให้้ความเห็็นอื่่�น ๆ ต่่อความยั่่�งยืืนและรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
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รายงานฉบับนี้จด
ั พิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์น้ำ�มันถั่วเหลือง
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนกระดาษจากผู้ผลิตที่ได้รบ
ั FSC Logo

