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ปี	2564	เป็นอีกหน่ึงปีท่ีท่ัวโลกต้องรบัมือกับการแพรร่ะบาด 
ของโรคโควิด-19	รวมถึึงสัญญาณเตือนภัยการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศท่ีรนุแรงมากยิง่ขึน้	ส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชวีติ	
รวมถึึงระบบเศรษฐกิจท่ัวโลก	ทำาให้ทกุธุรกิจต้องมีการต่ืนตัวและ 
ปรบักลยุทธเ์พ่ือวางแผนรบัมือ	ไปพรอ้มกับการช่วยเหลือซึ่งกัน 
และกัน	สำาหรบัไทยเบฟ	ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นเปน็แรงผลักดันให้เกิด
กลยทุธใ์หม่ทางธรุกิจและยงัเปน็โอกาสให้ได้พิจารณาอยา่งรอบด้าน
ถึึงการดำาเนินธรุกิจให้เติบโตยิง่ขึ้นอยา่งยัง่ยนื

ด้วยแผนการดำาเนินธุรกิจท่ีพรอ้มเผชิญทกุโอกาส	และก้าวข้าม 
ความท้าทาย	กับก้าวท่ีแข็งแกรง่กวา่เดิม	เป็นกลไกสำาคัญสู่การ 
เป็น	“ผู้นำาธุรกิจเครือ่งด่ืมและอาหารครบวงจรท่ีม่ันคงและยั่งยืน 
ในภมิูภาคอาเซยีน”	และยงัมุง่มั่นก้าวขึ้นเปน็ผู้นำาของภมิูภาคในด้าน
ส่ิงแวดล้อม	สังคม	ด้วยการบรหิารจดัการท่ีดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ท่ีมปีระสิทธภิาพตามหลัก	Environment,	Social,	Governance	–	ESG	
โดยจากการประเมินและพัฒนาแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนใน	 
3	มิติอยา่งต่อเน่ือง	ทำาให้ไทยเบฟไม่ได้เปน็แค่องค์กรธรุกิจท่ีมีความ
รบัผิดชอบต่อสังคม	มีศักยภาพในการปรบัตัวต่อสถึานการณ์ต่าง	ๆ	
เท่าน้ัน	แต่ยงัขับเคล่ือนธรุกิจพรอ้มพัฒนาองค์กรให้บรรลเุปา้หมาย	
ตามพันธกิจ	“สรา้งสรรค์และแบ่งปันคุณค่าจากการเติบโต”	ซึ่ง 
ปท่ีีผ่านมา	มากกวา่ความรบัผิดชอบทางธรุกิจและสังคมแล้ว	ไทยเบฟ 
ยงัเปน็	“ผูน้ำา”	และองค์กรต้นแบบท่ีดำาเนินงานตามแนวทางการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื	พรอ้มจดัโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	โดยยดึหลักกลยทุธ์
ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และหลักธรรมาภิบาล	มาอยา่งต่อเน่ือง

ไทยเบฟน้อมนำาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูิพล
อดลุยเดชมหาราช	บรมนาถึบพิตร	และได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการ	
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ	
พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว	ท่ีจะทรงสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน	มาเป็นแนวทางการพัฒนาความยั่งยืน	ส่งผลให้ 
ทกุการตัดสินใจของไทยเบฟผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ 
เพ่ือให้เกิดผลกระทบเชงิบวกอยา่งเปน็รปูธรรมต่อโลกและสังคม	

ในฐานะหน่ึงในผู้ดำาเนินธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหารครบวงจรท่ีมั่นคง
และยัง่ยนืในภมิูภาคอาเซยีน	ไทยเบฟยงัต้ังเปา้หมายต่อไปสู่การเปน็
ผู้นำาในระดับโลก	ส่งผลให้ตลอดหลายปท่ีีผ่านมา	เรามุง่มั่นเดินหน้า 
ไปสู่ความสำาเรจ็ตามเปา้หมายของการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืในหลายด้าน	
เช่น	กำาหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนใน	3	มิติ	ในด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	ประกอบด้วย	มิติท่ี	1	การปรบัตัว 
ตามการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ	มิติท่ี	2	บรรเทาผลกระทบ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	โดยมีเป้าหมายลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกด้วยการนำาเทคโนโลยเีขา้มาพัฒนากระบวนการผลิต
และปรบัปรงุประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน	เพ่ิมการใชพ้ลังงานทางเลือก 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	และพัฒนาผลิตภัณฑ์คารบ์อนตำาท่ีลด 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	และมิติท่ี	3	เสรมิสรา้งชุมชน	สะท้อน 
ให้เห็นถึึงความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการสนับสนนุชมุชนท้องถ่ิึน	 
รวมถึึงอนรุกัษ์ส่ิงแวดล้อมรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติการ
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นอกจากน้ี	ไทยเบฟยังได้พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผล 
ภายในองค์กร	โดยรเิริม่โครงการสำาคัญคือ	การจดัทำารายงานการเปดิเผย
ข้อมูลทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ	(Task	Force	for	
Climate-Related	Financial	Disclosures	–	TCFD)	ต่อสาธารณชน	และ
การทำาการประเมินและจดัทำารายงานปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ทางออ้มอืน่	ๆ	(scope	3)	เปน็ครัง้แรก	ซึ่งชว่ยให้องค์กรมองเห็นโอกาส 
ในการต้ังเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปีต่อไป	รวมถึึง 
ความสำาเรจ็ของโครงการต่าง	ๆ	ท่ีไทยเบฟได้ดำาเนินการไปแล้ว	ในรายงาน
การพัฒนาท่ียั่งยืนประจำาปี	2564	น้ี		ไทยเบฟยังมีการบรหิารจดัการ 
ในประเด็นใหม่คือ	วอเตอรฟุ์ตพรนิต์	(Water	Footprint)	การลดการ 
สญูเสียอาหารและขยะอาหาร	(Food	Loss	and	Waste)	รวมถึึงความ
หลากหลายทางชวีภาพ	(Biodiversity)

ในขณะเดียวกัน	แมว้า่ไทยเบฟจะเผชญิกับความท้าทายจากวกิฤตการณ์
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นท่ัวโลก	รวมถึึง 
การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ	 
และการดำาเนินชวีติ	เรายงัได้จดัต้ังศนูยป์ฏิบัติการพิเศษในสถึานการณ์ 
โควดิ-19	[ThaiBev	COVID-19	Situation	Room	(TSR)]	เพ่ือเปน็ศนูยก์ลาง
ในการติดตามข่าวสาร	และดำารงความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	ให้สามารถึผลิต
และจดัส่งสินค้าได้อยา่งต่อเน่ือง	เพียงพอกับความต้องการของผู้บรโิภค
แม้ในสถึานการณ์ล็อกดาวน์	รวมถึึงประสานความช่วยเหลือไปยัง 
หน่วยงานสาธารณสขุ	บคุลากรทางการแพทย	์คู่ค้า	พันธมิตรทางธรุกิจ	
และพนักงานทุกระดับท่ัวประเทศ	รวมถึึงการช่วยเหลือประชาชน	และ 
สังคมโดยรวมท้ังในประเทศและต่างประเทศอยา่งต่อเน่ือง	เพ่ือก้าวขา้ม
สถึานการณ์โควดิ-19	ไปด้วยกัน

แม้การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	จะส่งผลกระทบในเชงิลบ	แต่ไทยเบฟ
ยังค้นพบโอกาสในการพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ในการปรบัปรงุ
ระบบการกระจายสินค้า	และให้ความสำาคัญกับการดแูลความปลอดภัยของ
พนักงาน	ด้วยการเพ่ิมมาตรการคุ้มครองสขุภาพตลอดจนความเปน็อยู่
ของพนักงานมากยิง่ขึ้น

ไทยเบฟพรอ้มรบัมือกับทศวรรษแห่งความท้าทายน้ีด้วยความมุ่งมั่น	 
และมุ่งเน้นนโยบายการดำาเนินธุรกิจไปพรอ้มกับความรบัผิดชอบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม	และสังคม	ภายใต้หลักธรรมาภิบาล	เพ่ือบรรลเุปา้หมาย 
การพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ	(SDGs)	และจากสถึานการณ์
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ	รวมถึึงการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	
ท่ีท่ัวโลกให้ความสำาคัญ	ทำาให้ได้เห็นวา่	ภาคธรุกิจ	สังคม	และส่ิงแวดล้อม	 
มีความสัมพันธแ์ละเชือ่มโยงกัน	ผมขอขอบคณุพนักงาน	คู่ค้า	พันธมิตร
ทางธรุกิจทกุภาคส่วน	สำาหรบัพลังกายพลังใจท่ีรวมกันเปน็หน่ึงเดียว	 
และความทุ่มเทอตุสาหะ	ท่ีทำาให้ไทยเบฟก้าวสู่ความสำาเรจ็ตามแนวทาง 
วสัิยทัศน์	และบรรลเุปา้หมายตามพันธกิจขององค์กร	

ฐาปน สิรวิฒันภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่
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คณะกรรมการบรษัิทไทยเบฟ	(“คณะกรรมการฯ”)	มุง่มัน่สนับสนนุและส่งเสรมิ
กิจกรรมด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนืของบรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	
(“ไทยเบฟ”)	โดยคำานึงถึึงความรบัผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และ 
ดำาเนินธรุกิจตามหลักธรรมาภิบาล	(Environment,	Social,	Governance	–	ESG)	
และการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน	ไปพรอ้มกับการดแูลใส่ใจในสุขภาพ 
และส่งเสรมิสวสัดิภาพของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน

สารจากคณะกรรมการ

คณะกรรมการฯ	เชือ่วา่	ภาคเอกชนมีส่วนสำาคัญในการรว่มพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น	ซึ่งในการกำาหนดกลยทุธแ์ละการสรา้งมลูค่าทางธรุกิจ	 
ไทยเบฟตระหนักและให้ความสำาคัญกับปจัจยัด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และการดำาเนินธรุกิจตามหลักธรรมาภิบาล	(ESG)	เปน็หลักการทำางาน	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถึานการณ์ท่ามกลางความเส่ียงทางธุรกิจท่ีเกิดจากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	และการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูอิากาศ	คณะกรรมการฯ	จงึให้การสนับสนนุคณะกรรมการบรหิารด้านความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งเต็มท่ีในการกำาหนด
แนวคิดรเิริม่เพ่ือการพัฒนาความยัง่ยนืท่ีเก่ียวขอ้งกับส่ิงแวดล้อม	สังคม	และภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ

นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัมีการดำาเนินโครงการและกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีมีความเชือ่มโยงกับสภาพภมูิอากาศ	คณะกรรมการฯ	จงึสนับสนนุ 
ให้มีการจดัทำารายงานการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภมิูอากาศ	(TCFD)	ฉบบัแรกของไทยเบฟ	เพ่ือสรา้งความเขา้ใจ 
ให้กับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วนถึึงความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ	รวมถึึงวธิจีดัการความเส่ียงดังกล่าว

คณะกรรมการฯ	ได้รบัแรงบนัดาลใจจากหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถึบพิตร	และได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทร
มหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว	ท่ีจะทรงสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน	มาใชเ้ปน็แนวทางปฏิบติัในการ
ดำาเนินธรุกิจตามแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนื	และท่ามกลางสถึานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ท่ีมีความต่อเน่ืองมาเกือบ	2	ป	ี
คณะกรรมการฯ	ได้สนับสนนุให้ไทยเบฟให้การสนับสนนุทกุภาคส่วนในการขบัเคล่ือนมาตรการต่าง	ๆ	และประสานความชว่ยเหลือไปยงั
หน่วยงานสาธารณสุข	บุคลากรทางการแพทย์	และประชาชนท่ัวประเทศ	รวมไปถึึงคู่ค้า	พันธมิตรทางธรุกิจ	และพนักงานในทกุระดับ 
มาอยา่งต่อเน่ือง

คณะกรรมการฯ	ได้กำากับดแูลและกำาหนดแนวทางให้คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	เพ่ือให้ธรุกิจมคีวามคล่องตัวและ
พรอ้มรบัมอืกับทกุวกิฤต	ห่วงโซอ่ปุทานมคีวามมัน่คงปลอดภัย	โดยการดำาเนินงานท้ังหมดของไทยเบฟยงัยดึมัน่รกัษาคณุค่าของไทยเบฟ	
เพ่ือประโยชน์ของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซค่ณุค่า	ซึง่คณะกรรมการฯ	ยงัได้รบัการรายงานวตัถึปุระสงค์	เปา้หมาย	แนวคิดรเิริม่	
อุปสรรค	ความคืบหน้า	และความสำาเรจ็ในการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนจากคณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง	 
รวมถึึงคณะผูบ้รหิารของไทยเบฟอยูอ่ยา่งสมำาเสมอ	ขณะเดียวกันคณะกรรมการฯ	ได้ประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะผูบ้รหิารด้วย
ความโปรง่ใส	โดยพิจารณาจากผลการดำาเนินโครงการด้านความยัง่ยนืท่ีสำาเรจ็ด้วยความมุง่มัน่ต้ังใจและเปน็ไปตามเปา้หมาย

คณะกรรมการฯ	มุ่งมั่นในการบรหิารธรุกิจอยา่งโปรง่ใส	มีการส่ือสารเก่ียวกับธรุกิจของไทยเบฟต่อผู้ถืึอหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุภาคส่วนอยา่งเปดิเผยและชดัเจน	การเปดิเผยขอ้มลูในรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืและในรายงานประจำาปขีองไทยเบฟมคีวามสอดคล้อง
กับความมุง่มัน่ดังกล่าว	รายงานฉบบัน้ียงัได้กล่าวถึึงความพยายามอยา่งต่อเน่ืองของไทยเบฟในการดำาเนินการตามหลักธรรมาภิบาล 
ท่ีมกีารบรหิารจดัการท่ีดีท้ังในด้านการบรหิารความเส่ียง	และแนวทางปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม	นอกจากน้ียงัส่งเสรมิให้เกิดความรว่มมอื
ของไทยเบฟกับพันธมติรทางธรุกิจให้มคีวามแขง็แกรง่อยา่งต่อเน่ือง	เพ่ือผลักดันให้เกิดประโยชน์ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	
ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ

คณะกรรมการฯ	มีความมุง่หวงัเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะแจง้ความคืบหน้าให้ท่านทราบต่อไป

คณะกรรมการ
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)
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STABLE & SUSTAINABLE  
ASEAN LEADER

ไทยเบฟน้อมนำาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาร ิ
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช	
บรมนาถึบพิตร	และได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ	พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว	
ท่ีจะทรงสืบสาน	รกัษา	และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน	ในการขบัเคล่ือน
กลยุทธแ์ละการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	สรา้งศักยภาพและความพรอ้มท่ีจะ
ขบัเคล่ือนองค์กรสู่การเปน็ผูน้ำาบรษัิทเครือ่งด่ืมและอาหารท่ีมัน่คงและยัง่ยนื
ในภมูภิาคอาเซยีน	ไทยเบฟดำาเนินธรุกิจตามหลักธรรมาภิบาล	มีการบรหิาร
จัดการท่ีดี	และการช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเน่ือง	สอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ	และ	“สรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่า
จากการเติบโต”	รว่มกับเครอืข่ายพันธมิตรทกุภาคส่วนตลอดห่วงโซ่คณุค่า	
“เพ่ือสรา้งประโยชน์อยา่งสงูสดุให้กับสังคม”



ความสำาเรจ็ของไทยเบฟในการรบัมอื
กับการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19

99% ของพนักงานไทยเบฟท้ังหมด	และ 
100% ของพนักงานท่ีได้ทำาแบบสำารวจถึึงความประสงค์ในการรบัวคัซนี	
ได้รบัการฉีีดวคัซีนีโรคโควดิ-19 อยา่งน้อยหน่่งเข็ม

98% ของบคุลากรกลุม่ไทยเบฟ	หรอืมากกวา่	43,000 คน	
ใช้แ้อปพลิเคช้นั Beverest Life	เปน็ประจำาทกุวนัในการรายงานตัว
และทำาการประเมนิตนเองเก่ียวกับโรคโควดิ-19

100% ของพนักงานและคูค้่าในพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเส่ียงสงูด้านโรคโควดิ-19	
ได้รบัการตรวจหาเช้ื�อด้วยวธิี ีRT-PCR หรอื ATK

บคุลากรทางการแพทย	์คูค้่า	และบคุลากรกลุม่ไทยเบฟ	
> 324,000 คน	ได้รบัการทำาประกันโรคโควดิ-19

บรจิาคและส่งมอบแอลกอฮอล์	72%	มากกวา่ 1.4 ล้านลิตร
หน้ากากอนามยัมากกวา่ 9.3	ล้านชิน้	
และหน้ากาก	N95	มากกวา่	240,000	ชิน้
ให้กับบคุลากรทางการแพทยท่ั์วประเทศ

นำาวธิีปีฏิิบติัด้านโรคโควดิ-19	สำาหรบับคุลากรกลุม่ไทยเบฟและลกูค้า
มาดำาเนินการอยา่งเครง่ครดัท่ีรา้นอาหารมากกวา่	600 แห่งท่ัวประเทศ

10 ความสำาเรจ็ของไทยเบฟในการรบัมือกับการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19
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เก่ียวกับรายงานฉบบัน้ี 
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	ยงัคงเดินหน้าขบัเคล่ือนธรุกิจ
ตามวสัิยทัศน์ขององค์กรด้วยความแข็งแกรง่	และด้วยวสัิยทัศน์	
ด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนืในมิติของ	ESG	จะเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่
ไทยเบฟทำาสำาเรจ็ตามเปา้ท่ีต้ังไว	้โดยหน่ึงในความสำาเรจ็ท่ีภาคภมูคืิอ	
ไทยเบฟได้รบัคัดเลือกเปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมระดับโลก	
(DJSI)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	4	(2561-2564)	ไทยเบฟยงัคงเดินหน้าพัฒนา
องค์กรอย่างต่อเน่ืองและพรอ้มต่อยอดความสำาเรจ็ด้วยวสัิยทัศน์	
PASSION	2025	ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ท่ีจะเน้นย้ำาสถึานะการเป็น
ผูน้ำาธรุกิจเครือ่งด่ืมในภมิูภาคอาเซยีนของไทยเบฟได้อยา่งมัน่คง
และยัง่ยนื

ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบับแรกขึ้นในป	ี2555	
โดยปีน้ีนับเป็นรายงานการพัฒนาท่ียั่งยืนฉบับท่ี	8	ซึ่งจดัทำาขึ้น
ตามหลักเกณฑ์ในแบบหลักของกรอบการรายงานความยัง่ยนืสากล	
Global	Reporting	Initiative	(GRI)	และการเปดิเผยข้อมลูทางการเงนิ	
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูิอากาศ	(Task	Force	on	Climate-Related	
Financial	Disclosures	–	TCFD)	ไทยเบฟใชแ้นวทางการรายงานของ	
Integrated	Reporting	(IR)	ซึง่เปน็รายงานความยัง่ยนืแบบบรูณาการ
ท่ีแสดงถึึงผลการดำาเนินงานและการสรา้งคณุค่าแก่ผู้ถืึอหุ้นและ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียกลุม่ต่าง	ๆ	แบบองค์รวม

ท้ังน้ี	ไทยเบฟมเีจตนารมณ์และวตัถึปุระสงค์ในการจดัทำารายงานเพ่ือเปน็ชอ่งทางการส่ือสารสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนื
ทางธรุกิจต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	พรอ้มท้ังนำาเสนอกลยทุธแ์ละแนวทางการดำาเนินธรุกิจด้วยหลักการพัฒนาความยัง่ยนื
ขององค์กร	โดยไทยเบฟและบรษัิทในกลุม่ไทยเบฟ	(“กลุม่ไทยเบฟ”)	ได้น้อมนำาหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถึบพิตร	มาปฏิบติัใชเ้ปน็แนวทางในการพัฒนา
ความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ือง	โดยกำาหนดหัวข้อและเน้ือหาบนพ้ืนฐานการดำาเนินธรุกิจท่ีครอบคลมุสาระสำาคัญ		4	ด้าน	ได้แก่	
ส่ิงแวดล้อม	สังคม	ศิลปวฒันธรรม	และเศรษฐกิจ	สรา้งความสอดคล้องกับเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การ
สหประชาชาติ	(UN	SDGs)	17	ขอ้

12 เก่ียวกับรายงานฉบับน้ี



ขอบเขตการรายงาน

ขอ้มลูท่ีนำาเสนอในรายงานน้ีเปน็ขอ้มลูในปงีบประมาณ	2564	โดย
ครอบคลมุกลุม่บรษัิทไทยเบฟในประเทศไทยและต่างประเทศ	เพ่ือ
สะท้อนการเติบโตทางธรุกิจของไทยเบฟและนำาเสนอแผนการ
ขบัเคล่ือนเปา้หมายการดำาเนินธรุกิจไปสูว่สัิยทัศน์	PASSION	2025	
รวมถึึงรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมและ
สังคมครอบคลมุชว่งเวลา	12	เดือน	จากเดือนตลุาคม	2563	ถึึง
เดือนกันยายน	2564	โดยรวบรวมขอ้มลูจากโรงงานผลิต	42	แห่ง	
ได้แก่	โรงงานสุรา	27	แห่ง	(19	แห่งในประเทศไทย	6	แห่งใน
สหราชอาณาจกัร	และ	2	แห่งในประเทศเมยีนมา)	โรงงานเบยีร	์3	แห่ง
ในประเทศไทย	โรงงานผลิตเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์	11	แห่ง
ในประเทศไทย	โรงงานผลิตอาหาร	1	แห่งในประเทศไทย	และขอ้มลู
จากศนูยก์ระจายสินค้า	11	แห่งในประเทศไทย

ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบบัน้ีท้ังภาษาไทยและภาษา
องักฤษ	และเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของไทยเบฟ	sustainability.thaibev.com	
หากมีข้อเสนอแนะหรอืขอ้สงสัยประการใด	สามารถึติดต่อคณะทำางาน
พัฒนาความยัง่ยนืทางธรุกิจได้ทาง	sustainability@thaibev.com	
หรอืแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ีแนบท้ายรายงาน
ฉบับน้ี	ไทยเบฟมีความยนิดีเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะพิจารณาข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวและนำาไปปรบัปรงุคณุภาพของรายงานต่อไป

รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบับน้ีได้จดัทำาขึ้นเพ่ือนำาเสนอ
การดำาเนินธรุกิจของกลุม่ไทยเบฟท่ีเปน็ไปตามแนวทางการ
พัฒนาความยัง่ยนืและได้รบัการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน
ด้านการเงนิป	ี2564	ผ่านการสอบบญัชจีากผูส้อบบัญช	ีบรษัิท	
เคพีเอม็จ	ีภมิูไชย	สอบบญัช	ีจำากัด	หรอื	KPMG	โดยรายงาน
ของผู้สอบบัญชีได้แสดงไวใ้นรายงานประจำาปี	2564	ของ
ไทยเบฟ	ส่วนการตรวจสอบผลการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม	
ด้านการฝึึกอบรมพนักงาน	ด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย	
ของไทยเบฟ	ได้รบัการตรวจสอบความถึกูต้องและให้ความ
เชือ่มัน่จากบรษัิท	Lloyd's	Register	International	(Thailand)	
Limited	ซึง่เอกสารการรบัรองความน่าเชือ่ถืึอของขอ้มลูแสดง
อยูใ่นหัวข้อการรบัรองจากหน่วยงานภายนอกในรายงานฉบบัน้ี
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เก่ียวกับไทยเบฟ
ไทยเบฟมสีำานักงานใหญ่ต้ังอยูท่ี่กรงุเทพมหานคร	ประเทศไทย	และเปน็ผูผ้ลิต
เครือ่งด่ืมชัน้นำาในอาเซยีน	ประกอบด้วย	4	กลุ่มธรุกิจหลัก	ได้แก่	สรุา	เบียร	์
เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	และอาหาร	ในรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืประจำาป	ี2564	
ไทยเบฟได้แสดงให้เห็นถึึงความเป็นผู้นำาในกลุ่มอุตสาหกรรมเครือ่งด่ืม
อยา่งต่อเน่ือง	สะท้อนถึึงความมุง่มัน่ในการพัฒนาความยัง่ยนื	และรวมถึึงการ
บรหิารจดัการความเส่ียงท่ีเปน็กญุแจสำาคัญสู่ความสำาเรจ็โดยรวมขององค์กร	
ไทยเบฟยงัคงมุง่มัน่ในการสรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจากการเติบโตให้กับ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและสังคม	ในป	ี2564	ไทยเบฟได้รบัคัดเลือกเปน็สมาชกิใน
ดัชนีความยัง่ยนืดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	หรอื	DJSI)	
ในกลุ่มตลาดเกิดใหม่	(DJSI	Emerging	Markets)	ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี	6	และ
เปน็สมาชกิกลุ่มดัชนีโลก	(DJSI	World)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	5	และความสำาเรจ็ด้าน
ความยัง่ยนืประจำาป	ี2564	คือ	การท่ีไทยเบฟเปน็บรษัิทแรกในอาเซยีนท่ีได้รบั
การคัดเลือกให้เปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืม	DJSI	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	4	
สะท้อนถึึงความมุง่มัน่และใส่ใจในการพัฒนาความยัง่ยนืขององค์กรอยา่งต่อเน่ือง

ออสเตรเลีย

กลุม่บรษัิทไทยเบฟ

เอเช้ยี
ยโุรป

แอฟรกิา

อเมรกิาเหนือ
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วสัิยทัศน์องค์กร

วสัิยทัศน์องค์กรคือ	การเปน็ผูน้ำาท่ีมัน่คงและยัง่ยนืของอาเซยีน
ในธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหาร

พันธีกิจของเรา

พันธกิจของเราคือ	การสรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจากการ
เติบโต	โดยมอบคณุค่าท่ีสำาคัญ	6	ประการ		

•	 	มอบผลิตภัณฑ์คณุภาพสงูสดุให้ลกูค้าทกุกลุม่
•	 	ตอบสนองความต้องการของผูแ้ทนจำาหน่ายโดยให้บรกิาร

อยา่งมอือาชพี
•	 	ให้ความสำาคัญเรือ่งผลตอบแทนจากการลงทนุให้แก่ผูถื้ึอหุน้	

ด้วยการเติบโตของรายได้และผลกำาไรท่ีมัน่คงและต่อเน่ือง
•	 	เปน็แบบอยา่งในด้านความเปน็มอือาชพี	ความโปรง่ใส	และ

การดำาเนินธรุกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล
•	 	มอบความไวว้างใจ	อำานาจ	และรางวลัแก่พนักงาน	เพ่ือสรา้ง

ความรว่มรบัผิดชอบ
•	 	สรา้งประโยชน์ให้แก่สังคม

PASSION 2025

PASSION	2025	คือ	แผนการดำาเนินงานในชว่ง	5	ปขีา้งหน้าของ
กลุม่ธรุกิจ	ด้วยแผนทรานส์ฟอรเ์มชัน่ภายใต้	3	แนวทางหลัก

BUILD
(สรรสรา้งความสามารถึ)
คือ	สรรสรา้งความสามารถึและโอกาสทางธรุกิจใหม	่ๆ

STRENGTHEN
(เสรมิแกรง่ความเปน็หน่ึง)
คือ	เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ของธรุกิจหลัก	เพ่ือความเปน็
ผูน้ำาของตลาด

UNLOCK
(สดุพลังศักยภาพไทยเบฟ)
คือ	นำาศักยภาพของไทยเบฟท่ีมอียูม่าก่อให้เกิดมลูค่าสงูสดุ

สินค้าและบรกิาร

บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)	(“ไทยเบฟ”)	เปน็บรษัิทผูผ้ลิต
และจดัจำาหน่ายเครือ่งด่ืมชัน้นำาของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	และเปน็
บรษัิทเครือ่งด่ืมท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย	วสัิยทัศน์ขององค์กรคือ
การเปน็ผูน้ำาในธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหารของอาเซยีนท่ีมคีวามเปน็เลิศ
ทางการพาณิชย	์การพัฒนาผลิตภัณฑ์อยา่งต่อเน่ือง	และการยกระดับ
ภาพลักษณ์สินค้า	และความเปน็มอือาชพี

ในป	ี2549	ไทยเบฟได้จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปร	์
(Singapore	Exchange	Mainboard)	และในป	ี2555	ไทยเบฟได้ทำาการ
ขยายธรุกิจออกไปนอกประเทศไทยด้วยการเข้าครอบครองกิจการ
ของบรษัิทเฟรเซอรแ์อนด์นีฟ	จำากัด	(Fraser	and	Neave,	Limited)	
องค์กรชัน้นำาท่ีมตีราสินค้าเครือ่งด่ืมชัน้นำามากมาย	ในป	ี2560	ไทยเบฟ
เพ่ิมความแข็งแกรง่ในระดับภมูิภาคด้วยการเข้าครอบครองหุ้นใน	
แกรนด์รอยลักรุป๊	(Grand	Royal	Group	–	GRG)	ผูผ้ลิตวสิก้ีรายใหญ่
ท่ีสดุในเมยีนมา	และไซง่่อนเบยีร-์แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ	(Saigon	
Beer-Alcohol-Beverage	Corporation,	SABECO)	ผูผ้ลิตเบยีรช์ัน้นำา
ในเวยีดนาม	ซึง่ทำาให้ไทยเบฟเปน็ผูผ้ลิตเบยีรร์ายใหญ่ท่ีสดุในแงข่อง
ปรมิาณในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

ปจัจบุนั	ธรุกิจของไทยเบฟประกอบไปด้วยส่ีธรุกิจหลัก	ได้แก่	สรุา	เบียร	์
เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	และอาหาร	ในประเทศไทย	บรษัิทดำาเนินการ
ผลิตผ่านโรงกล่ันสรุา	19	แห่ง	โรงผลิตเบยีร	์3	แห่ง	และโรงงานผลิต
เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	21	แห่ง	และได้รบัการสนับสนนุจากเครอืขา่ย
การจดัจำาหน่ายกวา่	500,000	จดุขาย	ไทยเบฟมีผลิตภัณฑ์จำาหน่าย
ในกวา่	90	ประเทศ	โดยมโีรงงานผลิต	5	แห่งในสกอตแลนด์	ท่ีมชีือ่เสียง
ในการผลิตสกอตชว์สิก้ีแบบซงิเก้ิลมอลต์	อาทิ	Balblair	Old	Pulteney	
และ	Speyburn	โรงงานผลิต	2	แห่งในเมยีนมา	และโรงกล่ันสรุา	1	แห่ง
ในประเทศจนีท่ีผลิตสรุาชือ่ดัง	Yulinquan				

ผลิตภัณฑ์กลุม่สรุาท่ีมชีือ่เสียงของไทยเบฟ	ได้แก่	รวงข้าว	หงษ์ทอง	
เบลนด์	285	แสงโสม	และแมโ่ขง	รวมถึึงวสิก้ี	Grand	Royal	อนัโด่งดัง
ของ	GRG	ขณะท่ีตราสินค้าเบยีรช์า้งท่ีถืึอเปน็ตราสินค้าหลักของบรษัิท	
เปน็หน่ึงในเบยีรไ์ทยท่ีเปน็ท่ีรูจ้กัมากท่ีสดุท้ังในและต่างประเทศ	ขณะท่ี
เบียรไ์ซ่ง่อนและ	333	ของ	SABECO	เป็นตราสินค้าเบียรท่ี์ขายดี
ในประเทศเวยีดนาม	ตราสินค้าเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ชัน้นำาของ
ไทยเบฟ	ได้แก่	ชาเขยีวโออชิ	ิเอสโคล่า	และน้ำาด่ืมครสิตัล	รวมถึึงเครือ่งด่ืม
อดัลม	F&N	และเครือ่งด่ืมไอโซโทนิค	100Plus	บรษัิทยงัดำาเนินธรุกิจ
รา้นอาหารญ่ีปุ�น	และธุรกิจอาหารพรอ้มปรงุและพรอ้มรบัประทาน	
ผ่านทางบรษัิทยอ่ย	บรษัิท	โออชิ	ิกรุป๊	จำากัด	(มหาชน)	ไทยเบฟทำาการ
เรง่ขยายธรุกิจอาหารด้วยการดำาเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ย	Food	of	
Asia	และการซือ้แฟรนไชส์ของ	KFC	ตราสินค้ารา้นอาหารแบบให้บรกิาร
อยา่งรวดเรว็	(Quick	Service	Restaurant)	ท่ีมชีือ่เสียงท่ีสดุในประเทศไทย	

ไทยเบฟเปน็หน่ึงใน	10	บรษัิทท่ีใหญ่ท่ีสดุในตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปร	์
ด้วยมูลค่าตามราคาตลาดและดัชนีตลาดหุ้น	Straits	Times	Index	
บรษัิทยังได้รบัคัดเลือกเป็นสมาชิกในดัชนีความยั่งยืนดาวน์โจนส์	
(Dow	Jones	Sustainability	Indices	หรอื	DJSI)	ในกลุม่ตลาดเกิดใหม่	
และกลุม่ดัชนีโลก
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ตััวเลขชี้ีว้ดัประสิทธิภิาพ
ในการปฏิิบติัังาน

ป ี2564
รายได้รวม	(ประจำาป)ี	

ป ี2563
รายได้รวม	(ประจำาป)ี	

245,559 ล้านบาท
ตลุาคม	2563	-	กันยายน	2564	ระยะเวลา	12	เดือน

259,392 ล้านบาท
ตลุาคม	2562	-	กันยายน	2563	ระยะเวลา	12	เดือน

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ75% 25%

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ74% 26%

รายละเอยีดปรากฏในรายงานประจำาปี 2564 ของไทยเบฟ
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หมายเหตุ
1.  การสรา้งและปนัส่วนมลูค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้ (อา้งองิ GRI 201-1: Revenues) ต้นทนุขาย (อา้งองิ GRI 201-1: Operating Costs) ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์

ของพนักงาน (อา้งองิ GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงนิได้นิติบคุคล (อา้งองิ GRI 201-1: Payments to Government) และเงนิปนัผลประจำาป ี(อา้งองิ 
GRI 201-1: Payments to Providers of Capital)

2.  ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนักงานซึง่เปน็ส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย คือ จำานวน 5,388 ล้านบาท ในชว่งเดือนตลุาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 และจำานวน 5,511 ล้านบาท 
ในชว่งเดือนตลุาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ภาษีสรรพสามิตจา่ยให้รฐับาลเปน็ส่วนหน่ึงของต้นทนุขายด้วย

3.  รายได้จำาแนกตามเขตภมูิศาสตรข์องกลุ่มบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) และบรษัิทย่อย สำาหรบัปีน้ี 
ส้ินสดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564

4.  เงนิปนัผลประจำาปสีำาหรบัผูถื้อหุน้ของบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)  

อตัราส่วนหนี�สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดขาย (ล้านบาท) กำาไร (ล้านบาท)

เงินปนัผลประจำาป ี(ล้านบาท) ต้นทนุขาย (ล้านบาท)

30,000

15,000

2563

11,553

0
2564

12,559 

300,000

150,000

2563
0

2564

178,620 169,060 

ค่าใช้จ้า่ยผลประโยช้น์พนักงาน (ล้านบาท) ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ล้านบาท)

30,000

15,000

2563

15.81%

2563

1.42

2563

20,008

0
2564

19,447 

30,000

15,000

2563
0

2564

6,866
4,634

2564

14.04%

2564

1.25
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ยดึถืึอเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ	17	ประการ	และ
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แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนื
ของไทยเบฟ
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และการรกัษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์



ThaiBev’s Sustainability Approach

ความสำาเรจ็ด้านความย่ังยนื
ไทยเบฟก้าวขึน้มาเปน็ผูน้ำาธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหารครบวงจรในภมิูภาคอาเซยีน
และยงัคงมุง่มัน่ท่ีจะบรรลเุปา้หมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืทกุขอ้	อนัครอบคลมุ
ถึึงผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	วสัิยทัศน์	2020	ของบรษัิท
ท่ีมุง่เน้นนโยบายสรา้งความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม	ชว่ยผลักดันให้
ไทยเบฟได้รบัรางวลัแห่งความสำาเรจ็มากมายตลอด	7	ปท่ีีผ่านมา	(2558-2564)

ส่ิงท่ีถืึอเปน็ความสำาเรจ็สำาคัญคือ	การท่ีไทยเบฟได้รบัคัดเลือกเปน็สมาชกิในดัชนี
ความยัง่ยนืดาวโจนส์	(Dow	Jones	Sustainability	Indices	หรอื	DJSI)	ในกลุม่
ตลาดเกิดใหม	่(DJSI	Emerging	Markets)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	6	และกลุม่ดัชนีโลก	
(DJSI	World)	ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	5	ยิง่ไปกวา่น้ัน	ไทยเบฟยงัเปน็บรษัิทในภมิูภาค
อาเซยีนรายเดียวท่ีได้รบัคัดเลือกเปน็ผูน้ำาในกลุม่อตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมระดับโลก
ต่อเน่ืองเปน็ปท่ีี	4	ซึง่สะท้อนถึึงความมุง่มัน่ของไทยเบฟท่ีจะเปน็ผูน้ำาด้านการ
พัฒนาความยัง่ยนื

ในป	ี2563	ไทยเบฟได้เปดิตัววสัิยทัศน์	PASSION	2025	ท่ีเน้นย้ำาถึึงความมุง่มัน่ของไทยเบฟท่ีจะแขง็แกรง่ขึ้นกวา่ท่ีผ่านมา	แมจ้ะมผีลกระทบ
จากการแพรร่ะบาดของไวรสัโคโรนา	ไทยเบฟจะเดินหน้าเปน็ผูน้ำาด้านการพัฒนาความยัง่ยนืต่อไป	ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้อยูเ่สมอ
ในธรุกิจระดับโลก	ไทยเบฟปรบัตัวและพัฒนาวธิกีารดำาเนินงานเพ่ือท่ีจะรกัษาสถึานะผูน้ำาเอาไวต่้อไป

ไทยเบฟได้รบัคะแนนรวม	90	(จากคะแนนเต็ม	100)	ในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมจากการประเมินความยัง่ยนืขององค์กรท่ัวโลกของ	S&P	
ประจำาป	ี2564	ซึ่งถืึอเปน็คะแนนท่ีดีท่ีสดุในโลก	นับเปน็ปท่ีี	4	ท่ีไทยเบฟได้รบัคะแนนสงูท่ีสดุท่ัวโลกในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม	
การประเมินความยัง่ยนืขององค์กรท่ัวโลกของ	S&P	ประจำาป	ี2564	จากการวเิคราะห์องค์กรต่าง	ๆ	ท่ัวโลก	ผ่านเกณฑ์การพัฒนาความยัง่ยนื	
30	ประเภท	ครอบคลมุ	3	มิติ	(ESG):	การกำากับดแูลและเศรษฐกิจ	ส่ิงแวดล้อม	และสังคม

ในมติิด้านการกำากับดแูลและเศรษฐกิจ	ไทยเบฟได้รบัคะแนนสงูสดุในอตุสาหกรรมท่ี	91	(จากคะแนนเต็ม	100)	ซึง่ครอบคลมุความยัง่ยนืด้าน
ท่ีมคีวามสำาคัญ	อาทิ	การจดัหาอยา่งยัง่ยนื	การบรหิารและจดัการความเส่ียง	และการจดัการด้านนวตักรรม	ซึง่ไทยเบฟได้รบัคะแนนเต็ม	100	
(จากคะแนนเต็ม	100)	ซึง่ถืึอเปน็คะแนนสงูสดุในอตุสาหกรรม	ในมติิส่ิงแวดล้อม	7	จาก	13	ด้านท่ีถึกูประเมนิ	ไทยเบฟได้รบัคะแนนสงูสดุในด้าน
การบรหิารความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ืองกับน้ำา	ด้านบรรจภัุณฑ์	และการรายงานด้านส่ิงแวดล้อม	ในมติิสังคม	ซึง่ครอบคลมุด้านความปลอดภัยและ
อาชวีอนามยั	สิทธมินษุยชน	การดแูลและรกัษาผูม้คีวามสามารถึ	และการเปน็องค์กรท่ีดี	และการตอบแทนกลับสูสั่งคม	จากการประเมนิ	7	ด้านหลัก	
ไทยเบฟได้รบัคะแนนสงูสดุ	91	(จากคะแนนเต็ม	100)
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ผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก* 

ป�
ติดต่อกัน

สมาชิก
กลุ่มดัชนีโลก 

ป�
ติดต่อกัน

สมาชิกดัชนี
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 

ป�
ติดต่อกัน

ผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก* 

ป�
ติดต่อกัน

สมาชิก
กลุ่มดัชนีโลก 

ป�
ติดต่อกัน

ผู้นำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก* 

ป�
ติดต่อกัน

*ตามรายงานประจำาปี

รางวลัการพัฒนาความยัง่ยนื
ด้านส่ิงแวดล้อม ป ี2564

รางวลัการพัฒนาความยัง่ยนื
ด้านเศรษฐกิจ ป ี2564

•  บรษัิทสรุากระทิงแดง (1988) จำากัด
รางวลัอตุสาหกรรมดีเด่น	 
ประเภทอตุสาหกรรมศักยภาพ	 
พิธมีอบรางวลัอตุสาหกรรม	 
ประจำาป	ี2563		

•  บมจ.เสรมิสขุ โรงงานช้ลบรุ ี
รางวลัเหรยีญเงนิประเภท	 
Kaizen	Suggestion	จาก	 
Thailand	Kaizen	Award	2020

•  บจ.ธีนภักดี 
รางวลัเหรยีญทองแดง 
ประเภท	Genba	Kaizen	จาก	 
Thailand	Kaizen	Award	2020

•  Inver House
รางวลัวธิกีารทำางานดีเด่น	 
ประเภทประสิทธภิาพการใชพ้ลังงาน
ในการกล่ัน	จาก	Scotch	Whisky	
Association	(SWA)

•  โรงงานเบยีรค์อสมอส
รางวลัชนะเลิศ	ประเภทการใช ้
และเทคโนโลยถ่ีึานหินสะอาด	 
จาก	ASEAN	Energy	Awards

•  โรงงานเบยีรค์อสมอส
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับสอง	ประเภท
พลังงานหมนุเวยีน	 
จาก	ASEAN	Energy	Awards

•  โออชิ้ิ
Thailand’s	Most	Admired	 
Brand	2021	ของ	 
BrandAge	Magazine

•  สรุาแมโ่ขง
เหรยีญเงนิจาก	Tokyo	Whisky	&	
Spirits	Competition	2021	(TWSC)

•  ช้า้งโคลด์บรวู์
Dortmunder	(ลาเกอรส์ไตล์ยโุรป 
ท่ีดีท่ีสดุ)	ของ	Australian	
International	Beer	Awards	2021	
(AIBA)

•  ช้า้งเอสเพรสโซีลาเกอร ์
เหรยีญเงนิ	ประเภท	 
Other	Flavoured	Specialty	Beer	
(Best	Flavoured	Specialty	Beer)	 
ของ	Australian	International	 
Beer	Awards	2021	(AIBA)

•  เสรมิสขุ โรงงานสรุาษฎรธ์ีานี 
รางวลัสถึานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น	 
ของกระทรวงแรงงาน

•  ไทยเบฟ
สถึานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ ์
และสวสัดิการแรงงาน	ระดับประเทศ	ประจำาป	ี2563	
ของกระทรวงแรงงาน

•  เสรมิสขุ
โล่รางวลัด้านองค์กรท่ีมคีวามรบัผิดชอบ 
ต่อสังคม	ของกรมโรงงานอตุสาหกรรม	 
กระทรวงอตุสาหกรรม	

•  Grand Royal Group International 
เหรยีญทองประเภท	Best	Career	Advancement	
Program,	เหรยีญทองประเภท	Best	Use	of	
Rewards	and	Recognition,	เหรยีญทองประเภท	
Most	Effective	Recruitment	Strategy	for	Talent	
Attraction,	เหรยีญเงนิประเภท	Best	Learning	 
and	Development	Program	และเหรยีญเงนิ
ประเภท	Best	CSR	for	Community	Engagement	
ของ	Myanmar	Employer	Awards	2020

•  ไทยเบฟ
รางวลัเหรยีญเงนิ	Excellence	in	HR	Innovation	
ของ	HR	Excellence	Awards	2021	Thailand

•  ไทยเบฟ
Best	Companies	to	Work	for	in	Asia	2020	
(Thailand	Edition)	และ	WeCare:	HR	Asia	Most	
Caring	Companies	Awards	2020	ของ	HR	Asia	

•  โรงงานเบยีรค์อสมอส 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดับสอง	ประเภทองค์กร 
ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม	 
จาก	ASEAN	Energy	Awards

รางวลัการพัฒนาความยัง่ยนื 
ด้านสังคม ป ี2564
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ThaiBev’s Sustainability Approach

ความสำาเรจ็ด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ
ในป ี2564

*คำานวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำาหนักบรรจภัุณฑ์

**บรรจภัุณฑ์หลัก	ได้แก่	ขวดแก้วท่ีใชบ้รรจผุลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมสรุา	เบยีร	์น้ำาด่ืม	และเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	ท่ีสามารถึนำากลับมาคืนเพ่ือใชซ้้ำาหรอืใชใ้หม่ได้	(Returnable	Glass	Bottles)

ส่ิงแวดล้อม

เพ่ิม
อตัราส่วนการใช้พ้ลังงานหมนุเวยีน

ภายในองค์กรเปน็	 41.8% 

ลด การปล่อยก๊าซีเรอืนกระจกทางตรงและทางออ้ม 

ลง	9.9% 	เทียบแบบปต่ีอปี

ขยะและของเสียด้านอาหาร 60.15% 
ถึกูนำาไปใชป้ระโยชน์ด้านต่าง	ๆ

ลดการด่งนำา จากพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเครยีดด้านน้ำาลง	

6.3% เทียบแบบปต่ีอป	ี/	กำาหนดเปา้หมายใหม่
เพ่ือลดปรมิาณการใชน้้ำาต่อหน่ึงหน่วยผลิตภัณฑ์ลง	5%	ในป	ี2568

เปดิเผยขอ้มลู
การปล่อยก๊าซีเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ เปน็ครั�งแรก โดยมกีาร

รบัรองจากหน่วยงานภายนอก

สัดส่วน* ของ บรรจภัุณฑ์์หลัก** มาจาก
การใช้ซ้ีำาและการนำากลับมาใช้ใ้หม ่82% 

22 ความสำาเรจ็ด้านความยั่งยืนท่ีสำาคัญในป ี2564
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สังคม

เศรษฐกิจ

ช้ัว่โมงฝกึอบรมพนักงานรวม

688,596.90  ชัว่โมง

การมส่ีวนรว่มของ
พนักงานจติอาสากลุม่ไทยเบฟ 

1,125 คน

ช้ัว่โมงจติอาสา

17,615	ชัว่โมง

100%	ของสถึานประกอบการของกลุม่ไทยเบฟมกีารดำาเนินโครงการพัฒนาชมุชนท่ีตอบรบัความต้องการของชมุชนโดยรอบ*

*สถึานประกอบการ	หมายถึึง	สถึานประกอบการท่ีมกีารประเมนิวา่การดำาเนินการของกลุม่ไทยเบฟอาจมผีลกระทบต่อชมุชน	ไมว่า่จะเปน็ทางตรงหรอืทางออ้ม	และกลุม่ไทยเบฟจดัให้มี
โครงการพัฒนาชมุชนรอบสถึานประกอบการ	(32	แห่ง)

อตัราส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีได้รบัการรบัรอง	“ทางเลือกสขุภาพ” 

คิดเปน็	69.8% ของกลุม่เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์
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แนวทางการพัฒนาความย่ังยนื
ของไทยเบฟ
ตลอดป	ี2564	ไทยเบฟได้เริม่ดำาเนินการโครงการทางธรุกิจ	(Business	
Transformation)	ท่ีเรยีกวา่	PASSION	2025	ซึง่กำาหนดเปา้หมายของบรษัิท
ในชว่งครึง่แรกของทศวรรษน้ี	ไทยเบฟมุง่มัน่ในการสรา้งโอกาสทางธรุกิจเพ่ือ
เสรมิสรา้งความสามารถึในการแข่งขนั	พรอ้มรบักับโอกาสท่ีเกิดขึน้	และดำาเนินการ
ตามแนวทางด้านการพัฒนาความยัง่ยนื	ภายใต้พันธกิจการสรา้งสรรค์และแบง่ปนั
คณุค่าจากการเติบโต	(Creating	and	Sharing	the	Value	of	Growth)	ให้กับ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย	ไทยเบฟมจีดุมุง่หมายท่ีจะเปน็ผูผ้ลิตเครือ่งด่ืมครบวงจร
ชัน้นำาในอาเซยีน	โดยการสรา้งความมัน่คงและยัง่ยนืต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม

ไทยเบฟได้รบัแรงบันดาลใจจากหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง	(Sufficiency	
Economy	Philosophy	–	SEP)	ตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธเิบศร	มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช	บรมนาถึบพิตร	และ
ได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดี
ศรสิีนทรมหาวชิราลงกรณ	พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว	ท่ีจะทรงสืบสาน	รกัษา	
และต่อยอด	เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน	มาเป็นแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	

ไทยเบฟสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	17	ประการขององค์การสหประชาชาติ	(UN	SDGs)	และหลักการของขอ้ตกลงแห่งสหประชาชาติ	
รวมถึึงแนวทางปฏิบติัด้านการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงนิท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภมูอิากาศ	(TCFD)	ไทยเบฟเขา้รว่มเปน็สมาชกิและทำาข้อตกลง
พันธกรณีระหวา่งประเทศ	และมุ่งมั่นในการรบับทบาทผู้นำามากขึ้นในระดับภมูิภาค	รวมถึึงการนำาแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสดุ	(Best	Practices)	
ตามมาตรฐานสากลในด้านส่ิงแวดล้อมและการกำากับดแูลมาใช	้ไทยเบฟเขา้รว่มเปน็ผูส้นับสนนุยทุธศาสตรก์ารพัฒนาระดับชาติ	Bio-Circular-
Green	(BCG)	ของรฐับาลไทย

ท่ามกลางสถึานการณ์ระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19	ท่ัวโลก	ประเทศไทยรบัมอืด้วยการปรบัตัวเขา้สู่	“วถีิึชวีติแบบใหม”่	ไทยเบฟได้ก้าวไปขา้งหน้า
อยา่งยัง่ยนืด้วยการนำานวตักรรมใหม	่การส่งเสรมิพัฒนาเทคโนโลยใีหม	่และการพัฒนาปรบัปรงุประสิทธภิาพการทำางานเพ่ือสรา้งส่ิงท่ีดีต่อสังคม
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โครงสรา้งการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ

คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนื
และความเส่ียง	(SRMC)

คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนื
ทางธรุกิจ	(CSDC)

คณะทำางานพัฒนาความยัง่ยนื
ทางธรุกิจ	(SDWT)

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนืทางธรุกิจ

(ตัวแทน)
กลุ่มธรุกิจสรุา

(ตัวแทน)
กลุ่มธรุกิจเบียร์

(ตัวแทน)
กลุ่มธรุกิจ 
เครือ่งด่ืม 

ไม่มีแอลกอฮอล์
	(ประเทศไทย)

(ตัวแทน)
คอรเ์ปอเรต
ฟงัก์ชนั

•	 กลุ่มบรหิารลงทนุตราสินค้า
•	 กลุ่มบรหิารชอ่งทางการจำาหน่าย
•	 กลุ่มการเงินและบัญชี

(ตัวแทน)
สายธรุกิจอาหาร	
(ประเทศไทย)

(ตัวแทน)
กลุ่มธรุกิจ 
ต่อเน่ือง

(ตัวแทน)
กลุ่มทรพัยากร

บคุคล

•	 กลุ่มเทคโนโลยแีละวศิวกรรม
•	 สายบรหิารท่ัวไป
•	 สายสนับสนนุ

•	 สายพัฒนาธรุกิจเพ่ือ 
	 ความยัง่ยนื
•	 สำานักพัฒนาความเปน็เลิศ

การบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนื

คณะกรรมการของไทยเบฟมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการกำากับดแูล
ธรุกิจ	กำาหนดกลยทุธก์ารดำาเนินงานและพัฒนาองค์กรให้เติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน	โดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝึ�ายได้รบั
ประโยชน์อยา่งสมดลุกัน	ภายใต้กลยทุธก์ารพัฒนาความยัง่ยนื
ขององค์กร	ไทยเบฟเชือ่มัน่จะเติบโตและสรา้งโอกาสท่ีไรข้ดีจำากัด
ให้แก่ธรุกิจและสังคมโดยรวมได้ต่อไป

คณะกรรมการบรษัิทแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและ
ความเส่ียง	(SRMC)	เพ่ือทำาหน้าท่ีกำาหนดนโยบายความยัง่ยนืและ
ความเส่ียง	เพ่ือทำาหน้าท่ีกำาหนดกลยทุธด้์านการพัฒนาองค์กร
ของกลุ่มไทยเบฟอย่างยั่งยืน	รวมถึึงกำากับดแูลกิจกรรมการ
พัฒนาท่ียัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียงตามนโยบายและกลยทุธ์
ท่ีคณะกรรมการได้กำาหนดไว้

กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ได้แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาความ
ยัง่ยนืทางธรุกิจ	(CSDC)	เพ่ือรบัผิดชอบในการพิจารณาวางแผน	และ
ดำาเนินการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟให้สอดคล้องกับทิศทาง
การดำาเนินงานและกลยทุธข์ององค์กรท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการ
บรษัิทหรอืคณะกรรมการบรหิาร	นอกจากน้ียงัมคีณะทำางานด้านการ
พัฒนาความยัง่ยนืทางธรุกิจ	(SDWT)	ซึง่ประกอบด้วยตัวแทนจาก
สายงานต่าง	ๆ	ซึง่มหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการจดัทำาแผนงานและโครงการ
สนับสนนุแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนื	รวมท้ังมส่ีวนรว่มในกระบวนการ
ประเมินสาระสำาคัญด้านความยั่งยืนขององค์กร	ด้วยการทวนสอบ
ครบถ้ึวนของแผนงาน	พรอ้มท้ังติดตามการดำาเนินงานด้านการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนืและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนืทาง
ธรุกิจและคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	
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ไทยเบฟได้ดำาเนินกิจการของบรษัิทผ่านเปา้หมาย	PASSION	2025	โดยให้ความสำาคัญ
ในประเด็น	ESG	ซึ่งอยูใ่นแผนการเปล่ียนแปลงของไทยเบฟซึ่งสอดคล้องกับปีท่ีแล้ว
ในเรือ่ง	ESG		ปัจจุบันน้ีบรษัิทในเอเชียมุ่งความสนใจไปท่ีเรือ่งความรบัผิดชอบทาง
กฎหมายต่อการพัฒนาแผนปฏิบติัการด้านสภาพภมูอิากาศ	ดังน้ันองค์กรควรตระหนัก
ถึึงความจำาเปน็ในการดำาเนินการเรือ่ง	ESG	โดยคำานึงถึึงความเส่ียงประเด็นด้านกฎหมาย
และการเงินให้มากเท่ากับการคำานึงถึึงโอกาส	ส่ิงน้ีได้เข้ามาเปล่ียนแปลงแนวคิดเรือ่ง
กิจกรรมเพ่ือสังคมและการบรจิาคให้กลายเปน็ความรบัผิดชอบท่ีบรษัิทต้องคำานึงถึึง
มากขึ้น	กล่าวคือ	แนวโน้ม	ESG	ยงัคงดำาเนินต่อไป	และผลกระทบของมนัได้ขยายไปสู่
ทกุตลาด	ซึ่งรวมถึึงอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม

จากมมุมองระหวา่งประเทศเชน่	WBCSD	พบวา่ในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม
ท่ัวโลก	ESG	หมายความรวมถึึงความโปรง่ใสในห่วงโซ่อุปทาน	การจดัการท่ีดิน	
และการจดัการน้ำา	เราพบวา่มีกฎระเบียบในการจดัหาวสัดท่ีุเพ่ิมขึ้น	รวมถึึงประเด็น
ท่ีเก่ียวข้องกับการใชท่ี้ดินและการตัดไม้ทำาลายป�า	แนวทางการจดัการท่ีดินรปูแบบ
ใหม่ของ	Greenhouse	Gas	Protocol	ท่ีครอบคลมุถึึงสขุภาพดินและหัวข้อต่าง	ๆ	
เชน่	การใชไ้นโตรเจนท่ีมากเกินไป	นอกจากน้ีการจดัการน้ำาก็มคีวามสำาคัญเพ่ิมข้ึนเน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีวกิฤตขึ้นได้ส่งผลกระทบต่อเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้	
มากท่ีสดุเน่ืองจากมกีารพ่ึงพาการเกษตรเปน็หลัก	แนวโน้มอืน่ท่ีอยูใ่นการพิจารณา	
ได้แก่	เกษตรกรรมเชงิปฏิรปู	บรรจภัุณฑ์	และสขุภาพ

หน่ึงในปัญหาท่ีจำาเป็นต้องดำาเนินการเรง่ด่วนสำาหรบับรษัิทอาหารและเครือ่งด่ืม
ระดับโลกคือการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการรว่มงานกันตลอดห่วงโซ่
คณุค่า	เพราะความรบัผิดชอบภายในองค์กรเพียงอยา่งเดียวอาจไมเ่พียงพออกีต่อไป	
และหากทำางานเพียงบรษัิทเดียวไม่สามารถึแก้ไขปัญหาได้อกีต่อไป	นอกจากน้ี
ความคาดหวงัให้องค์กรเปดิเผยผลกระทบต่อ	ESG	ก็เพ่ิมขึ้นเชน่กัน	ขณะน้ีนักลงทนุ
มองวา่	ผลการรายงานตามกรอบของ	TCFD	คือการดำาเนินการอย่างเปิดเผย	
ซึ่งเป็นส่ิงชี้วดัความสามารถึประสิทธิภาพ	ESG	ของบรษัิท	โดยพิจารณาดูจาก
ความสามารถึในการฟ้ืนตัวในชว่งวกิฤตการแพรร่ะบาดของโรคต่าง	ๆ

ไทยเบฟจำาเป็นต้องก้าวมามีบทบาทเป็นผู้นำาในแนวโน้ม	ESG	ท่ีเกิดขึ้นใหม่ด้วย
ความโปรง่ใส	โดยแสดงให้เห็นถึึงแนวปฏิบัติท่ีสามารถึปรบัขนาดได้	ซึ่งน่ันหมายถึึง
การทำางานในโครงการท่ีมีอทิธพิลต่อธรุกิจ	การเปดิเผยข้อมลูอยา่งสมำาเสมอ	และ
การใชว้ธิกีารท่ีสอดคล้องกัน	การติดตามประสิทธภิาพของ	ESG	ก็มีความสำาคัญ
เชน่กัน	การมบีทบาทเปน็ผูน้ำาและความน่าเชือ่ถืึอจะทำาให้สามารถึเปน็ตัวอยา่งกำาหนด
มาตรฐานและแนวปฏิบัติท่ีดีสำาหรบับรษัิทขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น

คณุคอนสแตนท์ ฟาน แอรช์้อต
กรรมการสภาธรุกิจโลก 
เพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	 
(WBCSD)	เอเชยีแปซฟิิก
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กระทรวงสาธารณสขุคาดการณ์วา่โรคอบุติัใหมจ่ะเกิดขึ้นอกีเปน็
ระยะ	ศนูยโ์รคติดเชือ้อบุติัใหม	่(Emerging	Infectious	Diseases:	
EID)	ได้รบัการจดัต้ังขึ้นเพ่ือจดัการกับเหตกุารณ์การระบาดอยา่ง
เหมาะสมและมีประสิทธภิาพ	รวมถึึงให้การดแูลผู้ป�วยโรคต่าง	ๆ	
เช่น	ซารส์	เมอรส์	และโรคโควดิ-19	ซึ่งได้กลายเป็นโรคระบาด
ท่ีรา้ยแรงและยาวนานกวา่ท่ีเราคาดไว	้อยา่งไรก็ตาม	สถึานการณ์
โรคโควดิ-19	ในประเทศไทยมอีตัราการติดเชือ้ท่ีลดลงด้วยปจัจยั
หลายประการ	เริม่ต้ังแต่นโยบายป้องกันของรฐับาล	ไปจนถึึง
ความรว่มมอืของประชาชนและการให้วคัซนีครอบคลมุในวงกวา้ง	
การฉีดวคัซนีชว่ยสรา้งภมูคิุ้มกันหมูใ่ห้กับประชาชน	ในอนาคต
โรคโควดิ-19	จะเปล่ียนจากการระบาดใหญ่ท่ัวโลกไปสู่โรคระบาด
ในท้องถ่ิึนซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ป�วยน้อยลงมาก

ในป	ี2564	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ได้รว่มมอืกับภาคเอกชน
และไทยเบฟ	เพ่ือต่อสู้กับการระบาดของโรคโควดิ-19	โดย
ความรว่มมอืท่ีสำาคัญประการหน่ึงคือการจดัต้ังศนูยฉี์ดวคัซนี
ปอ้งกันโรคโควดิ-19	ณ	สามยา่นมิตรทาวน์	ซึ่งใชจ้ดุแข็งของ
กระทรวงสาธารณสุขในด้านความรู	้วธิกีารป้องกัน	การวจิยั
และพัฒนา	รว่มกับจดุแข็งของภาคเอกชนในการจดัการและ
การนำาทรพัยากรไปใช้จรงิ	ท้ังสองฝึ�ายได้แลกเปล่ียนเรยีนรู้
จากซึง่กันและกัน	ในปจัจบุนัโรงพยาบาลสามารถึนำาวธิกีารจดัการ
เหล่าน้ีไปใช้เพ่ือดแูลผู้ป�วยรายอืน่ได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้น

ในอนาคตเมือ่โรคโควดิ-19	กลายเปน็โรคประจำาถ่ิึน	ประเด็นสำาคัญ
ท่ีต้องคำานึงคือการปอ้งกันไมใ่ห้โรคอบุติัใหมก่ลายเปน็โรคระบาด
ใหญ่ได้อยา่งไร	รวมถึึงปญัหาส่ิงแวดล้อม	เชน่	การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศและภาวะโลกรอ้นกำาลังส่งผลกระทบต่อการระบาด
ใหญ่ครัง้ใหม	่โดยภาครฐั	ภาคเอกชน	และประชาชนท่ัวไปต้องเขา้ใจวา่
สุขภาพเป็นปัญหาสำาหรบัทุกคน	ดังน้ันเราจำาเป็นต้องทำางาน
รว่มกันเพ่ือสรา้งความตระหนักในการปกป้องตนเอง	พัฒนา
นวตักรรมด้านสาธารณสขุ	และแบง่ปนัความรูด้้านสาธารณสขุกับ
ทกุคน	ขอบเขตของความรูน้ี้ไมค่วรจำากัดอยูแ่ค่ในประเทศ	แต่ควร
ขยายไปสู่ระดับโลกโดยรวม	เช่น	การจดัต้ัง	Schools	of	Global	
Health	ท่ีจะสนับสนนุให้ประชาชนท่ัวไปได้เรยีนรูเ้ก่ียวกับสาธารณสขุ	
รวมท้ังโรคอุบัติใหม่	และนำาความรูน้ี้ไปใช้ในชีวติประจำาวนัและ
ชวีติการทำางานได้โดยไมม่ขีอ้จำากัด

ศาสตราจารย ์นพ.สุทธีพิงศ์ วชั้รสินธี ุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร	์
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

แบง่ปนัคณุค่า

เมือ่เรว็	ๆ	น้ีประเทศไทยได้ประกาศความมุง่มัน่เพ่ือจะบรรลเุปา้หมาย
ระดับชาติ	(NDC)	ท่ี	40%	ภายในปี	2573,	ความเป็นกลางของ
คารบ์อนภายในป	ี2593	และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเปน็ศนูย์
ภายในป	ี2608	ตลอดจนสนับสนนุวาระ	2573	ท่ีวา่ด้วยเปา้หมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืน	(SDGs)	ส่ิงน้ีได้เพ่ิมความตระหนักเก่ียวกับ
เศรษฐกิจหมนุเวยีน	เศรษฐกิจคารบ์อนตำา	และหัวขอ้ความยัง่ยนือืน่	ๆ	
โดยเฉพาะวาระแห่งชาติเก่ียวกับแบบจำาลองเศรษฐกิจหมนุเวยีน
ชีวภาพ	(Bio-Circular-Green	Economic	Model	หรอื	BCG)	
นอกจากน้ีการลดและรไีซเคิลพลาสติกยังเป็นเทรนด์ท่ีสำาคัญ
ของโลก	และเน่ืองจากประเทศไทยเป็นหน่ึงในผู้ก่อมลพิษจาก
ขยะพลาสติกในทะเลในโลก	ทำาให้บรษัิทในไทยเริม่เตรยีมตัว
รบัมอืกับแนวโน้มท่ีเปล่ียนแปลงไป	ผ่านการเปล่ียนแปลง	
ไปสู่การใชพ้ลังงานหมนุเวยีน,	บรรจภัุณฑ์ท่ียัง่ยนื,	การจดัการ

ดร.วจิารย ์สิมาฉีายา
ผู้อำานวยการ 
สถึาบันส่ิงแวดล้อมไทย	(TEI)	 
และเลขาธกิารองค์กรธรุกิจ 
เพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	
(TBCSD)

ห่วงโซอ่ปุทาน,	การรบัรองท่ียัง่ยนืเปน็มติรกับส่ิงแวดล้อม	และ
การเปล่ียนแปลงอืน่	ๆ	เพ่ือให้มั่นใจวา่ธุรกิจมคีวามต่อเน่ืองและ
ความยดืหยุน่ในตลาดโลก

บรษัิทอาหารและเครือ่งด่ืม	(Food	and	Beverage)	ควรเน้น	
2	หัวข้อหลักท่ีเก่ียวข้องกับบรรจุภัณฑ์และขยะอาหารและ
การสญูเสียอาหาร	มีความเปน็ไปได้ท่ีกฎหมายระดับประเทศจะ
เปล่ียนแปลงในอกีไม่ก่ีปขี้างหน้า	โดยเฉพาะอยา่งยิง่กฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้องกับบรรจภัุณฑ์	เชน่	กฎหมายห้ามไม่ให้ใชว้สัดรุไีซเคิล
ในบรรจภัุณฑ์อาหารและเครือ่งด่ืม	และแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับ
หลักการท่ีขยายความรบัผิดชอบของผูผ้ลิตไปยังช่วงต่าง	ๆ	
ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์	(Extended	Producer	
Responsibility:	EPR)

ไทยเบฟต้องพิจารณาความยัง่ยนืและความหมนุเวยีนจากมมุมอง
แบบองค์รวม	พรอ้มท้ังทำางานและปรบัปรงุโครงการรเิริม่ต่าง	ๆ	
ท่ีมอียูแ่ล้วในห่วงโซค่ณุค่า	ด้วยการกำาหนดเปา้หมายท่ีชดัเจนและ
พัฒนาแนวทางแก้ไขท่ีเป็นนวตักรรมใหม่	ๆ	เพ่ือลดการปล่อย
มลพิษและของเสีย	ไทยเบฟสามารถึเปน็ผูน้ำาแนวทางปฏิบติัท่ีดีท่ีสดุ
สำาหรบับรษัิทอืน่	ๆ	และเปล่ียนแปลงห่วงโซ่อปุทานซึ่งมีต้ังแต่
การขนส่งและการจดัหาวสัดไุปจนถึึงผูบ้รโิภคและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	
ไทยเบฟควรต้ังเปา้ให้มีความคิดรเิริม่ท่ีสามารถึนำาไปปฏิบัติได้จรงิ
และสมำาเสมอ	เพ่ือสรา้งผลกระทบด้านความยัง่ยนืและการมส่ีวนรว่ม
ของสาธารณชน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ

28 แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ
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ฟ การมีส่วนรว่มของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

ไทยเบฟกำาหนดแนวทางการมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย	โดยมุง่เน้นท่ีการส่งเสรมิการมส่ีวนรว่มอยา่งสรา้งสรรค์ของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย		
ผ่านกิจกรรมและช่องทางการส่ือสารต่าง	ๆ	อย่างต่อเน่ือง	เพ่ือรบัฟังความต้องการ	ความคิดเห็น	ข้อกังวล	และข้อเสนอแนะ	โดยความถ่ีึ
ในการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกันไปตามแผนการดำาเนินงานของบรษัิท	ข้อมลูเหล่าน้ีเปน็ประโยชน์ต่อการกำาหนด
กลยทุธ	์ทิศทาง	แผนการดำาเนินงาน	และแนวทางในการพัฒนาธรุกิจให้เกิดความมั่นคงและยัง่ยนื	รวมถึึงปอ้งกันความเส่ียงหรอืผลกระทบ
จากการดำาเนินธรุกิจ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

พนักงาน

•  ข้อความทาง	SMS
•  แอปพลิเคชนั	LINE:	LINE@	“We	are	ThaiBev	Group”
•  แฟนเพจเฟซบุ๊ก
•  ไทยเบฟ	อนิทราเน็ต
•  การประชมุประจำาป	ี(การประชมุผู้บรหิารประจำาป	ี 

การประชมุคณะกรรมการลกูจา้ง	ประชมุคณะกรรมการ
สวสัดิการ	การประชมุคณะกรรมการความปลอดภัย	
การประชมุสหภาพแรงงาน	และการประชมุ
ของหน่วยงาน)

•  กล่องรบัความคิดเห็น
•  การเดินสายพบปะพนักงาน
•  การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี
•  การสำารวจความพึงพอใจและการมีส่วนรว่มของ

พนักงาน
•  แอปพลิเคชนั	Beverest	Connect/web	based/	

paper	based
•  การสำารวจการมีส่วนรว่มของพนักงานผ่านทาง

สำานักทรพัยากรบคุคลและผู้บังคับบัญชา
•  Jam	Application	และ	ThaiBev	E-News	ซึ่งเปน็

ชอ่งทางการส่ือสารระหวา่งพนักงานในกลุ่มไทยเบฟ
โดยเฉพาะ

•  ความปลอดภัยในการทำางาน
•  การจดัเตรยีมการทำางานท่ียดืหยุน่
•  สวสัดิการพนักงาน
•  การจดัทำาโครงการท่ีเปน็ประโยชน์ต่อสังคม
•  การออกผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีตรงตาม

ความต้องการของผู้บรโิภค
•  การพัฒนาทักษะของพนักงาน
•  ข่าวสารเก่ียวกับองค์กร
•  กิจกรรมท่ีองค์กรและผูบ้รหิารได้มส่ีวนรว่ม
•  ความสำาเรจ็และรางวลัท่ีองค์กรได้รบั
•  กิจกรรมภายในองค์กร
•  รบัสมัครอาสาสมัครในงานและ

โครงการต่าง	ๆ

•  โอกาสไรข้ีดจำากัด
•  การส่งเสรมิสขุภาพและ 

ความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•  ความผาสกุของพนักงาน
•  การพัฒนาชมุชนและสังคม
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

 

คู่ค้า

•  การจดัประชมุรว่มกับคู่ค้า
•  สำารวจประเด็นด้านความยัง่ยนืประจำาปี
•  การรเิริม่โครงการด้านการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื 

ในมิติต่าง	ๆ	รว่มกับคู่ค้า
•  การประชมุพันธมิตรทางธรุกิจ
•  การมอบรางวลัประกาศเกียรติคณุคู่ค้า
•  จดัการฝึึกอบรมให้กับคู่ค้า

•  วสัิยทัศน์ของผู้บรหิารและแนวทางการ
ดำาเนินธรุกิจ

•  แนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า
•  การรกัษามาตรฐานด้านคณุภาพ	 

การส่งมอบ	การบรกิารและความยัง่ยนื 
ในการดำาเนินธรุกิจของคู่ค้า

•  การรว่มมือกันระหวา่งบรษัิท	คู่ค้า	และ 
คู่ค้าของคู่ค้าเองในการบรหิารจดัการ 
ด้านความเส่ียงตลอดห่วงโซอ่ปุทาน

•  การพัฒนาศักยภาพทางธรุกิจของคู่ค้า
•  การสรา้งการมีส่วนรว่มระหวา่งคู่ค้าและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่	ๆ	ในการจดัการ
บรรจภัุณฑ์เพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อม

•  การเปล่ียนแปลงการจดัหาโดยใช้
เทคโนโลยเีข้ามามีส่วนรว่ม

•  การกำากับดแูลองค์กรและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

•  การจดัหาอยา่งยัง่ยนื
•  บรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจหมนุเวยีน
•  การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ
•  การจดัการด้านพลังงาน

 

ลกูค้า

•  ไทยเบฟ	เอก็ซโ์ป
•  งานประชมุลกูค้าประจำาปี
•  การจดัอบรมและให้ความรูล้กูค้า
•  กิจกรรมพัฒนาธรุกิจ
•  กิจกรรม	Business	Review	ประจำาปี
•  กิจกรรมเยีย่มชมโรงงานประจำาปี
•  โครงการ	Agent	“The	next	gen”
•  การสำารวจประเด็นความยัง่ยนืประจำาปี

•  ความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•  ความชดัเจนของนโยบายในการ

ดำาเนินธรุกิจ
•  ความโปรง่ใสในการดำาเนินธรุกิจ
•  ความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค
•  การมีส่วนรว่มในการวางแผนธรุกิจ
•  การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรูแ้ละทักษะ 

ในการทำางานของบคุคล
•  การสรา้งความรว่มมือและเครอืข่ายเพ่ือ

สรา้งคณุค่าให้กับสังคม
•  การประกอบการค้าท่ียดืหยุน่และตรงตาม

ความต้องการของสภาวะตลาด

•  การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า
•  การส่งเสรมิสขุภาพและ 

ความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•  การกำากับดแูลองค์กรและ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ
•  แนวทางพัฒนาความยัง่ยนื 

ของไทยเบฟ
•  โอกาสไรข้ีดจำากัด 

 

ผู้บรโิภค

•  กิจกรรมนอกสถึานท่ีและกิจกรรมส่งเสรมิการตลาด
ผ่านชอ่งทางการขาย

•  ชอ่งทางส่ือสารสังคมออนไลน์	เชน่	Facebook	
Fanpage,	Website,	LINE	Application	

•  การสำารวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
ของผู้บรโิภค

•  การสำารวจประเด็นความยัง่ยนืประจำาปี

•  คณุภาพและความปลอดภัยของสินค้า
•  ราคาสินค้าท่ีเปน็ธรรมและเหมาะสม
•  ความรบัผิดชอบในการให้บรกิารและ

การนำาเสนอผลิตภัณฑ์
•  ความรบัผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดล้อม
•  ความโปรง่ใสในการดำาเนินธรุกิจ
•  การจดัทำาโครงการท่ีเปน็ประโยชน์ต่อ

สังคม

•  การส่งเสรมิสขุภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค

•  การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
•  การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
•  การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ
•  การจดัการด้านพลังงาน
•  การกำากับดแูลองค์กรและ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

 

นักลงทนุ

•  การประชมุผู้ถืึอหุ้นประจำาปี
•  การประชมุกับผู้ถืึอหุ้นในสิงคโปรเ์พ่ือรายงาน

การดำาเนินงานประจำาป	ี(Annual	Information	
Meeting)

•  การเข้าเยีย่มชมโรงงาน
•  การแถึลงผลประกอบการประจำาไตรมาส
•  การเดินทางพบปะนักลงทนุ	
•  การสำารวจประเด็นด้านความยัง่ยนืประจำาปี

•  ผลประกอบการของบรษัิท
•  ข้อมลูด้านธรุกิจของไทยเบฟ
•  เปา้หมายและวสัิยทัศน์ของบรษัิท

•  การกำากับดแูลองค์กรและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

 

ชมุชน

•  กิจกรรมรว่มกับชมุชนรอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน
•  การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชมุชน
•  การลงพ้ืนท่ีและประชมุรว่มกับชมุชน	เพ่ือติดตาม

ความคืบหน้าโครงการท่ีรว่มมือกันดำาเนินการ
•  การประชมุรว่มกับตัวแทนชมุชนรายเดือน

และรายไตรมาส
•  การสำารวจความคิดเห็นโดยใชแ้บบสอบถึาม
•  การสำารวจประเด็นด้านความยัง่ยนืประจำาป ี  

•  การสรา้งงานหรอืส่งเสรมิอาชพีให้แก่
ชมุชน

•  การส่งเสรมิด้านสาธารณสขุและสขุภาพ
ให้แก่ชมุชน

•  การพัฒนาเศรษฐกิจชมุชน
•  การพัฒนาทักษะด้านกีฬา	ดนตร	ี

และศิลปะ
•  การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม	การจดัการและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
•  การประเมินผลกระทบท่ีมีต่อชมุชน
•  การส่งเสรมิด้านส่ิงแวดล้อมและดแูล

เรือ่งสภาพแวดล้อมในชมุชน
•  การส่งเสรมิการศึกษาให้กับชมุชน
•  การลดความเหล่ือมล้ำาในสังคม
•  ความปลอดภัยในวดั	โรงเรยีน	และชมุชน
•  สิทธมินษุยชน	ครอบคลมุไปถึึงสิทธิ

แรงงานและสิทธผิู้บรโิภค

•  การดแูลและแบ่งปนั	การสรา้ง
คณุค่าให้แก่สังคม

•  การพัฒนาด้านการศึกษา
•  การพัฒนาด้านสาธารณสขุ
•  การพัฒนาด้านกีฬา
•  การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรม

ของชาติ
•  การพัฒนาชมุชนและสังคม
•  โครงการประชารฐัรกัสามัคคี
•  การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา



ThaiBev’s Sustainability Approach
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กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการมีส่วนรว่ม ตัวอยา่งของประเด็น บทรายงาน

 

หน่วยงานกำากับดแูล

•  การเข้ารว่มรบัฟงัความคิดเห็นและการนำาเสนอ 
ความคิดเห็นต่อการบังคับใชก้ฎหมายท่ีจดัโดย 
หน่วยงานของรฐั

•  การเข้ารบัการอบรมหลักสตูรด้านต่าง	ๆ	ท่ีจดัโดย
หน่วยงานภาครฐัหรอืหน่วยงานอืน่ท่ีรฐั 
ให้การรบัรอง

•  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ	กฎหมาย	 
และนโยบายของหน่วยงานกำากับดแูล

•  การสรา้งความสัมพันธผ่์านการดำาเนินงานรว่มกัน
•  การมีส่วนรว่มในกิจกรรมและโครงการของ 

หน่วยงานภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง
•  การรายงานผลการดำาเนินธรุกิจและผลการปฏิบัติ

งานต่อหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องตามความถ่ีึ 
ท่ีหน่วยงานกำาหนด

•  การสำารวจประเด็นความยัง่ยนืประจำาปี

•  การมีส่วนรว่มในการให้ความคิดเห็น 
ต่อรา่งกฎหมายต่าง	ๆ	อยา่งต่อเน่ือง

•  การบรหิารและจดัการด้านภาษี 
อยา่งโปรง่ใส

•  การดแูลสวสัดิภาพและความปลอดภัย
ด้านแรงงาน

•  การดแูลด้านสิทธมินษุยชนและการใช้
แรงงานอยา่งถึกูกฎหมาย

•  การดแูลให้การโฆษณาและการขาย 
เปน็ไปอยา่งถึกูต้องตามกฎหมาย

•  การบรหิารจดัการด้านสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมอยา่งเหมาะสม

•  เข้ารว่มการประชมุหรอืชีแ้จง 
การดำาเนินงานต่าง	ๆ	ต่อหน่วยงาน 
กำากับดแูลอยา่งต่อเน่ือง

•  การกำากับดแูลองค์กรและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

•  การส่งเสรมิสขุภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค	

•  ความผาสกุของพนักงาน
•  โอกาสไรข้ีดจำากัด
•  การบรหิารความสัมพันธล์กูค้า
•  การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา

 

องค์กรพัฒนาเอกชน

•  การสรา้งความสัมพันธกั์บองค์กรต่าง	ๆ
•  การสำารวจประเด็นความยัง่ยนืประจำาปี

•  สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•  การดำาเนินธรุกิจทางกฎหมาย
•  ความรบัผิดชอบต่อสังคม

•  การส่งเสรมิสขุภาพและ 
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค	

•  การกำากับดแูลองค์กรและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

กระบวนการประเมินสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนื

ไทยเบฟยงัคงทวนสอบสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนื	โดยพิจารณาจากขอ้มลูทิศทางการเปล่ียนแปลงด้านความยัง่ยนืของโลก	ในอตุสาหกรรม
อาหารและเครือ่งด่ืม	สาระสำาคัญตามมาตรฐานด้านความยัง่ยนืระดับสากล	และการวเิคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	
โดยไทยเบฟดำาเนินการประเมนิสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืใหมท่กุ	3	ป	ีและมกีารทบทวนสาระสำาคัญทกุป	ีตามกระบวนการดังต่อไปน้ี:

1. การกำาหนดประเด็น

ไทยเบฟจดัสัมมนาเชงิปฏิบติัการโดยผูบ้รหิารและผูเ้ชีย่วชาญจาก
สายงานธรุกิจต่าง	ๆ	ในการคัดเลือกประเด็นด้านความยัง่ยนืท่ีมี
ความสอดคล้องกับการดำาเนินธรุกิจ	โดยศึกษาแนวโน้มและทิศทาง
การเปล่ียนแปลงของโลก	ประเด็นด้านความยัง่ยนื	อกีท้ังมกีาร
กำาหนดผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้งกับองค์กร	และประเด็นด้าน
ความยัง่ยนืขององค์กร

2. การจดัลำาดับความสำาคัญของประเด็น

ไทยเบฟจดัลำาดับความสำาคัญประเด็นด้านความยั่งยืนผ่าน	
2	กิจกรรมหลัก	ได้แก่
	 1)	 	สัมมนาเชงิปฏิบติัการสำาหรบัผูบ้รหิารระดับสงูของไทยเบฟ

เพ่ือพิจารณาและประเมินผลกระทบของประเด็นความยัง่ยนื
ท่ีมีต่อองค์กร	โดยพิจารณาผลกระทบใน	3	ด้าน	ได้แก่	
ด้านการเงิน	การดำาเนินงาน	และด้านชือ่เสียง

	 2)	 	การสัมภาษณ์เชงิลึกกับตัวแทนในประเทศและต่างประเทศ
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	8	กลุ่ม	เพ่ือทำาความเข้าใจ
ด้านความสำาคัญและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น	ประเด็นท่ีถึกู
จดัลำาดับวา่สำาคัญมากท้ังในมุมมองของไทยเบฟและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะถึกูกำาหนดให้เปน็ประเด็นความเส่ียง
ท่ีสำาคัญท่ีสดุ

3. การทวนสอบ

คณะทำางานเพ่ือความยัง่ยนืทางธรุกิจดำาเนินการทบทวนสาระสำาคัญด้าน
ความยัง่ยนื	เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาความยัง่ยนืทางธรุกิจ
และคณะกรรมการบรหิาร	เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ

4. การกำาหนดขอบเขตการรายงาน

เพ่ือแก้ไขปญัหาความยัง่ยนือยา่งมปีระสิทธภิาพ	ไทยเบฟได้กำาหนด
ขอบเขตการรายงานสาระสำาคัญท้ังหมด	17	ประเด็น	โดยรวบรวมขอ้มลู
จากหน่วยงานต่าง	ๆ	และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง

5. การพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินงานภายใต้แนวทางพัฒนาท่ียัง่ยนืผ่านการ
ทบทวนสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืขององค์กรทกุป	ีโดยนำามมุมองของ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียจากการสัมภาษณ์เชงิลึก	มาใชเ้ปน็แนวทางปฏิบติัให้
สอดคล้องกับการดำาเนินงานความยัง่ยนืขององค์กรให้เหมาะสมกับการ
ดำาเนินธรุกิจ



31บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

สาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ

ไทยเบฟยงัคงทวนสอบสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืขององค์กร	
โดยเพ่ิมประเด็นสำาคัญจาก	16	ประเด็นในป	ี2562	เปน็	17	ประเด็น
ในป	ี2563	และในป	ี2564	เพ่ือตอบรบักระแสการเปล่ียนแปลงของ
โลกและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สถึานการณ์การแพรร่ะบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19	จำาเปน็ท่ีภาครฐั
ต้องมส่ีวนรว่มแก้ไขปญัหาอยา่งต่อเน่ือง	รวมท้ังการกักตัวและการ
รกัษาระยะห่างทางกาย		ทำาให้การดำารงชวีติประจำาวนัและพฤติกรรม
การบรโิภคของผูค้นเปล่ียนไป	เกิดการปรบัตัวเขา้กับวถีิึชวีติแบบ	
“New	Normal”	เชน่	มีการใชจ้า่ยผ่านชอ่งทางออนไลน์เพ่ิมข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง	ผูบ้รโิภคใส่ใจสขุภาพและความปลอดภัย

เศรษฐกิจสิ�งแวดล้อม สังคม

ระดับผลกระทบที�มีผลต่อไทยเบฟ
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4

2
17

7

5

6

8

11

10 3

15

14

13

9
12

16

ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื

ไทยเบฟได้ระบสุาระสำาคัญและวเิคราะห์ความเส่ียง	รวมถึึงเปา้หมายและกลยทุธท์างธรุกิจ	ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และแนวโน้ม
ต่อการพัฒนาด้านความยัง่ยนื	ได้แก่	ส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	ผลลัพธจ์ากการประเมนิความเส่ียงถึกูนำามาใชเ้พ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการ
เพ่ือลดความเส่ียง	และมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบดำาเนินการตามแผนการท่ีได้วางแผนเอาไว้

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

กระบวนการประเมินสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนื

การกำาหนดประเด็น

การพัฒนาอย่างต่อเน่ือง การกำาหนดขอบเขตการรายงาน

การจดัลำาดับความสำาคัญของประเด็น การทวนสอบ

สาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญระบวุา่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความ
ใส่ใจกับประเด็นความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบรกิาร	ตลอดจน
ความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน	การหยดุชะงักของห่วงโซ่
อปุทานได้ส่งผลกระทบเพ่ิมเติมต่อประเด็นด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ
โดยมีนัยสำาคัญ	ดังต่อไปน้ี:

•  สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•  การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื
•  ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ	
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โอกาส/ความถ่ีในการเกิดเหตกุารณ์

ระดับ 
ผลกระทบ

1
น้อยมาก

2
น้อย

3
ปานกลาง

4
ค่อนข้างมาก

5
มาก

5  สงูมาก M5 H10 H15 E20 E25

4  สงู M4 H8 H12 H16 E20

3  ปานกลาง L3 M6 H9 H12 H15

2  เล็กน้อย L2 M4 M6 H8 H10

1  ไมม่ผีล L1 L2 L3 M4 M5

มาตรการตอบสนองความเส่ียง

ระดับความเส่ียง มาตรการ

สูงมาก (E) การปฏิบัติเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงน้ันทันที

สูง (H) ผู้บรหิารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรอืความสำาคัญ

ปานกลาง (M) ต้องมีการระบหุน้าท่ีความรบัผิดชอบให้แก่ฝา่ยจดัการ (ระดับผู้ชว่ยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่ ผู้อำานวยการสำานัก)

ต่ำา (L) บรหิารจดัการโดยวธิกีารปฏิบัติงานประจำา
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ขอบเขตของผลกระทบ

ภายในบรษัิท ภายนอกบรษัิท

บทรายงาน
ประเด็นสำาคัญ
ด้านความยัง่ยนื

บรษัิทไทยเบฟและ
บรษัิทในเครอื พนักงาน คู่ค้า ลกูค้า ผู้บรโิภค นักลงทนุ ชมุชน หน่วยงาน

กำากับดแูล

องค์กร
พัฒนา
เอกชน

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ	และการรกัษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

ความปลอดภัยของข้อมลู	 
และความเปน็ส่วนตัว

การจดัการด้านสภาพภมิูอากาศ กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูิอากาศ	

การจดัการด้านพลังงาน การบรหิารจดัการพลังงาน	

การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา การบรหิารจดัการน้ำาและ 
อนรุกัษ์แหล่งน้ำา

การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
บรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจหมนุเวยีน

การสญูเสียอาหารและ 
ขยะอาหาร	บรรจภัุณฑ์ 
และเศรษฐกิจหมนุเวยีน

การดแูลและแบ่งปนั	 
การสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม

การพัฒนาชมุชน 
และความรว่มมือ

การพัฒนาด้านสาธารณสขุ

การพัฒนาด้านการศึกษา

การพัฒนาด้านกีฬา

การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรม
ของชาติ

การพัฒนาชมุชนและสังคม

โครงการประชารฐัรกัสามัคคี

ศนูย	์ซ	ีอาเซยีน	(C	asean)

โอกาสไรข้ีดจำากัด

การสร้างแรงจูงใจและ 
การรักษาพนักงาน 
ท่ีมีความสามารถึ

การพัฒนาบคุลากร

ความผาสกุของพนักงาน ความผาสกุของพนักงาน

สิทธมินษุยชน สิทธมินษุยชน

การส่งเสรมิสขุภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บรโิภค

การรบัผิดชอบ 
ต่อผู้บรโิภคขององค์กร

สขุภาพและความปลอดภัย 
ของผู้บรโิภค

ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพ	 
และคณุค่าทางโภชนาการ

การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า การพัฒนาความสามารถึ 
ของพันธมิตรทางธรุกิจ

การจดัหาอยา่งยัง่ยนื การบรหิารจดัการห่วงโซ ่
อปุทานอยา่งยัง่ยนื

การกำากับดแูลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ

การกำากับดแูลองค์กร	 
และจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธรุกิจ

นวตักรรม
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ห่วงโซค่ณุค่าของไทยเบฟ
ปจัจยั

ทนุทางการเงิน
•   มลูค่าหลักทรพัย์  

414.99 พันล้านบาท
•   หน้ีสิน 262,409 ล้านบาท
•   ส่วนของผูถื้อหุน้  

210,176 ล้านบาท
(ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564)

ทนุทางการผลิต
•   สินทรพัย์รวม  

472,585 ล้านบาท
•   ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์  
60,717 ล้านบาท

ทนุด้านบคุลากร
•   จำานวนพนักงาน  

43,422 คน
•   ชัว่โมงการฝึกอบรม 

ของผู้บรหิารและพนักงาน 
688,596.90 ชัว่โมง

ทนุทางปญัญา
•   ระบบการจดัการ 

ความรู้
•   มลูค่าตราสินค้า

ทนุทางสังคม
•   ความสัมพันธร์ะหวา่ง 

ไทยเบฟกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•   ความรว่มมือกับคู่ค้า
•   มลูค่าการลงทนุเพ่ือสังคม

มากกวา่ 300 ล้านบาท

ทนุทางส่ิงแวดล้อม
•   จำานวนการใช ้

ทรพัยากรน้ำา  
13.9 ล้านลกูบาศก์เมตร

•   จำานวนการใชพ้ลังงาน 
8,779,398 GJ

•   วตัถดิุบและบรรจภัุณฑ์ 
1,125,526.74 ตัน

กลุ่
มผ

ลิตภั
ณฑ์ / หน่วยธุรกิจ             1. ธุรกิจสุรา      2. ธุรกิจเบียร์      3. ธุรกิจเครื�องดื�มไม่มีแอลกอฮอล์      4. ธุรกิจอาหาร       5. หน่วยงานกลุ่มธุรกิจต่อเนื�อง      6. หน่วย

งานก
ลุ่มบ

ริห
ารช่

อง
ทา
งก

าร
จำ
หน่

าย
    

   7
. ห

น่ว
ยง

าน
กลุ่

มท
รัพ

ยา
กร
บุค

คล

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย                   1. ผู้บริโภค            2. ลูกค้า            3. พ

นักงาน           4. ชมุชน             5. คู่ค้า              6. นักล
งทุน

      
     

7. ห
น่ว
ยง

าน
ภา

ครั
ฐ 

    
    

  8
. อ

งค์
กร

พัฒ
นา
เอก

ชน

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ

การผลิต

การจัดซื�อจัดหา การตลาดและ
การขาย

การกระจาย
สินค้า

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

กลยทุธี ์
การเติบโตอยา่งมีประสิทธภิาพ

ความหลากหลาย 
ของตลาดและผลิตภัณฑ์

ตราสินค้าท่ีโดนใจ

การขายและการกระจายสินค้า 
ท่ีแข็งแกรง่

ความเปน็มืออาชพี

• รายได้รวม  

 245,559 
 ล้านบาท

สรา้งสรรค์และแบ่งปนัคณุค่า

• กำาไรก่อนภาษี 
 และค่าเส่ือม 

 46,629 ล้านบาท 

•  อตัราการบาดเจบ็ 
จากการสูญเสียเวลา 

(LTIFR) 1.43  
/ หน่ึงล้านชัว่โมง 
การทำางาน

• อตัราการหมนุเวยีน 

 พนักงาน  10% 

• สรา้งรายได้ให้กับครวัเรอืนท้องถ่ิน  

 1,695 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

• กำาไรสทุธ ิ 

 27,339 ล้านบาท

• ไม่มี
 การรอ้งเรยีน 
 เรือ่งสิทธมินษุยชน
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การจดัซีื�อจดัหา

ในฐานะผูน้ำาในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมของภมิูภาคอาเซยีน	ไทยเบฟ
ให้ความสำาคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาท่ีมีประสิทธิภาพ	
มีความโปรง่ใส	และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิเ์พ่ือรกัษาคณุภาพ
ของสินค้าและบรกิาร	ด้วย

•	 	การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า	เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและ
เติบโตไปพรอ้มกับไทยเบฟอยา่งยัง่ยนื	โดยกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า	การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสินค้า
และบรกิาร	ควบคู่ไปกับการตรวจสอบผลงานให้เปน็ไปตาม
มาตรฐานและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม

•	 	กระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีมีมาตรฐาน	ซึ่งคำานึงถึึงปจัจยั
ทางด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม	เชน่	การบรหิารจดัการน้ำา	
อาชวีอนามัย	และความปลอดภัย	รวมถึึงการกำากับดแูล
กิจการ	เพ่ือให้มั่นใจวา่สินค้าและบรกิารส่งถึึงมือผู้บรโิภค
อยา่งมีคณุภาพและปลอดภัย

•	 	การคำานึงถึึงผลกระทบหลังการบรโิภค

การผลิต 

ไทยเบฟให้ความสำาคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทกุขัน้ตอน	ด้วย

•	 	การควบคมุคณุภาพของสินค้าให้ถึกูต้องตามข้อกำาหนดทาง
กฎหมายและมาตรฐานการจดัการต่าง	ๆ	ตามหลักสากล	ซึ่ง
ครอบคลมุด้านส่ิงแวดล้อม	ความปลอดภัย	และผู้บรโิภค	เชน่	
มาตรฐาน	ISO	9001	ISO	14001	ISO	22000	GMP	HACCP	
เครือ่งหมายรบัรองคณุภาพของน้ำาด่ืม	(National	Sanitation	
Foundation:	NSF)

•	 	ความปลอดภัยในการผลิตท่ีมีการจดัการด้านสขุลักษณะท่ีดี	
โดยเลือกใชว้ตัถึดิุบท่ีมีคณุภาพและปลอดภัย

•	 	การใช้ทรัพยากรต่าง	ๆ	เช่น	ทรัพยากรน้ำาและพลังงาน
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สงูสดุ	โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดล้อม	สัตวใ์นธรรมชาติ	(ความหลากหลายทางชวีภาพ)	
และสังคม	การใชพ้ลังงานทดแทน	การติดต้ังระบบบำาบัด
น้ำาเสียแบบไรอ้ากาศ	การติดต้ังหม้อไอน้ำาแบบไหลทางเดียว	
รวมถึึงมีการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยใีนด้านต่าง	ๆ	
อยา่งต่อเน่ือง

•	 	การควบคมุระบบการเก็บข้อมลูท่ีคอยบันทึกปรมิาณของ
วตัถึดิุบและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกมาในกระบวนการผลิต	เพ่ือ
ทำาการประเมินผลกระทบได้อยา่งเหมาะสม	อาทิ	การปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก	การสญูเสียอาหาร	และขยะอาหาร	

การกระจายสินค้า

ไทยเบฟสรา้งระบบการกระจายสินค้าท่ีมีประสิทธภิาพ	ครอบคลมุ
ทกุพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย	ด้วย

•	 	การรกัษาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คณุภาพสงูสดุให้ลกูค้า	ควบคู่
ไปกับการบรกิารอยา่งมืออาชพี

•	 	การใชเ้ทคโนโลยท่ีีทันสมัยในการบรหิารจดัการระบบการขนส่ง
และกระจายสินค้า	เชน่	การควบคมุวนัิยในการขับขี่อยา่งปลอดภัย
ให้แก่พนักงานขับรถึ	การบรหิารการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิงอยา่ง
มีประสิทธภิาพ

•	 	การรองรบัการให้บรกิารลกูค้าในกลุ่มธรุกิจอาหารในประเทศไทย	
ด้วยระบบการกระจายสินค้าแบบควบคมุอณุหภมูิ	ต้ังแต่โรงงาน
ไปจนถึึงมือผู้บรโิภค

•	 	ใชก้ระบวนการควบคมุด้านสขุภาพและความปลอดภัย	เพ่ือจดัการ
สถึานการณ์แพรร่ะบาดได้อยา่งเหมาะสม

การตลาดและการขาย

ไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บรโิภคผ่านชอ่งทางการจดัจำาหน่าย
ท่ีมีประสิทธภิาพ	ด้วย

•	 	การสรา้งสัมพันธภาพท่ีดีกับลกูค้าผ่านโครงการท่ีหลากหลาย	เชน่	
โครงการทรปิเปลิ	เอ	และกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดในชอ่งทาง	
การขาย	ซึง่เปน็หน่ึงในกลยทุธด้์านการเติบโตอยา่งมีประสิทธภิาพ
ตามวสัิยทัศน์	Vision	2020	และ	PASSION	2025

•	 	การส่ือสารและประชาสัมพันธถึ์ึงความรบัผิดชอบต่อผูบ้รโิภคและ
สังคม	เช่น	โครงการ	Serve	Responsibly	การให้บรกิารอย่าง
มีความรบัผิดชอบของผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	และ
กิจกรรมส่งเสรมิการขายเพ่ือสรา้งความสัมพันธกั์บผู้บรโิภค	
พรอ้มรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้บรโิภคผ่านชอ่งทางติดต่อส่ือสาร	
เพ่ือนำามาพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มากท่ีสดุ

การบรหิารจดัการบรรจภัุณฑ์์หลังการบรโิภค

ไทยเบฟดำาเนินธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและ
สังคมด้วยการบรหิารจดัการบรรจภัุณฑ์หลังการบรโิภคอยา่งมี
ประสิทธภิาพ	ด้วย

•	 	การนำาวสัดุหรอืบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง	ๆ	เช่น	กล่องกระดาษ	
ไส้กล่อง	ขวดแก้ว	กระปอ๋ง	และลังพลาสติก	ท่ียงัใชป้ระโยชน์ได้
กลับมาใชใ้นกระบวนการผลิตอกีครัง้

•	 	การพัฒนาบรรจภัุณฑ์ท่ีทำาจากวสัดท่ีุสามารถึใชซ้้ำาหรอืนำากลับ
มาใชใ้หม่	เพ่ือลดปรมิาณขยะหลังการบรโิภค	เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ท้ังด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	
ความหลากหลายทางชวีภาพ	และชมุชน

การพัฒนาห่วงโซค่ณุค่าเปน็ยทุธศาสตรส์ำาคัญท่ีจะส่งผลสำาเรจ็ทางธรุกิจของไทยเบฟ	ดังน้ัน	ไทยเบฟใส่ใจในทกุข้ันตอนและทกุกระบวนการ
ของห่วงโซค่ณุค่า	เพ่ือเสรมิสรา้งความเชือ่มั่นในผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพและการเติบโตรว่มกันอยา่งยัง่ยนื



การกำากับดแูลองค์กร
และจรรยาบรรณในการดำาเนินธิรุกิจ
ไทยเบฟยดึมั่นในการปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ	
โดยมีระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ	มีความโปรง่ใส	ตรวจสอบได้	พรอ้มท้ัง
ดำาเนินธรุกิจด้วยความซือ่สัตย	์ความรบัผิดชอบ	และเปน็ธรรม	เพ่ือสรา้งความ
เชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถืึอหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝึ�าย	รวมถึึง
ส่งเสรมิให้บรษัิทมคีวามสามารถึในการแข่งขันในระดับสากล	และมีผลประกอบการ	
ท่ีดีโดยคำานึงถึึงผลกระทบในระยะยาว	ซึง่ตรงตามความมุง่หวงัของท้ังภาคธรุกิจ	
ผูล้งทนุ	ตลอดจนตลาดทนุและสังคมโดยรวม
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การกำากับดแูลกิจการท่ีดีขององค์กร 

ไทยเบฟมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดีซึ่ง
สอดคล้องกับจรรยาบรรณของบรษัิท	โดยมีการวางแผนจดัการ
บรหิารความยั่งยืนและความเส่ียงอย่างเหมาะสมตามแนวทาง
การพัฒนาท่ียั่งยืน	และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	เพ่ือ
สรา้งความเชื่อมั่นให้กับผู้ถืึอหุ้น	นักลงทนุ	พนักงาน	ลกูค้า	และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝึ�าย	นอกจากน้ียังมุ่งมั่นสนับสนุนและ
พัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่ลกูค้า	เพ่ือสรา้งความเจรญิ
เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	และเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้ถืึอหุ้นใน
ระยะยาว	โดยคำานึงถึึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอก
องค์กรด้วย

คณะกรรมการบรษัิทมหีน้าท่ีรบัผิดชอบในการเปน็ผูน้ำาขององค์กร	
ดแูลความเปน็ผูน้ำาของธรุกิจโดยรวมในการกำาหนดทิศทาง	กลยทุธ	์
วตัถึปุระสงค์ในการดำาเนินงาน	และความสำาเรจ็ในระยะยาวของ
บรษัิทในกลุม่ไทยเบฟ	เพ่ือให้การดำาเนินธรุกิจของไทยเบฟเปน็ไป
ตามแผนธรุกิจหลักของบรษัิท	ตามมติของผู้ถืึอหุ้นโดยสจุรติ	
ภายใต้กฎหมาย	วตัถึปุระสงค์	และข้อบังคับของบรษัิท	รวมถึึง
การกำากับดแูลให้บรษัิทในกลุม่ไทยเบฟและบรษัิทยอ่ยปฏิบติัตาม
กฎระเบยีบของตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรแ์ละตลาดหลักทรพัยอ์ืน่	ๆ	
ท่ีเก่ียวข้อง	(สามารถึศึกษาโครงสรา้งองค์กรและรายงาน
การกำากับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทได้จากรายงานประจำาป	ี2564	
และบนเวบ็ไซต์	www.thaibev.com)	

อน่ึง	ในช่วงสถึานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19	
ตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรไ์ด้ออกมาตรการให้บรษัิทจดทะเบยีน
สามารถึจดัประชมุผูถื้ึอหุน้ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ได้	โดยต้องปฏิบติั
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนด	เชน่	การจำากัดจำานวนผูเ้ขา้ประชมุและ
ผูจ้ดัเตรยีมการประชมุในสถึานท่ีจดัประชมุเดียวกันไมเ่กิน	50	คน	
การส่งคำาถึามล่วงหน้าของผู้เข้ารว่มประชมุอยา่งน้อย	72	ชัว่โมง
ก่อนวนัประชุม	และการปฏิบัติตามมาตรการการเวน้ระยะห่าง
ทางสังคม	เปน็ต้น	เพ่ือให้ผู้ถืึอหุ้นได้มีโอกาสเข้ารว่มประชมุและ
ได้รบัขอ้มลูเท่าเทียมกัน	และเพ่ือชว่ยให้บรษัิทจดทะเบยีนสามารถึ
จดัประชมุผูถื้ึอหุน้ได้ตามท่ีกฎหมายกำาหนด	สำาหรบัไทยเบฟได้มี
การจดัประชมุเพ่ือส่ือสารระหวา่งบรษัิทกับผู้ฝึากหลักทรพัย์
ในประเทศสิงคโปร	์(Annual	Information	Meeting)	ผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์โดยการถ่ึายทอดสดผ่านชอ่งทาง	webcast	เมือ่วนัท่ี	
21	มิถึนุายน	2564	เพ่ือให้ผู้ฝึากหลักทรพัยใ์นประเทศสิงคโปร์
ได้รบัข้อมลูเท่าเทียมกับข้อมลูท่ีเปดิเผยในการประชมุผู้ถืึอหุ้น
ในประเทศไทย	โดยผู้เข้ารว่มประชมุสามารถึส่งคำาถึามเก่ียวกับ
ธุรกิจและการดำาเนินงานของบรษัิทเป็นการล่วงหน้า	เพ่ือให้
กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูชีแ้จงในการประชมุ	ท้ังน้ี	ไทยเบฟ
ได้เปดิเผยขอ้มลูการชีแ้จงดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรพัย์
สิงคโปร	์(SGXNET)	ในวนัเดียวกัน	สำาหรบัการประชมุคณะกรรมการ
บรษัิทและคณะกรรมการยอ่ยของไทยเบฟและบรษัิทยอ่ยในกลุม่
ไทยเบฟ	ได้จัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	เพ่ือให้
กรรมการและผูบ้รหิารระดับสงูท่ีอยูท้ั่งประเทศไทยและต่างประเทศ
มโีอกาสเขา้รว่มประชมุ	เพ่ือแสดงความคิดเห็นและให้คำาแนะนำาได้	
โดยปฏิบติัตามระเบยีบและหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายกำาหนด

นอกจากน้ี	ไทยเบฟได้ประกาศใชน้โยบายการรบัขอ้รอ้งเรยีน	เพ่ือเน้นย้ำา
ถึึงการให้ความสำาคัญกับการรบัฟงัขอ้รอ้งเรยีนจากกรรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนักงานของไทยเบฟ	ท้ังน้ี	ปี	2564	ไม่พบรายการขัดแย้งท่ีมี
นัยสำาคัญและไมพ่บขอ้รอ้งเรยีนด้านจรยิธรรมท่ีมนัียสำาคัญ

จรรยาบรรณในการดำาเนินธีรุกิจ

ไทยเบฟกำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจด้วยเจตนารมณ์
มุง่เน้นพฤติกรรมท่ีมคีวามซือ่สัตยส์จุรติ	ปฏิบติัตามกฎหมาย	มศีีลธรรม
และจรยิธรรม	ท้ังน้ี	คณะกรรมการ	ผู้บรหิาร	และพนักงานทุกคน	
ต้องยดึถืึอปฏิบัติตาม	เพ่ือให้บรษัิทบรรลจุดุมุ่งหมายในการรกัษาไว้
ซึง่จรรยาบรรณและรกัษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไวอ้ยา่งสมำาเสมอ		
พรอ้มท้ังส่งเสรมิให้การดำาเนินธุรกิจเจรญิเติบโตก้าวหน้า	มีความ
มัน่คงยัง่ยนื	เปน็ท่ียอมรบัของสังคม	

ไทยเบฟมีหน้าท่ีท่ีจะทำาให้เกิดความโปรง่ใสในการดำาเนินงานและจะ
ปกปอ้งผลประโยชน์ของผูถื้ึอหุน้	โดยคำานึงถึึงภาวะและปจัจยัความเส่ียง
ท้ังในปัจจบุันและอนาคต	และจะปฏิบัติต่อพนักงาน	ลกูค้า	และคู่ค้า
ทกุคนอยา่งถึกูต้องชอบธรรม	บรษัิทมุง่เน้นให้พนักงานทกุคนเขา้ใจ
เน้ือหาและความหมายท่ีกำาหนดไวอ้ยา่งถ่ึองแท้	และประกาศให้บคุลากร
ทกุระดับของบรษัิททราบ	ประกอบกับต้องยอมรบัและยึดถืึอปฏิบัติ
โดยเครง่ครดั	หากบคุลากรท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องกับบรษัิทในทกุ	ๆ	ส่วนให้
ความรว่มมือและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบรษัิทอย่างจรงิจงั
ภายใต้นโยบายการกำากับดแูลท่ีดี	จะส่งผลกับบรษัิทดังน้ี

•	 	ชว่ยให้บรษัิทรกัษาความรบัผิดชอบต่อสังคมและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ทกุฝึ�าย

•	 	ทำาให้พนักงานมีประสิทธภิาพในการทำางาน

•	 	ทำาให้เกิดความเปน็ธรรมในองค์กร

•	 	พนักงานมเีกียรติ	มศัีกด์ิศร	ีเปน็คนดีคนเก่ง

•	 	องค์กรเปน็ท่ียอมรบัต่อสังคม	

•	 	เพ่ือความผาสกุของพนักงาน
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การทจุรติเปน็ส่ิงผิดกฎหมาย	กระทบต่อการแขง่ขันแบบเสรแีละ
ผิดจรรยาบรรณของบรษัิท	ซึง่ทำาให้ชือ่เสียงองค์กรเส่ือมเสีย	
ทำาให้ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียขององค์กรขาดความเชือ่มัน่	และกระทบ
ต่อผลประกอบการบรษัิท

ไทยเบฟดำาเนินธุรกิจด้วยความโปรง่ใส	มีคณุธรรม	ยึดหลัก
ความยุติธรรม	และยึดมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ	
พรอ้มท้ังคำานึงถึึงผลประโยชน์สงูสดุต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียทกุฝึ�าย
จากการดำาเนินธรุกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศ	ไทยเบฟจงึได้
กำาหนดนโยบายการต่อต้านการคอรร์ปัชนั	เพ่ือเปน็เครือ่งมือ
สำาคัญในการตัดสินใจและดำาเนินการเพ่ือปอ้งกันการคอรร์ปัชนั	
รวมถึึงเปน็แนวทางในการดำาเนินธรุกิจและเสรมิสรา้งความมัน่คง
อยา่งยัง่ยนืในอนาคต

หากมกีารเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ	กฎระเบยีบ	มาตรฐาน	และกฎหมาย	
กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่มหีน้าท่ีรบัผิดชอบ	ติดตาม	และกำาหนดให้
มรีะบบรองรบัการต่อต้านการคอรร์ปัชนัท่ีมปีระสิทธภิาพ	โดยรายงาน
ต่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ	เพ่ือตรวจสอบและ
ทบทวนนโยบายให้ทันสมยัและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทาง
ธรุกิจ	นอกจากน้ีไทยเบฟยงักำาหนดขอบเขตการปฏิบติัตามนโยบาย
ของทกุฝึ�าย	ดังน้ี

•	 	ผูบ้รหิารระดับสงูมหีน้าท่ีเสรมิสรา้งความเขา้ใจในการปฏิบติัตาม
นโยบาย	พรอ้มท้ังรว่มมอืกับกรรมการ	ผูบั้งคับบญัชา	และ
พนักงาน	ชว่ยกันสอดส่องดแูล

•	 	กรรมการและพนักงานมหีน้าท่ีรกัษามาตรฐานสงูสดุในการ
ดำาเนินธรุกิจ	

•	 	พนักงานต้องไมท่นหรอืเพิกเฉย	เมือ่พบเห็นการกระทำาท่ีเขา้ขา่ย
การทจุรติคอรร์ปัชนั

•	 	พนักงานต้องให้ความรว่มมอืในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ

หากไมป่ฏิบัติตามนโยบายอาจถืึอเปน็ความผิดทางวนัิยอยา่งรา้ยแรง	
เป็นการขัดต่อสัญญาและเป็นความผิดอาญาของบุคคลน้ัน	ๆ	
และอาจสรา้งความเสียหายรา้ยแรงต่อชื่อเสียงและสถึานะของ
บรษัิท	หากพบเห็นการคอรร์ปัชันให้แจง้การกระทำาดังกล่าวแก่
ผู้บังคับบัญชา	หรอืหากพบ	บุคคลท่ีกระทำาผิดจะถึกูลงโทษตาม
กฎระเบียบของบรษัิทและดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

การรบัขอ้รอ้งเรยีน

ไทยเบฟมีนโยบายรบัข้อรอ้งเรยีน	โดยสนับสนุนให้พนักงานแจง้
ขอ้เท็จจรงิเก่ียวกับการกระทำาท่ีอยูใ่นขา่ยต้องสงสัยวา่อาจเปน็ความผิด	
โดยไทยเบฟจะดำาเนินการกับการกระทำาท่ีอยูใ่นข่ายต้องสงสัยวา่อาจ
เปน็ความผิดท่ีเกิดข้ึนภายในอยา่งเขม้งวด	และพนักงานท่ีแจง้ข้อเท็จจรงิ
อนัชอบธรรมจะไม่ได้รบัความเดือดรอ้นหรอืเสียหายหากเปน็การแจง้
ข้อรอ้งเรยีนโดยสจุรติ	ซึ่งกระบวนการแจง้ข้อรอ้งเรยีนมีดังน้ี

•  หากกรรมการมีขอ้รอ้งเรยีน	ให้กรรมการแจง้ข้อรอ้งเรยีนดังกล่าว
ไปยงัประธานกรรมการตรวจสอบ	

•  หากพนักงานมีข้อรอ้งเรยีน	ให้พนักงานแจง้ข้อรอ้งเรยีนดังกล่าว
เปน็ลายลักษณ์อกัษรผ่านชอ่งทางท่ีแนะนำา	โดยระบชุือ่และ
รายละเอยีดเพ่ือใชใ้นการติดต่อ	แล้วแจง้ไปยงับคุคลท่ีมหีน้าท่ี
รบัผิดชอบ

•  พนักงานทกุคนสามารถึแจง้ข้อมลูท่ีอยูใ่นข่ายอนัสงสัยมายงั
กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่โดยตรง	ผ่านทางอเีมล	
whistleblowing@thaibev.com	หรอืส่งมายงัผูบ้รหิารโดยตรง

•  ไทยเบฟพรอ้มท่ีจะปกป้องพนักงานท่ีแจง้ข้อรอ้งเรยีนท่ีมีมูล
ความจรงิ	โดยรกัษาข้อมูลไวเ้ป็นความลับและจะดำาเนินการกับ
การกระทำาความผิดท่ีเกิดขึน้อยา่งเขม้งวด	

•  พนักงานท่ีแจง้ข้อเท็จจรงิจะไม่ได้รบัความเดือดรอ้นหรอืเสียหายใด	ๆ	
หากเปน็การรอ้งเรยีนโดยสจุรติ

•  ไทยเบฟจะดำาเนินการอยา่งเหมาะสมเพ่ือคุ้มครองกรรมการและ
พนักงานจากความเสียหายหรอืการถึกูทำารา้ยอนัมีสาเหตมุาจาก
การแจง้ข้อรอ้งเรยีนท่ีเกิดขึน้	

เมือ่มีพนักงานแจง้ข้อรอ้งเรยีน	ไทยเบฟมมีาตรการดำาเนินการดังน้ี

•  จะมีการประเมนิเพ่ือตัดสินใจวา่จะดำาเนินการอยา่งไร	ไทยเบฟจะมี
การประเมินเรือ่งท่ีได้รบัแจง้เพ่ือตัดสินใจวา่จะดำาเนินการอยา่งไร
ต่อไป	ซึ่งอาจเปน็การสืบสวนเปน็การภายใน	หรอืส่งเรือ่งต่อเพ่ือ
ดำาเนินการสืบสวนโดยบคุคลภายนอก

•  หากภายหลังพบวา่ข้อรอ้งเรยีนเปน็เท็จหรอืโดยทจุรติ	หรอืมี
ลักษณะประสงค์รา้ย	หรอืปราศจากความรอบคอบ	หรอืเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนบุคคล	การกระทำาดังกล่าวถืึอเป็นการกระทำาผิด
ซึ่งนำาไปสู่การพิจารณาความผิดทางวนัิยตามท่ีระบไุวใ้นหัวข้อ
การพิจารณาความผิดทางวนัิยและบทลงโทษในคู่มือพนักงาน
ของไทยเบฟ	นอกจากน้ี	ยงัมีการทำาประชาสัมพันธถึ์ึงชอ่งทาง
แจง้ข้อรอ้งเรยีน	ผ่านส่ือภายในองค์กร
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การละเมิดกฎระเบยีบขอ้บงัคับและกฎหมาย 

ไทยเบฟกำาหนดให้พนักงานต้องปฏิบติัตามกฎระเบยีบขอ้บงัคับของ
องค์กรและขอ้กฎหมายของทกุประเทศท่ีไทยเบฟเขา้ไปดำาเนินกิจการ	
หากมีการละเมิดกฎระเบียบข้อบังคับใด	ๆ	ท้ังด้านจรรยาบรรณ	
ความเปน็เลิศขององค์กร	และสิทธมินษุยชนในสถึานท่ีประกอบการ
หรอืสถึานท่ีดำาเนินธุรกิจ	จะต้องหยุดการละเมิดน้ันในทันทีและ
ใชม้าตรการจดัการท่ีเหมาะสม	ในป	ี2564	ไทยเบฟและกลุม่ไทยเบฟ
พบวา่	มกีารละเมดิท่ีไมร่นุแรงและกรณีรนุแรง	โดยเปน็การจดักลุม่
ระดับของการละเมิดตามผลกระทบท่ีเกิดขึ้น	โดยกำาหนดเกณฑ์
ตามมลูค่าทางการเงนิ	กรณีรนุแรง	(Major	case)	คือ	กรณีท่ีมี
ผลกระทบทางการเงินมากกวา่หรอืเท่ากับ	300,000	บาท	และ
กรณีไมร่นุแรง	(Minor	case)	คือกรณีท่ีมผีลกระทบทางการเงนิ
น้อยกวา่	300,000	บาท	เพ่ือปอ้งกันไมใ่ห้เกิดการละเมดิกฎระเบยีบ
ขอ้บงัคับและการทจุรติในองค์กร	ไทยเบฟมแีนวทางแก้ไขเบือ้งต้น
ดังน้ี

•	 	จดัให้มีการปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม่และผูบ้รหิาร	

•	 	จดัให้มีหลักสตูรการอบรมแบบออนไลน์

•	 	ให้ความสำาคัญในการส่ือสารและทำาความเขา้ใจในจรยิธรรมใน
การปฏิบติังานของพนักงานและผูบ้รหิาร	(Business	Ethics)	

•	 	มุง่มัน่	ส่ือสาร	ทำาความเขา้ใจ	และกำาหนดให้พนักงานและผูบ้รหิาร
ปฏิบติัตามจรรยาบรรณกลุม่ไทยเบฟ	

•	 	หากไทยเบฟตรวจพบการทจุรติ	บรษัิทจะดำาเนินการขัน้เด็ดขาด
ทันทีและอาจถึกูดำาเนินคดี

•	 	จดัให้มีกระบวนการตรวจสอบการทจุรติในองค์กรอยา่ง
สมำาเสมอ

หมายเหต:ุ	สอบถึามขอ้มลูเพ่ิมเติมสำาหรบัเคสใหญ่และยอ่ย
กรณุาเยีย่มชมท่ี	sustainability.thaibev.com

การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย

ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับการปฏิบติัตามระเบยีบและขอ้บงัคับซึง่
ลดความเส่ียงในการถึกูปรบั	การเพิกถึอนใบอนญุาต	ซึง่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อธรุกิจ	ในป	ี2563	เกิดสถึานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19	ท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย	ภาครฐัจงึได้ออกมาตรการ
ทางกฎหมายเพ่ือปอ้งกันและควบคมุการแพรร่ะบาดในประเทศไทย	
ซึ่งมาตรการท่ีภาครฐักำาหนดไวน้ั้นมีบางเรือ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
การประกอบธรุกิจของกลุม่บรษัิทไทยเบฟ	นอกจากน้ี	บรษัิทยงัมี
สำานักกฎหมายท่ีคอยดแูลการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบยีบและ
กฎหมายในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง	โดยไทยเบฟมีช่องทาง
ติดตามการเปล่ียนแปลงของกฎหมายจากการเป็นสมาชิก
หอการค้าไทย	สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	และสภาอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย	รวมท้ังสืบค้นข้อมูลกฎหมายและข่าวสารจาก
เวบ็ไซต์ของหน่วยงานราชการต่าง	ๆ	เช่น	สำานักเลขาธิการ
นายกรฐัมนตร	ีสำานักเลขาธกิารคณะรฐัมนตร	ีสำานักงานเลขาธกิาร

สภาผูแ้ทนราษฎร	ราชกิจจานเุบกษา	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
เปน็ต้น	ท้ังน้ี	ในปท่ีีผ่านมาไทยเบฟได้ปรบัเปล่ียนนโยบายในการดำาเนินงาน
ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายของภาครฐัดังน้ี

•	 	ประกาศสถึานการณ์ฉกุเฉินในทกุเขตท้องท่ีท่ัวราชอาณาจกัร	
ข้อกำาหนดออกตามความในมาตรา	9	แห่งพระราชกำาหนดการบรหิาร
ราชการในสถึานการณ์ฉกุเฉิน	พ.ศ.	2548	รวมท้ังประกาศของจงัหวดั
ต่าง	ๆ	ท่ีออกโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ	
พ.ศ.	2558

 •	 	ประกาศปดิสถึานท่ีเส่ียงต่อการติดต่อโรคโควดิ-19	ท้ังผับ	
สถึานบรกิาร	สถึานแสดงมหรสพ	สถึานประกอบกิจการ
อาบ	อบ	นวด	สถึานประกอบการท่ีคล้ายสถึานบรกิาร

 •	 	ห้ามรา้นอาหารจำาหน่ายอาหารโดยวธิกีารน่ังทานในรา้น

 •	 	ห้างสรรพสินค้าจำาหน่ายแต่สินค้าท่ีจำาเปน็ต่อการดำารงชวีติ

 •	 	ปดิรา้นค้าหรอืสถึานประกอบการท่ีมใีบอนญุาตขายสรุาประเภท
ท่ี	1	และประเภทท่ี	2	ส่งผลให้บรษัิทในกลุม่ไทยเบฟซึง่เปน็ผูผ้ลิต
และเปน็ผูไ้ด้รบัใบอนญุาตขายสรุาประเภทท่ี	1	จำาหน่ายสรุาไมไ่ด้

 •	 	กำาหนดชว่งเวลาห้ามบคุคลออกนอกเคหสถึาน	เวน้แต่กรณี
จำาเปน็หรอืเปน็บคุคลท่ีได้รบัสิทธยิกเวน้

 •	 	ห้ามเดินทางขา้มจงัหวดัเวน้แต่กรณีจำาเปน็

	 	ไทยเบฟจงึต้องวางแผนการผลิต	การจำาหน่าย	และการขนส่งสินค้า
ให้สอดคล้องกับอายกุารบรโิภคของสินค้าโดยไม่ให้กระทบกับ
สภาพคล่องของบรษัิท	และให้การประกอบกิจการของไทยเบฟ
สามารถึดำาเนินต่อไปโดยไม่หยดุชะงัก	อกีท้ังเพ่ือดแูลสภาพแวดล้อม
การทำางานให้เกิดความปลอดภัยสำาหรบัพนักงาน	จงึมพีนักงาน
บางส่วนปฏิบติังานท่ีสถึานท่ีทำางาน	และพนักงานบางส่วนปฏิบัติงาน
ท่ีบา้น	เพ่ือปฏิบติัตามนโยบายของภาครฐั	นอกจากน้ียงัดแูลใส่ใจ
กับสภาพความเป็นอยู่ของพนักงาน	โดยมอบแอลกอฮอล์	
หน้ากากอนามยั	และของใชท่ี้จำาเปน็แก่พนักงาน

•	 	พระราชกำาหนดวา่ด้วยการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563	

	 	เดิมการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์จะต้องดำาเนินการตามประกาศ	
คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับท่ี	74/2557	เรือ่ง	การประชมุ
ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	ลงวนัท่ี	27	มิถึนุายน	2557	ซึ่งกำาหนด
หลักเกณฑ์ไวว้า่	หน่ึงในสามขององค์ประชมุต้องอยูใ่นสถึานท่ี
เดียวกัน	และผู้เข้ารว่มประชมุท้ังหมดต้องอยู่ในราชอาณาจกัร
ในระหวา่งการประชมุ	ซึ่งเปน็ไปได้ยากในทางปฏิบัติ	กลุ่มบรษัิท
ไทยเบฟจงึไม่สามารถึจดัประชมุสำาหรบัการประชมุท่ีกฎหมายบญัญัติ
ให้ต้องมีการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	และหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ไม่สอดคล้องกับมาตรการการเวน้ระยะห่างทางสังคม	(Physical	
Distancing)	ท่ีทางภาครฐัได้กำาหนดไวเ้พ่ือควบคมุและลดการ
แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ตามคำาแนะนำาขององค์การอนามยัโลก	
จงึมกีารออกพระราชกำาหนดวา่ด้วยการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	
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พ.ศ.	2563	ซึง่มผีลใชบ้งัคับต้ังแต่วนัท่ี	19	เมษายน	2563	
เป็นต้นไป	เพ่ือเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การจดัประชมุท่ี
กฎหมายบัญญัติให้ต้องมกีารประชมุสามารถึประชมุผ่านส่ือ
อเิล็กทรอนิกส์ได้	โดยผูร้ว่มประชมุไมต้่องอยูใ่นสถึานท่ีเดียวกัน
และไม่ต้องอยูใ่นประเทศไทยเท่าน้ัน	กลุ่มบรษัิทไทยเบฟจงึมี
การจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์	และ
กรรมการบางท่านแม้จะอยูใ่นต่างประเทศก็สามารถึเข้ารว่ม
ประชมุเพ่ือแสดงความคิดเห็นได้	ในการจดัประชมุน้ี	กลุม่บรษัิท
ไทยเบฟเลือกใช้ระบบการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ท่ีมี
ความมั่นคงปลอดภัย	และปฏิบัติตามมาตรฐานการรกัษา
ความมัน่คงปลอดภัยของการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์
ท่ีกฎหมายกำาหนด

•	 	พระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรษัฎากร	(ฉบบัท่ี	47)	
พ.ศ.	2561	

	 	เปน็กฎหมายท่ีเก่ียวกับการกำาหนดราคาโอนระหวา่งบรษัิท
หรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีความสัมพันธกั์น	ซึ่งก่อนท่ี
กฎหมายฉบับน้ีจะมผีลใชบ้งัคับในวนัท่ี	22	พฤศจกิายน	2561	
กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบติัไวต้ามคำาส่ังกรมสรรพากร
ท่ี	ป.	113/2545	เรือ่ง	การเสียภาษีเงินได้ของบรษัิทหรอื
ห้างหุน้ส่วนนิติบคุคล	กรณีการกำาหนดราคาโอนให้เปน็ไปตาม
ราคาตลาด	ลงวนัท่ี	16	พฤษภาคม	2545	ซึง่กลุม่บรษัิทไทยเบฟ
ได้กำาหนดค่าตอบแทนระหวา่งกัน	โดยยดึถืึอปฏิบติัตามคำาส่ัง
ดังกล่าวแมว้า่คำาส่ังดังกล่าวจะไมมี่สถึานะเปน็กฎหมายก็ตาม	
ต่อมาได้มกีารแก้ไขประมวลรษัฎากรเพ่ือนำาหลักการดังกล่าว
มาบัญญัติเปน็กฎหมาย	โดยให้อำานาจกรมสรรพากรในการ
ปรบัปรงุท้ังรายได้และรายจา่ยของบรษัิทหรอืห้างหุ้นส่วน
นิติบคุคลท่ีมคีวามสัมพันธกั์น	หากการกำาหนดค่าตอบแทน
ระหวา่งกันไมเ่ปน็ไปตามหลัก	Arm's	Length	Price	(ราคาของ
ค่าตอบแทน	ค่าบรกิาร	หรอืดอกเบีย้	ซึง่คูสั่ญญาท่ีเปน็อสิระ
ต่อกันพึงกำาหนดโดยสจุรติ	ในทางการค้า	กรณีโอนทรพัยสิ์น	
ให้บรกิารหรอืให้กู้ยมืเงนิท่ีมลัีกษณะประเภทและชนิดเดียวกัน	
ณ	วนัท่ีโอนทรพัยสิ์น	ให้บรกิาร	หรอืให้กู้ยมืเงนิ)	ซึง่กฎหมาย
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับกับกลุ่มบรษัิทไทยเบฟต้ังแต่รอบ
ระยะเวลาบัญช	ี2563	เปน็ต้นไป	แต่เมือ่กฎหมายเริม่มผีลใช้
บงัคับในป	ี2562	กลุม่บรษัิทไทยเบฟได้เริม่ดำาเนินการเพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว	โดยได้จดัเตรยีมเอกสารการ
กำาหนดราคาโอนท้ังในภาพรวมของกลุม่บรษัิทและบรษัิทยอ่ย
แต่ละบรษัิทสำาหรบักลุม่ธรุกิจเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	และ
ในรอบปีบัญชี	2563	น้ีได้ดำาเนินการเพ่ิมเติมในส่วนของ
กลุม่ธรุกิจเบยีร	์โดยเริม่ดำาเนินการในส่วนของโรงงานเบยีร์
ก่อนเปน็ลำาดับแรก	หลังจากน้ันจงึจะทยอยดำาเนินการในส่วนอืน่
ของกลุม่ธรุกิจเบยีรแ์ละกลุม่ธรุกิจอืน่ต่อไป

•	 	พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้ง	พ.ศ.	2562	

	 	มผีลใชบ้งัคับต้ังแต่วนัท่ี	13	มนีาคม	2562	แต่เริม่จดัเก็บภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งป	ี2563	โดยเปน็การยกเลิกการจดัเก็บ
ภาษีโรงเรอืนและท่ีดินซึง่จดัเก็บภาษีจากค่ารายป	ี(จำานวนเงิน
ซึง่ทรพัยสิ์นน้ันสมควรให้เชา่ได้ในแต่ละป)ี	ตามพระราชบญัญัติ
ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน	พ.ศ.	2475	และยกเลิกการจดัเก็บ
ภาษีบำารงุท้องท่ีซึง่จดัเก็บจากราคาปานกลางของท่ีดินตาม	
พระราชบัญญัติภาษีบำารงุท้องท่ี	แล้วเปล่ียนมาจดัเก็บเปน็

ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งซึง่จดัเก็บภาษีจากราคาประเมนิท่ีดินและ
ส่ิงปลกูสรา้ง	กลุม่บรษัิทไทยเบฟตระหนักถึึงหลักการการจดัเก็บ
ภาษีท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งท่ีเปล่ียนแปลงไป	จงึมีนโยบายให้บรหิาร
จดัการท่ีดินและส่ิงปลกูสรา้งของบรษัิทให้เหมาะสมกับสภาพของ
ท่ีดินและก่อให้เกิดมลูค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจท้ังต่อบรษัิท	พนักงาน	
ชมุชนและประเทศ	โดยการคัดเลือกพ้ืนท่ีท่ีกลุ่มบรษัิทจะนำามาใช้
ประโยชน์เองเพ่ิมขึ้น	นอกจากน้ียงัเปดิโอกาสให้พนักงานหรอื
ครอบครวัของพนักงานเชา่พ้ืนท่ีของบรษัิททำาเกษตรกรรมเพ่ือ
สรา้งรายได้เสรมิให้แก่ครอบครวัของพนักงาน	ซึง่เปน็การสรา้ง
ความผกูพันระหวา่งพนักงานกับองค์กร	รวมท้ังยงัสนับสนนุให้
ชาวบา้นในชมุชนรอบสถึานประกอบการของกลุม่บรษัิทและบคุคลอืน่
เช่าพ้ืนท่ีของกลุ่มบรษัิททำาเกษตรกรรมเพ่ือสรา้งรายได้ให้กับ
บุคคลเหล่าน้ันด้วย

•	 	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	

	 	แมจ้ะมกีารยกเวน้การใชบ้งัคับกฎหมายในส่วนของการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคล	สิทธขิองเจา้ของข้อมลูส่วนบคุคล	การรอ้งเรยีน	
ความรบัผิดทางแพ่ง	และบทกำาหนดโทษ	ออกไปจนถึึงวนัท่ี	31	
พฤษภาคม	2564	แต่กลุ่มบรษัิทไทยเบฟก็ให้ความสำาคัญกับ
การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	โดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟจะขอ
ความยนิยอมในการเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลจากบคุคลต่าง	ๆ	และ
แจง้วตัถึปุระสงค์ของการเก็บข้อมลูส่วนบคุคลให้บคุคลเหล่าน้ัน
ทราบ	และจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวตัถึปุระสงค์ท่ีขอความ
ยนิยอมไว	้เวน้แต่เปน็กรณีท่ีกฎหมายยกเวน้ให้สามารถึทำาได้
โดยไมต้่องขอความยนิยอม	รวมท้ังได้มกีารปรบัปรงุแบบฟอรม์
ใบสมคัรงาน	สัญญาจา้งงาน	และเอกสารสัญญาต่าง	ๆ	รวมท้ัง
การใชง้านเวบ็ไซต์ต่าง	ๆ	ของกลุ่มบรษัิทไทยเบฟให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ของกฎหมายในปัจจบุัน	เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธขิอง
บคุคลท่ีเปน็เจา้ของขอ้มลูส่วนบคุคลน้ัน

•	 	ประกาศสำานักนายกรฐัมนตร	ีเรือ่ง	ห้ามขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์
โดยวธิกีารหรอืในลักษณะการขายทางอเิล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2563

	 	กฎหมายฉบับน้ีมีผลใชบ้ังคับต้ังแต่วนัท่ี	7	ธนัวาคม	2563	ซึ่งห้าม
ไม่ให้มีการขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์หรอืบรกิารท่ีเก่ียวข้องกับ
การขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ต่อ
ผูบ้รโิภคโดยตรง	หรอืเปน็การดำาเนินการใด	ๆ 	ในลักษณะการเชญิชวน
ให้ซือ้	หรอืการเสนอขาย	รวมไปถึึงการขายสินค้าหรอืบรกิารต่อ
ผู้บรโิภคโดยตรงด้วยการตลาด	หรอืบรกิารการขายเครือ่งด่ืม
แอลกอฮอล์ในลักษณะของการส่ือสารข้อมลูทางอเิล็กทรอนิกส์	
โดยผู้ขายและผู้บรโิภคซือ้ขายได้โดยไม่ต้องพบกัน	แต่ไม่ใชบั้งคับ
กับการซือ้ขายและการชำาระราคาเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ด้วยวธิกีาร
ทางอเิล็กทรอนิกส์	ณ	จดุขายในรา้นค้า	รา้นอาหาร	หรอืสถึานท่ี
ท่ีให้บรกิารเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ซึ่งกฎหมายฉบับน้ีไม่ได้ส่ง
ผลกระทบต่อกลุ่มบรษัิทไทยเบฟโดยตรง	เน่ืองจากบรษัิทไม่ได้
เสนอขายเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์ให้แก่
ผู้บรโิภคโดยตรง	แต่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
บางราย	ซึ่งไทยเบฟจะแนะนำาให้ผู้ท่ีขายทางส่ืออเิล็กทรอนิกส์
แก่ผู้บรโิภคโดยตรงปฏิบัติให้ถึกูต้องตามกฎหมาย	
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การดำาเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
นโยบายสาธีารณะ 
ไทยเบฟมีระบบการบรหิารจดัการท่ีมปีระสิทธภิาพ	โปรง่ใส	และกำาหนด
นโยบายต่าง	ๆ	บนพ้ืนฐานความรบัผิดชอบต่อส่วนรวมและเปน็กลาง	
โดยเขา้ไปมส่ีวนรว่มและให้การสนับสนนุองค์กรของภาครฐัและภาค
เอกชน	โดยในปท่ีีผ่านมาไทยเบฟได้ดำาเนินงานรว่มกับภาคส่วนต่าง	ๆ	
ด้วยวตัถึปุระสงค์ดังน้ี

1.	 	เพ่ือประโยชน์ในเชงิพาณิชยแ์ละเพ่ิมศักยภาพการแขง่ขนั
ให้แขง็แกรง่มากขึ้น	ไทยเบฟรว่มมอืกับหอการค้าไทยและ
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
สภาธรุกิจไทย-เวยีดนาม	สมาคมการจดัการธรุกิจแห่งประเทศไทย	
UN	Global	Compact	และสมาคมเครอืขา่ยโกลบอลคอมแพ็ก
แห่งประเทศไทย	และการเปน็ประธานสภาผูน้ำาธรุกิจไทย-สหราช
อาณาจกัร	(Thai-UK	Business	Leadership	Council:	TUBLC)	

2.	 	เพ่ือขยายเครอืขา่ยการเติบโตรว่มกับบรษัิทต่าง	ๆ 	ในอตุสาหกรรม
เครือ่งด่ืม	อตุสาหกรรมอาหาร	ไทยเบฟให้การสนับสนนุกิจกรรม	
การเข้าไปมส่ีวนรว่มแบง่ปนัขอ้มลูในด้านต่าง	ๆ 	หรอืการสนับสนนุ
งบประมาณ	ภายใต้ความมุง่หวงัในการสานต่อนโยบายภาครฐั
และภาคเอกชน	ซึง่นำามาสู่การส่งเสรมิและพัฒนาอตุสาหกรรม
โดยรวมให้เติบโตอยา่งแขง็แกรง่อยา่งยัง่ยนืและมัน่คง	

ตัวอยา่งการมส่ีวนรว่มสนับสนนุองค์กรต่าง ๆ 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 	เพ่ือให้ภาคธรุกิจมขีดีความสามารถึในการแข่งขนั	ไทยเบฟ
ได้รว่มกับคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทยและเครอืขา่ยผูป้ระกอบการ	เสนอแนะแนวทางการ
แก้ไขปญัหา	การพัฒนาและการยกระดับศักยภาพผูป้ระกอบ
การเชือ่มโยงนโยบายภาครฐัท่ีสำาคัญ	ๆ	เชน่	รว่มกำาหนดแนวทาง
การค้าและการลงทุนภายใต้สภาธุรกิจไทย-เวยีดนาม	และ
ยงัได้แสดงความมุง่มัน่โดยพยายามท่ีจะเพ่ิมความเชือ่มัน่ของ
ประชาชนท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19	โดยรว่มมือกับ
หอการค้าไทยและเครอืขา่ยธรุกิจ	40	CEOs	Plus	สรา้งศนูย์
ฉีดวคัซนี	25	แห่งในกรงุเทพฯ	ซึง่ดำาเนินการโดยภาคเอกชน	
นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัตระหนักถึึงความสำาคัญของการพัฒนา
บุคลากรและการศึกษาโดยการสนับสนุนโรงเรยีนพันธมิตร
ท่ัวประเทศ	ท้ังหมดน้ีเปน็ความคิดรเิริม่เพียงบางส่วนของไทยเบฟ	
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	บรษัิท	และภาคอตุสาหกรรม	

สถาบันการจดัการบรรจภัุณฑ์์และรไีซีเคิลเพ่ือส่ิงแวดล้อม 
(TIPMSE)  ภายใต้สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 	ไทยเบฟสนับสนุนการจดัการบรรจุภัณฑ์ตามแนวคิด
เศรษฐกิจหมนุเวยีน	ในกระบวนการน้ี	บรรจภัุณฑ์ท่ีใชแ้ล้วจะ
ถึกูรไีซเคิลเปน็วตัถึดิุบทติุยภมิูและนำากลับมาใชใ้หม่	บรษัิท
ตระหนักถึึงความสำาคัญของการขยายความรบัผิดชอบของ
ผู้ผลิต	(EPR)	ไทยเบฟจงึพิจารณาวงจรอายุท้ังหมดของ
บรรจภัุณฑ์อยา่งจรงิจงั	จากการคัดเลือกวสัดท่ีุเปน็มิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม	แปรรปู	จดัเก็บ	และรไีซเคิลได้ง่าย	รวมท้ัง
การออกแบบตลอดจนการกำาจดัผลิตภัณฑ์	ไทยเบฟมุง่มั่น
ท่ีจะใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื	เพ่ือให้บรรลมุาตรา	12	ของ

เปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืขององค์การสหประชาชาติ	(UN	
SDGs)	ซึ่งเปน็ความรบัผิดชอบในเรือ่งการบรโิภคและการผลิต	
นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัสนับสนนุสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	
(ส.อ.ท.)	ในการวจิยัและพัฒนาเพ่ือสะสมองค์ความรูด้้านบรรจภัุณฑ์
เพ่ือความยั่งยืนของส่ิงแวดล้อม	การศึกษาวจิยัเหล่าน้ีรวมถึึง
การวเิคราะห์การไหลของวสัดุบรรจุภัณฑ์และการวเิคราะห์
ห่วงโซค่ณุค่า	บรษัิทยงัมส่ีวนรว่มในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์
โครงการรเิริม่เพ่ือสรา้งจติสำานึกในการแยกขยะเพ่ือทกุภาคส่วน	
ไทยเบฟส่งเสรมิหลักการ	'3Rs'	ด้วยการฝึึกอบรม	สัมมนา	และ
แลกเปล่ียนความรูใ้นกลุ่มผู้ผลิตบรรจภัุณฑ์และสินค้า	ผู้นำาเข้า	
ผู้จดัจำาหน่าย	นักสะสม	ผู้รไีซเคิลในอุตสาหกรรมเครือ่งด่ืม	
รวมท้ังภาครฐั	ภาคการศึกษา	และภาคประชาสังคม	ความคิดรเิริม่น้ี
มีขึ้นเพ่ือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและช่วยจดัการของเสีย
จากบรรจภัุณฑ์ในประเทศไทยได้ดียิง่ขึ้น

สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย

•	 	สนับสนนุการดำาเนินงานของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยรายป	ี
และงานกิจกรรมต่าง	ๆ	สนับสนนุค่าธรรมเนียมสมาชกิ	และมอบทนุ
วจิยัเพ่ือสนับสนนุการจดัการบรรจภัุณฑ์	รว่มเปน็ส่วนหน่ึงใน
พลังขับเคล่ือนการจดัการบรรจภัุณฑ์อยา่งยัง่ยนืภายใต้แนวคิด
บรรจภัุณฑ์เปน็วตัถึดิุบ	เพ่ือรณรงค์ให้ทกุภาคส่วนรว่มกันคัดแยก
บรรจภัุณฑ์ใชแ้ล้วออกจากขยะต้ังแต่ต้นทาง	เพ่ือลดผลกระทบกับ
ส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยอยา่งยัง่ยนื	อกีท้ังยงัได้เขา้รว่มประชมุ
หารอืรว่มกับกระทรวงอตุสาหกรรม	เพ่ือรว่มแก้ไขปญัหาสินค้า
ขาดแคลนในชว่งสถึานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ซึง่
ไทยเบฟยนืยนัวา่สินค้าไมข่าดแคลนและเพียงพอต่อการบรโิภคของ
ประชาชน	บรษัิทยงัได้บรจิาค	10	ตูเ้ก็บความเยน็ให้กับโรงพยาบาล
เพ่ือเก็บวคัซนีโรคโควดิ-19	ให้คนไทยได้มีวคัซนีท่ีมคีณุภาพใชกั้น

สภาผูน้ำาธีรุกิจไทย-สหราช้อาณาจกัร 
(Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC)

•	 	ไทยเบฟในฐานะประธานสภาผู้นำาธรุกิจไทย-สหราชอาณาจกัร	
มีความมุง่มัน่ต้ังใจท่ีจะเปน็ส่วนหน่ึงในการสรา้งความเติบโตทาง
เศรษฐกิจระหวา่งสองประเทศ	โดยการรบัฟงัและประสานความ
รว่มมอืกับภาคธรุกิจ	เพ่ือส่งเสรมิโอกาสทางการค้าและการลงทนุ	
แสวงหาโอกาสทางธรุกิจให้กับผูป้ระกอบการไทยและสหราชอาณาจกัร	
รวมถึึงการมุง่เน้นการผลักดันประเด็นข้อเสนอของภาคเอกชนแก่
ภาครฐั	เพ่ือเสรมิสรา้งขีดความสามารถึในการแข่งขันทางธรุกิจ
ของท้ังสองประเทศ	โดยแบง่การขับเคล่ือนการดำาเนินงานออกเปน็		
2	หน่วยงานเฉพาะกิจ	คือ	1)	ส่งเสรมิการลงทนุ	(Trade	and	
Investment	Promotion	Taskforce)	เพ่ือเชือ่มโยงให้เกิดการค้า
และการลงทนุระหวา่งกัน	และ	2)	ประเมินนโยบายการค้า	(Trade	Policy	
Review	Taskforce)	เพ่ือสรา้งความเข้าใจในข้อระเบียบการค้า
ระหวา่งประเทศ	และเปน็พลังในการผลักดันข้อเสนอหรอืประเด็น
ทางการค้าท่ีเปน็ประโยชน์กับท้ังสองประเทศ		ก่อนหน้าน้ี	TUBLC	
ได้เข้ารว่มหารอืในระดับรฐัมนตร	ีพบปะตัวแทนรฐับาล	ภาคเอกชน	
และฝึ�ายวชิาการ	อกีท้ังยังส่งเสรมิความเข้าใจด้านการค้าและ
การลงทนุผ่านโซเชยีลมีเดียสู่สาธารณะ	ไทยเบฟเชือ่วา่	ความคิด
รเิริม่เหล่าน้ีจะช่วยให้ประเทศสามารถึรบัมือความท้าทาย	เช่น	
การเจรจาการค้าเสรรีะหวา่งประเทศต่าง	ๆ	ตลอดจนส่งเสรมิ
นวตักรรมใหม่	ๆ	และการปรบัตัวท่ีจำาเป็นในช่วงการระบาด
ของโรคโควดิ-19
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สภาธีรุกิจไทย-เวยีดนาม (Thai-Vietnam Business Council)

•	 	ไทยเบฟเปน็ท่ีปรกึษาให้แก่คณะกรรมการสภาธรุกิจไทย-
เวยีดนาม	ในป	ี2564	เพ่ือส่งเสรมิการค้าและการลงทนุในวาระ
ครบรอบ	45	ปขีองความสัมพันธท์างการทตูระหวา่งสองประเทศ	
ในฐานะประธานโครงการ	45	ป	ีความสัมพันธท์างการทตู	
ไทย-เวยีดนาม	ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะส่งเสรมิความสัมพันธอ์นัดี
และให้ความสำาคัญกับประวติัศาสตรแ์ห่งสันติภาพระหวา่งไทย
กับเวยีดนาม	อนสุรณ์สถึานประธานาธบิดีโฮจมินิห์ถึกูสรา้งขึน้
เน่ืองในโอกาสน้ี	อกีท้ังมกีารส่งเสรมิสินค้าชมุชนจากบา้นนาจอก	
จงัหวดันครพนม	ไทยเบฟได้รว่มประชมุกับภาครฐัและเอกชน
เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของสภาธรุกิจ
ไทย-เวยีดนาม	และเพ่ือส่งเสรมิความสัมพันธอ์นัดีอยา่งต่อเน่ือง
ระหวา่งไทยกับผูป้ระกอบการเวยีดนาม

สมาคมการจดัการธีรุกิจแห่งประเทศไทย (Thailand 
Management Association: TMA)

•	 	ไทยเบฟให้ความสำาคัญอยา่งยิง่ในการขบัเคล่ือนการดำาเนิน
กิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร	เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถึในการแขง่ขนัท้ังในระดับองค์กรและระดับประเทศ	
โดยมผีูบ้รหิารไทยเบฟเปน็กรรมการท่ีปรกึษาของ	TMA	Center	
for	Competitiveness	และ	Steering	Committee	of	TMA	
Center	for	Competitiveness	ซึ่งชว่ยให้คำาแนะนำาเพ่ือเพ่ิม
ขดีความสามารถึในการแขง่ขนั	นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัจดัให้มี
วนั	Thailand	Management	Day	2564	ซึง่ชว่ยส่งเสรมิแนวคิด
ในการรบัมอืกับการเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
ท่ีไมแ่น่นอนในปจัจบุนั	หัวขอ้ท่ีครอบคลมุในงานน้ีมีท้ังเทคโนโลย	ี
นวตักรรม	การตลาด	บคุลากร	การจดัการ	ส่ิงแวดล้อม	และ
สถึานการณ์ท่ีไมค่าดฝึนั	เชน่	โรคระบาดท่ีส่งผลกระทบต่อ
ภาคธรุกิจ

ขอ้ตกลงโลกแห่งสหประช้าช้าติ และสมาคมเครอืขา่ยโกลบอล 
คอมแพ็กแห่งประเทศไทย (UN Global Compact and Global 
Compact Network Thailand)

•	 	ด้วยตระหนักถึึงความสำาคัญของการพัฒนาท่ียัง่ยนืระหวา่ง
ภาคเอกชน	ไทยเบฟได้เขา้รว่มขอ้ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ	
(UN	Global	Compact:	UNGC)	เมือ่วนัท่ี	24	กรกฎาคม	2562	
UNGC	คือ	กรอบการทำางานขององค์การชาติเพ่ือความรว่มมอื
ด้านการพัฒนาท่ียั่งยืน	โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเสรมิสรา้ง
ความรว่มมอืระหวา่งบรษัิทท้ังหมดในภาคอตุสาหกรรม	มลูนิธ	ิ
และองค์กรไมแ่สวงหาผลกำาไร	และส่งเสรมิให้ทกุฝึ�ายคำานึงถึึง
ความยัง่ยนืในการดำาเนินงานตามหลักการสากล	10	ประการ
ของ	UNGC	หลักการสากล	10	ประการของ	UNGC	ครอบคลมุ	
4	มิติหลัก	ได้แก่	การต่อต้านการทจุรติ	มาตรฐานแรงงาน	
สิทธมินษุยชน	และการปกปอ้งส่ิงแวดล้อม	ไทยเบฟตระหนักดีวา่	
การคุม้ครองและอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เปน็หัวใจสำาคัญของการพัฒนาท่ียัง่ยนื	ดังน้ันจงึมุง่มั่นท่ีจะ

ดำาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมนุเวยีน	นอกจากน้ี
ยังทุ่มเทอย่างต่อเน่ืองในการพัฒนาแอปพลิเคชันท่ีเก่ียวกับ
พลังงาน	น้ำา	วสัดบุรรจภัุณฑ์	และของเสีย	โดยเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม	
ให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึ้น	ไทยเบฟเล็งเห็นถึึงความมุง่มัน่ท่ีเพ่ิมขึ้น
ในฐานะสมาชกิของสมาคมเครอืข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย	
(Global	Compact	Network	Thailand:	GCNT)	หากเปน็การชว่ย
ให้บรรลเุปา้หมายการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืข้อ	17	ของสหประชาชาติ	
[Goal	17	of	the	United	Nation’s	Sustainable	Development	
Goals:	SDGs)]	ซึง่หมายถึึง	'ความรว่มมอืเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื’	
ท่ีผ่านมา	ไทยเบฟสนับสนุนและได้รว่มกิจกรรมสำาคัญ	ๆ	อย่าง	
GCNT	Forum	2021:	Thailand's	Climate	Leadership	Summit	
2021	ภายใต้แนวคิด	A	New	Era	of	Accelerated	Actions

ภาคีเครอืขา่ยธีรุกิจห่วงโซีอ่ปุทานแห่งประเทศไทย 
(Thailand Supply Chain Network: TSCN)

•	 	ไทยเบฟจบัมือบรษัิทเอกชนไทย	7	แห่ง	เพ่ือจดัต้ังภาคีเครอืข่าย
ธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานของประเทศไทย	(TSCN)	เครอืข่าย	TSCN	
มีวตัถึปุระสงค์หลักสามประการคือ	1.)	เพ่ือปกปอ้งมลูค่าการลงทนุ	
เน้นความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	การจดัการ	กฎหมายธรุกิจ	การเงิน	
และความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมขององค์กร	(CSR)		
2.)	เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการลงทนุด้วยการสรา้งหุ้นส่วนและพัฒนา
ประสิทธิภาพของการดำาเนินการท่ีมีอยู่	(เช่น	cross-selling,	
cross-training,	การรว่มทุน,	การแบ่งปันทรพัยากร)	และ	
3.)	เพ่ือรว่มกันสรา้งนวตักรรมและขยายการลงทนุในโครงการรว่ม	
โดยเฉพาะโครงการใหม	่(เชน่	การสรา้งแพลตฟอรม์ออนไลน์ท่ีมี
กองทนุรว่มลงทนุสำาหรบัสตารท์อพั,	การแบง่ปนัทักษะข้ามกลุ่ม
ของพนักงาน	และการใชนั้กพัฒนาโปรแกรม)

ในป	ี2564	ภาคีเครอืขา่ยธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย	(TSCN)	
มสีองกิจกรรมต่อเน่ืองคือ:

1.	 	พัฒนาแพลตฟอรม์รองรบัการดำาเนินงานด้วยกิจกรรมสาธติ
สำาหรบัสมาชกิระดับ	SME	กวา่	300	ราย	สำาหรบัรายละเอยีด
เพ่ิมเติมเก่ียวกับแพลตฟอรม์	โปรดตรวจสอบ	https://
thailandsupplychain.com/

2.	 	จดัแสดงความพยายามด้านความยัง่ยนืของเราในงาน	Thailand	
Sustainability	Expo	2021	งานมหกรรมความยั่งยืนครัง้น้ี	
นำาเสนอเรือ่งราว	โครงการต่าง	ๆ	และประสบการณ์ของภาครฐัและ
เอกชน	ชมุชน	สถึานประกอบการ	มหาวทิยาลัย	และประชาชนท่ัวไป
ในประเทศไทย	งานจดัขึ้นเมือ่วนัท่ี	30	กันยายน	-	10	ตลุาคม	2564	
ซึ่งประสบความสำาเรจ็	มีผู้เข้าชมมากกวา่	15,000	ราย	
ผ่านแพลตฟอรม์ออนไลน์	สำาหรบัข้อมลูเพ่ิมเติม	โปรดคลิก	
tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com
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•  ปกปอ้งมลูค่าของการลงทนุ  
•  สรา้งเสรมิคณุค่าของการลงทนุ 

•  สรา้งนวตักรรมและต่อยอดการลงทนุ

TSCN COMMUNITY PLATFORM 

•  B2B E-Marketplace
• ส่งเสรมิคู่ค้า
•  จบัคู่ธรุกิจ

• ดัชนีชีว้ดัด้านความยัง่ยนื 
 ของ TSCN
•  นวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์
•  การพัฒนาศักยภาพคูค้่า

• ศนูยค์วามรู้
• กิจกรรมจดัอบรม
• เวทีเสวนาคูค้่า
• พบปะสมาชกิ

• โครงการความรว่มมอื 
 ด้านต่าง ๆ 
• กิจกรรมชว่ยเหลือสังคม

เครอืข่ายพันธีมิตรคู่ค้า มาตรฐานด้านความยัง่ยนื แลกเปล่ียนความรู้ มลูนิธี ิTSCN

ความภมูิใจแห่งอาเซียีน

ด้านธีรุกิจ ด้านอืน่ ๆ

โลจสิติกส์

ห่วงโซีอ่ปุทาน
ความยัง่ยนืและ

เศรษฐกิจหมนุเวยีน
การศ่กษา สุขภาพ

เครอืข่าย ความยัง่ยนื แบ่งปนั รว่มมือ



ไทยเบฟกับโรคโควดิ-19
การระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19	ได้พลิกโฉมการทำาธรุกิจแบบเดิม	ๆ	ไปสู่การ
ทำาธรุกิจแบบการพาณิชยอ์เิล็กทรอนิกส์	(e-commerce)	รวมถึึงส่งผลกระทบ
ต่อพฤติกรรมของผูบ้รโิภคท่ีหันมาให้ความสำาคัญกับแหล่งท่ีมาของผลิตภัณฑ์	
ฉลาก	และประโยชน์ทางโภชนาการของอาหารและเครือ่งด่ืมมากยิง่ขึ้น	นอกจากน้ี	
ความพรอ้มและประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	คืออีกหน่ึง
ปัจจยัขบัเคล่ือนในทกุธรุกิจ	

ไทยเบฟยึดมั่นในนโยบายด้านสุขภาพและโภชนาการท่ีเข้มงวด	พรอ้มท้ัง
ให้ความสำาคัญกับอาชวีอนามัยและความปลอดภัยของบคุลากรในกลุม่ไทยเบฟ	
ตลอดจนถึึงคู่ค้าและลกูค้าโดยเสมอมา	บรษัิทตระหนักถึึงความสำาคัญของ
สขุภาพและความปลอดภัยของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียขององค์กร	แม้วา่ผลกระทบ
ด้านลบจากการระบาดใหญ่จะรนุแรงมาก	แต่ก็เป็นโอกาสให้ธุรกิจได้พัฒนา
เทคโนโลย	ีนวตักรรมใหม	่ๆ	มีการปรบัปรงุด้านการขนส่งและการกำาหนดแนวทาง
ปฏิบติัด้านสขุภาพและความปลอดภัยท่ีดีข้ึนด้วย
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กลยทุธีข์องไทยเบฟกับการเตรยีมความพรอ้ม
รบัมอืโรคโควดิ-19

ไทยเบฟได้มีการดำาเนินแผนเพ่ือความต่อเน่ืองทางธรุกิจอยา่ง
ทันท่วงทีเพ่ือเปน็การเพ่ิมความมั่นใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ทำาให้
การดำาเนินงานขององค์กรสามารถึก้าวไปข้างหน้าอยา่งไม่หยดุน่ิง	
ส่งผลกระทบท้ังต่อพนักงาน	พันธมิตรทางธรุกิจ	รวมถึึงผู้บรโิภค	
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่	ๆ	น้อยท่ีสุด	มากไปกวา่น้ัน	ไทยเบฟ
ได้จดัต้ังศนูยป์ฏิบติัการพิเศษในสถึานการณ์โควดิ-19	(ThaiBev	
COVID-19	Situation	Room)	ขึ้น	โดยมวีตัถึปุระสงค์เพ่ือ:

•	 	ติดตามและสำารวจการระบาดของโรคโควดิ-19	เพ่ือกำาหนด
กรอบนโยบาย	และแนวทางปฏิบติัรว่มกับกลุม่ทรพัยากรบคุคล

•	 	รวบรวม	ติดตาม	และวเิคราะห์ผลการดำาเนินธุรกิจตลอด
ห่วงโซค่ณุค่าของไทยเบฟ

•	 	รวบรวม	วเิคราะห์	และนำาเสนอขา่วจากทกุส่ือท้ังจากภาครฐัและ
เอกชน	ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อไทยเบฟ	

นอกจากน้ีไทยเบฟยงัได้รเิริม่มาตรการปอ้งกันต่าง	ๆ	เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภัยและความเปน็อยูท่ี่ดีให้แก่พนักงาน	ลกูค้า	และคูค้่าทางธรุกิจ	
ได้แก่

1.	 	ปอ้งกันการแพรก่ระจายของโรคโควดิ-19	ในกลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟทกุราย

2.	 	อำานวยความสะดวกในการดแูลและรกัษาพนักงานท่ีติดโรคโควดิ-19

3.		 	รว่มมอืกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียอืน่	ๆ	เพ่ือส่งเสรมิสขุภาพและความ
เปน็อยูท่ี่ดีของประชาชนท่ัวไป
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ฝึ�ายบรหิารได้กำาหนดมาตรการเพ่ือเปน็การลดความเส่ียงการติดเชือ้
ในระหวา่งการปฏิบติังานชว่งการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	จงึได้
มีการบรหิารจดัการแบง่พนักงานออกเปน็	3	กลุม่	ได้แก่

1.	 	กลุม่ท่ี	1	–	พนักงานท่ีจำาเปน็ต้องปฏิบติังานในสถึานท่ีปฏิบติัการ

2.		 	กลุ่มท่ี	2	–	พนักงานท่ีจำาเป็นต้องทำางานร่วมกับผู้อื่น	
แต่สามารถึทำางานในสถึานท่ีปฏิบติัการสำารองได้	

3.		 	กลุม่ท่ี	3	–	พนักงานท่ีสามารถึปฏิบติังานจากท่ีบา้นได้อยา่งมี
ประสิทธภิาพ

นอกจากน้ี	เพ่ือบรรเทาผลกระทบของการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	
ไทยเบฟได้ใชม้าตรการปอ้งกันและดแูลความปลอดภัยของพนักงาน
ดังต่อไปน้ี

1.	 	ตามมาตรการด้านความปลอดภัยขัน้ต้น	ไทยเบฟได้ส่งมอบ
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับพนักงานทกุคน	รวมท้ัง
พนักงานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีจากท่ีบา้น	เพ่ือให้มัน่ใจวา่พนักงานมี
อปุกรณ์ปอ้งกันท่ีเพียงพอสำาหรบัใชส่้วนตัว	และใชใ้นกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน

2.	 	พนักงานทกุคนจะต้องทำาการลงทะเบียนหรอืเช็คอนิ	
และดำาเนินการประเมินความเส่ียงโรคโควดิ-19	ผ่านทาง
แพลตฟอรม์ดิจทัิลของบรษัิท	และแอปพลิเคชันมือถืึอ	
Beverest	Life	เป็นประจำาทกุวนั	โดยพนักงานไทยเบฟ
ประมาณ	98%	หรอืมากกวา่	43,000	คน	ใชแ้อปพลิเคชนั
เพ่ือทำาแบบประเมนิความเส่ียง	

3.	 	ไทยเบฟกำาหนดมาตรการสำาหรบัพนักงาน	และคูค้่าทางธรุกิจ
ท้ังหมดท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีความเส่ียงสูง	เข้ารบัการตรวจหา
เชือ้โควดิ-19	(โดย	RT-PCR	หรอืชดุทดสอบแอนติเจน	ATK)

4.	 	ไทยเบฟสนับสนนุให้พนักงานทกุคนได้รบัการฉีดวคัซนี	รวมถึึง
จดัให้มีการให้ความรูเ้ก่ียวกับการฉีดวคัซนี	และแบง่ปนัแนวทาง
การดแูลปอ้งกันตนเองในชว่งท่ีมกีารระบาด

5.	 	จดัทำาคูม่อืสำาหรบัพนักงานในการดแูลสขุภาพและปอ้งกันการติดต่อ
ของโรคโควดิ	-19	เพ่ือส่งเสรมิสขุอนามยัท่ีดีและความปลอดภัย
ภายในสถึานประกอบการ	ท้ังในส่วนของกระบวนการผลิต	อาคาร
สำานักงาน	จดุขาย	และรา้นอาหารทกุรา้นในเครอืไทยเบฟ	โดยท่ี
พนักงานทกุคนจะต้องปฏิบติัตามคูมื่อน้ีอยา่งเครง่ครดั

มาตรการดแูลและรกัษาพนักงานท่ีติดโรคโควดิ-19

ไทยเบฟใชแ้อปพลิเคชนัขององค์กรสำาหรบัโทรศัพท์มอืถืึอ	Beverest	Life	
เพ่ือติดตามและตรวจสอบสขุภาพและสวสัดิภาพของพนักงานทกุคน
ซึ่งต้องทำาการประเมนิความเส่ียงของการติดโรคโควดิ-19	โดยให้มกีาร
ลงทะเบียนหรอืเชค็อนิผ่านระบบแอปพลิเคชนัวนัละ	3	ครัง้	เปน็ประจำา
ทกุวนั	(ตอนเชา้	ตอนบา่ย	และเม่ือส้ินสดุวนัทำางาน)	เพ่ือดแูลพนักงาน
ท่ีพักอาศัยหรอืปฏิบติัหน้าท่ีในจงัหวดัท่ีมกีารควบคมุสงูสดุและเขม้งวด	
(เขตสีแดงเขม้)	ซึง่จดัเปน็พ้ืนท่ีท่ีมคีวามเส่ียงสงูต่อการติดโรคโควดิ-19	
โดยพนักงานท่ีมคีวามเส่ียงสงูจะได้รบัการดแูลอยา่งใกล้ชดิเพ่ือให้	
การดแูลและรกัษาพยาบาลได้โดยทันที	นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัจดัส่ง
หน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์	72%	ให้กับพนักงานกวา่	43,000	คน
ถึึงสถึานท่ีพักอาศัย

ไทยเบฟได้จดัต้ัง	“ศูนย์บรกิารพนักงานช่วงวกิฤตโรคโควดิ-19”	
(COVID-19	Relief	Center	หรอื	CRC)	ซึง่เปดิบรกิารตลอด	24	ชัว่โมง	
(7	วนัต่อสัปดาห์)	เพ่ืออำานวยความสะดวกในการดแูลพนักงานท่ีติด
โรคโควดิ-19	และได้รว่มมอืกับสถึานพยาบาลและโรงพยาบาลมากกวา่	
10	แห่ง	เพ่ือรองรบัผูป้�วยท่ีต้องการการดแูลอยา่งใกล้ชดิ	ผูป้�วยติดเชือ้
ท่ีไมร่นุแรงจะต้องเขา้สู่กระบวนการแยกกักตัวท่ีบา้น	(Home	Isolation)	
หรอืส่งตัวไปยงัศนูยด์แูลผู้ป�วยโรคโควดิ-19	ท่ีกำาหนด	เพ่ือปอ้งกัน 
การแพรก่ระจายของเชือ้	นอกจากน้ีไทยเบฟยงัได้จดัเตรยีมและส่งมอบ 
ชดุยาและเวชภัณฑ์สำาหรบัดแูลผู้ติดโรคโควดิ-19	โดยมีการจดัสรรให้
ตรงตามความต้องการและอาการของแต่ละบคุคล	

โรคโควดิ-19	ผลักดันให้นำาระบบดิจทัิลมาใชใ้นชว่งท่ีมกีารแพรร่ะบาด	
ซึง่พนักงานจำานวนมากต้องปฏิบติังานท่ีบา้น	โดยไทยเบฟได้ให้คำาแนะนำา
อย่างละเอยีดเพ่ือให้พนักงานสามารถึปรบัปรงุทักษะด้านดิจทัิลของ
ตนเอง	และชว่ยในการปรบัตัวเข้ากับวธิกีารทำางานแบบใหมไ่ด้อยา่ง
ราบรืน่และมีประสิทธภิาพ	เช่น	ให้ความรูเ้รือ่งความปลอดภัยด้าน
ระบบสารสนเทศ	รวมถึึงเทคนิคและวธิกีารดำาเนินชวีติในระบบดิจทัิล
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มาตรการดแูลสวสัดิการอืน่ ๆ สำาหรบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ

•	 	ไทยเบฟรว่มมอืกับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวขอ้ง	ได้แก่	ส่วนงาน
บรหิารกรงุเทพมหานคร	หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย	พันธมิตรทางธรุกิจภาคเอกชน	และโรงพยาบาล	
เพ่ือส่งเสรมิด้านสาธารณสขุและความผาสกุทางสังคม	โดย
ไทยเบฟรว่มสนับสนนุให้มกีารจดัต้ังศนูยฉี์ดวคัซนีปอ้งกัน
โรคโควดิ-19

•	 	ท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19	ระลอกแรก	ไทยเบฟ
ได้จดัต้ังศนูยก์ารตรวจวเิคราะห์ทางการแพทย	์(ศนูยต์รวจ
โรคโควดิ-19)	เพ่ือตรวจคัดกรอง	และวเิคราะห์ผลด้วยการ
ทดสอบ	RT-PCR

•	 	ผลิตหน้ากากอนามยั	รวมถึึงหน้ากาก	N95	และสรา้งโรงงาน
ผลิตเจลแอลกอฮอล์เพ่ือให้มั่นใจวา่จะมีอุปกรณ์ป้องกัน
เพียงพอต่อความต้องการของพนักงาน	ชุมชน	ตลอดจน
บคุลากรทางการแพทย์

•	 	ทำาความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ำายาฆา่เชือ้ในพ้ืนท่ีทำางานและ
พ้ืนท่ีสำานักงานเปน็ประจำา	เพ่ือให้มัน่ใจในสขุอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน	

•	 	จดัทำาประกันคุ้มครองโรคโควดิ-19	ให้กับบุคลากร
ทางการแพทย	์274,000	คนท่ัวประเทศ	รวมถึึงพนักงาน	
และพันธมติรทางธรุกิจกวา่	50,000	คน

•	 	ลดการส่งเงนิสมทบเขา้กองทนุประกันสังคมสำาหรบันายจา้ง
และผูป้ระกันตน	(พนักงาน)	เปน็ระยะเวลา	3	เดือน	โดยไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิทธปิระโยชน์ท่ีพนักงานจะได้รบัซึง่สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครฐั

การประเมนิความเส่ียงของคูค้่าทางธีรุกิจ

ไทยเบฟดูแลคู่ค้าอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินความพรอ้มสำาหรบั
วกิฤตท่ีอาจเกิดขึ้นหรอืจากการหยดุชะงักในห่วงโซอ่ปุทาน	เชน่	
การปดิโรงงาน	การระงับการขนส่ง	โดยเฉพาะอยา่งยิง่คูค้่ารายสำาคัญ	
(critical	suppliers)	และคู่ค้าท่ีเป็นผู้จำาหน่ายวัตถึุดิบท่ีสำาคัญ
ท่ีปฏิบัติการอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมผีู้ป�วยโรคโควดิ-19	เปน็จำานวนมาก	บรษัิท 
ได้ประสานงานเพ่ือบรหิารจดัการให้เกิดความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	เชน่	
การรกัษาระดับปรมิาณของวตัถึดิุบหลักให้เพียงพอต่อความต้องการ	
จดัทำาแผนการจดัหาวตัถึดิุบจากแหล่งสำารองอืน่	โดยคู่ค้ารายหลัก
ท้ังหมดจะได้รบัการตรวจสอบเป็นประจำาทุกสัปดาห์	นอกจากน้ี	
ไทยเบฟยังผลักดันให้คู่ค้าใช้มาตรการท่ีเข้มงวดในการป้องกัน
พนักงานของตนเชน่เดียวกัน
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ประเมินความเส่ียง
โรคโควดิ-19
•  กรอกข้อมลูในแบบ 

ประเมินฯ รายสัปดาห์

•  ให้ข้อมลูตามข้อเท็จจรงิ 
หากพบข้อมลูเท็จ  
จะมีความผิดทางวนัิย

สวมหน้ากากและ 
ตรวจวดัอณุหภมูิ
•  สวมหน้ากากอนามัยทกุครัง้ 

เมือ่ออกจากบ้าน

•  วดัอณุหภมิูทกุเชา้  
ต้องไม่เกิน 37.3 องศา

•  หากมีไข้ควรแจง้หัวหน้างาน

ผ่านจดุคัดกรอง 
ก่อนเข้าสำานักงาน
•  แสดงผลประเมิน (สีเขียว)  

แก่เจา้หน้าท่ี ทกุวนั

•  กรณีไม่มีแอปพลิเคชนั  
Bev Life ให้ติดต่อ 
สำานักทรพัยากรบคุคล

บันท่กอณุหภมูิและ 
ติดสติกเกอรคั์ดกรอง
• บันทึกข้อมลูอณุหภมูิรายวนั

• ติดสติกเกอรคั์ดกรอง 
 ประจำาวนั

• ล้างมือฆ่าเชือ้ด้วยแอลกอฮอล์

ลงทะเบียนเช้ค็อนิด้วยระบบดิจทัิล 
Digital Check-in
•  ลงทะเบียนดิจทัิลวนัละ 3 ครัง้  

และเชค็อนิ /เชา้-บ่าย  
เชค็เอาท์ /เย็น

มาตรการลดความเส่ียงโรคโควดิ-19

รถบรกิารพนักงาน
•  ติดต้ังเครือ่งฆ่าเชือ้ภายในรถ
•  สวมหน้ากากอนามัยเสมอ
•  ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ลิฟต์โดยสารและพื�นท่ีในอาคาร
•  จดัระยะห่างไม่น้อยกวา่ 1 เมตร
•  จดัวางแอลกอฮอล์หน้าลิฟต์ทกุชัน้  

และทกุจดุคัดกรอง

สแกน QR Code ทกุสถานท่ี
•  เชค็อนิ/เอาท์ ทกุครัง้เมื่อเข้า-ออกสำานักงาน
•  สแกน QR Code ท่ีติดต้ังในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 

เมื่อไปปฏิบัติงานระหวา่งวนั

เวน้ระยะห่างโต๊ะทำางาน
•  จดัหาสถานท่ีน่ังปฏิบัติงานของพนักงาน

โดยเวน้ระยะห่างไม่น้อยกวา่ 1 เมตร

ห้องอาหาร
•  จดัให้มีจดุคัดกรอง
•  เวน้ระยะห่างการยืนซือ้สินค้า
•  ติดต้ังแผงก้ันบนโต๊ะอาหาร
•  สแกน QR Code ชำาระค่าอาหาร
•  จดัให้มีจดุรบั-ส่งอาหารสำาหรบั 

บคุคลภายนอก

เหล่ือมเวลาพักกลางวนั
•  กำาหนดเวลาพักรบัประทานอาหารกลางวนั

เพ่ือลดความแออดั

ห้ามบคุคลภายนอกเข้าสำานักงาน
•  กำาหนดพ้ืนท่ีน่ังรอสำาหรบับคุคลภายนอก
•  กำาหนดจดุรบั-ส่งพัสด ุไปรษณีย ์

และสแกนฆ่าเชือ้ด้วยเครือ่ง UV  
ท่ีจดุคัดกรอง

ใช้ช้้ดุตรวจ ATK  
เพ่ือคัดกรองเบื�องต้น
•  พนักงานท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 

ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น 
ด้วยชดุตรวจ ATK ทกุ 7 วนั

•  ไทยเบฟเปน็ผู้จดัหา 
ชดุตรวจ ATK และดำาเนินการตรวจ
โดยบคุลากรทางการแพทย์

วถีิใหม่ในสำานักงาน
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โครงการสำาคัญ

เสรมิสรา้งความยดืหยุน่ให้แก่ธีรุกิจในช้ว่งการระบาด
ของโรคโควดิ-19

เน่ืองด้วยการระบาดของโรคโควดิ-19	ท่ีส่งผลกระทบต่อธรุกิจ
เปน็วงกวา้ง	ไทยเบฟได้มกีารปรบัตัวผ่านหลายชอ่งทางเพ่ือให้ธรุกิจ
มคีวามยดืหยุน่	และดำาเนินไปอยา่งต่อเน่ือง	เชน่	โออชิกิรุป๊	ได้เปดิตัว
โปรโมชั่นในระบบส่ังอาหารแบบออนไลน์	เพ่ือลดการสัมผัส	
ชว่ยปอ้งกันการแพรร่ะบาด	แม้วา่การระบาดของโรคโควดิ-19	 
จะทำาให้เกิดขอ้จำากัดในการรบัประทานอาหารในรา้น	แต่ขณะเดียวกัน
ตลาดจดัส่งอาหาร	(food	delivery)	ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก
ในชว่งสองปท่ีีผ่านมา	ไทยเบฟได้เล็งเห็นโอกาสจงึได้เปดิให้บรกิาร
แพลตฟอรม์การส่ังซือ้ออนไลน์ท่ีมชีือ่วา่	Shopteenee	(https://
www.shopteenee.com)	เพ่ือให้ผู้บรโิภคสามารถึส่ังซื้อสินค้า
จากแบรนด์และรา้นอาหารในเครอืไทยเบฟได้โดยสะดวก	นอกจากน้ี	
ในชว่งล็อกดาวน์ท่ีรา้นอาหารในห้างสรรพสินค้าไม่สามารถึเปดิ
ให้บรกิารได้	โออชิแิละเคเอฟซไีด้รเิริม่ธรุกิจรถึบรรทกุขายอาหาร
เคล่ือนท่ี	(food	truck)	และทางด้านเคเอฟซีได้ดำาเนินการเปิด
สาขานอกห้างสรรพสินค้า	(Stand	alone)	และแบบ	drive-thru	
มากกวา่ในห้างสรรพสินค้า	ในเดือนธนัวาคม	2563	ได้มกีารเปดิตัว	
"OISHI	Food	Truck"	จำาหน่ายเมนอูาหารญ่ีปุ�นยอดนิยมท่ีเน้น
การส่ังกลับบ้านในราคาไม่แพง	รถึขายอาหารเคล่ือนท่ีน้ีได้มี
การเคล่ือนยา้ยไปตามสถึานท่ีต่าง	ๆ	เพ่ือเปน็ทางเลือกในการ
รบัประทานอาหารท่ีสะดวก	รวดเรว็	และเขา้ถึึงได้งา่ย	

ในขณะเดียวกันรา้นอาหารยงัได้ดำาเนินมาตรการตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสขุอยา่งเครง่ครดั	เพ่ือตอบสนองต่อมาตรการ
ของรฐับาลในการควบคมุการแพรก่ระจายของโรคโควดิ-19	จำากัด
พ้ืนท่ีให้บรกิารรบัประทานอาหารในรา้นอาหารลดลง	50-60%	และ

สนับสนุนให้ลกูค้าใช้	QR	Code	แทนเมนูท่ีเป็นรูปเล่ม	ส่ังอาหาร
จากโทรศัพท์มอืถืึอ	เปน็การลดการสัมผัสในกระบวนการส่ังอาหาร

การมีส่วนรว่มด้านสาธีารณสขุ
และความเปน็อยูท่ี่ดีของสังคมโดยรวม

ไทยเบฟรว่มมอืกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝึ�ายท้ังภาครฐัและเอกชน
เพ่ือส่งเสรมิสขุภาพและความเปน็อยูท่ี่ดี	ปอ้งกันการแพรก่ระจายของ
โรคโควดิ-19	โดยไทยเบฟผลักดันให้เกิดการจดัต้ังศนูยบ์รกิารฉีดวคัซนี
โรคโควดิ-19	นอกสถึานพยาบาล

นอกจากน้ี	เพ่ือรบัมือต่อการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	ไทยเบฟ 
ยงัได้สนับสนนุผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์มากกวา่	1.4	ล้านลิตร	
หน้ากากอนามัยมากกวา่	9.3	ล้านชิน้	และหน้ากาก	N95	มากกวา่	
240,000	ชิน้	และจดัทำากรมธรรม์ประกันภัยโรคโควดิ-19	ให้แก่ 
ผูป้ฏิบติังานในสถึานพยาบาลท่ัวประเทศ

ขบัเคล่ือนด้วยวสัิยทัศน์ PASSION 2025

จากมาตรการและการประสานงานระหวา่งองค์กรกับกลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียหลัก	ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถึรบัรองความปลอดภัยของ
พนักงาน	ผ่านระบบเตือนภัยท่ีให้ขอ้มลูในการหลีกเล่ียงพ้ืนท่ีเส่ียงท่ัวประเทศ	ความสำาเรจ็น้ีเปน็หน่ึงในความสำาเรจ็ของการใชก้ลยทุธห์ลัก
ของธรุกิจไทยเบฟ	“PASSION	2025”

ความมุง่มัน่และความสำาเรจ็

98% ของพนักงานมีการลงทะเบยีนดิจทัิลและทำาแบบประเมนิโควดิ-19	ผ่านแอปพลิเคชนั	Beverest	Life	เปน็ประจำาทกุวนั

จดัสรรและส่งมอบแอลกอฮอล์	72%	จำานวน	1.4	ล้านลิตร	และหน้ากากอนามัยกวา่	9	ล้านชิน้

สนับสนนุงบประมาณ	57.18	ล้านบาท	ในการจดัตั�งศนูยฉี์ีดวคัซีนี 4	แห่ง

ส่งมอบวคัซนี	230,000	โดส	แก่ศนูยฉี์ดวคัซนีโรคโควดิ-19	นอกโรงพยาบาล	2	แห่ง	

ไทยเบฟให้การสนับสนนุศนูยฉี์ีดวคัซีนี และองค์กรทางการแพทยแ์ล้วกวา่	1,500	แห่ง	รวมถ่งพันธีมติรทางธีรุกิจอกีกวา่	5,600	ราย	
ในการจดัหาเวช้ภัณฑ์์ และสนับสนนุการบรกิารฉีีดวคัซีีนแก่ข้าราชการ	และบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า	เช่น	แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ	
อาสาสมัครสาธารณสุข	และบุคลากรทางด้านการศึกษา	ด้วยตระหนักวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีมีบทบาทสำาคัญในการปกป้องสุขภาพ
และความเปน็อยูท่ี่ดีของชมุชน	และปฏิบติัหน้าท่ีต่อสังคม	และให้บรกิารต่อสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง



การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน
การระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19	ได้เปล่ียนวธิคิีดของบรษัิทต่าง	ๆ	ในเรือ่ง
การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน	โดยมุง่เน้นท่ีการเปล่ียนจากประสิทธภิาพเปน็
ความยืดหยุ่นแทน	การบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทานท่ัวโลกได้รบัผลกระทบ
อยา่งมากจากการเปล่ียนแปลงด้านกฎระเบยีบและความไมแ่น่นอนในการดำาเนินงาน
ท่ามกลางการระบาดของโรคโควดิ-19	บรษัิทต่าง	ๆ	ล้วนต้องประสานงานอยา่ง
ใกล้ชดิกับคูค้่าเพ่ือปรบัตัวให้เขา้กับการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ี	เพ่ือให้เกิดผลกระทบ
ด้านลบน้อยท่ีสดุ	ความยดืหยุน่ท่ีเพ่ิมขึ้นน้ันทำาให้เกิดประโยชน์ไมเ่พียงแต่ในชว่ง
การระบาดใหญ่	แต่รวมถึึงหลังสถึานการณ์คล่ีคลายลง	ในรปูแบบของความยัง่ยนื
ในการดำาเนินงานท่ีครอบคลมุขึ้น

เพ่ือให้มัน่ใจวา่ผลิตภัณฑ์และบรกิารท้ังหมดมาจากกระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีมี
มาตรฐานและมีความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมตลอดห่วงโซค่ณุค่า	
ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับการรว่มมือกับคูค้่า	โดยการบังคับใชน้โยบายการจดัซือ้
จดัหาท่ียั่งยืนและรกัษามาตรฐานสูงสุด	ควบคู่ไปกับการบรกิารส่งมอบท่ีได้
มาตรฐาน	นอกเหนือจากกระบวนการประเมนิคูค้่าและกิจกรรมการมีส่วนรว่มกับ
คูค้่าแล้วน้ัน	ไทยเบฟได้พัฒนากลยทุธ	์และระบบในการจดัซือ้จดัหาและสรา้ง
ความต่อเน่ืองทางธรุกิจ	เพ่ือหลีกเล่ียงผลกระทบด้านลบเชงิเศรษฐกิจ	สังคม	
และส่ิงแวดล้อม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในชว่งการระบาดใหญ่ของโรคโควดิ-19



กลยทุธีก์ารบรกิารจดัการห่วงโซีอ่ปุทาน PASSION 2025

ไทยเบฟได้ยกระดับกลยุทธ์การจัดซื้อจัดหาให้สอดคล้องกับ	PASSION	2025	ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำาอาเซียนท่ีมั่นคงและยั่งยืน	
ในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม	กลยทุธป์ระกอบด้วย	5	หัวขอ้หลักดังต่อไปน้ี:

51บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

วสัิยทัศน์ 2020
2015 – 2020

การยกระดับไปสู่ PASSION 2025
2021 – 2025

ศักยภาพในการ
เขา้ถ่งข้อมลู

ยกระดับความสามารถึด้านดิจทัิลเพ่ือปฏิบติั
ตามขอ้กำาหนดด้านความยัง่ยนืและรบัขอ้มลู
เชงิลึกเก่ียวกับความเส่ียงด้านความยัง่ยนื
ของคูค้่า

ผสานรวมระบบดิจทัิลเปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิารจดัการห่วงโซ่
อปุทาน	และสามารถึเขา้ถึึงข้อมลูได้ทันที	รวมถึึงการคาดการณ์ล่วงหน้า
ในการจดัการความเส่ียง	มลูค่าการจดัหา	ความสามารถึในการทำากำาไร	
ประสิทธภิาพ	และผลกระทบด้านความยัง่ยนืท่ีตรวจสอบได้ตลอดท้ัง 
ห่วงโซอ่ปุทาน

ผสานความรว่มมือ ส่งเสรมิความรว่มมอืจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
ภายในและภายนอกเพ่ือการเติบโตรว่มกัน

รว่มมือเพ่ือขยายการนำาแนวทางการดำาเนินธรุกิจท่ียัง่ยนืมาใช	้ 
และเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้กับภาคธรุกิจของประเทศไทย 
ผ่านความรว่มมือจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียและระบบดิจทัิล

การบรหิารจดัการ
ความเส่ียงแบบ
บรูณาการ

พิจารณาความเส่ียงด้านอืน่	ๆ	นอกเหนือจาก
ด้านการเงนิ	ต้ังแต่การคัดกรองคูค้่ารายใหม่
ไปจนถึึงการประเมนิประสิทธภิาพของคูค้่า

เพ่ิมความยดืหยุน่ในการดำาเนินธรุกิจโดยรวมและรบัรองความต่อเน่ือง
ทางธรุกิจโดยการจดัหาคูค้่าท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสม	โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ผูข้ายวตัถึดิุบท่ีสำาคัญและวตัถึดิุบทางการเกษตรหลัก	โดยให้ความสำาคัญ
กับแหล่งท่ีมใีนท้องถ่ิึนและเสรมิสรา้งขดีความสามารถึของคูค้่าในประเทศ

การบรหิารจดัการ
แบบรวมศนูย์

มุง่มัน่สู่ความเปน็เลิศด้านประสิทธภิาพ	
การปฏิบติัตามกฎระเบยีบ	และความโปรง่ใส

ประสานนโยบาย	รปูแบบการดำาเนินงาน	และเทคโนโลยกีารจดัซือ้จดัหา 
ของกลุม่ในระดับสากล	เพ่ือเพ่ิมมลูค่าสงูสดุตลอดวงจรการจดัซือ้จดัหา	
ท้ังในด้านเศรษฐกิจและความยัง่ยนื

การสรา้งมาตรฐาน สรา้งมาตรฐานในกระบวนการจดัหาและ 
ความเปน็มอือาชพีให้แก่บคุลากร	 
เพ่ือรองรบัการเติบโตและการขยายธรุกิจ

ผสานมาตรฐานการจดัซือ้จดัหาชัน้นำา	(เชน่	ISO	20400	การจดัซือ้ 
อยา่งยัง่ยนื)	เปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน	 
และพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วยทักษะเฉพาะทาง 
และสรา้งความตระหนักด้านความยัง่ยนื

แนวทางการบรหิารจดัการ

ไทยเบฟปฏิบัติตามแนวทางการจดัการห่วงโซ่อปุทานอย่าง
เครง่ครดั	ดังน้ี

1.	 	การบงัคับใชแ้นวทางปฏิบติัสำาหรบัคูค้่าของไทยเบฟกับคูค้่า
ท้ังหมด	นอกจากน้ี	ยงัมกีารดำาเนินการตามนโยบายการจดัซือ้
จดัหาอยา่งยัง่ยนืเพ่ือให้ม่ันใจได้วา่วตัถึดิุบหลักทางการเกษตร	
ท้ังหมดได้รบัการสรรหามาจากแหล่งท่ีมคีวามรบัผิดชอบ

2.	 	ระบุคู่ค้ารายสำาคัญและวตัถึดิุบสำาคัญ	(critical	suppliers	
and	critical	materials)	รวมถึึงการจดัทำาแผนบรรเทา
ความเส่ียงและบรหิารจดัการความสัมพันธกั์บคู่ค้า

3.	 	ใชม้าตรการจดัการความเส่ียงด้านความยัง่ยนื	ตามความสำาคัญ
ของคูค้่า	ซึง่รวมถึึง:	1)	การตรวจประเมนิคูค้่า	ณ	สถึานประกอบการ
โดยผูท้วนสอบภายในหรอืภายนอก	2)	การประเมนิคูค้่าผ่านระบบ	

Supplier	Life	Cycle	Management	(SLCM)	และ	3)	การใช้
ฐานขอ้มลูจากองค์กรอสิระประเมินความเส่ียงคูค้่าและติดตามผล
ผ่านระบบ	CROSS	Supplier	Risk	Management	(SRM)

4.	 	มขีัน้ตอนในการทบทวนผลการดำาเนินงานของคูค้่าและกำาหนด
กระบวนการตรวจสอบอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือระบแุนวทางการพัฒนา
และจดัทำาแผนการพัฒนาคูค้่า

5.	 	ให้คณุค่าแก่คูค้่าท่ีมผีลการดำาเนินงานอนัเปน็เลิศผ่านโครงการ	
ประกาศเกียรติคณุคูค้่าประจำาป	ีเพ่ือส่งเสรมิความสามารถึ
ในการแขง่ขัน

ในปน้ีี	ไทยเบฟได้ตอกย้ำาความมุ่งมั่นในการพัฒนาการบรหิารจดัการ
ห่วงโซอ่ปุทาน	โดยมุง่เน้นการเสรมิสรา้งขดีความสามารถึและการแบ่งปนั
แนวปฏิบัติอนัเปน็เลิศด้านความยัง่ยนื
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ในป	ี2564	ไทยเบฟได้เปดิใชง้าน	CROSS	PO	ซึ่งเปน็แพลตฟอรม์ท่ีผู้ซือ้และคู่ค้าสามารถึเข้าถึึงข้อมลูคำาส่ังซือ้	(Purchase	Order	หรอื	
PO)	ทางอเิล็กทรอนิกส์ได้ทันทีผ่านระบบ	Supplier	Life	Cycle	Management				

 แนวทางการพัฒนาด้านดิจทัิลของคูค้่าไทยเบฟไปสู่ความยัง่ยนื

ไทยเบฟได้นำาระบบการจดัซือ้จดัหาแบบดิจทัิลมาใชแ้บบบรูณาการ	เพ่ือเพ่ิมขดีความสามารถึ	ประสิทธภิาพ	และความโปรง่ใสในการจดัซือ้
โดยรวม	ครอบคลมุขัน้ตอนการจดัซือ้ตลอดท้ังกระบวนการ	ต้ังแต่การลงทะเบยีนคูค้่ารายใหม	่การประเมนิศักยภาพคูค้่า	การประกวดราคา
และการตกลงซือ้ขายกับคูค้่า	กระบวนการจดัทำาเอกสารต่าง	ๆ	(การออกใบส่ังซือ้และการออกใบแจง้หน้ี)	และการประเมนิคูค้่าหลังการซือ้ขาย	
ซึง่ประกอบด้วย

1.  Supplier Life Cycle Management (SLCM):	ระบบทำาหน้าท่ีเสมอืนทางผ่านสำาหรบัคูค้่ารายใหมใ่นการลงทะเบยีนเปน็คูค้่าของกลุม่
ไทยเบฟ	มีการกำาหนดขอ้บงัคับให้คูค้่าทกุรายยอมรบัและตกลงท่ีจะปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัสำาหรบัคูค้่าของไทยเบฟ	ยนืยนัตัวตน	
และทำาแบบประเมินด้านความยัง่ยนื	ก่อนการลงทะเบยีน

2.  CROSS Procurement:	เปน็ระบบการจดัซือ้จดัหาแบบดิจทัิลท่ีคิดค้นข้ึนเพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพของกระบวนการจดัหา	ระบบเชือ่มต่อ
กับ	SLCM	ได้อยา่งไรร้อยต่อและทำาหน้าท่ีเติมเต็มการจดัหาให้ครบกระบวนการ	บนัทึกขอ้มลูการซือ้สินค้าและบรกิารท่ีเกิดข้ึนตลอดการ
ดำาเนินงานของไทยเบฟได้ในทันที	ท้ังน้ีเพ่ือให้แน่ใจวา่การจดัซือ้จดัหามคีวามเปน็ธรรม	โปรง่ใส	และตรวจสอบยอ้นกลับได้		ประกอบด้วย
หน้าท่ีการทำางานหลัก	ได้แก่	CROSS	Supplier	Risk	Management	(SRM),	CROSS	Source,	CROSS	Contract,	CROSS	Buy,	CROSS	
Purchase	Order	(PO),	CROSS	Invoice,	CROSS	Supplier	Risk	Management	(SRM)	และ	CROSS	Analytics

ลงทะเบยีนคูค้่า คัดกรองลกูค้า  

ประเมนิ
ความเส่ียง 

ประเมนิ
ผลงานคูค้่า

ประกวดราคา

สรรหาคูค้่า

  ยนืยนั
การส่ังซือ้ 

พิจารณา
ซือ้สินค้า/บรกิาร

และทำาสัญญา

 ส่ังซือ้
สินค้า/บรกิาร 

ขอซือ้
สินค้า/บรกิาร



53บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

การจดัซือ้จดัจา้งแบบดิจทัิลของไทยเบฟชว่ยเพ่ิมความสามารถึ
ในการเข้าถึึงข้อมลูต่าง	ๆ	ในห่วงโซอ่ปุทานและยกระดับมาตรฐาน
การจดัซื้อจดัหา	โดยส่งเสรมิความรว่มมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	
การเปล่ียนแปลงกระบวนการทำางาน	และการเชือ่มต่อออนไลน์	
ประโยชน์เหล่าน้ีทำาให้ไทยเบฟมีข้อได้เปรยีบในการจดัซือ้จดัจา้ง	
ทำาให้สามารถึบรหิารจดัการความเส่ียงตามบรบิทและสถึานการณ์
ปจัจบุันได้อยา่งมีประสิทธภิาพ

ไทยเบฟคำานึงถึึงความปลอดภัยของขอ้มลูของคูค้่าและความเสียหาย
ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการรัว่ไหลของข้อมลูหรอืการใชข้้อมลูของคู่ค้า
ในทางท่ีผิด	ไทยเบฟใชก้ารจดัการความเส่ียงทางด้านไซเบอรข์อง
องค์กรในการจดัการความปลอดภัยของข้อมลูคู่ค้าเชน่เดียวกัน	
เพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้มลูของคูค้่ามกีารจดัการอยา่งเหมาะสมและปลอดภัย

นอกจากน้ี	ในป	ี2564	ไทยเบฟรว่มกับเครอืข่ายธรุกิจห่วงโซ่
อปุทานแห่งประเทศไทย	(Thailand	Supply	Chain	Network-
TSCN)	ได้เปดิใชง้านระบบ	TSCN	Platform	(https://
thailandsupplychain.com)	เครอืข่ายสังคมธรุกิจออนไลน์
ท่ีเชือ่มโยงพันธมิตรทางธรุกิจท่ีมีศักยภาพจากหลากหลาย
อตุสาหกรรมเข้าด้วยกันในแพลตฟอรม์เดียว	ขับเคล่ือนโดย

ประโยช้น์ท่ีได้รบั

ลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมในกระบวนการจดัซีื�อจดัหา 
มีการปรบัใชก้ระบวนการท่ีรกัษ์โลก	โดยลดการใชก้ระดาษ	ซึ่งรวมถึึงการใช ้
หมึกและตลับหมึก	และผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมจากการขนส่ง	ได้แก่	 
ลดปรมิาณการใชเ้ชือ้เพลิง	ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	จากการลดขั้นตอน
การเดินทางเพ่ือรบัสำาเนาคำาส่ังซือ้	

ลดต้นทนุการดำาเนินงานได้

1.5 	ล้านบาทต่อปี

ลดเวลาลงอยา่งน้อย 50%
ในกระบวนการส่ังซีื�อ
แบบครบวงจร
ตั�งแต่ผู้ซีื�อไปจนถ่งคู่ค้า

เสรมิสรา้งความสัมพันธีท์างธีรุกิจ
ระหวา่งไทยเบฟกับคู่ค้า 

โดยคู่ค้าให้คะแนนความพึงพอใจสงูถึึง	80%

ปญัญาประดิษฐ์	(AI)	สรา้งโอกาสทางธรุกิจมากขึ้นสำาหรบัสมาชกิผ่าน
ขอ้เสนอแนะการจบัคูอ่ปุสงค์และอปุทาน	ระบบยงัทำาหน้าท่ีเปน็ศนูยร์วม
ในการแลกเปล่ียนองค์ความรูด้้านการดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน	ซึ่ง
เปดิให้เข้าถึึงได้โดยสาธารณะ

คูค้่าท่ีมปีระสิทธภิาพสงูสามารถึลงทะเบยีนเปน็สมาชกิบนแพลตฟอรม์
และได้รบัการรบัรองจากสมาชกิรายอืน่	ๆ	ด้วยระบบ	Endorsement	
ของแพลตฟอรม์	เพ่ือส่งเสรมิธรุกิจและเพ่ิมโอกาสในการจบัคู่ธรุกิจ

ประโยช้น์ของ TSCN Platform

	 เพ่ิมโอกาสทางธรุกิจ 
ให้สมาชกิ	TSCN	 

จากข้อเสนอแนะของ	AI	 
ในการจบัคู่ธรุกิจ

ลดต้นทนุและความเส่ียง 
ในการจดัหา	เน่ืองจากมีการ 
คัดกรองคู่ค้าท่ีมีศักยภาพ 
ในการเปน็สมาชกิ	TSCN	 

และมีการรบัรอง 
จากสมาชกิรายอืน่	ๆ

ชว่ยให้ผู้ประกอบการ 
ในประเทศเข้าถึึงข้อมลูเชงิลึก 
และความรูด้้านความยัง่ยนื 

ได้มากขึ้น	 
โดยเฉพาะกลุ่ม	SMEs
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TSCN Platform Key Features

โครงการสำาคัญ

• Thailand Sustainability Expo (TSX) 2021 : 

	 	ไทยเบฟรว่มกับองค์กรชัน้นำาด้านความยัง่ยนื	ได้แก่	บรษัิท	
พีทีที	โกลบอล	เคมคิอล	จำากัด	(มหาชน)	และ	บรษัิท	ไทยยเูน่ียน	
กรุป๊	จำากัด	(มหาชน)	พรอ้มด้วยสมาชกิ	Thailand	Supply	
Chain	Network	(TSCN)	จดักิจกรรม	Thailand	Sustainability	
Expo	(TSX)	ในรปูแบบการจดันิทรรศการออนไลน์แบบเสมอืนจรงิ	
(Virtual	Expo)	ซึง่ได้รบัความสนใจและการตอบรบัเปน็อยา่งดี
ผ่านช่องทางออนไลน์ตลอดการจดังานตลอดระยะเวลา
จดักิจกรรม	11	วนั	ระหวา่งวนัท่ี	30	กันยายน	-	10	ตลุาคม	
พ.ศ.	2564	ไทยเบฟรว่มกับพันธมติรทางธรุกิจท้ังภาครฐัและ
เอกชน	25	ราย	จดันิทรรศการออนไลน์	“Partnerships	for	
the	Goals”	ซึง่เปน็ส่วนหน่ึงของ	TSX	2021	เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึึงแนวปฏิบัติด้านความยัง่ยนืจากแต่ละกลุ่มอตุสาหกรรม	
โดยเปดิให้รบัชมได้โดยสาธารณะ	ท้ังคู่ค้าและประชาชนท่ัวไป	วตัถึปุระสงค์หลักคือการเน้นย้ำาถึึงความจำาเปน็ท่ีคู่ค้าจะปรบัใชแ้ละบรูณาการ
เรือ่งความยัง่ยนืเปน็ส่วนหน่ึงของการดำาเนินธรุกิจ	และในขณะเดียวกันก็เปดิโอกาสให้แก่คู่ค้าทางธรุกิจท่ีมปีณิธานในการดำาเนินธรุกิจ
ของตนอยา่งยัง่ยนื	ในการส่งเสรมิและแสดงจดุเด่นของธรุกิจตนเอง	นิทรรศการยงัคงเปดิให้รบัชมได้โดยสาธารณะผ่านเวบ็ไซต์อยา่ง
เปน็ทางการของ	TSX	(tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com)	กิจกรรมสำาคัญอืน่	ๆ	ในงาน	TSX	2021	สำาหรบัคู่ค้าของไทยเบฟ	
คือ	นิทรรศการออนไลน์	TSCN	Platform	ซึง่ถืึอเปน็การเปดิใชง้านระบบ	TSCN	Platform	อยา่งเปน็ทางการ	รวมถึึงหน้าท่ีการทำางานของ
ระบบและประโยชน์ท่ีทกุพันธมิตรทางธรุกิจได้รบัจากการใชง้านระบบ	และกิจกรรมประกาศรายชือ่คู่ค้าท่ีได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุ
คูค้่าประจำาป	ี2564	(ThaiBev	Business	Partner	Awards	2021)	ผ่านการถ่ึายทอดสดทางออนไลน์ในชว่ง	Commitment	Day	วนัท่ี	10	ตลุาคม	
พ.ศ.	2564	เพ่ือเชดิชพัูนธมติรทางธรุกิจท่ีมผีลงานโดดเด่นท้ังในด้านการค้าและความยัง่ยนืต่อสาธารณชน

คู่ค้ากลุ่มกลยุทธ์ของไทยเบฟ	ได้แก่	คู่ค้ารายสำาคัญ	
(Critical	Supplier)	คู่ค้าท่ีมีความสัมพันธท์างธุรกิจท่ี
แน่นแฟน้	และคูค้่าท่ีมปีรมิาณการขายและธรุกรรมจำานวน
มาก	ได้รบัสิทธพิิเศษในการเปน็สมาชกิ	TSCN	Platform	
นำารอ่งในเดือนสิงหาคม	2564	นอกจากน้ีไทยเบฟและ	
TSCN	ยังวางแผนท่ีจะขยาย	TSCN	Platform	ไปยัง	
กลุม่บรษัิทเอกชนในวงกวา้งขึ้น	รวมท้ังกลุม่	SMEs	เพ่ือ
กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการ
ในประเทศรายยอ่ย

ผลจากโครงการนำารอ่ง 

87%	ของสมาชกิกลุ่มนำารอ่งจะแนะนำา	TSCN	
Platform	ให้กับคู่ค้าของตนเอง

บญัชรีายชือ่
สมาชกิ และ

โปรไฟล์บรษัิท

ระบบจบัคูธ่รุกิจ
อจัฉรยิะ

โซเชยีลมเีดีย
ขององค์กร

สรา้งไทมไ์ลน์
ทางธรุกิจ

สรรหาสินค้า
และบรกิาร

แคตตาล็อก
สินค้า
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•  โครงการประกาศเกียรติคณุคูค้่าประจำาป ี2564 
(ThaiBev Business Partner Awards 2021)

	 	รางวลัประจำาปน้ีีมจีดุมุง่หมายเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคูค้่า	
ความสามารถึในการแข่งขนัของภาคเอกชน	การดำาเนินธรุกิจ
อยา่งยัง่ยนื	และนวตักรรม	ผู้เข้ารว่มโครงการประกอบด้วย	
คูค้่ากลุม่กลยทุธข์องไทยเบฟ	ซึง่รวมถึึงคูค้่ารายสำาคัญ	คูค้่า
ท่ีมีความสัมพันธท์างธรุกิจท่ีแน่นแฟน้	และคู่ค้าท่ีมีปรมิาณ
การขายและธรุกรรมจำานวนมาก	โครงการน้ีครอบคลมุ	3	กลุม่
ธรุกิจของไทยเบฟ	ได้แก่	ธรุกิจเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	ธรุกิจ
เครือ่งด่ืมไม่มแีอลกอฮอล์	และธรุกิจอาหารท่ีเพ่ิมเติมเขา้มา
เปน็กลุม่ล่าสดุในป	ี2564	เพ่ือให้แน่ใจวา่คูค้่าจากหลากหลาย
กลุม่ได้รบัโอกาสอยา่งเท่าเทียมกัน	คูค้่าผูจ้ำาหน่ายสินค้าวสัดุ
หลัก	(Direct	Material)	และวสัดรุอง	(Indirect	Material)	
ได้รบัเชญิให้เขา้รว่มโครงการ	อาทิ	ผูข้ายบรรจภัุณฑ์	สินค้า
โภคภัณฑ์	ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง	ผูข้ายเครือ่งจกัร	ผูใ้ห้บรกิาร	และ
กลุม่อืน่	ๆ	คูค้่าท่ีได้รบัรางวลัเหล่าน้ีแสดงให้เห็นถึึงมาตรฐาน
ความเปน็เลิศและถืึอเปน็แบบอยา่งในการดำาเนินธรุกิจอยา่ง
ยัง่ยนื	รางวลัประกอบด้วยสามระดับ	ได้แก่	Silver	Gold	และ	
Platinum

ผลลัพธี์

22% ของผู้ท่ีได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุคู่ค้าได้แสดงให้เห็นถึึงการพัฒนาในด้านคณุภาพ	ด้านพาณิชย	์ 
การส่งมอบสินค้า	นวตักรรม	และความยัง่ยนื

คู่ค้า 9 รายได้รบัรางวลั

ระดับ Platinum
(ต้องได้รบัรางวลัระดับ	Gold
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน)

ซึ่งเพ่ิมขึ้นจาก	5	รายในป	ี2563

มีผู้เยีย่มช้มนิทรรศการออนไลน์ 
Partnership	for	the	Goals	

มากกวา่	14,000ราย	

มสีมาชกิ	TSCN	Platform	เพ่ิมขึ้น	35%
ระหวา่งการเปดิใชง้านระบบในงาน	TSX	2021

56% ของคูค้่ากลุม่กลยทุธ	์ 
จาก	โครงการประกาศเกียรติคณุคูค้่าของไทยเบฟ  
มกีารจดัทำาและบังคับใชจ้รรยาบรรณ 
สำาหรบัคูค้่าของตนเอง

ด้วยความรว่มมือ	การสรา้งการมีส่วนรว่ม	และนวตักรรม	ในป	ี2564	ไทยเบฟส่งเสรมิให้คู่ค้าทกุรายมีการเติบโตในด้านความยัง่ยนื
ในระดับท่ีสูง	(ผสานความยั่งยืนเข้ากับนโยบายธุรกิจและการดำาเนินงานด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	ท่ีตรวจสอบย้อนกลับได้)	นอกจากน้ี
ยงัตรวจสอบให้มั่นใจได้วา่	การเติบโตดังกล่าวของคู่ค้าสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืของไทยเบฟ	อนัเปน็การส่งเสรมิ
โอกาสทางธรุกิจให้แก่คู่ค้าทกุราย	ในอนาคต	ไทยเบฟอยูใ่นระหวา่งการเปล่ียนแปลงการจดัซือ้จดัหาให้เปน็รปูแบบการให้บรกิารรว่ม	
หรอื	Shared	Service	ในระดับสากล	โดยปฏิบัติตามนโยบายการจดัซื้อจดัหาและรูปแบบการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกันท้ังกลุ่ม	
เพ่ือท่ีจะขับเคล่ือนให้เกิดประโยชน์	โดยการปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายในระดับบุคคล	โดยมีองค์ประกอบสำาคัญ	5	เรือ่ง	ได้แก่	
ด้านบคุลากร	องค์กร	กระบวนการ	นโยบาย	และเทคโนโลยี

ต้ังแต่ป	ี2563	ไทยเบฟได้บรรจปุจัจยัความยัง่ยนืเปน็ส่วนหน่ึงของ
เกณฑ์การพิจารณามอบรางวลั	ในป	ี2564	ผูเ้ขา้รว่มโครงการต้องมี
การจดัทำาและบงัคับใชจ้รรยาบรรณสำาหรบัคูค้่าของตนเอง	มกีารรเิริม่
โครงการในองค์กรท่ีมีผลลัพธด้์านความยัง่ยนืท่ีวดัผลได้	และมีกลุ่ม
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียท่ีได้รบัประโยชน์	มกีารประเมนิตนเองด้านความยัง่ยนื	
และมีการระบคุูค้่ารายสำาคัญของตน	

ขบัเคล่ือนด้วยวสัิยทัศน์ PASSION 2025
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ฟ ความมุง่มัน่และความสำาเรจ็

ผสานความรว่มมอืสู่การบรหิารจดัการห่วงโซีอ่ปุทาน
อยา่งยัง่ยนื

•	 	ไทยเบฟได้คัดสรรคู่ค้าท่ีมีวตัถึดิุบคณุภาพสำาหรบัการผลิต
เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์	เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์	และการผลิต
อาหาร	ผ่านกระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีรบัผิดชอบต่อสังคมและ 
ส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานชัน้นำาระดับโลก	เชน่	BonSucro,	
SEDEX,	RSPO,	SAI	Platform,	UTZ	เป็นต้น	วตัถึดิุบหลัก
ทางการเกษตรของไทยเบฟ	ได้แก่	ขา้วมอลต์	น้ำาตาล	ปลายขา้ว	
น้ำามนัปาล์ม	และใบชา	ไทยเบฟได้กำาหนดระเบยีบปฏิบติัในการ
จดัหาวตัถึดิุบหลักเหล่าน้ีจากคูค้่าท่ีมคีณุสมบติัตามท่ีกำาหนด	
โดยจะต้องดำาเนินธรุกิจสอดคล้องกับมาตรฐานชัน้นำาดังกล่าว	
ข้อกำาหนดน้ีบังคับใชใ้นกระบวนการจดัซือ้จดัหาดังต่อไปน้ี	 
การคัดเลือกคู่ค้า	การประกวดราคา	และการประเมินคู่ค้า 
หลังการขาย

•	 	ไทยเบฟมีความมุ่งมั่นในการทำางานรว่มกับคู่ค้า	รวมไปถึึง
เกษตรกร	เพ่ือชว่ยบรรเทาผลกระทบ	จากการเปล่ียนแปลงของ
สภาพภมูอิากาศและภัยธรรมชาติ	ซึง่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณ
และราคาของวตัถึดิุบทางการเกษตร	ตลอดจนรายได้และ
คณุภาพชวีติของเกษตรกรโดยรวม

ความยดืหยุน่ของธีรุกิจและการบรหิารความเส่ียง 

•	 	ไทยเบฟคำานึงถึึงปจัจยัด้านความยัง่ยนืในทกุด้านของ
กระบวนการจดัซือ้จดัหาและกำาหนดให้คูค้่าปฏิบติัตามแนวทาง
ปฏิบติัสำาหรบัคูค้่าและมกีารคัดกรองคูค้่าอยา่งเขม้งวด	ตาม
หลักเกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	และ
กระบวนการประกันคณุภาพ	ซึง่บงัคับใชกั้บคูค้่าท้ังหมดของ
ไทยเบฟ	ไทยเบฟยงักำาหนดเกณฑ์ด้านความยัง่ยนืในการ
คัดเลือกคู่ค้า	ขั้นตอนการเสนอราคา	และการประเมินผล
การดำาเนินงานของคูค้่าหลังการขาย

•	 	ไทยเบฟมกีระบวนการระบคุูค้่ารายสำาคัญเปน็รายป	ีเพ่ือพัฒนา
กลยุทธก์ารบรหิารจดัการความสัมพันธกั์บคู่ค้า	ควบคู่กับ
การจดัลำาดับความสำาคัญในการใชท้รพัยากรและการบรหิาร
ความเส่ียงของคู่ค้า	ปัจจยัท่ีใข้ระบุคู่ค้าท่ีสำาคัญ	ได้แก่	ระดับ
การเติบโตด้านความยัง่ยนืของคูค้่า	เปา้หมายทางธรุกิจของ
คู่ค้า	(และความสอดคล้องกับเปา้หมายของไทยเบฟ)	คู่ค้าท่ี
จำาหน่ายวตัถึดิุบสำาคัญ	คูค้่าท่ีไมส่ามารถึทดแทนได้	และระดับ
การพ่ึงพาซึง่กันและกันระหวา่งไทยเบฟและคูค้่า	ซึง่ชว่ยให้
ไทยเบฟสามารถึระบุและลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใน
กระบวนการจดัซือ้จดัหาตลอดห่วงโซอ่ปุทาน

การพัฒนาศักยภาพสำาหรบัคูค้่าในประเทศ

•	 	ในป	ี2564	การจดัซือ้จดัหาของไทยเบฟ	97%	มาจากคูค้่าใน
ประเทศ	ตามนโยบายส่งเสรมิการจดัหาจากการดำาเนินธรุกิจ
ในบรเิวณใกล้เคียงเพ่ือส่งเสรมิความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ	
ไทยเบฟต้ังเปา้ท่ีจะลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วยการลด
ระยะทางในการขนส่งและการใชเ้ชือ้เพลิงให้เหมาะสม	และลด
มลภาวะ	นอกจากน้ียงัชว่ยเพ่ิมการกระจายรายได้และการสรา้ง
งานระหวา่งคูค้่า	SME	และในชมุชนโดยรอบ

•	 	ไทยเบฟพัฒนาศักยภาพของคูค้่าในประเทศผ่านโครงการประกาศ
เกียรติคณุคูค้่า	การแลกเปล่ียนข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับความยัง่ยนื	
และการสรา้งการมส่ีวนรว่มในโครงการความยัง่ยนืต่าง	ๆ	ซึง่ชว่ย
ให้ไทยเบฟมีแหล่งขายทางเลือกในการจดัหามากขึ้นและบรรเทา
ความเส่ียงจากปรมิาณวตัถึดิุบท่ีจำากัด	รวมถึึงความเส่ียงในการ	
นำาเข้าวตัถึดิุบและบรกิาร	รวมถึึงความล่าช้าในการขนส่ง	และ
การหยดุชะงักของการดำาเนินธรุกิจ

ประสิทธีภิาพและความคืบหน้าในป ี2564

1.	 	100%	ของคูค้่าปจัจบุนัต้องยอมรบัและปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั
สำาหรบัคู่ค้าของไทยเบฟ

2.	 	97%	ของคูค้่าท่ีไทยเบฟจดัหาสินค้าและบรกิารเปน็คูค้่าภายในประเทศ
3.	 	100%	ของคูค้่ารายใหมด่ำาเนินการประเมนิความเส่ียงด้านความยัง่ยนื
4.	 	100%	ของคูค้่ารายสำาคัญได้รบัการตรวจประเมนิ	ณ	สถึานประกอบการ
5.	 	100%	ของวตัถึุดิบหลักทางการเกษตรผ่านกระบวนการจดัหา

อยา่งมีความรบัผิดชอบ

มาตรการรบัมอืวกิฤตโควดิ-19

รว่มมือกับคู่ค้าของเราเพ่ือจดัการความเส่ียง
ด้านความต่อเน่ืองทางธีรุกิจในห่วงโซีอ่ปุทาน

กลุ่มไทยเบฟได้ติดตามวกิฤตการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19	อยา่งระมัดระวงัต้ังแต่แรกเริม่	เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะ
สามารถึรบัมือกับสถึานการณ์และผลกระทบท่ีมีต่อธุรกิจ
ได้อย่างเหมาะสม	ไทยเบฟทำางานอย่างใกล้ชิดกับคู่ค้า
เพ่ือประเมินความพรอ้มในการรบัมือวกิฤตต่าง	ๆ	หรอืการ
หยุดชะงักท่ีอาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่อปุทาน	เช่น	มาตรการปิด
การเดินทางเข้าออกโรงงาน	การระงับการขนส่ง	และอืน่	ๆ

ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับคูค้่ารายสำาคัญและผูข้ายวตัถึดิุบ
ท่ีสำาคัญ	ซึง่ดำาเนินการในพ้ืนท่ีท่ีมีความเส่ียงต่อการติดเชือ้สงู	
(พ้ืนท่ีสีแดงเข้ม)	หมายถึึงคู่ค้าท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีมีโอกาสสัมผัส
โรคโควดิ-19	สูงและมีจำานวนผู้ติดเชื้อสูง	บรษัิทประสานงาน
กับคู่ค้ากลุ่มดังกล่าว	เพ่ือบรหิารจดัการความต่อเน่ืองทาง 
ธรุกิจ	(เชน่	รกัษาระดับปรมิาณสินค้าคงคลังท่ีเพียงพอของ 
วตัถึดิุบหลัก	จดัทำาแผนการส่งมอบจากสถึานประกอบการสำารอง	
เปน็ต้น)	นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงักำาหนดให้คูค้่าดำาเนินมาตรการ
ปอ้งกันเพ่ือชว่ยรกัษาสขุภาพและปอ้งกันความปลอดภัยของ
พนักงานของตนเอง
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ไทยเบฟรเิริม่เปน็ส่วนหน่ึงในการรว่มก่อต้ัง	Thailand	Supply	
Chain	Network	(TSCN)	พัฒนาระบบ	CROSS	–	Procurement	
รวมถึึงโครงการประกาศเกียรติคณุคูค้่า	และการจดัซือ้จดัหาสินค้า
จากคูค้่าในประเทศสอดคล้องกับ	

ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะขยายแนวทางการดำาเนินธรุกิจท่ีดีสำาหรบัชมุชน
และเศรษฐกิจท่ีเท่าเทียมกันและเขา้ถึึงทกุคน

8.2	บรรลกุารมีผลิตภาพทางเศรษฐกิจในระดับท่ีสูงขึ้นผ่าน
การสรา้งความหลากหลาย	การยกระดับเทคโนโลยแีละนวตักรรม	
รวมถึึงการมุ่งเน้นภาคการผลิตท่ีมีมลูค่าเพ่ิมสงู	และใชแ้รงงาน
เปน็หลัก	(Labour-intensive)

8.4	ปรบัปรงุประสิทธภิาพการใชท้รพัยากรของโลกในการบรโิภค
และการผลิตอยา่งต่อเน่ือง	และพยายามท่ีจะแยกการเติบโตทาง
เศรษฐกิจออกจากความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดล้อม	ซึง่เปน็ไปตาม
กรอบการดำาเนินงาน	10	ป	ีวา่ด้วยการผลิตและการบรโิภคท่ียัง่ยนื	
โดยมปีระเทศท่ีพัฒนาแล้วเปน็ผูน้ำาในการดำาเนินการไปจนถึึงป	ี2573

12.6	สนับสนนุให้บรษัิท	โดยเฉพาะบรษัิทขา้มชาติและบรษัิทขนาดใหญ่	
รบัแนวปฏิบติัท่ียัง่ยนืไปใช	้และบรูณาการขอ้มลูด้านความยัง่ยนืไว้
ในรอบการรายงานของบรษัิทเหล่าน้ัน

12.7	ส่งเสรมิแนวปฏิบติัด้านการจดัซือ้จดัจา้งของภาครฐัท่ียัง่ยนื	
ตามนโยบายและการให้ลำาดับความสำาคัญของประเทศ

17.16	ยกระดับหุน้ส่วนความรว่มมอืระดับโลกเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื	
โดยรว่มเติมเต็มโดยหุน้ส่วนความรว่มมอืจากภาคส่วนท่ีหลากหลาย
ซึ่งจะระดมและแบ่งปันความรู	้ความเชี่ยวชาญเทคโนโลยี	และ
ทรพัยากรทางการเงิน	เพ่ือจะสนับสนนุการบรรลเุปา้หมายการพัฒนา
ท่ียัง่ยนืในทกุประเทศ	โดยเฉพาะในประเทศกำาลังพัฒนา

17.17	สนับสนนุและส่งเสรมิหุน้ส่วนความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั	
ภาครฐั-ภาคเอกชน	และประชาสังคม	สรา้งบนประสบการณ์และ
กลยทุธด้์านทรพัยากรของหุน้ส่วน

ก้าวสู่ป ี2568

100%		ของคูค้่ากลุม่กลยทุธจ์ดัทำา 
และบังคับใชจ้รรยาบรรณสำาหรบัคูค้่าของตนเอง

100%	ของคูค้่าท่ีได้รบัการประเมนิ 
และตรวจสอบด้านความเส่ียงทางความยัง่ยนืโดยองค์กรอสิระ

ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะประเมนิและตรวจสอบคูค้่าท่ีใชง้านอยู่

100%	โดยใชอ้งค์กรอสิระหรอืใชฐ้านขอ้มลูความเส่ียง 
จากองค์กรอสิระ	ประเมนิความเส่ียงด้านความยัง่ยนื 

ของคูค้่าภายในป	ี2573

ก้าวไปข้างหน้า  เปา้หมายและโครงการ 2573

ไทยเบฟให้คำาม่ันวา่จะประเมนิคูค้่าท่ีขายสินค้าให้โดยตรง	 

(Tier	1	Suppliers)	100%	อยา่งสมำาเสมอ	และเพ่ิมจำานวน 
คูค้่าท่ีดำาเนินการประเมนิทางออนไลน์ภายในป	ี2568	 

เพ่ือให้เขา้ใจถึึงความเส่ียงโดยรวมขององค์กรได้ดีขึน้	และเพ่ือ
จดัการทรพัยากรและพัฒนาคูค้่าอยา่งมีประสิทธภิาพมากข้ึน

ไทยเบฟต้ังเปา้ท่ีจะจดัหาวตัถึดิุบทางการเกษตรท่ีสำาคัญ	

100%	อยา่งมคีวามรบัผิดชอบ 
(เชน่	ขา้วมอลต์และฮอ็ปส์	น้ำาตาล	ปลายขา้ว 

	ใบชา	และน้ำามันปาล์ม)	ภายในป	ี2568

เปา้หมาย 8: งานท่ีมคีณุค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

เปา้หมาย 12: การผลิตและการบรโิภคท่ียัง่ยนื 

เปา้หมาย 17: การรว่มมอืเพ่ือการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื



การบรหิารความเส่ียง
ธรุกิจในปจัจบุนัต้องเผชญิกับความท้าทายหลายรปูแบบท่ีกระทบต่อความยัง่ยนื
และการเติบโตทางธรุกิจ	ท้ังการแพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19	การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	ภัยคกุคามและชอ่งโหวท่างเทคโนโลยใีหม่	ๆ	ล้วนเปน็ความท้าทาย
ท่ีมีลักษณะเฉพาะ	ธุรกิจอาหารและเครือ่งด่ืมท่ัวโลกได้เผชิญกับภาวะชะงักงัน
ครัง้ใหญ่ในระบบห่วงโซอ่ปุทาน	ควบคูไ่ปกับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยา่งรวดเรว็
และความต้องการใชสิ้นค้าของผูบ้รโิภคในชว่งไม่ก่ีปท่ีีผ่านมา	ถึึงแม้สินค้าบรโิภค
ภายในบ้านจะมกีารเติบโตสงูมาก	แต่การใชจ้า่ยเพ่ือซือ้สินค้าและบรกิารนอกบา้น
ยงัคงซบเซา	ส่งผลให้ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมจำาเปน็ต้องประเมินความเส่ียง
รวมท้ังใชก้ลยทุธใ์หม่ในการบรหิารความเส่ียง	เพ่ือให้การดำาเนินธรุกิจในโลก
ท่ีเต็มไปด้วยความผันผวน	ไม่แน่นอน	ซบัซอ้น	และคลมุเครอืน้ี	มีความยดืหยุน่	
สามารถึปรบัตัวและรบัมอืกับสภาวการณ์ต่าง	ๆ	ได้มากขึ้น

ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับการบรหิารความเส่ียงด้วยกลยุทธท่ี์เน้นแนวทาง
การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื	ทำาให้ไทยเบฟสามารถึสรา้งโอกาสต่าง	ๆ	ปอ้งกันความเส่ียง
และบรรเทาผลกระทบ	และตอบสนองต่อความท้าทายอยา่งมปีระสิทธผิล	รวมถึึง
ได้รบัประโยชน์สงูสดุจากการดำาเนินการตามแนวทางความยัง่ยนื	เพ่ือบรรลเุปา้หมาย
การเปน็ผูน้ำาธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหารในภมิูภาคอาเซยีนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื



กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กรของไทยเบฟ

01  โครงสรา้งการกำากับดแูล

02   ความเขา้ใจในบรบิททางธรุกิจและกลยทุธก์ารดำาเนิน 
 ธรุกิจท่ีเน้นแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

03   กระบวนการบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการ

04   การส่ือสาร รายงาน และประเมนิผล

05   วฒันธรรมด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง

59บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

แนวทางการบรหิารจดัการ

กลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงของไทยเบฟมุง่เน้นท่ีการติดตาม
แนวโน้มของโลก	กฎระเบียบและข้อบังคับใหม่	ๆ	ท่ีอาจเกิดขึ้น
กับธรุกิจ	การดำาเนินการของธรุกิจอืน่ในอตุสาหกรรมเดียวกัน	
การประเมินตามกรอบการดำาเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนืท่ีคำานึงถึึง
ส่ิงแวดล้อม	สังคม	การกำากับดแูล	(ESG	-	Environment,	Social,	
Governance)	และการจดัการความไมแ่น่นอนตลอดห่วงโซค่ณุค่า	
โดยนำาแนวคิดเรือ่งความเส่ียงด้านความยั่งยืนผสานเข้ากับ	
"กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กร”	ของไทยเบฟ

กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กรของไทยเบฟ	สอดคล้องกับ
แนวทางของ	COSO:	Enterprise	Risk	Management	Framework	
(The	Committee	of	Sponsoring	Organizations	of	the	Treadway	
Commission)	โดยมอีงค์ประกอบหลักดังต่อไปน้ี

1.  โครงสรา้งการกำากับดแูล
	 	โครงสรา้งการกำากับดแูลความเส่ียงของไทยเบฟเริม่ต้นจาก

คณะกรรมการบรษัิท	คณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ไปจนถึึง
กลุม่ธรุกิจและสายงาน	ครอบคลมุขอ้มลูและคำาแนะนำาท้ังหมด
จากคณะกรรมการบรหิารความยั่งยืนและความเส่ียง	ท่ีทำา
หน้าท่ีเปน็จดุส่ือสารหลักในการรวบรวมความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง
กับความยัง่ยนืท่ีระบขุึ้น	ผลกระทบ	และโอกาสท้ังหมด	เพ่ือ
การประเมินด้านความยัง่ยนืและความเส่ียงและการบรหิาร
จดัการท่ัวท้ังบรษัิทต่อไป

2.  ความเขา้ใจในบรบิททางธีรุกิจและกลยทุธี ์
การดำาเนินธีรุกิจท่ีเน้นแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนื

  	ไทยเบฟมุง่มัน่ท่ีจะดำาเนินธรุกิจโดยเน้นการพัฒนาท่ียัง่ยนื	โดย
เปา้หมายของทกุหน่วยงานมคีวามสอดคล้องกัน	เพ่ือให้บรรลุ
ตามกลยทุธท่ี์กำาหนดไว	้ไทยเบฟได้วเิคราะห์และติดตามปจัจยั
เส่ียง	ความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	การกำากับดแูล	และ
แนวโน้มท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธรุกิจหรอืกลยทุธข์อง
องค์กร	เชน่	ผลกระทบต่อการลงทนุเพ่ือความยัง่ยนืของบรษัิท

3.  กระบวนการบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการ 
 	ไทยเบฟใชก้ระบวนการบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการต้ังแต่

ระดับองค์กรไปจนถึึงระดับปฏิบติัการ	โดยรวบรวมขอ้มลู	ระบุ
และประเมนิความเส่ียงท่ีสำาคัญ	กำาหนดกลยทุธแ์ละแนวทาง
อยา่งเปน็ระบบในการบรหิารความเส่ียง	รวมถึึงการสรา้งโอกาส

ทางธรุกิจใหม่	ท่ีสอดคล้องกับกลยทุธแ์ละวตัถึปุระสงค์ด้าน
ความยัง่ยนืของไทยเบฟ	

4.  การส่ือสาร รายงาน และประเมนิผล 
 	ไทยเบฟเน้นการส่ือสาร	การรายงาน	และการประเมนิผลกระทบจาก

ความเส่ียงและด้านความยัง่ยนื	รวมถึึงความสำาเรจ็ของการจดัการ
ในทกุระดับ	ต้ังแต่ระดับแผนก	บรษัิทยอ่ย	สายงาน	และกลุม่ธรุกิจ
ไปจนถึึงระดับองค์กรด้วยความชดัเจนและต่อเน่ือง	มกีารติดตาม
ความคืบหน้าของโครงการด้านความยัง่ยนืและกิจกรรมบรหิาร
ความเส่ียง	โดยเน้นความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อไทยเบฟและ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย

5.  วฒันธีรรมด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง
 	ไทยเบฟส่งเสรมิความยัง่ยนืและวฒันธรรมการบรหิารความเส่ียง

ผ่านการติดตามความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้อยา่งต่อเน่ือง	การฝึึกอบรม
และการจดักิจกรรมการมีส่วนรว่มต่าง	ๆ	สำาหรบัผู้บรหิารและ
พนักงานทกุระดับ	โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือสรา้งความตระหนักถึึง
ความสำาคัญของความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียงเพ่ือส่งเสรมิ
การมีส่วนรว่มในเรือ่งเหล่าน้ี	นอกจากน้ี	ในการประเมินผล
การปฏิบติังานของผูบ้รหิารและหัวหน้าหน่วยงาน	รวมถึึงการให้
ส่ิงจงูใจทางการเงิน	เชน่	ค่าตอบแทนและโบนัส	มีการเชือ่มโยงกับ
ดัชนีชีว้ดัผลงานด้านความยัง่ยนืและ/หรอืการบรหิารความเส่ียง	
และสอดคล้องกับกลยทุธท์างธรุกิจของวสัิยทัศน์	PASSION	2025

โครงสรา้งการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียงของกลุ่มไทยเบฟ

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิาร คณะทำางานพัฒนาความยัง่ยนืทางธีรุกิจ

คณะทำางานบรหิารความเส่ียงองค์กร

การบรหิารความเส่ียงระดับไทยเบฟ

คณะกรรมการ:
•	 คณะจดัการ
•	 Group	Steering	Committee
•	 คณะกรรมการลงทนุ

ผูบ้รหิารระดับสูงของกลุม่ธีรุกิจ/สายงาน
•	 คณะกรรมการด้านความยัง่ยนืและความเส่ียง	 							•					ผูป้ระสานงานความเส่ียง

การบรหิารความเส่ียงระดับกลุม่ธีรุกิจ/สายงาน

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง

สายการรายงาน ประสานงานและแลกเปล่ียนขอ้มลู

•	 คณะกรรมการจดัหาวตัถึดิุบหลัก
•	 คณะกรรมการอืน่	ๆ	ท่ีคณะจดัการแต่งต้ังขึน้ 
	 ตามความเหมาะสม
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ไทยเบฟมุง่มัน่ดำาเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนืภายใต้พันธกิจ	“สรา้งสรรค์และแบง่ปนัคณุค่าจากการเติบโต”	
แก่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย	บรษัิทได้นำากลยทุธ	์หลักการ	และแนวทางการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืมาใชโ้ดย
บรูณาการเขา้กับการตัดสินใจและการดำาเนินงานในด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และธรรมาภิบาล	เพ่ือให้มัน่ใจ
ถึึงความสามารถึในการปรบัตัวและรบัมอืกับภาวะวกิฤตและการสรา้งมลูค่าขององค์กรในระยะยาว	
ในการพิจารณาของคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	ได้มุง่เน้นการพัฒนาการและ
ความเปน็ไปได้ท่ีอาจเกิดขึน้ของความเส่ียงด้านความยัง่ยนืจากเหตกุารณ์หรอืสภาวะความไมแ่น่นอน
ทางสังคมหรอืส่ิงแวดล้อม	เพราะหากมเีหตกุารณ์เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอยา่งมี
นัยสำาคัญต่อบรษัิท	แม้วา่การเปล่ียนแปลงปจัจยัทางสังคมหรอืส่ิงแวดล้อมจะสรา้งความท้าทาย
ท่ีต้องแก้ไข	แต่ก็อาจนำาโอกาสต่าง	ๆ	มาสู่บรษัิทได้เชน่กัน	ดังน้ัน	เราจงึต้องเตรยีมพรอ้มรบัโอกาส
ท่ีเข้ามาเพ่ือบรรลเุปา้หมายของการเปน็ผู้นำาธรุกิจเครือ่งด่ืมในภมูิภาคอาเซยีน	สำาหรบัไทยเบฟ	
การบรหิารความเส่ียงด้านความยัง่ยนืเปน็กลไกสำาคัญในการดำาเนินธรุกิจ	โดยพัฒนาความยัง่ยนื
ควบคูไ่ปกับการบรหิารความเส่ียงภายใต้กรอบการบรหิารความเส่ียงองค์กร	เพ่ือบรรลเุปา้หมาย
ด้านความยัง่ยนืของบรษัิท

ในป	ี2564	คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงได้พิจารณาความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	
สังคม	และการกำากับดแูลท่ีมนัียสำาคัญต่อบรษัิท	เชน่	ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับน้ำา	การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภค	พรอ้มติดตามอยา่งใกล้ชดิถึึงการดำาเนินการ
บรรเทาผลกระทบและการปรบัตัว	เพ่ือให้แน่ใจวา่ธรุกิจพรอ้มรบัมอืกับทกุสถึานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได้

ประสิทธีิ ์โฆวไิลกลู
กรรมการอสิระ	ประธานกรรมการ 
บรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง	 
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บรษัิท	ไทยเบฟเวอเรจ	จำากัด	(มหาชน)

กลยทุธก์ารบรหิารความเส่ียงของไทยเบฟสอดคล้องและสนับสนนุ
วสัิยทัศน์	PASSION	2025	ซึง่เปน็แผนงาน	5	ป	ี(2564-2568)	ของ
ไทยเบฟสำาหรบัการเปล่ียนแปลงและการเติบโตของธรุกิจ	โดยมุง่เน้น
แนวทางเชงิกลยทุธท่ี์สำาคัญ	ความเส่ียงและโอกาสท่ีอาจเกิดขึ้น

•	 	สรา้งขดีความสามารถึและโอกาสทางธรุกิจใหม่	ๆ	ด้วยการ
สรา้งสรรค์นวตักรรมเพ่ือยกระดับรปูแบบธรุกิจและบรกิาร	
การนำาเสนอผลิตภัณฑ์	และช่องทางการขาย	ตลอดจน
การรว่มมอืกับผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการรเิริม่ด้านความยัง่ยนื

•	 	เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของสถึานะการเป็นผู้นำาและ
ความสามารถึในการแข่งขันในตลาดหลัก	(เชน่	ไทย	เวยีดนาม	
เมยีนมา	สิงคโปร	์และมาเลเซยี)	ด้วยการสรา้งห่วงโซค่ณุค่าท่ี
ยัง่ยนื	นอกจากน้ี	ยงัได้คิดค้นและปรบัเปล่ียนกระบวนการต่าง	ๆ	
เปน็รปูแบบดิจทัิล	ตลอดจนมุง่เน้นการบรหิารตราสินค้า

•	 	การนำาศักยภาพของไทยเบฟท่ีมีอยูม่าก่อให้เกิดมลูค่าสงูสดุ
แก่ผู้ถืึอหุ้น	ด้วยการสรา้งเครอืข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ	
สรา้งมูลค่าทรพัย์สิน	และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและ
ศักยภาพในการปฏิบติังาน

ความมุง่มัน่และความสำาเรจ็

การประเมนิความเส่ียงสู่กลยทุธีก์ารบรหิารความเส่ียง

ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธรุกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเรว็	ไทยเบฟดำาเนินการทบทวนความเส่ียงท่ีระบขุึ้นเปน็ประจำาทกุป	ีซึ่งแบ่งได้เปน็	
3	ประเภท	ได้แก่	ความเส่ียงด้านกลยทุธ	์ความเส่ียงด้านความยัง่ยนื	(ในด้าน	ESG	คือ	ด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และการกำากับดแูล)	และความเส่ียง
ด้านการปฏิบติัการ	ซึง่ท้ังหมดเชือ่มโยงกับประเด็นสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืใน	3	มติิ	คือ	ส่ิงแวดล้อม	สังคม	และเศรษฐกิจ	การทบทวนและ
ประเมนิความเส่ียงประจำาปชีว่ยให้บรษัิทสามารถึกำาหนดกลยทุธแ์ละแนวทางการบรหิารความเส่ียงขององค์กรได้อยา่งมปีระสิทธผิล

ในป	ี2564	แมค้วามเส่ียงและความท้าทายต่าง	ๆ	ยงัคงมสีาเหตหุลักจากการระบาดอยา่งรนุแรงของโรคโควดิ-19	ไทยเบฟได้นำาปจัจยัภายนอก
และภายใน	ผลกระทบของโรคโควดิ-19	ท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลก	ความเส่ียงด้านความยั่งยืน	แนวโน้มหลังการระบาดของโรคโควดิ-19	รวมถึึง
ความคาดหวงัของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียและเปา้หมายทางธรุกิจของไทยเบฟ	เขา้มารว่มในกระบวนการวเิคราะห์และประเมนิความเส่ียง	ซึง่ผลจาก
การทบทวนและประเมินความเส่ียงชีใ้ห้เห็นถึึงความเส่ียงท่ีมรีะดับความเส่ียงเพ่ิมขึน้และความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหมซ่ึง่เปน็ความท้าทายท่ีบรษัิทต้อง
ให้ความสนใจอยา่งใกล้ชดิ	นำามาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีมปีระสิทธผิลมาใช	้รวมถึึงปรบักลยทุธแ์ละ/หรอืรปูแบบทางธรุกิจใหม	่สำาหรบัความเส่ียง
ท่ีระดับความเส่ียงไมม่กีารเปล่ียนแปลง	ไทยเบฟยงัคงต้องติดตามและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของระดับความเส่ียงเปน็ระยะ	ๆ	ตลอดจนยงัคง
ดำาเนินการตามแผนบรหิารความเส่ียงท่ีกำาหนดไวก่้อนวกิฤตโรคโควดิ-19

ขบัเคล่ือนด้วยวสัิยทัศน์ PASSION 2025
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ความเส่ียงระดับองค์กรของไทยเบฟจากการทบทวนและประเมินผล	แบ่งได้เปน็	3	กลุ่ม	ดังน้ี

ประเภทความเส่ียง (1) ความเส่ียงเดิมท่ีไมม่กีารเปล่ียนแปลง (2) ความเส่ียงเดิมท่ีมรีะดับความเส่ียงเพ่ิมข่�น

ความเส่ียงด้านกลยทุธี์ •	 ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์และชือ่เสียง
องค์กร

•	 ความเส่ียงด้านการลงทนุทางธรุกิจ

ความเส่ียง 
ด้านความยัง่ยนื (ESG)

•	 ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับน้ำา
•	 ความเส่ียงด้านจรยิธรรมและการปฏิบติั

ตามกฎหมาย	กฎระเบียบ

•	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
•	 ความเส่ียงด้านสขุภาพและความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
•	 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผูบ้รโิภคและโครงสรา้งประชากร

ความเส่ียง 
ด้านการปฏิิบติัการ

•	 	การพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรบัการเติบโต
ของธรุกิจ

•	 ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธรุกิจและการแข่งขนัในตลาด
•	 ความเส่ียงด้านห่วงโซอ่ปุทาน
•	 ความเส่ียงด้านการเงนิ	
•	 การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย	กฎระเบยีบ
•	 ความเส่ียงจากภัยคกุคามทางไซเบอรแ์ละความปลอดภัยของขอ้มลู

(3)  ความเส่ียง 
         ท่ีเกิดข่�นใหม่

•	 โรคติดเชือ้ท่ีเกิดการระบาดท่ัวโลก
•	 ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบและข้อบงัคับต่าง	ๆ	เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
•	 ความเส่ียงจากเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่
•	 ความเส่ียงด้านเศรษฐกิจมหภาคและภมิูรฐัศาสตร์

การบรรเทาผลกระทบจากความเส่ียงท่ีเกิดข่�นใหมท่ี่สำาคัญ

ไทยเบฟเล็งเห็นวา่	“โรคติดเชื้อท่ีเกิดการระบาดท่ัวโลก”	และ	
“ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ”	
เปน็ความเส่ียงท่ีเกิดขึน้ใหมท่ี่สำาคัญในป	ี2564	ซึง่จะทวคีวามรนุแรง
และถืึอเป็นภัยคุกคามในระยะยาวต่อความสำาเรจ็ขององค์กร	
มีผลกระทบด้านความยัง่ยนืและแนวทางการจดัการเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบรวมถึึงการลงทนุเพ่ือความยัง่ยนื	ไทยเบฟได้คาดการณ์
และจำาลองผลกระทบของความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ต่อธรุกิจเพ่ือ
ตอบสนองต่อความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิผลและสรา้ง
ความยดืหยุน่ทางธรุกิจ	

การรบัมอืกับโรคติดเช้ื�อท่ีเกิดการระบาดท่ัวโลก

เพ่ือลดผลกระทบของโรคโควดิ-19	ท่ีมต่ีอผลประกอบการและ
การเติบโตของธรุกิจในระยะยาว	ไทยเบฟได้เปล่ียนกลยทุธท์างธรุกิจ
และหันมาลงทนุในเทคโนโลยดิีจทัิลและนวตักรรมตลอดห่วงโซ่
คณุค่า	โดยไทยเบฟได้รว่มกับเครอืข่ายพันธมิตรในระบบห่วงโซ่
อปุทาน	ก่อต้ังเครอืขา่ยธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย	หรอื	
Thailand	Supply	Chain	Network	(TSCN)	เพ่ือจดัการความเส่ียง
ด้านความต่อเน่ืองทางธุรกิจ	และการรบัมือกับความท้าทายท่ี
หลากหลายในการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน	ในส่วนของธรุกิจเครือ่งด่ืม
ได้พัฒนาเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์รปูแบบใหมส่ำาหรบัการบรโิภคท่ีบา้น	
มีการดำาเนินกลยทุธท์างการตลาดออนไลน์		และเปดิตัวเครือ่งด่ืม
ผสมวติามินเพ่ือชว่ยเสรมิสรา้งภมูคิุม้กันให้กับผูบ้รโิภคนอกเหนือ
จากเครือ่งด่ืมเพ่ือสขุภาพอืน่	ๆ		ธรุกิจอาหารมีการนำาเสนอระบบ
การส่ังซือ้และจดัส่งออนไลน์โดยรว่มมือกับผูใ้ห้บรกิารจดัส่งอาหาร
และมีการเปดิตัว	“Shopteenee.com”	เวบ็ไซต์และแอปพลิเคชนั
สำาหรบัจดัส่งอาหารและเครือ่งด่ืมออนไลน์ในประเทศไทย	รวมถึึง
การแนะนำาเมน	ูสตูรอาหารใหม	่ๆ	และวธิกีารชำาระเงนิแบบไรสั้มผัส	
เพ่ือให้ผู้บรโิภคสามารถึบรโิภคผลิตภัณฑ์ของบรษัิทได้อย่าง
ปลอดภัย	ระบบครวัแบบคลาวด์ถึกูนำามาปฏิบติัเพ่ือเพ่ิมขดีความ
สามารถึด้านการผลิตและประสิทธภิาพการทำางานของรา้นอาหาร

ของบรษัิท	มาตรการเหล่าน้ีได้ยกระดับการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บรกิารของบรษัิทให้ดีขึน้	ในการจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีสำาคัญ
ทางด้านสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก	เชน่	พนักงาน	ลกูค้า	คู่ค้า	
และชมุชน	ไทยเบฟได้แจกหน้ากากอนามยัและแอลกอฮอล์ฆา่เชือ้ให้กับ
พนักงาน	โรงพยาบาล	โรงเรยีน	และชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบ	มากไปกวา่น้ัน	
เพ่ือเตรยีมพรอ้มรบัผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคต	บรษัิทได้ลงทนุ
ก่อต้ังศนูยท์ดสอบโรคโควดิ-19	สำาหรบัพนักงาน	พรอ้มท้ังให้บรกิาร
ตรวจโรคโควดิ-19	ในราคาประหยดัแก่ประชาชนท่ัวไป	ไทยเบฟยงัได้
สรา้งโรงงานผลิตแอลกอฮอล์ฆ่าเชือ้	และหน้ากาก	N95	เพ่ือส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีให้กับพนักงานและคูค้่าทางธรุกิจ	ในยคุหลังโควดิ-19	
ไทยเบฟจะยงัคงมุง่มัน่สรรค์สรา้งโอกาสใหม	่ๆ	ในการดำารงชวีติท่ียัง่ยนื	
โดยมุง่เน้นหลักเศรษฐกิจหมนุเวยีนและการสรา้งสภาพแวดล้อมซึง่เอือ้
ต่อการมสีขุภาพท่ีดีข้ึน	ในขณะเดียวกันก็ส่งเสรมิด้านการรกัษาสขุภาพ
และความเปน็อยูท่ี่ดี	ตลอดจนการเติบโตทางธรุกิจในชอ่งทางดิจทัิลและ
ชอ่งทางท่ีเขา้ถึึงผูบ้รโิภคได้โดยตรง	(Direct-to-Consumers:	D2C)	

การรบัมอืกับความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงกฎระเบยีบและ
ขอ้บงัคับต่าง ๆ เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ

ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	สามารถึ
แบ่งออกเป็นความเส่ียงทางกายภาพและความเส่ียงเปล่ียนผ่าน	
ความเส่ียงทางกายภาพ	ได้แก่	ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนฉับพลันจากเหตกุารณ์
สภาพอากาศสดุขัว้	(เชน่	พาย	ุภัยแล้ง	น้ำาท่วม	และไฟป�า)	และความเส่ียง
เรือ้รงัจากการเปล่ียนแปลงในระยะยาวของปรมิาณน้ำาฝึนและอณุหภมูท่ีิ
เพ่ิมสงูขึน้และความแปรปรวนท่ีเพ่ิมขึน้ของรปูแบบสภาพอากาศ	(เชน่	
การเพ่ิมขึน้ของระดับน้ำาทะเล)	ในฐานะผูผ้ลิตเครือ่งด่ืมและอาหารชัน้นำา	
ไทยเบฟอาจต้องเผชญิกับความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศท่ีสำาคัญ	ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทาง	
การเกษตรต้ังแต่ต้นน้ำา	ทำาให้การจดัหาวตัถึดิุบหยดุชะงัก	ส่งผลให้
ราคาวตัถึดิุบเพ่ิมสงูขึน้และมคีวามผันผวน		น้ำาเปน็อกีปจัจยัสำาคัญใน
การผลิตของไทยเบฟ	ซึง่ไทยเบฟอาจได้รบัผลกระทบจากความเส่ียง
ท่ีเก่ียวข้องกับน้ำาท่ีสำาคัญ	เชน่	น้ำาท่วม	ภัยแล้ง	และมลพิษทางน้ำา	
ซึง่ท้ังหมดน้ีมคีวามสัมพันธกั์น	โรงงานผลิตหลายแห่งของไทยเบฟและ

(โปรดดรูายงานประจำาป	ี2564	ในหน้า	134-151	สำาหรบัคำาอธบิาย	ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้	และการบรรเทาความเส่ียงท่ีสำาคัญของแต่ละหัวขอ้ความเส่ียง)
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จากการวเิคราะห์ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนใหมแ่ละกำาหนดแผนการ
บรรเทาผลกระทบของความเส่ียงต้ังแต่ระยะส้ันถึึงระยะกลาง	
ไทยเบฟจงึมีส่วนสนับสนนุในการปฏิบัติตามเปา้หมายยอ่ยของ
การพัฒนาท่ียัง่ยนื	ดังน้ี

12.6	การส่งเสรมิให้บรษัิทโดยเฉพาะอยา่งยิง่บรษัิทขนาดใหญ่และ
บรษัิทข้ามชาติ	นำาแนวปฏิบติัด้านความยัง่ยนืมาใช	้รวมถึึงแสดง
หรอืเปดิเผยข้อมลูด้านความยัง่ยนืในการรายงานการพัฒนา
ความยัง่ยนืของตน	ไทยเบฟได้รว่มมอืกับองค์กรชัน้นำาของไทย
ท่ีเปน็ต้นแบบด้านความยัง่ยนืในการจดังานประจำาป	ีThailand	

Sustainability	Expo	โดยมีวัตถึุประสงค์เพ่ือแบ่งปันความรู้
เก่ียวกับแนวทางปฏิบติัด้านความยัง่ยนื	และสรา้งความตระหนักถึึง
ความสำาคัญของความยัง่ยนืต่อสังคม

16.3	การส่งเสรมิหลักนิติธรรมในระดับประเทศและระดับสากล	
และ	ให้ทกุคนเขา้ถึึงความยติุธรรมอยา่งเท่าเทียมกัน	ไทยเบฟ
เคารพสิทธมินษุยชนอยา่งเครง่ครดัและปฏิบติัตามกฎหมายท้ัง
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ	โดยใช้แนวทางการจดัการ
สิทธมินษุยชนตลอดห่วงโซค่ณุค่า	นอกจากน้ี	ไทยเบฟได้กำาหนด
ช่องทางในการรายงานการกระทำาท่ีเข้าข่ายเป็นความผิด	
การกระทำาผิดทางอาญาหรอืท่ีผิดกฎหมายอืน่	ๆ	รวมถึึงการ
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ	
หรอืจรรยาบรรณของกลุ่มไทยเบฟตามท่ีระบุไวใ้นนโยบาย
การรบัข้อรอ้งเรยีน	ซึ่งได้เปิดเผยและเผยแพรต่่อสาธารณะ
บนเวบ็ไซต์ของบรษัิท

ชมุชนโดยรอบมแีนวโน้มท่ีจะต้องเผชญิกับสภาพอากาศท่ีรนุแรง
สดุขัว้โดยเฉพาะการเกิดน้ำาท่วม/น้ำาท่วมฉับพลัน	ในขณะท่ีโรงงาน
บางแห่งต้ังอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเครยีดน้ำาสงู	อาจจะประสบปญัหา
การขาดแคลนน้ำาจากปรมิาณน้ำาท่ีลดลง		ส่ิงน้ีตรงขา้มกับปรมิาณ
การใชน้้ำาผิวดินในปจัจบัุนของโรงงานท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทกุป	ี
เน่ืองจากมีปรมิาณการผลิตและการขายท่ีเพ่ิมขึ้น	นอกจากน้ี	
การหนนุของน้ำาเค็มเขา้มาในแมน่้ำาเจา้พระยาซึง่เปน็แมน่้ำาสายหลัก
ของประเทศไทย	ส่งผลกระทบอยา่งมนัียสำาคัญต่อคณุภาพน้ำา
สำาหรบัการผลิตของไทยเบฟและการบรโิภคในชมุชน	นอกจาก
ความเส่ียงทางกายภาพจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศแล้ว	
ยงัมคีวามเส่ียงจากสภาพภมิูอากาศท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนผ่าน
เขา้สู่ระบบเศรษฐกิจคารบ์อนตำาของโลกอกีด้วย	ความเส่ียงท่ีพบ
มากท่ีสดุเก่ียวขอ้งกับการบงัคับใชแ้ละดำาเนินการในด้านนโยบายและ
กฎหมาย	การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลย	ีการตอบสนองของตลาด
และผลกระทบต่อชือ่เสียงขององค์กร	ความล้มเหลวในการจดัลำาดับ
ความสำาคัญของความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการลดการปล่อยก๊าซคารบ์อนในห่วงโซค่ณุค่าจะส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงานและผลประกอบการของไทยเบฟ	ในการน้ี	
ไทยเบฟจงึได้วเิคราะห์ความเส่ียงทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและโอกาสต่าง	ๆ	ซึ่งสอดคล้อง
กับคำาแนะนำาของคณะทำางานด้านการเปดิเผยขอ้มลูทางการเงิน
ท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภมูอิากาศ	(Task	Force	on	Climate-Related	
Financial	Disclosures:	TCFD)

เพ่ือจดัการความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวขอ้งกับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	ไทยเบฟได้กำาหนดกลยทุธด้์านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	และเปา้หมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัการปญัหา
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ	อาทิ	การลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจก	15%	การลดการใชน้้ำาลง	5%	และการเปล่ียนไปใช้
พลังงานหมนุเวยีนอยา่งน้อย	40%	ของการใชพ้ลังงานท้ังหมด
ภายในป	ี2568	โรงงานทกุแห่งของไทยเบฟได้ดำาเนินการประเมนิ

ความยัง่ยนืของการใชน้้ำาในด้านความเพียงพอและคณุภาพของน้ำา	
การเปล่ียนแปลงของกฎหมายและข้อบังคับใหม่	ๆ	ท่ีเก่ียวข้องกับ
การเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ	(เชน่	การจดัเก็บภาษีการใชน้้ำาผิวดิน
และภาษีคารบ์อน)	รวมถึึงการสำารวจทัศนคติของชมุชนโดยรอบและ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทกุฝึ�าย	ไทยเบฟได้กำาหนดและดำาเนินการตามแนวทาง
ท่ีมปีระสิทธผิลในการจดัการน้ำาและพลังงาน	รวมถึึงการใชน้้ำาและพลังงาน
ท้ังในระยะส้ันและระยะยาว	นอกจากน้ี	ไทยเบฟจะเปล่ียนไปใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีนและพลังงานสะอาด	และนำาเทคโนโลยกีารผลิตท่ีเปน็มิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมมาใชใ้นการผลิตน้ำา	โดยเพ่ิมความพยายามในการประหยดั
พลังงานและนำาน้ำากลับมาใชใ้หม	่เชน่	เครือ่งล้างทำาความสะอาดขวดแก้ว	
และเพ่ือตอบสนองต่อความเส่ียงทางกายภาพจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ		ไทยเบฟได้จดัทำาแผนเตรยีมความพรอ้มเพ่ือรบัมอื
กับภัยพิบัติทางธรรมชาติและวาตภัย	ไทยเบฟยงัได้ดำาเนินโครงการ
อนุรักษ์น้ำา	กิจกรรมการจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศในรปูแบบต่าง	ๆ	ท่ีสรา้งการมส่ีวนรว่มและความรว่มมอื
กับทกุภาคส่วนต้ังแต่ระดับชมุชนจนถึึงระดับประเทศ

เพ่ือปอ้งกันการหยดุชะงักของห่วงโซอ่ปุทานจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ	ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับการจดัหาอยา่งยัง่ยนื	และ
ดำาเนินการประเมินความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
ของคู่ค้าหลักเป็นประจำาทุกปี	ในส่วนท่ีเก่ียวกับความเป็นไปได้ของ
การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายวา่ด้วย	
ทรพัยากรน้ำา	ไทยเบฟมนีโยบายให้โรงงานผลิตท้ัง	34	แห่งในประเทศไทย
ท่ีต้ังอยูใ่นเขตลุ่มน้ำา	12	แห่ง	รว่มกับผู้ใชน้้ำารายอืน่ในลุ่มน้ำาเดียวกัน
จดทะเบียนเปน็องค์กรผู้ใชน้้ำา	เพ่ือรกัษาผลประโยชน์รว่มกันในการ
จดัการทรพัยากรน้ำาในพ้ืนท่ีให้เปน็ไปตามระเบยีบและข้อบงัคับ	รวมท้ัง
แนวทางและนโยบายท่ีคณะกรรมการลุ่มน้ำาและคณะกรรมการ
ทรพัยากรน้ำาแห่งชาติได้กำาหนดไว้
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ก้าวสู่ป ี2568

เปา้หมายด้านความยัง่ยนืในระยะกลางและระยะยาว

ไทยเบฟได้กำาหนดเปา้หมายด้านความยัง่ยนืในระยะกลางและระยะยาวสำาหรบัการบรหิารความเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อม	สังคม	และการกำากับ
ดแูล	เพ่ือบรรลเุปา้หมายของการเปน็องค์กรท่ียัง่ยนื	อาทิ

ความเส่ียงด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคม 
และการกำากับดแูล

การติดตามความคืบหน้าและเปา้หมายด้านความยัง่ยนื

ความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับนำา

•	 	ลดการใชน้้ำาลง	5%	ภายในป	ี2568	เทียบกับป	ี2562
•	 	ประเมินความยัง่ยนืของการใชน้้ำาสำาหรบัโรงงานผลิตท้ังหมด	34	แห่งในประเทศไทยภายในป	ี2566	และโรงงานในต่างประเทศ

ภายในป	ี2567

ความเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับ 
การเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกและการใชพ้ลังงาน
•	 	ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน	scope	ท่ี	1	และ	scope	ท่ี	2	ลง	15%	ในธรุกิจเครือ่งด่ืมท้ังหมด	ภายในป	ี2568	เทียบกับป	ี2562
•	 	ใชพ้ลังงานหมนุเวยีนอยา่งน้อย	40%	ของการใชพ้ลังงานท้ังหมดต่อป	ีภายในป	ี2568

การบรหิารจดัการของเสีย	บรรจภัุณฑ์	และเศรษฐกิจหมนุเวยีน
•	 	เก็บกลับ	100%	ของบรรจภัุณฑ์ประเภทแก้วและกระดาษของผลิตภัณฑ์ท่ีบรษัิทจำาหน่ายในประเทศเพ่ือใชซ้้ำาหรอืนำากลับมาใช้

ใหม่ภายในป	ี2568
•	 	100%	ของบรรจภัุณฑ์หลักท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต	จะต้องทำามาจากวสัดท่ีุสามารถึนำากลับมาใชซ้้ำา	นำากลับมาใชใ้หม่หรอื

ยอ่ยสลายได้ตามธรรมชาติ	ภายในป	ี2568
•	 	เก็บกลับ	100%	ของบรรจภัุณฑ์ประเภทขวดพลาสติก	PET	และกระปอ๋งอะลมูิเนียมท่ีจำาหน่ายในประเทศ	เพ่ือนำากลับมาใชใ้หม่	

ภายในป	ี2573
•	 	ลดปรมิาณวสัดท่ีุใชใ้นการผลิตบรรจภัุณฑ์ประเภทกระปอ๋งอะลมูิเนียมลงท้ังหมด	2,700	ตัน	ภายในป	ี2573	เมื่อเทียบกับป	ี

2563	ท่ีลดได้	2,156	ตัน

ผลิตภัณฑ์คารบ์อนตำา
•	 	มีผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการขึ้นทะเบียนเครือ่งหมายลดคารบ์อนฟุตพริน้ต์	(Carbon	Footprint	Reduction:	CFR)	อยา่งน้อย	30%	

ของรายได้รวมของไทยเบฟภายในป	ี2568

สังคม / ช้มุช้น การบรหิารจดัการบุคุลากร
•	 	สรา้งความก้าวหน้าและโอกาสการเติบโตในสายอาชพีแก่พนักงาน
•	 	สรา้งการมีส่วนรว่มและทำาให้พนักงานมีความผกูพันกับองค์กร
•	 	ส่งเสรมิสขุภาพและความเปน็อยูท่ี่ดีของพนักงาน

เปา้หมายการพัฒนาชมุชน
•	 	ดำาเนินการต่อเน่ืองและขยายโครงการ	รวมถึึงรเิริม่ทำาส่ิงใหม่เพ่ือสังคมและชมุชนใน	5	ด้านหลัก	ได้แก่	การศึกษา	สาธารณสขุ	

กีฬา	ศิลปะและวฒันธรรม	และการพัฒนาชมุชน	เพ่ือส่งเสรมิความยัง่ยนืของชมุชนและส่ิงแวดล้อม	เชน่	โครงการน้ำาสะอาด	
การฟ้ืนฟูและอนรุกัษ์ป�าไม้และความหลากหลายทางชวีภาพ	โครงการบรจิาคผ้าห่มสำาหรบัชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบจากสภาพ
อากาศหนาวเยน็	การฟ้ืนฟูผู้ประสบภัยธรรมชาติ	การมอบทนุการศึกษาและการบรจิาค	การสนับสนนุงานวจิยัทางการแพทย	์
การบรจิาคอปุกรณ์ทางการแพทย	์โครงการพัฒนากีฬาเพ่ือเยาวชน	โครงการสนับสนนุศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ	และ
โครงการสนับสนนุการท่องเท่ียวโดยชมุชน

โครงการประชารฐัรกัสามัคคี
•	 	เครอืข่ายความรว่มมือระหวา่งภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาควชิาการ	ภาคประชาสังคม	และประชาชนท่ีดำาเนินงานภายใต้แนวคิด	

“วสิาหกิจเพ่ือสังคม”	และ	“เศรษฐกิจพอเพียง”	เพ่ือสรา้งรายได้ในท้องถ่ิึน					

การกำากับดแูล ด้านสขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
•	 	75%	ของยอดขายเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ท้ังหมด	ต้องมาจากเครือ่งด่ืมเพ่ือสขุภาพ	ภายในป	ี2568
•	 	50%	ของผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ต้องได้รบัการรบัรองเปน็ผลิตภัณฑ์	“ทางเลือกเพ่ือสขุภาพ”	ภายในป	ี2568

การจดัหาอยา่งยัง่ยนื
•	 	100%	ของคู่ค้ากลุ่มกลยทุธม์ีการจดัทำาและบังคับใชจ้รรยาบรรณของคู่ค้าของตนเอง
•	 	100%	ของคู่ค้าได้รบัการประเมินและตรวจสอบความเส่ียงด้านความยัง่ยนืโดยหน่วยงานอสิระ
•	 	100%	ของวตัถึดิุบหลักทางการเกษตรผ่านกระบวนการจดัหาอยา่งมีความรบัผิดชอบ



ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยด้านไซเบอร์
ในอดีต	ขอ้มลูของบรษัิทส่วนใหญ่ถึกูเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร	์และแผนกเทคโนโลยี
สารสนเทศมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการดแูลการป้องกัน	เพ่ือให้มั่นใจวา่ระบบ
ท้ังหมดปลอดภัยและข้อมูลน้ันจะไม่รัว่ไหลไปยังบุคคลภายนอก	ทุกวนัน้ี	
แม้แต่การรกัษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีแข็งแกรง่ท่ีสดุก็ยงั
ไมเ่พียงพอต่อการปกป้ององค์กร	อาชญากรไซเบอรใ์ช้วธิกีารใหม่	ๆ	ในการ
เล่ียงระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร	โดยใชพ้นักงานภายในองค์กร
เพ่ือเข้าถึึงขอ้มลูของบรษัิทแทน

ในขณะท่ีโลกใช้ข้อมูลออนไลน์มากข้ึน	การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจำาเป็น
ต้องดำาเนินการอยา่งระมดัระวงัและได้รบัความยนิยอมจากผูท่ี้เก่ียวข้องเสมอ	
นอกจากน้ี	การเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	

ไทยเบฟเล็งเห็นถึึงความสำาคัญของการปกปอ้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ขององค์กรท่ีเปน็หน้าท่ีของพนักงานทกุคนท่ีต้องให้การสนับสนนุ	ด้วยเหตน้ีุ	
ไทยเบฟจงึได้รเิริม่เปดิตัวโครงการใหม่	ๆ	เพ่ือให้การส่งเสรมิด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่พนักงาน	กลุ่มธุรกิจ	และผู้ท่ีเก่ียวข้องอืน่	ๆ	มีจดุมุ่งหมาย
เพ่ือให้แน่ใจวา่	พนักงานทกุคนมส่ีวนรว่มในการปกปอ้งข้อมลูและความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	อกีท้ังยงัไมล่ะเมิดสิทธิข์องเจา้ของขอ้มลูโดยเฉพาะ
ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในองค์กร
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แนวทางการบรหิารจดัการ

ไทยเบฟมีแนวทางการจดัการและการบรหิารความเส่ียง
ในเรือ่งความปลอดภัยทางด้านขอ้มลูทางไซเบอรแ์ละด้านอืน่	ๆ	
ตามมาตรฐานของ	ISO	27001	และ	NIST	Cybersecurity	
Framework	ซึง่เปน็กรอบการทำางานด้านความมัน่คงปลอดภัย
ไซเบอร	์เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถึวางแผนป้องกัน	ตรวจจบั	
และตอบสนองต่อภัยคกุคามได้อย่างรวดเรว็และเป็นระบบ
ตามมาตรฐานสากล	โดยแบ่งออกเปน็	5	ขั้นตอนสำาคัญ	คือ	
การประเมิน	(Identify)	การปอ้งกัน	(Protect)	การตรวจจบั	
(Detect)	การตอบสนอง	(Respond)	และการฟ้ืนฟู	(Recovery)

คณะกรรมการและผู้บรหิารของไทยเบฟได้กำาหนดกลยทุธค์วาม
ปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ	รวมถึึงความปลอดภัยทาง
ไซเบอรแ์ละกระบวนการท้ังหมดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้าน
การกำากับดแูลกิจการท่ีดีท่ีบรษัิทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ	เพ่ือให้
แน่ใจวา่	กลยุทธแ์ละแผนทางธุรกิจจะต้องครอบคลมุถึึงเรือ่ง
ความปลอดภัยของข้อมลูขององค์กร	โดยมีโครงสรา้งการกำากับ
ดแูลกิจการท่ีเปน็ไปตามมาตรฐาน

นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง
ท่ีทำาหน้าท่ีเปน็ผู้กำากับดแูล	เพ่ือเตรยีมความพรอ้มท่ีจะรบัมือกับ

กลยทุธี์

•  เพ่ิมการปอ้งกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศด้วย
การจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร์
ในทกุระบบของไทยเบฟ

•  จดัลำาดับความสำาคัญของความเส่ียงด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็หน่ึงในความเส่ียงท่ีสำาคัญท่ีสดุ
ขององค์กร	และตรวจสอบปญัหาด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะ	ๆ	ในการประชุมของ 
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงทกุครัง้

•  พนักงานทกุคนจะได้รบัการฝึกึอบรมในการปอ้งกันความเส่ียง
ด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ

•  พนักงานทกุคนมหีน้าท่ีปกปอ้งขอ้มลูส่วนบคุคลและปฏิบติั
ตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ไทยเบฟได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	
มาต้ังแต่ป	ี2563	เพ่ือกำาหนดทิศทาง	หลักการ	และกรอบการทำางาน	
ขอ้กำาหนดด้านการจดัการความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ
และความปลอดภัยทางไซเบอร	์รวมถึึงการสรา้งความรูค้วามเข้าใจ
ในเชงิรกุให้พนักงานปฏิบติัตามนโยบาย	มาตรฐาน	ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน	
คำาแนะนำา	รวมถึึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับระบบคอมพิวเตอรอ์ย่าง
ถึูกต้องและเหมาะสม

	ไทยเบฟได้รบัการรบัรองมาตรฐาน 
ระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัย
สำาหรบัเทคโนโลยสีารสนเทศ	 
ISO/IEC	27001:2013	 
ในป	ี2563	และ	2564

โครงสรา้งการบรหิารความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของไทยเบฟ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบรหิาร 
ความยัง่ยนื 

และความเส่ียง

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่

Chief Information and
Security Officer (CI&SO)

 ผูอ้ำานวยการ
สำานักสารสนเทศ

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นในด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศและไซเบอร	์ซึ่งเปน็หน่ึงในความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นของไทยเบฟ	พรอ้มกับ
จดัต้ังคณะกรรมการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพ่ือรบัรองและให้ม่ันใจได้วา่	ความเส่ียงทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของบรษัิทจะสามารถึ
ถึกูจดัการได้อยา่งมีประสิทธภิาพ	และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับองค์กรและโอกาสทางธรุกิจจะถึกูบรรเทาลง
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ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ
ในป ี2564

ตลอดป	ี2564	ทีมงานด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ	ได้เสรมิสรา้งความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอรข์ององค์กร
เพ่ือปอ้งกันการบกุรกุจากภายนอกอยา่งมีประสิทธภิาพ	โดยการทำาโครงการสำาคัญต่าง	ๆ	โดยสรปุได้ดังน้ี

1.  การส่งเสรมิความตระหนักด้านความปลอดภัย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศ

	 	ไทยเบฟเชือ่วา่	เหตกุารณ์การละเมดิขอ้มลูองค์กรส่วนใหญ่
เก่ียวเน่ืองกับพนักงาน	และเหตกุารณ์ดังกล่าวสามารถึ
หลีกเล่ียงได้โดยการจดัฝึกึอบรมด้านความปลอดภัยของ
เทคโนโลยสีารสนเทศแบบลงมอืปฏิบติั	เพ่ือให้ความรูแ้ละ
วดัผลโดยการทดสอบแก่พนักงานท่ีได้รบัการคัดเลือกกวา่	
1,600	คน	ในป	ี2564	ซึง่ได้รบัการตอบรบัเปน็อยา่งดี	ท้ังน้ี	
บรษัิทจะดำาเนินโครงการฝึกึอบรมน้ีต่อไปเพ่ือให้ครอบคลมุ
พนักงานไทยเบฟท้ังหมดในป	ี2565

2.  การปรบัปรงุกระบวนการรกัษาความปลอดภัย
ทางไซีเบอร์

	 	ไทยเบฟได้ปรบัปรงุกระบวนการรกัษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอรใ์ห้มปีระสิทธภิาพมากขึน้	โดยการจดัต้ังศนูยป์ฏิบติัการ
รกัษาความปลอดภัย	เพ่ือตรวจสอบและตรวจจบัภัยคกุคาม
หรอืความผิดปกติใด	ๆ	ของระบบคอมพิวเตอรท้ั์งหมดภายใน
ระบบตลอด	24	ชัว่โมง	โดยระบบจะส่งการแจง้เตือนไปยงั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยอตัโนมติัหากตรวจพบความเส่ียง	
เพ่ือให้ปญัหาดังกล่าวได้รบัการแก้ไขอยา่งรวดเรว็และเปน็ระบบ

3. การปรบัปรงุกระบวนการตรวจหาช้อ่งโหว่

	 	ไทยเบฟดำาเนินการประเมนิชอ่งโหวเ่พ่ือระบจุดุออ่นด้าน
ความปลอดภัยในเครอืขา่ย	ระบบ	และแอปพลิเคชนัจาก
ผู้บกุรกุ	นอกจากน้ี	ไทยเบฟยงัได้รบัใบรบัรอง	IT	Security	
Verification	Certificate	จาก	Lloyd's	Register	International	
(Thailand)	Limited	ซึ่งเปน็หน่วยงานภายนอก	ในป	ี2564		
เพ่ือให้มัน่ใจวา่การประเมินน้ันเปน็ตามหลักสากลและสอดคล้อง
กับมาตรฐานต่าง	ๆ	ของโลก

4. การเพ่ิมประสิทธีภิาพการปอ้งกันไวรสัคอมพิวเตอร์

	 	กระบวนการต่อต้านไวรสัท่ีปรบัปรงุดีข้ึนชว่ยให้องค์กรได้รบัการ
ปกปอ้งอยา่งเต็มท่ีจากผู้บกุรกุ	ไม่วา่จะเปน็จดุใดในเครอืข่าย	เพ่ือ
เอาชนะการโจมตีใด	ๆ	ด้วยการแจง้เตือนอตัโนมัติในทกุขัน้ตอน
ของเครอืข่าย	

5.  การยนืยนัตัวตนด้วยสองขั�นตอน 
(Two-Factor Authentication)

	 	ไทยเบฟได้พัฒนาและเปดิใชง้านการยนืยนัตัวตนด้วยสองขัน้ตอน	
(Two-Factor	Authentication)	บนระบบอเีมลขององค์กรและ
เครอืข่ายส่วนตัวเสมอืน	หรอื	Virtual	Private	Network	(VPN)	
เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับระบบอเีมลของผูบ้รหิารและพนักงาน	
เพ่ือปกปอ้งข้อมลูองค์กรท่ีมีความสำาคัญสงู	โดยให้ผูใ้ชต้้องทำาการ

ขั�นตอน
การตรวจสอบ

ช้อ่งโหว่
ขององค์กร

1.	การสแกน
หาชอ่งโหว่

และจดัทำารายงาน

2.	การประเมิน
ความเส่ียงและ

ผลกระทบของชอ่งโหว่

8.	การรบัรองรายงาน
การตรวจหาชอ่งโหว่

โดยหน่วยงานภายนอก

3.	การอนมุัติ
ยกเวน้ชอ่งโหวท่ี่ไม่มี

ความเส่ียงหรอืความเส่ียงตำา

7.	การทบทวนสรปุพ้ืนฐาน
การรกัษาความปลอดภัย

ประจำาปี

4.	การแก้ไขชอ่งโหว่
ท่ีตรวจพบ

6.	การหาชอ่งโหว	่
การทดสอบ

การเจาะระบบ	และทบทวน

5.	การปอ้งกันการดำาเนินการ
ของรหัสโทรศัพท์มือถืึอ

ท่ีไม่ได้รบัอนญุาต

TBQ

THE PARQ

SS

CWT

LPN

Spirits
Beer

OISHI

TBE

TBL

MKT

CVM

TBR

DATA Center

QSA

OISHI/FOA/SOA

6. เครือข่ายส่วนตัวเสมือนประสิทธิภาพสูง
 สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานจากที่บ้าน

1. การส่งเสริมความตระหนัก
 ด้านความปลอดภัย
 ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

5. การยืนยันตัวตน
 ด้วยสองขั้นตอน

7. การปรับปรุง
   ระบบเมลเกตเวย์ 

(ความปลอดภัยของอีเมล)

8. จัดทำระบบเครือข่ายท่ีปลอดภัย
 ให้แก่ศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน
 โรคโควิด-19

ศูนย์ฉีดวัคซีน
สามย่านมิตรทาวน์

ศูนย์ฉีดวัคซีน
เดอะ สตรีท รัชดา

2. การปรับปรุงกระบวนการ
   รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

3. การปรับปรุงกระบวนการ
 ตรวจหาช่องโหว่

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ
 การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

ทีมงานรักษาความปลอดภัยทางไอที
ของ TCCT (24x7 ชม.)

ศูนย์บริการด้านไอที

ทีมช่วยเหลือ
ทางไอทีของไทยเบฟ

ทีมงานโครงสร้าง
ระบบไอทีของไทยเบฟ

ทีมผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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พิสจูน์ตัวตนแบบ	2	ขัน้ตอนโดยใชร้หัสผ่านรว่มกับการยนืยนั
ผ่านโทรศัพท์มอืถืึอของผูใ้ชก่้อนจะสามารถึเขา้ใชร้ะบบของบรษัิท

6.  เครอืขา่ยส่วนตัวเสมอืนประสิทธีภิาพสงู 
สำาหรบัพนักงานทกุคนท่ีทำางานจากท่ีบ้าน

	 	ไทยเบฟได้ลงทนุและพัฒนาระบบเครอืขา่ยส่วนตัวเสมอืน	หรอื	
Virtual	Private	Network	(VPN)	ประสิทธภิาพสงูระบบใหม่	
เพ่ือรองรบัพนักงานทกุคนท่ีทำางานนอกสำานักงานของบรษัิท	
หรอืทำางานจากท่ีบา้น	เพ่ือให้สามารถึเขา้ถึึงทรพัยากรของบรษัิท
ได้อย่างปลอดภัยท่ีสุดในช่วงวกิฤตโรคโควดิ-19	เสมือนวา่
ทำางานภายในบรษัิท	ซึง่ทกุการเขา้ถึึงระบบจากภายนอกบรษัิท
จะได้รบัการปอ้งกันด้วยการรกัษาความปลอดภัยสงูสดุและ
เฝึา้ติดตามภัยคกุคามต่าง	ๆ	ตลอด	24	ชัว่โมง

เปา้หมายในปงีบประมาณ 2565

•	 	ตรวจสอบความเส่ียงระดับองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็ไปตามนโยบายความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

•	 	จดัให้มีการฝึกึอบรมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
ให้แก่	100%	ของผู้ใช้	(ด้วยคะแนนการทดสอบผ่าน	80%	
ขึ้นไป)	และจดัการฝึึกอบรมการปกปอ้งข้อมลูส่วนบคุคลแก่
พนักงานทกุคน	เพ่ือให้ทกุคนปฏิบัติตามพระราชบญัญัติ
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลภายในป	ี2565

•	 	ขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ISO/IEC	27001	
ให้ครอบคลมุสาขายอ่ยขององค์กรเพ่ิมขึ้น

•	 	กำาหนดให้การรกัษาความปลอดภัยของขอ้มลูเปน็ส่วนหน่ึง
ของดัชนีชีว้ดัความสำาเรจ็	(Key	Performance	Indicator)	
ของพนักงาน

•	 	ปรบัปรงุกระบวนการรอ้งเรยีนด้านการรกัษาความปลอดภัย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการปกปอ้งขอ้มลูส่วนบคุคล
ให้มกีารเพ่ิมส่วนของการวเิคราะห์ขอ้มลู

7. การปรบัปรงุระบบเมลเกตเวย์

	 	ไทยเบฟได้พัฒนาและปรบัปรงุระบบ	Mail	Gateway	ท่ีปกปอ้ง
พนักงานจากอเีมลท่ีมีไฟล์แนบท่ีเป็นอนัตราย	มัลแวร	์และ
ไวรสัอืน่	ๆ	หรอืแมแ้ต่สแปม	รวมถึึงอเีมลท้ังขาเขา้และขาออก	
โดยใชเ้ทคโนโลยขีัน้สงูล่าสดุในการรกัษาความปลอดภัย

8.  จดัทำาระบบเครอืข่ายท่ีปลอดภัยให้
แก่ศนูย์ฉีีดวคัซีนีปอ้งกันโรคโควดิ-19

	 	ไทยเบฟได้ออกแบบและดำาเนินการปอ้งกันความปลอดภัยของ
เครอืข่ายระบบการลงทะเบียนวคัซนีสำาหรบัศนูยฉี์ดวคัซนีโรคโควดิ-19	
สองแห่งท่ีสามยา่นมิตรทาวน์	และเดอะ	สตรที	นอกจากน้ี	ข้อมลู
และความเปน็ส่วนตัวท้ังหมดได้รบัการคุ้มครองอยา่งเข้มงวดและ
ปฏิบัติตามพระราชบญัญัติคุม้ครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562	

ก้าวสู่ป ี2568

•  ขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการความ
มัน่คงปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	ISO/IEC	27001	
ให้ครอบคลมุกลุ่มบรษัิทไทยเบฟท้ังหมด

•  ใชง้าน	ThaiBev	Global	IT	Security	Platform	และยกระดับ
โครงสรา้งพ้ืนฐานดังกล่าวให้ใชกั้บบรษัิทในเครอื

•  พัฒนาความปลอดภัยของโครงสรา้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
อยา่งต่อเน่ือง	ด้วยการลงทนุในโครงสรา้งระบบเครอืข่ายท่ีสามารถึ
ปรบัขนาดได้และเพ่ิมส่วนของความปลอดภัย	รวมถึึงการยกระดับ
ของหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยเพ่ือป้องกันการโจมตี
ท่ีอาจเกิดขึ้น

ตัวช้ี�วดัเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนื

16.6	พัฒนาสถึาบันท่ีมีประสิทธผิล	
มีความรบัผิดชอบ	และโปรง่ใสในทกุระดับ

ความสำาเรจ็ท่ีสำาคัญในป ี2564

นอกจาก	8	โครงการท่ีกล่าวมาแล้ว	ไทยเบฟยงัมีความสำาเรจ็
ท่ีสำาคัญดังน้ี:

•  ขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการ
ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
ISO/IEC	27001	ในปงีบประมาณ	พ.ศ.	2564	เพ่ือให้
ครอบคลมุสถึานท่ีอำานวยความสะดวกและสถึานท่ีสำารอง
ข้อมลูของไทยเบฟ	ซึ่งรวมถึึงบัญชผีู้ใชร้ะบบ	(Active	
Directory)	การจดัการความปลอดภัยทางกายภาพและ
สภาพแวดล้อม	การจดัการอปุกรณ์เครอืข่าย	และ
การสนับสนนุบรกิารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 	ได้รบัการรบัรองจากหน่วยงานภายนอกองค์กรในด้าน
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการวเิคราะห์

ทดสอบแผนความต่อเน่ืองทางธีรุกิจ 2 ครั�งต่อปี

ชอ่งโหวจ่ากบรษัิท	Lloyd's	Register	International	
(Thailand)	Limited	ในป	ี2564

•  เพ่ิมความถ่ีึในการทดสอบแผนบรหิารความต่อเน่ืองทาง
ธุรกิจขององค์กร	(Business	Continuity	Plan)	จาก
หน่ึงครัง้ต่อปเีปน็สองครัง้ต่อป	ีเริม่ต้ังแต่ป	ี2563	เปน็ต้นไป

0% ติดไวรสัคอมพิวเตอรใ์นป ี2564





ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่การปกปอ้งคุ้้�มคุ้รองทรพัยากรธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อม
เปน็ัหัว่ใจสิ่ำาคัุ้ญของการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืั ไทยเบฟจงึม้่งมั�นัดีำาเนิันัธร้กิจ
ตามหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัและสิ่ร�างสิ่รรค์ุ้นัว่ตักรรมอยา่งต่อเนืั�องเพื�อ
ประยก้ต์ใช�ในัการจดัีการพลังงานันัำา ตลอดีจนัว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์และของเสีิ่ย
เพื�อลดีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อม

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

ใส่ใจดแูลส่ิงแวดล้อม

การจดัีการดีแูลผลกระทบดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อม 70

การจดัีการดี�านัสิ่ภัาพภัมูิอากาศ 72

การจดัีการดี�านัพลังงานั 78

การพิทักษ์และฟื� นัฟูแหล่งนัำา 84

บรรจภั้ัณฑ์์และเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั 92

คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ 98

การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหาร 102
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การจดัการดแูล
ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม

ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีเปา้หมายดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืัในัหลาย ๆ หัว่ข�อ เพื�อลดีผลกระทบ
ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมตลอดีทั�งห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า อาทิ ไทยเบฟแสิ่ว่งหาแนัว่ทางที�จะจำากัดี
ปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกจากการดีำาเนิันัธร้กิจ และลดีการใช�นัำา
ในัการผลิต และจำากัดีการใช�ทรพัยากรใหม่โดียกระบว่นัการรไีซ่เคิุ้ล



ความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อม
และการจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม

อ้อย มอลต์ ข้าว ใบชา

พลังงานสะอาด

การนำน้ำ
จากแหล่งน้ำมาใช้

การคืนน้ำสู่แหล่งน้ำ  ชุมชนที�ยั�งยืน

วัตถุดิบหลัก

ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีนัโยบายการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำา 
นัโยบายดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อม และนัโยบายดี�านัคุ้ว่ามยั�งยืนั เพื�อ
ลดีผลกระทบของบรษัิทต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้นัร้น่ัปัจจบ้ันัและ
อนัาคุ้ต นัโยบายเหล่านีั�ถูกูนัำาไปปฏิิบัติโดียพนัักงานัทก้คุ้นั และ
เปน็ัไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข�อบังคัุ้บ และมาตรฐานัทั�งภัายในั
และระหว่า่งประเทศ รว่มถึูง ISO 14001 และ ISO 50001

ยิ�งไปกว่า่นัั�นั ไทยเบฟให�การสิ่นัับสิ่นั้นัรฐับาลไทยในัการเข�ารว่่ม
คุ้ว่ามตกลงปารสีิ่ ภัายใต�กรอบอนั้สัิ่ญญาสิ่หประชาชาติว่า่ดี�ว่ย
การเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูิอากาศ ซ่ึ�งทางบรษัิทม้่งมั�นัที�จะเป็นัผู�นัำา
อต้สิ่าหกรรมในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก เพื�อเป็นัส่ิ่ว่นัหนึั�ง
ในัการต่อสิู่�กับการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูิอากาศของโลก
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การจดัการด้านสภาพภมูอิากาศ
ไทยเบฟเพิ�มคุ้ว่ามม้ง่มั�นัในัการรบัมอืกับว่กิฤตการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศ
ที�เกิดีขึ�นัทั�ว่โลก ดี�ว่ยมาตรการที�ยกระดัีบคุ้ว่ามพร�อมและคุ้ว่ามสิ่ามารถูในัการ
ปรบัตัว่ เพิ�มแนัว่ทางการลดีก๊าซ่เรอืนักระจก รว่มถึูงส่ิ่งเสิ่รมิแนัว่คิุ้ดีการ
เปลี�ยนัผ่านัไปสิู่เ่ศรษฐกิจคุ้ารบ์อนัตำา กลยท้ธใ์นัการจดัีการดี�านัการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมิูอากาศม้ง่เนั�นันัโยบายดี�านัต่าง ๆ และการปฏิิบติังานัเพื�อให�บรรล้
เป้าหมาย โดียไทยเบฟไดี�รเิริ�มโคุ้รงการใหม่ ไดี�แก่ จดัีทำารายงานัปรมิาณ 
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทางอ�อม  (scope 3) เปน็ัคุ้รั�งแรกและรายงานัฉบับแรก
ในัการเปดิีเผยข�อมลูทางการเงนิัที�เกี�ยว่ข�องกับสิ่ภัาพภัมูอิากาศ (Task Force 
on Climate-Related Financial Disclosures  - TCFD) อกีทั�งยังจดัีทำา
ฐานัข�อมลูปรมิาณของเสีิ่ย และจดัีกิจกรรมต่าง ๆ เพื�อรณรงค์ุ้การอนัร้กัษ์
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพและปา่ไม�  ไทยเบฟยงัคุ้งเดิีนัหนั�าจดัีทำาโคุ้รงการ
ประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำา (WSA) เพื�อลดีการใช�นัำาอยา่งต่อเนืั�อง การนัำา
แหล่งพลังงานัหมน้ัเว่ยีนัใหมม่าเพื�อใช�ในัโรงงานัต่าง ๆ และการนัำาแนัว่ทาง
เศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัมาใช�ในัการปฏิิบัติงานั ทั�งนีั� ไทยเบฟไดี�ทำาหนั�าที�ผู�นัำา
ที�เข�มแข็งสิ่ำาหรบัภัาคุ้ธร้กิจและชม้ชนัรอบพื�นัที�ปฏิิบติัการ เพื�อเสิ่รมิสิ่ร�าง
คุ้ว่ามรู�และเสิ่นัอแนัว่ทางปฏิิบติัที�ดีีเพื�อรกัษาโลกให�น่ัาอยูย่ิ�งขึ�นั



แนวทางการบรหิารจัดัการ

กลยุทุธ์:์ 

ไทยเบฟกำาหนัดีกลยท้ธใ์นัการจดัีการดี�านัการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพ
ภัมูอิากาศของไทยเบฟ ในัป ี2563 ประกอบดี�ว่ย 3 เสิ่าหลัก เสิ่าหลัก
ที� 1 คืุ้อ การปรบัตัว่ตามการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ เพื�อให�
แน่ัใจว่า่ไทยเบฟมคีุ้ว่ามสิ่ามารถูในัการปรบัตัว่ต่อผลกระทบจากการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศและการเปลี�ยนัแปลงที�จะเกิดีขึ�นัในั
ระยะกลางถึูงระยะยาว่  เสิ่าหลักที� 2 คืุ้อ การบรรเทาการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมิูอากาศ โดียไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะลดีผลกระทบจากการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศและส่ิ่งเสิ่รมิแนัว่คิุ้ดีการเปลี�ยนัผ่านัไป
สิู่่เศรษฐกิจคุ้ารบ์อนัตำา และเสิ่าหลักที� 3 คืุ้อ การเสิ่รมิสิ่ร�างชม้ชนั 
โดียไทยเบฟไดี�ขับเคุ้ลื�อนัโคุ้รงการต่าง ๆ รว่่มกับชม้ชนัรอบพื�นัที�
ปฏิิบัติการ รว่มถึูงการอนัร้กัษ์สิิ่�งแว่ดีล�อมในัพื�นัที�โดียรอบ

การเปิดิเผยุข้อ้มูลู: 

ในัปี 2563 ไทยเบฟไดี�จดัีทำารายงานัดี�านัการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูอิากาศ คุ้ว่บคุู้ไ่ปกับรายงานัการเปดิีเผยข�อมลูทางการเงนิั
ที�เกี�ยว่ข�องกับสิ่ภัาพภัมิูอากาศ (Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures  - TCFD)  พร�อมกับมีแผนัที�จะปรบัปรง้
ข�อมลูทก้ปเีพื�อคุ้ว่ามโปรง่ใสิ่ต่อผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ฝ่า่ย นัอกจากนีั� 
ยงัไดี�ขยายขอบเขตการทำารายงานัปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ทางอ�อมให�กว่�างขึ�นั หรอืที�เรยีกว่า่ scope 3 เปน็ัคุ้รั�งแรก โดียไดี�ทำาการ
คัุ้ดีกรองทั�ง 15 ประเภัท และเปดิีเผยเฉพาะประเภัทที�เกี�ยว่ข�องในัปนีีั�

การปิระเมูนิและการวเิคราะห์:

การประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงภััยธรรมชาติที�จดัีทำาขึ�นัในัป ี2562 และ
คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที�การผลิตทั�งหมดีในัเอเชยีตะว่นััออกเฉียงใต� ระบถึู้ง
คุ้ว่ามเสีิ่�ยงทางกายภัาพที�อาจเกิดีขึ�นักับไทยเบฟ การว่เิคุ้ราะห์
โดียใช�เสิ่�นัตัว่แทนัคุ้ว่ามเข�มข�นัก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี หรอื RCP 
4.5 ในัแบบจำาลองการลดีการปล่อยมลพิษอยา่งแรงกล�า และ RCP 
8.5 ในัสิ่ถูานัการณ์ตามปกติ ทำาให�ไทยเบฟสิ่ามารถูจำาลองและ
ว่างแผนัไดี�อยา่งเหมาะสิ่ม เพื�อรบัมอืกับสิ่ถูานัการณ์การเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูอิากาศทั�งในัทางที�ดีีและกรณีที�เลว่ร�ายที�สิ่ด้ี ผลลัพธคื์ุ้อ 

ไทยเบฟต�องเผชิญกับผลกระทบจากสิ่ภัาพอากาศสิ่ะสิ่ม เช่นั 
การขาดีแคุ้ลนันัำา ซ่ึ�งอาจส่ิ่งผลกระทบต่อต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานัของ
ไทยเบฟสิ่งูถึูง 92 ล�านับาทต่อปเีพียงโรงงานัแห่งเดีียว่หากไมม่กีาร
ดีำาเนิันัการใดี ๆ ทั�งนีั� เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระทบจากการขาดีแคุ้ลนันัำา 
เชน่ั การปดิีโรงงานัเปน็ัเว่ลานัานั กล้ม่ธร้กิจผลิตภััณฑ์์ไดี�ระบแ้หล่งนัำา
ทางเลือก เพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�นัำาต่อสิิ่นัคุ้�าสิ่ำาเรจ็รปู และรเิริ�ม
ในัการนัำานัำากลับมาใช�ใหมใ่ห�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี ผลกระทบจากการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพอากาศเฉียบพลันั เชน่ั คุ้ลื�นัพายแ้ละนัำาท่ว่มยงัไดี�รบั
การศึกษาว่า่มคีุ้ว่ามเสีิ่�ยงในัระยะสัิ่�นัและระยะกลาง และโรงงานัต่าง ๆ 
ไดี�พัฒนัาแผนัการจดัีการเพื�อเตรยีมพร�อมและลดีผลกระทบ 
การประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทางกายภัาพนีั�จะขยายไปสิู่่ห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้าในั
ปงีบประมาณ 2565 ซ่ึ�งจะทำาให�ไทยเบฟมคีุ้ว่ามเข�าใจอยา่งชดัีเจนัถึูง
คุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับกิจกรรมต�นันัำาและปลายนัำา

ไทยเบฟจดัีลำาดัีบคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญของคุ้ว่ามเสีิ่�ยงจากการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูอิากาศผ่านัการว่เิคุ้ราะห์จาก ‘การมส่ีิ่ว่นัรว่่มที�ประเทศกำาหนัดี‘ 
(Nationally Determined Contribution - NDCs) และสิ่ถูานัการณ์
จำาลอง Sustainable Development Scenario (SDS) ซ่ึ�งการมส่ีิ่ว่นัรว่่ม
ที�ประเทศกำาหนัดี (NDCs) สิ่ะท�อนัถึูงการดีำาเนิันัธร้กิจหลักของไทยเบฟ
ในัประเทศไทย และอตัราภัาษีนัำาผิว่ดิีนัที�ภัาคุ้รฐัไดี�จดัีทำาแผนัไว่�ถืูอเปน็ั
คุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�สิ่ำาคัุ้ญที�สิ่ด้ีในัสิ่ถูานัการณ์นีั�  ในัการนีั� ไทยเบฟจดัีการ
คุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�ว่ยการเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�นัำาและนัำาแนัว่ทาง 3R ไปใช�
ในักระบว่นัการผลิต และปรบัปรง้คุ้ว่ามโปรง่ใสิ่ของการเก็บปรมิาณ
การใช�นัำาหรอืว่อเตอรฟ้์ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์ที�ผ่านัการรบัรอง เชน่ั 
Water Footprint of Product ไทยเบฟใช�สิ่ถูานัการณ์จำาลอง SDS เพื�อ
ศึกษาและทำาคุ้ว่ามเข�าใจข�อกำาหนัดีของการเปลี�ยนัแปลงทางเศรษฐกิจ
คุ้ารบ์อนัตำาทั�งระยะกลางถึูงระยะยาว่อยา่งถู่องแท� ทั�งนีั� สิ่ถูานัการณ์
จำาลอง SDS สิ่ะท�อนัถึูงราคุ้าคุ้ารบ์อนัที�คุ่้อนัข�างสิ่งู (43 เหรยีญสิ่หรฐั) 
และต�นัทน้ัที�สิ่ำาคัุ้ญที�มผีลต่อการดีำาเนิันัธร้กิจของไทยเบฟ โดียมค่ีุ้าใช�จา่ย
ประมาณ 60-75 ล�านับาท สิ่ำาหรบัเสิ่�นัทางการปล่อยมลพิษ จากการจำาลอง 
SDS เพื�อปล่อยมลพิษสิ่ามรปูแบบ พบว่า่ ไทยเบฟบรรลเ้ปา้หมายในัการ
ลดีการปล่อยมลพิษตามรปูแบบที�ว่างไว่� ส่ิ่ว่นัรปูแบบอื�นัคืุ้อ ธร้กิจซ่ึ�งมี
การปล่อยมลพิษในัระดัีบคุ้งที� และกรณีที�เลว่ร�ายที�สิ่ด้ีคืุ้อการปล่อยมลพิษ
เพิ�มขึ�นัทก้ปี
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2564 ภารกิจัสำาคัญ

 โครงการปิระเมิูนการปิล่อยุก๊าซเรอืนกระจัก Scope 3

เนืั�องจากไทยเบฟดีำาเนิันัการตามเป้าหมายการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกตามหลักว่ทิยาศาสิ่ตรป์ี 2568 บรษัิทจงึไดี�คัุ้ดีกรองและ
เปดิีเผยการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกในัขอบเขตที� 3 เปน็ัคุ้รั�งแรก มกีารเก็บรว่บรว่มข�อมลูผ่านัคุ้ว่ามรว่่มมอืกับพันัธมติรเพื�อรบัข�อมลูหลัก 
เชน่ั ปจัจยัการปล่อยมลพิษของสิิ่นัคุ้�า และข�อมลูทติ้ยภัมูใินัดี�านัอื�นั ๆ ซ่ึ�งการประเมนิัการปล่อยมลพิษในัขอบเขตที� 3 ของไทยเบฟเผย
ให�เห็นัโอกาสิ่ในัการลดีการปล่อยมลพิษรว่มถึูงผลกระทบของการรเิริ�มที�ไทยเบฟไดี�ดีำาเนิันัการไปแล�ว่ ตัว่อยา่งเชน่ั โคุ้รงการนัำาขว่ดี
กลับมาใช�ใหม่ของไทยเบฟทำาให�บรษัิทสิ่ามารถูหลีกเลี�ยงการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าไดี�ถึูงประมาณ 107,871 ตันัต่อป ี
การนัำาขว่ดีกลับมาใช�ใหมโ่ดียตรงชว่่ยลดีการปล่อยมลพิษในัหมว่ดี 1 – สิิ่นัคุ้�าและบรกิารที�ซ่ื�อ

เนืั�องจากการระบาดีของโรคุ้โคุ้ว่ดิี-19 ทำาให�เกิดีการจำากัดีการเดิีนัทาง จงึส่ิ่งผลให�การปล่อยมลพิษที�เกี�ยว่ข�องกับหมว่ดี 6 – การเดิีนัทาง
เพื�อประกอบธร้กิจไมไ่ดี�มบีนััทึกสิ่ำาหรบัป ี2564 และกิจกรรมที�เกี�ยว่ข�องกับเชื�อเพลิงและพลังงานัที�ส่ิ่งผลต่อการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ในัขอบเขตที� 3 นัั�นั ไทยเบฟคุ้าดีว่า่จะลดีการปล่อยมลพิษลงไดี�ในัอกีไมกี่�ปขี�างหนั�า ผ่านัทางการดีำาเนิันัโคุ้รงการหลังคุ้าพลังงานัแสิ่งอาทิตย์
และก๊าซ่ชวี่ภัาพ ซ่ึ�งจะชว่่ยลดีการปล่อยมลพิษที�เกี�ยว่ข�องกับการผลิตเชื�อเพลิงในัส่ิ่ว่นัจากแท่นัเจาะสิู่่ถัูง ในัส่ิ่ว่นัของหมว่ดี 3 กิจกรรม 
ที�เกี�ยว่ข�องกับเชื�อเพลิงและพลังงานั และหมว่ดีที� 5 – ของเสีิ่ยที�เกิดีจากการปฏิิบติังานั ชี�ให�เห็นัถึูงโอกาสิ่ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ขอบเขตที� 3 ไดี� ไทยเบฟทำางานัรว่่มกับโรงงานัทก้แห่งโดียใช�ฐานัข�อมลูปรมิาณของเสีิ่ยที�ไดี�จดัีทำาขึ�นัใหม่ เพื�อพัฒนัาการตรว่จสิ่อบปรมิาณ
ของเสีิ่ยที�เกิดีขึ�นัและดีำาเนิันัการตามมาตรการลำาดัีบชั�นัเพื�อลดีปรมิาณของเสีิ่ยที�จะถูกูส่ิ่งไปกำาจดัี

ขอบเขต 2 ทางอ้อม

คาร์บอนไดออกไซด์                     มีเทน                               ไนตรัสออกไซด์          ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนส์     เพอร์ฟลูออโรคาร์บอนส์     ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์      ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์ 

ขอบเขต 3
ทางอ้อม (อื่น ๆ)

ขอบเขต 3
ทางอ้อม (อื่น ๆ)

ขอบเขต 1 ทางตรง

ไฟฟ�า ไอน้ำ 
การทำความร้อน

และความเย็น 
ที�ซื�อมาเพื�อใช้เอง

การปฏิบัติงาน
ของบริษัท

ยานพาหนะ
ของบริษัท

สินค้าและบริการ
ที�ซื�อมา

สินทรัพย์ที�เป�นทุน

กิจกรรม
ที�เกี�ยวข้อง

กับเชื�อเพลิง
และพลังงาน

การขนส่ง
และ

กระจายสินค้า 

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

ของเสีย
ที�เกิดจาก

กระบวนการผลิต

การเดินทาง
เพื�อประกอบธุรกิจ

การสัญจรของพนักงาน

สินทรัพย์ที�เช่า

การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที�ขายไป

 การใช้สินค้า
ที�ขายไป การดูแลสินค้า

ที�หมดอายุการใช้งาน

 สินทรัพย์ที�เช่า

ธุรกิจแฟรนไชส์

การลงทุนต่าง ๆ

กิจกรรมต้นน้ำ� กิจกรรมปล�ยน้ำ�บรษัิทท่ีทำ�ก�รร�ยง�น

74 การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ

ใส่
ใจ
ดแู

ลสิ่
งแ

วด
ล้อ

ม



การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกในัขอบเขตที� 3 ของไทยเบฟ คิุ้ดีเปน็ั 48.3% ของการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�งหมดี ซ่ึ�งจะถูกูนัำาไปรว่มกับเปา้หมาย GHG ฉบับปรบัปรง้ในัอนัาคุ้ต

หมูวดหมูู่ ปิรมิูาณการปิล่อยุก๊าซ 
(ตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียุบเท่า)

วธิ์กีาร

1. สิิ่นัคุ้�าและบรกิาร 880,189 ข�อมลูหลักและข�อมลูทติ้ยภัมูิ

2. สิิ่นัทรพัยที์�เปน็ัทน้ั 28,054 คุ้ำานัว่ณจากคุ่้าใช�จา่ย

 3. กิจกรรมที�เกี�ยว่ข�องกับเชื�อเพลิงและพลังงานั  91,984 ข�อมลูเชื�อเพลิงและพลังงานัที�ใช�

 4. การขนัส่ิ่งและการกระจายสิิ่นัคุ้�าต�นันัำา  71,517 ข�อมลูทติ้ยภัมูิ

 5. ของเสีิ่ยที�เกิดีจากกระบว่นัการผลิต  3,649 ข�อมลูกิจกรรมเกี�ยว่กับของเสีิ่ยที�เกิดีขึ�นั

 6. การเดิีนัทางเพื�อประกอบธร้กิจ  N/A ข�อมลูกิจกรรมที�ไม่มนัีัยสิ่ำาคัุ้ญในัปงีบประมาณ 2564  
เนืั�องจากมาตรการโรคุ้โคุ้ว่ดิี-19

7. การสัิ่ญจรของพนัักงานั  7,076 ข�อมลูจากการสิ่ำารว่จพนัักงานั

 9. การขนัส่ิ่งและการกระจายสิิ่นัคุ้�าปลายนัำา  42,913 ข�อมลูกิจกรรมจากการขนัส่ิ่งภัายนัอก

 11. การใช�สิิ่นัคุ้�าที�ขายไป  1,783 ข�อมลูเกี�ยว่กับ CO2 ในัผลิตภััณฑ์์ที�ขายไป

 12. การดีแูลสิิ่นัคุ้�าที�หมดีอายก้ารใช�งานั  257,215 ข�อมลูเกี�ยว่กับว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์ที�นัำามารไีซ่เคิุ้ล

15. การลงทน้ั  23,077 ข�อมลูกิจกรรมการปล่อยมลพิษที�รายงานัโดียการลงทน้ั

โครงการสำาคัญ

การปิระเมูนิความูยุั�งยุนืทางนำา (WSA): 

ภัายใต�เสิ่าหลักที� 1 การปรบัตัว่เพื�อรบัมือกับการเปลี�ยนัแปลง
ที�เกี�ยว่ข�องกับสิ่ภัาพภัมูอิากาศ และการเปน็ัต�นัแบบในัการเปน็ั
ผู�พิทักษ์นัำาและมส่ีิ่ว่นัรว่่มในัการดีำาเนิันัการรว่่มกับหน่ัว่ยงานั
ที�เกี�ยว่ข�องในัการจดัีการนัำาที�มปีระสิิ่ทธภิัาพและทั�ว่ถึูง ไทยเบฟ
ยงัคุ้งเดิีนัหนั�าการประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัทางนัำา (WSA) ทั�ว่ทั�งบรษัิท 
และในัป ี2564 โรงงานัอกี 9 แห่งไดี�เข�ารว่่มดีำาเนิันัการประเมินั
คุ้ว่ามยั�งยนืัทางนัำา เพื�อปรบัตัว่กับคุ้ว่ามเคุ้รยีดีเรื�องนัำาและคุ้ว่าม
ขาดีแคุ้ลนันัำาที�เพิ�มขึ�นั การประเมนิัดัีงกล่าว่ชว่่ยเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพ
การใช�นัำาและมองเห็นัโอกาสิ่ที�จะเติมเต็มนัำาให�กับแหล่งนัำา นัอกจากนีั� 
ยงัให�การสิ่นัับสิ่นัน้ั “ชม้ชนั” เสิ่าหลักที� 3 ของไทยเบฟ โดียการ
เข�าไปมีส่ิ่ว่นัรว่่มในัชม้ชนั เพื�อให�เข�าใจถึูงผลกระทบของการดีำาเนิันั
งานัของไทยเบฟที�มต่ีอล้ม่นัำาและรว่่มมอืกับชม้ชนัในัการปกปอ้ง
ล้่มนัำาที�สิ่ำาคัุ้ญไดี�ดีียิ�งขึ�นั โดียภัายในัป ี2566 ไทยเบฟมีแผนัที�จะ
ดีำาเนิันัการประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัทางนัำาให�กับโรงงานัทก้แห่งในัประเทศ

โครงการหลังคาพลังงานแสงอาทิตยุ:์ 

เสิ่าหลักที� 2 ของกลย้ทธด์ี�านัสิ่ภัาพภัมูิอากาศ "การบรรเทาการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศ" ไทยเบฟยังคุ้งทำางานัต่อไปเพื�อ
บรรลเ้ป้าหมายการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกของบรษัิท
ในัปี 2568 โดียไทยเบฟไดี�บรรลเ้ฟสิ่ที� 1 ของโคุ้รงการหลังคุ้า
พลังงานัแสิ่งอาทิตย์ซ่ึ�งก่อให�เกิดีกำาลังการผลิตรว่ม 5 เมกะว่ตัต์ 
ไทยเบฟมีอกี 3 เฟสิ่ที�ว่างแผนัไว่�ในัช่ว่ง 3 ปีข�างหนั�า ซ่ึ�งจะนัำาไปสิู่่
การติดีตั�งหลังคุ้าพลังงานัแสิ่งอาทิตยทั์�งหมดี 20.6 เมกะว่ตัต์ และ
การลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกถึูง 13,800 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี
เทียบเท่าต่อป ี ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่ การนัำาพลังงานัทดีแทนัมาใช�
ในัการดีำาเนิันังานัมีคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อการเปลี�ยนัถู่ายสิู่่เศรษฐกิจ
คุ้ารบ์อนัตำา และยงัแสิ่ดีงให�เห็นัถึูงโอกาสิ่ในัการลดีคุ่้าใช�จา่ยในั
การดีำาเนิันังานัอกีดี�ว่ย

แนวปิฏิิบติัด้านเศรษฐกิจัหมูนุเวยีุน: 

เพื�อลดีผลกระทบของปรมิาณขยะที�เพิ�มขึ�นัทั�งบนับกและในัมหาสิ่มท้ร 
ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะลดีของเสีิ่ยและการปล่อยมลพิษ โดียการลดี
บรรจภั้ัณฑ์์ การนัำาขว่ดีกลับมาใช�ใหม่ และการเก็บขยะ ส่ิ่ว่นัหนึั�งของ
กลย้ทธ์เศรษฐกิจหม้นัเว่ยีนัที�ไทยเบฟไดี�ดีำาเนิันัการคืุ้อ โคุ้รงการ
ลดีบรรจภั้ัณฑ์์ และนัำาขว่ดีแก�ว่กลับมาใช�ซ่ำาและซ่ื�อคืุ้นัเศษแก�ว่ พลาสิ่ติก 
PET กระดีาษ กระดีาษแข็ง และอะลมูเินีัยม จากคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ของโรงงานั
รไีซ่เคิุ้ลเศษแก�ว่แห่งแรกที�จงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอีย้ธยา ในัปี 2561 
ทำาให�ไทยเบฟไดี�เพิ�มกำาลังการผลิตสิ่ำาหรบัการดีำาเนิันังานัเศรษฐกิจ
หมน้ัเว่ยีนัในัป ี2564 ดี�ว่ยการเปดิีโรงงานัรไีซ่เคิุ้ลเศษแก�ว่แห่งใหม่
ในัจงัหว่ดัีนัคุ้รราชสีิ่มาซ่ึ�งเปน็ัจงัหว่ดัีที�ถืูอเปน็ัประตสูิู่่ภัาคุ้ตะว่นััออก
เฉียงเหนืัอของประเทศไทย มีพื�นัที�รองรบัขนัาดีใหญ่สิ่ำาหรบัการ
รไีซ่เคิุ้ลบรรจภั้ัณฑ์์ และในัอกีไม่กี�ปขี�างหนั�าโรงงานัแห่งนีั�จะสิ่นัับสิ่นัน้ั
โคุ้รงการลดีของเสีิ่ยและการปล่อยมลพิษของไทยเบฟ และให�โอกาสิ่
ในัการสิ่ร�างรายไดี�แก่ชม้ชนัในัภัมิูภัาคุ้

75บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564
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ลดมูลพิษจัากผลิตภัณฑ์์ข้องไทยุเบฟ

ไทยเบฟมีคุ้ว่ามยนิัดีีที�ผู�บรโิภัคุ้ให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญเกี�ยว่กับผลกระทบ
ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมจากสิิ่นัคุ้�าอป้โภัคุ้บรโิภัคุ้มากขึ�นั ไทยเบฟยงัคุ้ง
ทำางานัรว่่มกับองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก (องค์ุ้การ
มหาชนั) ของประเทศไทย (TGO) รว่มถึูงองค์ุ้กรอื�นั ๆ อยา่งต่อเนืั�อง 
เพื�อลดีการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีของผลิตภััณฑ์์ เช่นั 
ไทยเบฟสิ่ามารถูยนืัยนััไดี�ว่า่ ผลิตภััณฑ์์มผีลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม
ในัระดัีบตำา สิ่ร�างคุ้ว่ามเข�าใจให�กับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ท่านั และ
เสิ่รมิสิ่ร�างสิ่ถูานัะของบรษัิทในัฐานัะผู�นัำาอ้ตสิ่าหกรรมดี�านั
คุ้ว่ามยั�งยนืัดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อม ผลิตภััณฑ์์ต�องแสิ่ดีงให�เห็นัถึูง
การลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกขั�นัตำา ไม่นั�อยกว่า่ 2% จากปฐีานั 
เพื�อให�สิ่ามารถูไดี�การรบัรองว่า่เป็นัผลิตภััณฑ์์ "คุ้ารบ์อนัตำา" 

ผ่านัโคุ้รงการ "ลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์"  โดียในัป ี2564 
ผลิตภััณฑ์์ "คุ้ารบ์อนัตำา" ของไทยเบฟมีส่ิ่ว่นัหลีกเลี�ยงการ
ปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 30,007 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า 
ทั�งนีั� ไทยเบฟไดี�จดีทะเบียนัผลิตภััณฑ์์จำานัว่นัมากในัโคุ้รงการ 
“คุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์” โดียประกาศการปล่อยมลพิษ
ของผลิตภััณฑ์์อยา่งโปรง่ใสิ่ เพื�อให�ผู�บรโิภัคุ้และผู�ถืูอห้�นัไดี�รบัข�อมูล
อย่างคุ้รบถู�ว่นั นัอกจากนีั�โรงงานัหลายแห่งยังขึ�นัทะเบียนักับ
โคุ้รงการ "คุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ขององค์ุ้กร" เพื�อว่ดัีปรมิาณ
การปล่อยมลพิษประจำาป ีในัขอบเขตที� 1, 2 และ 3 

11 บรษัิท
ไดี�รบัเคุ้รื�องหมาย 
คุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์
ขององค์ุ้กร

107 ผลิตภัณฑ์์
ไดี�รบัเคุ้รื�องหมายคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภััณฑ์์

38 ผลิตภัณฑ์์
ไดี�รบัฉลากลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์

ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

•  ในัปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึูง 9.9% เมื�อเทียบเปน็ัรายปใีนัขอบเขต 1 และ
ขอบเขต 2 ซ่ึ�งส่ิ่งผลให�โดียรว่มลดีลง 14.1% เมื�อเทียบกับปฐีานั 2562 ซ่ึ�งหมายคุ้ว่ามว่า่ไทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกตามเปา้หมายไดี�ก่อนักำาหนัดี 

•  หลังจากคัุ้ดีกรองการปล่อยมลพิษทางอ�อมกับพันัธมติรทางธร้กิจ ไทยเบฟไดี�รว่บรว่มและเปดิีเผยข�อมลู 10 หมว่ดีหมู ่จาก 15 หมว่ดีหมู่
ที�เกี�ยว่ข�องกับการดีำาเนิันังานัของไทยเบฟ การปล่อยมลพิษทางอ�อมโดียรว่มของไทยเบฟเท่ากับ 48.3%

•  ในัปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟไดี�เปดิีเผยคุ้ว่ามม้่งมั�นัในัเรื�องผลกระทบเชงิบว่กดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพและการไม่มีส่ิ่ว่นัในัการ
ตัดีไม�ทำาลายป่า ไทยเบฟเล็งเห็นัถึูงคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญของการอนั้รกัษ์คุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพเพื�อลดีผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูอิากาศ และรบัประกันัการผลิตสิิ่นัคุ้�าเกษตรที�มเีสิ่ถีูยรภัาพซ่ึ�งมคีุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อกระบว่นัการผลิตของไทยเบฟ

•  ไทยเบฟหลีกเลี�ยงการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีไดี� 332,918 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า ในัป ี2564 ผ่านัโคุ้รงการซ่ื�อคืุ้นับรรจภั้ัณฑ์์
รว่ม 316,470 ตันั โดียเปลี�ยนัเสิ่�นัทางจากหลม้ฝ่งักลบมาใช�ใหมแ่ละรไีซ่เคิุ้ล ซ่ึ�งเปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�งของกลยท้ธเ์ศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัของบรษัิท
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ก้าวสู่ปิ ี2568

ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีเปา้หมายการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศตาม
หลักว่ทิยาศาสิ่ตร ์ (Science-Based Targets Initiative - SBTi) 
ภัาระหนั�าที�คุ้รอบคุ้ลม้การลดีการปล่อยก๊าซ่ในัขอบเขต 1 และ
ขอบเขต 2 โดียสิิ่�นัเชงิ 15% ภัายในัป ี2568 โดียมปี ี2562 เปน็ัปฐีานั

•  ในัปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกในัขอบเขตที� 1 และขอบเขตที� 2 ลดีลง 9.9% 
จากปก่ีอนัหนั�า

•  ไทยเบฟไดี�บรรลก้ารประเมนิัการปล่อยมลพิษในัขอบเขต 3 และมี
แผนัที�จะรว่มเข�าไว่�ในัเปา้หมายทางว่ทิยาศาสิ่ตรใ์นัอนัาคุ้ต

•  ไทยเบฟมคีุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�งหมดี
ของบรษัิทเพิ�ม เชน่ั แผนัสิ่ำาหรบัโคุ้รงการก๊าซ่ชวี่ภัาพอกีสิ่ามโคุ้รงการ
และกำาลังการผลิตหลังคุ้าพลังงานัแสิ่งอาทิตยอ์กี 15.6 เมกะว่ตัต์
ภัายในัป ี2568

ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

ดี�ว่ยการดีำาเนิันัการและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมิูอากาศที�มีประสิิ่ทธภิัาพ ไทยเบฟมีส่ิ่ว่นัสิ่นัับสิ่นัน้ั

เปิา้หมูายุที� 13 การรบัมูือการเปิลี�ยุนแปิลงสภาพภมููิอากาศ

เปิา้หมูายุที� 14 การใชป้ิระโยุชน์จัากมูหาสมูทุรและทรพัยุากร 
 ทางทะเล

เปิา้หมูายุที� 15 การใชป้ิระโยุชน์จัากระบบนิเวศทางบก

14.1 ภัายในัปี 2568 ป้องกันัและลดีมลพิษทางทะเลทก้ประเภัท 
โดียเฉพาะกิจกรรมบนัแผ่นัดิีนั รว่มถึูงซ่ากปรกัหักพังทางทะเล
และมลพิษของสิ่ารอาหาร (nutrient pollution)

15.1. สิ่ร�างหลักประกันัว่า่จะมกีารอนัร้กัษ์ การฟื� นัฟู และการใช�ระบบ
นิัเว่ศบนับกและในันัำาจดืีในัแผ่นัดิีนั รว่มทั�งบรกิารทางระบบนิัเว่ศ
ที�ยั�งยนืั เฉพาะอยา่งยิ�ง ปา่ไม� พื�นัที�ช้ม่นัำา ภัเูขา และเขตแห�งแล�ง 
โดียเปน็ัไปตามข�อบงัคัุ้บภัายใต�คุ้ว่ามตกลงระหว่า่งประเทศ

15.2 ส่ิ่งเสิ่รมิการดีำาเนิันัการดี�านัการบรหิารจดัีการปา่ไม�ทก้ประเภัท
อยา่งยั�งยนืั หยด้ียั�งการตัดีไม�ทำาลายปา่ ฟื� นัฟูปา่ที�เสืิ่�อมโทรม และ
เพิ�มการปลกูปา่และฟื� นัฟูปา่ทั�ว่โลก

15.9. ภัายในัปี 2563 บูรณาการมูลคุ่้าของระบบนิัเว่ศและ
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพเข�าไปสิู่่การว่างแผนั กระบว่นัการ
พัฒนัา ยท้ธศาสิ่ตรก์ารลดีคุ้ว่ามยากจนั และบญัชทัี�งระดัีบท�องถิู�นั
และระดัีบประเทศ

โดียเนั�นัเปา้หมายยอ่ยต่อไปนีั�

13.1. เสิ่รมิภัมูติ�านัทานัและขดีีคุ้ว่ามสิ่ามารถูในัการปรบัตัว่ต่ออนััตราย
และภััยพิบติัทางธรรมชาติที�เกี�ยว่ข�องกับภัมูอิากาศในัทก้ประเทศ
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การจดัการด้านพลังงาน
กลยท้ธก์ารจดัีการดี�านัพลังงานัที�เข�มแข็งจะชว่่ยส่ิ่งเสิ่รมิการใช�พลังงานั
ภัายในัองค์ุ้กรอยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพและการดีำาเนิันัธร้กิจที�รบัผิดีชอบต่อ
สิิ่�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งนัำาไปสิู่่การลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกเพื�อรบัมือกับการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ ไทยเบฟไดี�เพิ�มสัิ่ดีส่ิ่ว่นัการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั
พร�อมกับนัำานัว่ตักรรมที�เหมาะสิ่มมาใช�เพื�อลดีการใช�พลังงานั

ไทยเบฟตระหนัักถึูงปญัหาจากสิ่ภัาว่ะโลกร�อนัที�กำาลังเผชญิอยูใ่นัปจัจบั้นั รว่มถึูง
ข�อตกลงการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศระหว่า่งประเทศและการผลักดัีนัเพื�อ
ลดีการพึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิ ไทยเบฟไดี�คุ้ำานึังถึูงคุ้ว่ามเสีิ่�ยงและโอกาสิ่จาก 
แนัว่โนั�มดัีงกล่าว่ และประเมินัผลกระทบที�อาจส่ิ่งผลต่อการดีำาเนิันัธ้รกิจและ
ต�นัทน้ัที�เกิดีจากการปรบัเปลี�ยนัจากการใช�เชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิไปสิู่่การใช�พลังงานั
สิ่ะอาดี การพึ�งพาเชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิเพื�อเปน็ัแหล่งพลังงานัหลักเพียงอยา่งเดีียว่
จะส่ิ่งผลให�ต�นัทน้ัการขนัส่ิ่งและการบำารง้รกัษาเพิ�มขึ�นัในัอนัาคุ้ต อยา่งไรก็ตาม
การลงทน้ัในัพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั นัอกจากจะชว่่ยลดีต�นัทน้ัดัีงกล่าว่แล�ว่ ยงัมี
ส่ิ่ว่นัชว่่ยในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกอกีดี�ว่ย

ในัการจดัีการเรื�องการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับ
การจดัีการดี�านัพลังงานัตลอดีทก้ขั�นัตอนัการดีำาเนิันัการและห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า 
กลยท้ธห์ลักที�นัำามาใช�คืุ้อ เพิ�มสัิ่ดีส่ิ่ว่นัของการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั/พลังงานั
สิ่ะอาดี ลงทน้ัในันัว่ตักรรมเทคุ้โนัโลยแีละเคุ้รื�องจกัร และสิ่ร�างพันัธมิตรที�ดีี
กับคุู้คุ่้�าและธร้กิจอื�นั ๆ 



2564 ภารกิจัสำาคัญ 

แนวทางการบรหิารจัดัการ

การใชพ้ลังงานอยุา่งมูีปิระสิทธ์ภิาพ

ไทยเบฟเริ�มจดัีทำาโคุ้รงการประเมินัประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานักับทก้กล้่มธร้กิจเพื�อหาแนัว่ปฏิิบัติในัการลดีการใช�พลังงานั ซ่ึ�งแนัว่ปฏิิบัติ
ของไทยเบฟรว่มถึูงการใช�แหล่งพลังงานัที�เหมาะสิ่ม การใช�เทคุ้โนัโลยแีละการลงทน้ัในัแหล่งพลังงานัคุ้ารบ์อนัตำา เพื�อให�องค์ุ้กรลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกและไม่พึ�งพาการใช�เชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิ

โครงการพลังงานแสงอาทิตยุ์

โคุ้รงการติดีตั�งแผงพลังงานัแสิ่งอาทิตย์บรเิว่ณหลังคุ้าอาคุ้าร
เพื�อผลิตกระแสิ่ไฟฟ้าให�กับโรงงานัในัประเทศรว่ม 29 แห่ง 
ซ่ึ�งการติดีตั�งจะแล�ว่เสิ่รจ็ในัป ี 2568

โคุ้รงการเฟสิ่ 1 ไดี�เริ�มขึ�นัเมื�อปีที�แล�ว่ที�โรงงานั 5 แห่ง ไดี�แก่ 
โรงเบียรใ์นัจงัหว่ดัีกำาแพงเพชร อำาเภัอบางบาล และอำาเภัอว่งันั�อย 
จงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอีย้ธยา โรงงานัเคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์
ในัจงัหว่ดัีสิ่ระบ้ร ีและโรงงานัอาหารในัจงัหว่ดัีชลบ้ร ีรว่มกำาลัง
การผลิตไฟฟา้พลังงานัแสิ่งอาทิตยทั์�งสิิ่�นั 5 เมกะว่ตัต์ แผงพลังงานั
แสิ่งอาทิตยที์�ติดีตั�งสิ่ามารถูผลิตไฟฟา้ไดี� 3,881 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง 
(MWh) ซ่ึ�งชว่่ยลดีการใช�ไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่ิ่ว่นัภัมิูภัาคุ้ (กฟภั.) 
ไดี�เท่ากับ 13.52 ล�านับาท และลดีปรมิาณการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 
2,197 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี

โคุ้รงการเฟสิ่ 2 คุ้รอบคุ้ล้มโรงงานัสิ่้ราและโรงงานัเคุ้รื�องดืี�ม
ไม่มีแอลกอฮอล์คุ้ว่บคุู้่ไปกับการขยายโคุ้รงการเฟสิ่ 1 โดียมี
เป้าหมายผลิตไฟฟ้าให�ไดี� 15.6 เมกะว่ัตต์  มีมูลคุ่้าเทียบเท่า 
73 ล�านับาท และลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกลงไดี�ถึูง 11,800 
ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี ทั�งนีั� รว่มมูลคุ่้าการลงทน้ั
ในัโคุ้รงการนีั�ประมาณ 315 ล�านับาท 
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โครงการสำาคัญ

โครงการโรงงานผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพ (Biogas) 
ในปิระเทศ: 

ป ี2564 ไทยเบฟไดี�ขยายโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภัาพเปน็ั 7 แห่ง 
โดียไดี�เริ�มดีำาเนิันัการเพิ�มเติมที�โรงงานัสิ่ร้าจงัหว่ดัีหนัองคุ้ายและ
จงัหว่ดัีนัคุ้รสิ่ว่รรค์ุ้

โรงงานัผลิตก๊าซ่ชีว่ภัาพใช�นัำากากส่ิ่าซ่ึ�งเป็นัผลพลอยไดี�จาก
กระบว่นัการผลิตแอลกอฮอล์มาใช�ในัการผลิตก๊าซ่ชวี่ภัาพซ่ึ�งเปน็ั
พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัในัการผลิตไอนัำาแทนัเชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิ โคุ้รงการนีั�
ประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการผลิตพลังงานัคุ้ว่ามร�อนัจากก๊าซ่ชวี่ภัาพ
ไดี�สิ่งูถึูง 332,648,627 เมกะจลู (MJ) ซ่ึ�งชว่่ยลดีการใช�นัำามนััเชื�อเพลิง
ลงไดี�ถึูง 10.39 ล�านัลิตรต่อป ีเทียบเท่ากับ 145 ล�านับาท  นัอกจากนีั�
ทก้ปไีทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
ไดี� 32,585  ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า และก๊าซ่ชวี่ภัาพส่ิ่ว่นัเกินั
จากคุ้ว่ามต�องการผลิตไอนัำายงัสิ่ามารถูนัำาไปใช�ผลิตกระแสิ่ไฟฟา้
ไดี�อกี 8,393 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง (MWh) เพื�อจำาหน่ัายให�กับการไฟฟา้
ส่ิ่ว่นัภัมูภิัาคุ้ไดี�อกีดี�ว่ย

การนำาพลังงานกลับมูาใชใ้หมูจ่ัากการระเหยุ
คารบ์อนไดออกไซด์เหลวสู่ระบบทำาความูเยุน็ 
(นำาข้องเสียุกลับมูาใชใ้หมู)่

บรษัิท เบียรทิ์พยบ์รวิ่เว่อรี� (1991) จำากัดี รว่่มกับกรมพัฒนัา
พลังงานัทดีแทนัและอนัร้กัษ์พลังงานั (พพ.) สัิ่งกัดีกระทรว่งพลังงานั 
ในัการใช�การระเหยคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเหลว่สิ่ำาหรบัระบบทำาคุ้ว่ามเยน็ั 
ในักระบว่นัการผลิตเบียร ์ไกลคุ้อล (Glycol) ทำาหนั�าที�เป็นั
สิ่ารทำาคุ้ว่ามเยน็ั และไกลคุ้อลจะมอีณ้หภัมูสิิ่งูขึ�นัก่อนัที�จะถูกูส่ิ่ง

กลับเข�าสิู่่ระบบทำาคุ้ว่ามเย็นั การระเหยของก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี
เหลว่จะปล่อยอากาศเยน็ัซ่ึ�งจะไปชว่่ยลดีอ้ณหภัูมิของไกลคุ้อล เป็นัผล
ให�คุ้ว่ามร�อนัที�ระบายออกจากระบบทำาคุ้ว่ามเยน็ัของโรงงานัถูกูนัำาไปใช�
ในัจด้ีอื�นัของโรงงานัไดี�

ในัปี 2564 กระบว่นัการนีั�สิ่ามารถูลดีการใช�พลังงานัลง 950,217 
เมกะจลู อกีทั�งยงัชว่่ยลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�เท่ากับ 158 ตันั
คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี การลงท้นัสิ่ำาหรบัโคุ้รงการนีั�
ประมาณ 1.7 ล�านับาท และไดี�รบัการสิ่นัับสิ่นัน้ัเพิ�มเติม 350,000 บาท
จากกรมพัฒนัาพลังงานัทดีแทนัและอนัร้กัษ์พลังงานั (พพ.) กระทรว่ง
พลังงานั โดียรว่มโคุ้รงการนีั�สิ่ามารถูลดีคุ่้าไฟไดี�ประมาณ 1.2 ล�านับาท

โครงการติดต้ังหมูอ้ไอนำาแบบไหลทางเดียุว 
(Once Through Boiler)

โรงงานัผลิตสิ่ร้า เบยีร ์เคุ้รื�องดืี�มไมม่แีอลกอฮอล์ และอาหารหลายแห่ง
ไดี�ติดีตั�งหม�อไอนัำาแบบไหลทางเดีียว่เพื�อเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพในัการใช�
พลังงานัและลดีการใช�เชื�อเพลิงที�ไมห่มน้ัเว่ยีนั จากโคุ้รงการนีั�สิ่ามารถู
ลดีการใช�นัำามนััเตาไดี� 0.41 ล�านัลิตรต่อป ีเทียบเท่า 8.29 ล�านับาท และ
ลดีการใช�ถู่านัหินัลง 4,392 ตันัต่อป ีเท่ากับ 16.37 ล�านับาท และลดี
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�มากถึูง 11,425 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี
เทียบเท่าต่อปี

โคุ้รงการโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภัาพในัจงัหว่ดัีนัคุ้รสิ่ว่รรค์ุ้
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โครงการปิระหยุดัพลังงาน

ไทยเบฟส่ิ่งเสิ่รมิการลงทน้ัในัโคุ้รงการพัฒนัานัว่ตักรรมและเทคุ้โนัโลยีเพื�อให�เกิดีการใช�พลังงานัอย่างมีประสิิ่ทธภิัาพสิู่งสิ่้ดี 

ติดต้ังระบบมูอเตอรป์ิระสิทธ์ภิาพสูง 
(High Motor Efficiency)

276.71 เมกะว่ตัต์ต่อปี

เปิลี�ยุนมูาใชห้ลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode)

537.50 เมกะว่ตัต์ต่อปี

ลดการใชไ้อนำาสำาหรบัทำาความูสะอาดท่อและถัง 
ที�ใชใ้นกระบวนการผลิตเบียุร ์(CIP wort way)

397.51 เมกะว่ตัต์ต่อปี

ติดต้ังระบบปิรบัอากาศแบบแยุกส่วน 
เพื�อทดีแทนัระบบปรบัอากาศแบบศนูัยร์ว่ม

699.13 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การปิดิระบบอดัอากาศในวนัที�ไมูมู่กีารผลิต 414.43 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การติดต้ังอปุิกรณ์ควบคมุูความูเรว็รอบมูอเตอร ์
(Variable Frequency Drives: VSD) 
และการปิรบัปิรงุปิระสิทธ์ภิาพข้องเครื�องจักัร

499.68 เมกะว่ตัต์ต่อปี

ดี�ว่ยการดีำาเนิันัการและคุ้ว่ามม้่งมั�นัของไทยเบฟในัการขยายประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานั ไทยเบฟกำาลังก�าว่ไปสิู่่สัิ่งคุ้มพลังงานัสิ่ะอาดี
โดียไม่พึ�งพาการใช�เชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิและสิ่ร�างประโยชน์ัให�กับชม้ชนัโดียรว่ม

ข้บัเคลื�อนด้วยุวสัิยุทัศน์ PASSION 2025
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ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

การจัดัการพลังงาน ปิ ี2564 

อตัราการใชพ้ลังงานต่อหน่วยุผลิตภัณฑ์์ข้อง
กลุ่มูธ์รุกิจัเครื�องดื�มู 

271.06 เมกะจลูต่อหน่ัว่ยเฮกโตลิตร

อตัราการใชพ้ลังงานต่อหน่วยุ
ผลิตภัณฑ์์ข้องกลุ่มูธ์รุกิจัอาหาร 

8.16 เมกะจลูต่อหน่ัว่ยกิโลกรมั

กลุ่มูธ์รุกิจัอาหาร
สัิ่ดีส่ิ่ว่นัการใช�พลังงานั (เมกะจลูต่อหน่ัว่ยกิโลกรมั)

พลังงานั
หมน้ัเว่ยีนั

พลังงานั 
สิิ่�นัเปลือง

พลังงานั 
ทั�งหมดี

8
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2

0

2561 2562 2563 2564

0 0.0007 0.0008 0.3500

6.83 6.93 6.9307

8.14
7.80

6.83

8.1408 8.1600

อตัราการใชพ้ลังงาน / หน่วยุผลิตภัณฑ์์ (รว่มถึูงพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั พลังงานัสิิ่�นัเปลือง และพลังงานัทั�งหมดี 
ตั�งแต่ป ี2561 ถึูง 2564

กลุ่มูธ์รุกิจัเครื�องดื�มู
สัิ่ดีส่ิ่ว่นัการใช�พลังงานั (เมกะจลูต่อหน่ัว่ยเฮกโตลิตร)

พลังงานั
หมน้ัเว่ยีนั

พลังงานั 
สิิ่�นัเปลือง

พลังงานั 
ทั�งหมดี
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0
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33.34

64.32 75.83

170.99 180.57
170.17 174.53

204.33
244.89 245.97

271.06

96.53

รางวลั

บรษัิท คุ้อสิ่มอสิ่ บรวิ่เว่อร ี(ประเทศไทย) จำากัดี ในัจงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอียธ้ยา ไดี�รบัรางว่ลัรองชนัะเลิศ
อนััดัีบ 2 ประเภัทโคุ้รงการที�ไมเ่ชื�อมโยงกับระบบสิ่ายส่ิ่งไฟฟา้ (Off-Grid) จากการประกว่ดี ASEAN 
Energy Awards ซ่ึ�งเปน็ัรางว่ลัสิ่งูสิ่ด้ีของภัมิูภัาคุ้เอเชยีตะว่นััออกเฉียงใต� เพื�อสิ่นัับสิ่นัน้ัและ
สิ่ร�างการยอมรบัจากภัาคุ้เอกชนัให�มากขึ�นั รว่มถึูงการมีส่ิ่ว่นัรว่่มและคุ้ว่ามสิ่นัใจในัการพัฒนัา
พลังงานัของภัมูภิัาคุ้อาเซ่ยีนัรว่่มกับภัาคุ้เอกชนัในัการมอบ ASEAN Renewable Energy Project 
Awards โคุ้รงการก๊าซ่ชวี่ภัาพจากระบบบำาบดัีนัำาเสีิ่ยชนิัดีไมใ่ช�อากาศแบบ (Upflow Anaerobic 
Sludge  Blanket: UASB) จะถูกูนัำามาใช�เปน็ัเชื�อเพลิงในัการผลิตไอนัำาแทนัเชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิ 
ส่ิ่งผลให�สิ่ามารถูลดีการใช�ถู่านัหินัไดี�ถึูง 424,871 กิโลกรมัต่อปี คิุ้ดีเป็นั 1.27 ล�านับาท และ
ลดีใช�การพลังงานัลง 10,637,290.65 เมกะจลูต่อป ีซ่ึ�งเทียบเท่ากับการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
สิ่งูถึูง 1,075 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี
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ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

ดี�ว่ยคุ้ว่ามม้่งมั�นัในัการเปลี�ยนัแปลงจากการใช�เชื�อเพลิงฟอสิ่ซ่ลิ
ไปเปน็ัแหล่งพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั เพื�อลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 
ไทยเบฟจงึมีส่ิ่ว่นัรว่่มในั:

7.3 ส่ิ่งเสิ่รมิการปรบัปรง้ประสิิ่ทธภิัาพการใช�พลังงานัของโลก
ให�เพิ�มขึ�นั 2 เท่า ภัายในัป ี2573

8.4 พัฒนัาคุ้ว่ามมีประสิิ่ทธภิัาพในัการใช�ทรพัยากรของโลกในัการ
บรโิภัคุ้และการผลิต และพยายามที�จะตัดีคุ้ว่ามเชื�อมโยงระหว่า่ง
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการทำาให�สิิ่�งแว่ดีล�อมเสืิ่�อมโทรม 
ซ่ึ�งเป็นัไปตามกรอบการดีำาเนิันังานั 10 ปีของแผนัการทำางานั
เพื�อการบรโิภัคุ้และการผลิตที�ยั�งยนืั โดียมีประเทศที�พัฒนัาแล�ว่
เปน็ัผู�นัำาในัการดีำาเนิันัการไปจนัถึูงป ี2573

12.2 บรรลก้ารจดัีการที�ยั�งยนืัและการใช�ทรพัยากรทางธรรมชาติ
อยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพ ภัายในัป ี2573

12.5 ลดีการผลิตของเสีิ่ยโดียการป้องกันั การลดี การแปรรูป
เพื�อนัำากลับมาใช�ใหม่ และการนัำามาใช�ซ่ำาภัายในัป ี2573

13.1 เสิ่รมิภัูมิต�านัทานัและขีดีคุ้ว่ามสิ่ามารถูในัการปรบัตัว่
ต่ออนััตรายและภััยพิบัติทางธรรมชาติที�เกี�ยว่ข�องกับภัมูิอากาศ
ในัทก้ประเทศ

ก้าวสู่ปิ ี2568

ทิศทางการดำาเนินงาน

•  ขยายการใช�เคุ้รื�องจกัรและระบบประหยดัีพลังงานัไปยงั 
กล้ม่ผลิตภััณฑ์์อื�นั ๆ นัอกเหนืัอจากกล้ม่สิ่ร้าและเบียร์

•  เพิ�มการใช�พลังงานัสิ่ะอาดีจากแผงพลังงานัแสิ่งอาทิตย์
•  ลงทน้ัในัพลังงานัสิ่ะอาดีทางเลือกรปูแบบอื�นั

เปิา้หมูายุ

40%
ใชพ้ลังงานหมูนุเวยีุน

เปิา้หมูายุ 7: เข้้าถึงพลังงานสะอาด

เปิา้หมูายุ 8: งานที�มูีคณุค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจั

เปิา้หมูายุ 12:  การมูีแบบแผนการผลิตและการบรโิภค
อยุา่งมูีความูรบัผิดชอบ

เปิา้หมูายุ 13: การรบัมูือการเปิลี�ยุนแปิลงสภาพภมููิอากาศ
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การพิทักษ์์และฟื้้� นฟูื้แหล่งนำา
แหล่งนัำาของโลกอยูใ่นัภัาว่ะว่กิฤตมากขึ�นั ทั�งปญัหาการขาดีแคุ้ลนันัำา นัำาท่ว่ม 
และมลพิษทางนัำา ที�ส่ิ่งผลกระทบต่อการดีำารงชวี่ติและเศรษฐกิจ ไทยเบฟเล็งเห็นั
ถึูงผลกระทบที�อาจเกิดีขึ�นัในัระยะสัิ่�นัและระยะยาว่ จงึม้ง่เนั�นัการกำาหนัดีแนัว่ทาง
การบรหิารจดัีการนัำาอยา่งยั�งยนืั ผ่านัการประเมนิัผลกระทบจากการใช�นัำาและ
โคุ้รงการนัว่ตักรรมในัระดัีบโรงงานัและชม้ชนั ทั�งนีั� ไทยเบฟม้่งหว่งัที�จะเพิ�ม
ประสิิ่ทธภิัาพการใช�ทรพัยากรอยา่งสิ่งูสิ่ด้ี เพื�อรกัษามาตรฐานัของนัำาสิ่ะอาดีและ
ปกปอ้งแหล่งต�นันัำาที�สิ่ำาคัุ้ญทั�ว่ประเทศ ดี�ว่ยกลไกดัีงกล่าว่ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะ
ปฏิิบติัตามนัโยบายการจดัีการนัำาขององค์ุ้กรในัระยะยาว่ โดียมีจด้ีม้ง่หมายสิ่ร�าง
สิ่มดีล้ระหว่า่งข�อกำาหนัดีทางเศรษฐกิจ สัิ่งคุ้ม และสิิ่�งแว่ดีล�อม เพื�อนัำาไปสิู่่
การปกปอ้งทรพัยากรนัำาที�ยั�งยนืั



ไทยเบฟในัฐานัะที�เปน็ัผู�ผลิตเคุ้รื�องดืี�ม นัำาถืูอเปน็ัทรพัยากรสิ่ำาคัุ้ญในัการผลิตและมคีุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อการบรหิารคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�ว่ยเชน่ักันั ไทยเบฟ
ไดี�ทำาการว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านัการจดัีการนัำา ซ่ึ�งอาจไดี�รบัผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ ทั�งนีั�การเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูอิากาศ
อาจส่ิ่งผลโดียตรงต่อปรมิาณฝ่นั เชน่ั ปรมิาณฝ่นัไมส่ิ่มำาเสิ่มอ การกระจายของปรมิาณนัำาฝ่นัในัพื�นัที�ต่าง ๆ รว่มถึูงปรมิาณฝ่นัที�ลดีลง จากการ
ใช�เคุ้รื�องมือ Aqueduct Global Water Tool ของสิ่ถูาบันัทรพัยากรโลก (World Resources Institute: WRI) พบว่า่โรงงานัร�อยละ 42.22 
ตั�งอยูใ่นัพื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามเคุ้รยีดีดี�านันัำาในัระดัีบสิ่งูถึูงสิ่งูมาก นัอกจากนีั�คุ้ณ้ภัาพนัำายงัมคีุ้ว่ามเสีิ่�ยงสิ่งูเนืั�องมาจากการรก้ลำาของนัำาทะเลเข�าไป
ในัแหล่งนัำาธรรมชาติ ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาอย่างมีประสิิ่ทธภิัาพ เพื�อบรรเทาผลกระทบจากคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดัีงกล่าว่ 
คุ้าดีว่า่ต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานัจะอยูที่�ประมาณ 13.5 ล�านับาท

แนวทางการบรหิารจัดัการ

นัำาเปน็ัทรพัยากรธรรมชาติที�จำาเปน็ัสิ่ำาหรบักระบว่นัการผลิต ในัขณะที�คุ้ว่ามต�องการใช�นัำายงัคุ้งเพิ�มขึ�นั แต่ปรมิาณนัำากลับลดีลง 
เนืั�องจากคุ้ว่ามเสืิ่�อมโทรมของทรพัยากรนัำา มลพิษทางนัำา และผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศ ไทยเบฟเล็งเห็นัถึูง
คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญของการพิทักษ์นัำาเพื�อรกัษาคุ้ณ้ภัาพนัำาให�อยูใ่นัระดัีบสิ่งู และสิ่ามารถูรบัประกันัไดี�ว่า่จะมีปรมิาณนัำาที�เพียงพอสิ่ำาหรบั
การผลิต พร�อมทั�งลดีผลกระทบต่อชม้ชนั ดัีงนัั�นัการบรหิารจดัีการนัำาจงึถืูอเป็นัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�สิ่ำาคัุ้ญอย่างหนึั�ง และไดี�มีการจดัีตั�ง
ระบบตรว่จสิ่อบเพื�อติดีตามปรมิาณและคุ้ณ้ภัาพของนัำาอยา่งใกล�ชดิีเพื�อลดีผลกระทบที�อาจเกิดีขึ�นั โดียการประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านันัำา
ดี�ว่ยเคุ้รื�องมือ Aqueduct Water Risk Atlas จากสิ่ถูาบันัทรพัยากรโลก (World Resources Institute: WRI) แสิ่ดีงให�เห็นัว่า่โรงงานั
ไทยเบฟจำานัว่นัหนึั�งตั�งอยูใ่นัพื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามเคุ้รยีดีของนัำาสิ่งู ดัีงนัั�นัไทยเบฟจงึรว่่มมือกับภัาคุ้รฐัและเอกชนัในัการดีำาเนิันัมาตรการ
ที�จำาเปน็ัเกี�ยว่กับการอนัร้กัษ์และการใช�นัำา
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2564 ภารกิจัสำาคัญ

โครงการปิระเมูนิความูยุั�งยุนืข้องนำาผิวดินและนำาใต้ดิน

ไทยเบฟดีำาเนิันัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยืนัของนัำา (WSA) 
อย่างต่อเนืั�อง ซ่ึ�งคุ้รอบคุ้ลม้ทั�งแหล่งนัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนั
ที�โรงงานัผลิต เพื�อระบ้ผลกระทบและคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�อาจเกิดีขึ�นั
กับธ้รกิจ การประเมินัเชิงลึกนีั�คุ้รอบคุ้ลม้ 4 มิติ ดัีงนีั�

1.  การประเมินัแหล่งนัำาอย่างละเอยีดี รว่มถึูงการประเมินั
คุ้ว่ามพร�อมของแหล่งนัำา และโคุ้รงสิ่ร�างภัายในัของแหล่งนัำา

2.  คุ้ว่ามออ่นัไหว่ของพื�นัที�ล้ม่นัำาโดียคุ้ำานึังถึูงปจัจยัทางสัิ่งคุ้ม
และสิิ่�งแว่ดีล�อม

3.  ภััยธรรมชาติที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา เชน่ั ภััยแล�ง นัำาท่ว่ม เปน็ัต�นั และ
4.  คุ้ณ้ภัาพของแหล่งนัำา

การประเมินันีั�คุ้รอบคุ้ลม้เปน็ัระยะเว่ลา 5 ปขี�างหนั�า เพื�อรบัรองว่า่
จะมปีรมิาณนัำาที�พอเพียงในัการปฏิิบติัการของโรงงานัผลิต ซ่ึ�งมี
ขั�นัตอนัการศึกษาดัีงนีั�

คุ้ว่ามพอเพียงของนัำา

•  ว่เิคุ้ราะห์และสิ่ร�างแผนัผังของล้ม่นัำาขนัาดีเล็กโดียการจดัีเตรยีม
แผนัที�ดี�ว่ยการใช�ภัาพถู่ายดีาว่เทียม USGS ASTER GDEM 
Google Earth การลงพื�นัที�และแผนัที�อื�นั ๆ ที�มอียูก่่อนัแล�ว่
ของล้ม่นัำาในับรเิว่ณที�โรงงานัตั�งอยู ่(พื�นัที�ประมาณ 50 - 70 
ตารางกิโลเมตร)

•  รว่บรว่มข�อมลูพื�นัที�ระบายนัำา ชั�นัหินัอ้�มนัำาและจด้ีเก็บกักนัำา 
พื�นัที�รบันัำา สิ่ภัาพทางภัมูศิาสิ่ตร ์การใช�พื�นัที� และสิ่ภัาพบนั
พื�นัดิีนั ประเภัทการเพาะปลกู และรปูแบบการชลประทานั 
ไปจนัถึูงแหล่งที�อาจทำาให�เกิดีมลภัาว่ะทางนัำา

•  ประเมนิัแหล่งนัำาผิว่ดิีนั โดียรว่บรว่มข�อมลูจากหน่ัว่ยงานัราชการ
ที�บรหิารจดัีการแหล่งนัำา เพื�อระบถึู้งลักษณะของแหล่งนัำาผิว่ดิีนั 

•  รว่บรว่มข�อมลูปรมิาณนัำาฝ่นัจากสิ่ถูานีัตรว่จว่ดัีปรมิาณนัำาฝ่นั
ที�ใกล�ที�สิ่ด้ีในัชว่่ง 10-20 ปทีี�ผ่านัมา รว่มทั�งปรมิาณนัำาฝ่นัเฉลี�ย
รายปี คุ้ว่ามเข�มข�นัของปรมิาณนัำาฝ่นั (สิู่งสิ่้ดีและตำาสิ่้ดี) 
จำานัว่นัว่นััฝ่นัตก ข�อมลูการระเหยของนัำา และเหตก้ารณ์
ที�เกี�ยว่ข�องกับปรมิาณนัำาฝ่นัในัชว่่ง 10-20 ปทีี�ผ่านัมา 

•  สิ่ำารว่จสิ่ถูานัที�ตั�งและรายละเอยีดีการใช�นัำาของโรงงานั
ในัการผลิต รว่มถึูงสิ่ถูานัที�เก็บกักนัำา เชน่ั บ่อสิ่ำารองนัำาดิีบ 
ระบบบำาบดัีนัำาเสีิ่ย เปน็ัต�นั

คุ้ณ้ภัาพนัำา 

•  ลงสิ่ำารว่จพื�นัที�ภัายในัและภัายนัอกบรเิว่ณโรงงานั ซ่ึ�งผลการ
สิ่ำารว่จจะถูกูบนััทึกลงในัรายงานัภัาคุ้สิ่นัามและภัาพถู่ายโดียใช�
ว่ธิตีรว่จสิ่อบ ดัีงนีั�

 -  ตรว่จสิ่อบดี�ว่ยสิ่ายตาให�เห็นัถึูงรูปแบบการใช�พื�นัที� 
ข�อกังว่ลดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมจากการใช�พื�นัที� และลักษณะ
ทางกายภัาพต่าง ๆ

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

 -  ตรว่จสิ่อบปจัจยับรรเทาคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับแหล่ง
มลภัาว่ะหลัก

 -  ตรว่จสิ่อบคุ้ณ้ภัาพนัำาทิ�งที�ปล่อยออกจากแต่ละกิจกรรม
ของโรงงานั
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กฎระเบยีบและข�อบงัคัุ้บที�เกี�ยว่ข�องกับการใช�งานัแหล่งนัำา

•  การทบทว่นักฎระเบียบและข�อบังคัุ้บต่าง ๆ เกี�ยว่กับการใช�งานั
แหล่งนัำาผิว่ดิีนัไปจนัถึูงนัโยบายทางดี�านันัำาทั�งในัระดัีบภัมูิภัาคุ้และ
ระดัีบประเทศ และนัโยบายส่ิ่ว่นัภัมิูภัาคุ้เกี�ยว่กับแหล่งนัำาผิว่ดิีนั
สิ่ำาหรบัอต้สิ่าหกรรมต่าง ๆ รว่มถึูงแหล่งนัำาสิ่าธารณะ

•  ทบทว่นัฐานัข�อมลูสิ่าธารณะทางดี�านักฎหมายและข�อบังคัุ้บ
ที�เกี�ยว่ข�อง เพื�อระบถึู้งข�อกังว่ลดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมที�ไดี�รบั
คุ้ว่ามสิ่นัใจจากหน่ัว่ยงานัราชการที�เกี�ยว่ข�องกับล้่มนัำาขนัาดีเล็ก

ทัศนัคุ้ติของผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�เสีิ่ย

•  สิ่ำารว่จมม้มองของชม้ชนัที�อาศัยอยูใ่นัละแว่กรอบ ๆ โคุ้รงการเพื�อ
ทำาคุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับมม้มองของผู�คุ้นัต่อคุ้ว่ามเพียงพอของนัำา
ในัพื�นัที� และมม้มองของชม้ชนัต่อผลกระทบในัการใช�นัำาของ
อต้สิ่าหกรรมและว่ธิบีรรเทาผลกระทบดัีงกล่าว่

•  สิ่ำารว่จว่เิคุ้ราะห์เพิ�มเติมเพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับ
 - ลักษณะทางเศรษฐกิจและสัิ่งคุ้มของพื�นัที� 
 - ประว่ติัการรว่มตัว่กันัทำากิจกรรม/เรยีกร�องของชม้ชนั
 -  มม้มองต่อการเข�ามาของโรงงานัอต้สิ่าหกรรมและคุ้ว่าม

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

ไทยเบฟไดี�ใช�เทคุ้โนัโลยภีัาพถู่ายทางดีาว่เทียมมาเปน็ัเคุ้รื�องมอื
ในัการศึกษาภัมูปิระเทศของล้่มนัำา (Watershed Topography) 
ทิศทางการไหลของนัำา (Flow Direction) การระบายนัำา (Drainage) 
คุ้ว่ามลาดีเอยีงของพื�นัที� (Slope Pattern) ของคุ้ลองชลประทานั 
แม่นัำาลำาคุ้ลอง อา่งเก็บนัำา เขื�อนั และพื�นัที�ใกล�เคีุ้ยงของโรงงานั 
รว่มไปถึูงแนัว่โนั�มการเปลี�ยนัแปลงการใช�พื�นัที�ในัรอบ 10 ปยี�อนัหลัง 
ทำาให�ไทยเบฟสิ่ามารถูว่างกลย้ทธ์การลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงไดี�อย่าง
คุ้รอบคุ้ลม้และเหมาะสิ่มกับสิ่ภัาพท�องถิู�นัและคุ้ว่ามเสีิ่�ยงทั�งในั
ระยะสัิ่�นัและระยะยาว่

ในัปนีีั� ไทยเบฟไดี�ทำาการขยายผลในัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของการใช�
นัำาผิว่ดิีนัและใต�ดิีนัไปในัอกี 9 โรงงานัให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้กล้่มธร้กิจ และ
ในัอนัาคุ้ตไทยเบฟจะขยายผลในัการประเมนิัให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานั
ในัประเทศไทยเพื�อการบรหิารจดัีการนัำาอยา่งยั�งยนืัภัายในัป ี2566

องค์กรผูใ้ชน้ำา

ในัป ี2564 สิ่ำานัักงานัทรพัยากรนัำาแห่งชาติ (สิ่ทนัช.) ไดี�จดัีทำา 
คุ้ว่ามรว่่มมอืที�เรยีกว่า่ 'องค์ุ้กรผู�ใช�นัำา' ที�รว่บรว่มภัาคุ้เกษตรกรรม 
ภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม และภัาคุ้พาณิชยกรรมเข�าดี�ว่ยกันั เพื�อให�เกิดี
การจดัีการทรพัยากรนัำาของประเทศที�ดีีขึ�นั การรเิริ�มนีั�สิ่นัับสิ่นัน้ั
ให�ภัาคุ้ส่ิ่ว่นัต่าง ๆ รว่่มมือกันัในัการแก�ไขปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา 
เชน่ั นัำาท่ว่ม ภััยแล�ง และปญัหาอื�นั ๆ ที�เกี�ยว่ข�องกับการจดัีการนัำา 

ไทยเบฟไดี�ลงทะเบียนัเปน็ัสิ่มาชกิในั 'องค์ุ้กรผู�ใช�นัำา' ในัเขตล้่มนัำา 
12 แห่ง จาก 22 เขตล้ม่นัำาทั�ว่ประเทศ ทั�งนีั�โรงงานัมากกว่า่ 24 แห่ง 
จาก 37 โรงงานัของไทยเบฟใช�นัำาผิว่ดิีนั ซ่ึ�งเปน็ัทรพัยากรที�สิ่ำาคัุ้ญ
ในัการดีำาเนิันัธ้รกิจ ซ่ึ�งบทบาทขององค์ุ้กรผู�ใช�นัำาคืุ้อการใช� 
การพัฒนัาและการบรหิารจดัีการ การบำารง้รกัษา การฟื� นัฟู และ
อนัร้กัษ์ทรพัยากรนัำาในัเขตล้่มนัำาของตนั สิ่มาชกิขององค์ุ้กร
เหล่านีั�ยงัมีโอกาสิ่ไดี�รบัเลือกให�เปน็ักรรมการล้ม่นัำาในัเขตล้ม่นัำา
ของตนั อกีทั�งสิ่มาชกิของคุ้ณะกรรมการล้ม่นัำานีั�มีสิิ่ทธไิดี�รบัเลือก
ให�เปน็ักรรมการผู�แทนัคุ้ณะกรรมการล้่มนัำา ในัคุ้ณะกรรมการ
ทรพัยากรนัำาแห่งชาติ (กนัช.)  ดี�ว่ยเชน่ักันั

เพื�อชว่่ยให�คุ้ว่ามรว่่มมอืนีั�สัิ่มฤทธผิล ไทยเบฟไดี�จดัีตั�งคุ้ณะทำางานั
ของโรงงานัเพื�ออ้ทิศตนัในัการติดีตาม ประเมินั และรายงานั
ปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา คุ้ณะทำางานันีั�มีหนั�าที�ประสิ่านังานักับ
หน่ัว่ยงานัที�เกี�ยว่ข�อง เพื�อคุ้าดีการณ์คุ้ว่ามต�องการนัำา คุ้รอบคุ้ลม้
ไปถึูงอกี 5 ปีข�างหนั�า นัอกจากนีั�คุ้ณะทำางานัยังมีส่ิ่ว่นัรว่่มกับ
ผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ฝ่า่ย เพื�ออำานัว่ยคุ้ว่ามสิ่ะดีว่กในัการสิ่ำารว่จ
ช้มชนัและพบปะกับผู�นัำาช้มชนั รว่มถึูงหน่ัว่ยงานัท�องถิู�นั เพื�อ
รบัฟังคุ้ว่ามคิุ้ดีเห็นัเกี�ยว่กับการดีำาเนิันังานัของโรงงานัและ
เพื�อตอบสิ่นัองต่อข�อกังว่ลที�อาจเกิดีขึ�นั ข�อมลูนีั�ใช�เพื�อกำาหนัดี
แผนัการจดัีการคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านันัำาในัระยะสัิ่�นัและระยะยาว่ 
พร�อมจดัีทำาการรายงานัไปยงัผู�ประสิ่านังานัดี�านัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของ
กล้่มผลิตภััณฑ์์เปน็ัประจำาทก้เดืีอนั จากนัั�นัจงึนัำาเสิ่นัอข�อมลูนีั�
ต่อผู�บรหิารและคุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืัและคุ้ว่ามเสีิ่�ยง
ของไทยเบฟ

ไทยเบฟหว่งัว่า่ การมส่ีิ่ว่นัรว่่มที�แขง็แรงนีั�จะทำาให�เกิดีคุ้ว่ามรว่่มมอื 
คุ้รั�งสิ่ำาคัุ้ญคุ้รั�งใหม ่ระหว่า่งภัาคุ้ส่ิ่ว่นัต่าง ๆ ในัการจดัีการทรพัยากร
นัำาของประเทศ และชว่่ยบรรเทาปญัหาที�เกี�ยว่กับนัำาท่ว่ม ภััยแล�ง 
และคุ้ณ้ภัาพนัำา นัอกจากนีั� ไทยเบฟหว่งัว่า่ การมีส่ิ่ว่นัรว่่มที�
สิ่อดีคุ้ล�องกับนัโยบายนัำาแห่งชาติ จะชว่่ยเปน็ัแนัว่ทางการจดัีการ
นัำาที�มปีระสิิ่ทธภิัาพและยั�งยนืัในัประเทศต่อไป เพื�อสิิ่�งแว่ดีล�อมและ
สัิ่งคุ้มที�ยั�งยนืั
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โครงการสำาคัญ

โครงการรว่มูกับชมุูชน

ไทยเบฟไดี�ให�การสิ่นัับสิ่นัน้ัดีำาเนิันัโคุ้รงการต่าง ๆ ที�ม้ง่เนั�นัการรกัษาปา่ต�นันัำาและปกปอ้งแหล่งนัำาที�มคีุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อชม้ชนัท�องถิู�นั  ตัว่อยา่ง
กิจกรรมและโคุ้รงการบรหิารจดัีการนัำาในัชม้ชนัของไทยเบฟมดัีีงนีั� 

แบ่งปินันำาสู่ชมุูชน

ในัป ี2564 ไทยเบฟยงัคุ้งม้ง่มั�นัที�จะสิ่ร�างหลักประกันัให�ชม้ชนัท�องถิู�นั
และภัาคุ้เกษตรกรรมให�ไดี�รบันัำาสิ่ะอาดี โดียกล้่มธ้รกิจสิ่้ราไดี�รเิริ�ม
กิจกรรมเพื�อสัิ่งคุ้มภัายใต�ชื�อ 'เฟื� องฟู อนัันัต์ แบ่งปันันัำาสิู่่ช้มชนั' 
โดียโคุ้รงการนีั� โรงงานัในัจงัหว่ดัีปราจนีับ้รไีดี�ช่ว่ยปล่อยนัำาสิ่ะอาดี
ที�ผ่านัการบำาบดัีแล�ว่ให�แก่เกษตรกรและสิ่นัับสิ่นัน้ัชม้ชนัดี�ว่ยการนัำา
จลิ้นัทรยีที์�มีประสิิ่ทธภิัาพ (EM) ไปใช�กับแหล่งนัำา ซ่ึ�งไม่เพียงแต่ชว่่ย
ปอ้งกันันัำาเน่ัาเสีิ่ยในัฤดีเูก็บเกี�ยว่ แต่ยงัชว่่ยบำาบัดีนัำาในัแมน่ัำาและลำาคุ้ลอง
ที�อยูใ่กล�เคีุ้ยงไดี�อยา่งดีี นัอกจากนีั�โรงงานัสิ่ร้าในัจงัหว่ดัีสิ่ร้าษฎรธ์านีั
ยงัไดี�มอบสิ่ารสิ่�มซ่ึ�งเปน็ัสิ่ารเคุ้มทีี�ใช�ทำานัำาให�สิ่ะอาดี จำานัว่นั 1,230 กิโลกรมั
ให�กับหมู่บ�านัในัหมู่ที� 2 และ 4 ตำาบลท่าโรงช�าง จงัหว่ดัีสิ่้ราษฎรธ์านีั 
อกีทั�งโรงงานัยังช่ว่ยให�คุ้ว่ามรู�แก่ชม้ชนัในัการปรบัปรง้คุ้ณ้ภัาพ
นัำาประปาสิ่ำาหรบับรโิภัคุ้

โครงการนำาดื�มูสะอาดเพื�อน้องและชมุูชน

ในัปี 2564 ไทยเบฟยังคุ้งให�การสิ่นัับสิ่นั้นัโคุ้รงการเพื�อให�มั�นัใจว่า่
คุ้นัในัชม้ชนัเข�าถึูงนัำาสิ่ะอาดี โดียเฉพาะอย่างยิ�งเยาว่ชนั นัอกจากนีั�
ยังมีแผนัขยายโคุ้รงการเพื�อให�ท้กโรงเรยีนัและช้มชนัโดียรอบ
สิ่ามารถูเข�าถึูงนัำาดืี�มสิ่ะอาดีไดี� ปนีีั�ไทยเบฟไดี�ทำาการขยายโคุ้รงการ
ให�คุ้รอบคุ้ลม้อกี 2 โรงเรยีนั ไดี�แก่ โรงเรยีนัว่ดัีมณฑ์ลประสิิ่ทธิ� 
จงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอียธ้ยา และโรงเรยีนัว่ดัีสิ่ว่า่งภัพ จงัหว่ดัีปทม้ธานีั 
โดียไทยเบฟไดี�ชว่่ยให�คุ้ว่ามรู�ในัการใช�ระบบกรองนัำา รว่มถึูงการ
บำารง้รกัษาอกีดี�ว่ย อกีทั�งในักล้่มธร้กิจสิ่้ราไดี�สิ่นัับสิ่นัน้ัโคุ้รงการ
แบบเดีียว่กันัในัจงัหว่ดัีนัคุ้รปฐมและจงัหว่ดัีอบ้ลราชธานีั เพื�อให�
มั�นัใจว่า่คุ้นัในัชม้ชนัจะมีนัำาดืี�มที�สิ่ะอาดีปลอดีภััย

โครงการส่งเสรมิูการอนรุกัษ์ระบบนิเวศ 
และการดแูลแหล่งนำารว่มูกับชมุูชน

โรงงานัผลิตเบียรใ์นัจงัหว่ดัีพระนัคุ้รศรอีย้ธยา รว่่มกับช้มชนัและ
ผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยบรเิว่ณช้มชนัคุ้ลองซ่อย 26 รงัสิิ่ตเหนืัอ และ
คุ้ลองระพีพัฒน์ั ในักร้งเทพฯ โดียรว่่มกันัปล่อยปลา 10,000 ตัว่ 
ลงในัแหล่งนัำาเพื�อเพิ�มคุ้ว่ามหนัาแน่ันัของจำานัว่นัปลา และยังช่ว่ย
เพิ�มสัิ่ดีส่ิ่ว่นัของพื�นัที�สีิ่เขยีว่รอบโรงงานัและชม้ชนั โดียรว่่มกันัแจก
เมล็ดีพันัธ้พื์ชให�กับพนัักงานัและชาว่บ�านั ทั�งนีั� คุ้ว่ามรว่่มมอืระหว่า่ง
ภัาคุ้รฐั ชม้ชนั และโรงงานัต่าง ๆ เปน็ัการปรบัปรง้แหล่งนัำาธรรมชาติ
และฟื� นัฟูระบบนิัเว่ศทางธรรมชาติของพื�นัที�อยา่งยั�งยนืั

โรงงานัสิ่ร้า รว่่มกับภัาคุ้อต้สิ่าหกรรมในัจงัหว่ดัีปทม้ธานีั หน่ัว่ยงานั
ภัาคุ้รฐั ภัาคุ้เอกชนั และแกนันัำาชม้ชนั ดีำาเนิันัโคุ้รงการจติอาสิ่าเพื�อ
อนั้รกัษ์ลำานัำาสิ่าขาของล้่มนัำาป่าสัิ่กไปจนัถึูงแม่นัำาเจ�าพระยาในัจงัหว่ดัี
พระนัคุ้รศรอียธ้ยาและจงัหว่ดัีปทม้ธานีั โคุ้รงการนีั�ไดี�ให�การช่ว่ยเหลือ 
40 คุ้รวั่เรอืนัรอบโรงงานั โดียเฉพาะคุ้รวั่เรอืนัที�ตั�งอยู่ที�รมิแมน่ัำาและ
ลำาคุ้ลอง โดียติดีตั�งบอ่ดัีกไขมนัั เพื�อลดีการปล่อยนัำาเสีิ่ยและไขมันั
จากคุ้รวั่เรอืนัสิู่่แหล่งนัำาชม้ชนัและแม่นัำาเจ�าพระยา ข�อดีีอกีประการ 
ของโคุ้รงการคืุ้อชว่่ยสิ่ร�างจติสิ่ำานึักในัเรื�องปญัหาขยะในัแมน่ัำาระหว่า่ง
ภัาคุ้รฐักับชม้ชนั 
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นัอกจากนีั� พนัักงานัอาสิ่าสิ่มคัุ้รจากโรงงานัสิ่ร้าในัโคุ้รงการกิจกรรม
เพื�อสัิ่งคุ้ม และสิ่ำานัักงานัอต้สิ่าหกรรมสิ่้ราษฎรธ์านีั กับศูนัย์ว่จิยั
และพัฒนัาประมงนัำาจดืีสิ่้ราษฎรธ์านีั ไดี�ทำากิจกรรมต่าง ๆ เพื�อ
รกัษาแม่นัำาตาป ีโดียโคุ้รงการไดี�เริ�มขึ�นัในัป ี2564 เปน็ัโคุ้รงการ
บรหิารจัดีการล้่มนัำาและธรรมาภิับาลสิิ่�งแว่ดีล�อม ที�ตั�งอยู่ที�
คุ้ลองพ้มดีว่ง โดียจติอาสิ่าช่ว่ยปล่อยปลากินัพืช 25,000 ตัว่
ลงแม่นัำา ปลกูต�นัไม�มงคุ้ล และติดีตั�งบ่อดัีกไขมันัให�ชาว่บ�านั
ว่ดัีสิ่้ว่รรณโกฎิและบงึหนัองหาร จงัหว่ดัีสิ่ร้าษฎรธ์านีั

โครงการอตุสาหกรรมูเติมูนำาใต้ดินระดับต้ืน

ไทยเบฟรว่่มมือกันัสิ่ถูาบันันัำาและสิิ่�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้ว่ามยั�งยนืั 
สิ่ภัาอต้สิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย (WEIS) ในัโคุ้รงการเติม
นัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั สิ่ำาหรบัภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม โคุ้รงการนีั�เป็นั
โคุ้รงการต�นัแบบในัการกักเก็บนัำาฝ่นัและผันันัำาลงไปกักเก็บไว่�
ใต�ดิีนัระดัีบตื�นั โดียไม่มีผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมและระบบนิัเว่ศ 
ซ่ึ�งไทยเบฟกำาลังดีำาเนิันัการขยายผลให�คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที�โรงงานัอื�นั ๆ 
ทั�ว่ประเทศ โคุ้รงการนีั�แสิ่ดีงให�เห็นัคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญในัการรว่่มมือ
ระหว่า่งภัาคุ้รฐั ภัาคุ้อต้สิ่าหกรรม และชม้ชนัในัพื�นัที�

การจัดัการนำาเสียุผ่านพ้ืนที�ชุมู่นำาเทียุมู

The Knockdhu Distillery Co., Ltd. ซ่ึ�งเปน็ับรษัิทในัเคุ้รอืจาก
ประเทศสิ่กอตแลนัด์ี ไดี�พัฒนัาพื�นัที�ช้ม่นัำาเทียมบนัพื�นัที� 2,000 
ตารางเมตร ในับรเิว่ณพื�นัที�ของโรงงานั เพื�อบรหิารจดัีการนัำาเสีิ่ย
ที�เกิดีจากกระบว่นัการกลั�นั โดียไดี�ปลกูพืช 17 สิ่ายพันัธ้ม์ากกว่า่ 
21,000 ต�นั พื�นัที�ช้่มนัำาแห่งนีั�ไดี�ดึีงดีูดีแมลง คุ้�างคุ้าว่ และนัก 
เพื�อชว่่ยเพิ�มคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพของพื�นัที� พื�นัที�ช้ม่นัำา
แห่งนีั�ลดีการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดี� 45 ตันัต่อป ีเนืั�องจากไม่ต�อง
ขนัส่ิ่งของเสีิ่ยจากนัำาทิ�งออกจากโรงงานัอกีต่อไป

สิ่ำาหรบัโคุ้รงการเกี�ยว่กับนัำาอื�นั ๆ โปรดีดีทีู�
https://sustainability.thaibev.com/2021/th/water_
stewardship.php
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การบรหิารจดัีการนัำาเปน็ัเรื�องสิ่ำาคัุ้ญอยา่งยิ�งสิ่ำาหรบัไทยเบฟ โดียการจดัีทำาแผนัการประเมนิันัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนัให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานั
จะชว่่ยเสิ่รมิคุ้ว่ามแขง็แกรง่ของบรษัิทให�สิ่ามารถูจดัีการแหล่งนัำาไดี�ดีีขึ�นั รว่มถึูงการเตรยีมพร�อมสิ่ำาหรบัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงที�จะชว่่ยให�ไทยเบฟ
เปน็ับรษัิทชั�นันัำา รว่มถึูงเปน็ัองค์ุ้กรต�นัแบบให�กับคุู้คุ่้�าและบรษัิทรว่่มอต้สิ่าหกรรม

ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

การบรหิารจดัีการนัำาอยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพในัป ี2564 ส่ิ่งผลให�มีการลดีการใช�นัำา การใช�ซ่ำา และการนัำานัำากลับมาใช�ใหม่เมื�อเทียบกับปรมิาณ
การใช�นัำาทั�งหมดี ดัีงนีั�

ลด 11.36% 
•  เชื�อมต่อท่อจา่ยนัำาหล่อเยน็ัจาก 

ซ่ลีปั� มเคุ้รื�องกลั�นัเข�ากับถัูงนัำา
หล่อเยน็ัของถัูงหมกั ซ่ึ�งเปน็ัการ 
ชว่่ยลดีปรมิาณนัำาหล่อเยน็ัทั�งหมดี

•  นัำานัำาจากการล�างขว่ดีขั�นัสิ่ด้ีท�าย 
กลับมาใช�ล�างขว่ดีในัขั�นัตอนัแรก  
ซ่ึ�งเปน็ัการชว่่ยลดีการใช�นัำาล�างขว่ดี

นำากลับมูาใชใ้หมู ่
6.73%
•  นัำาที�ผ่านัการบำาบดัีนัำาเสีิ่ย  

นัำาไปใช�สิ่ำาหรบัรดีนัำาต�นัไม� 
และทำาคุ้ว่ามสิ่ะอาดีถูนันั

•  นัำาจากกระบว่นัการล�างขว่ดี 
สิ่ามารถูนัำาไปใช�เปน็ันัำา 
สิ่ำาหรบัการผลิตนัำาออ่นั

ใชซ้ำา 4.59%
•  นัำานัำาจากการล�างย�อนัของระบบผลิตนัำา 

มาใช�เปน็ันัำาดิีบสิ่ำาหรบักระบว่นัการผลิต

•  กรองนัำาที�มส่ีิ่ว่นัผสิ่มของโซ่ดีาไฟจาก
กระบว่นัการล�างขว่ดีและนัำากลับมาใช�ใหม่
สิ่ำาหรบัระบบบำาบดัีมลพิษทางอากาศ 
(Wet Scrubber) ที�หม�อไอนัำา เพื�อขจดัี
มลพิษออกจากก๊าซ่ไอเสีิ่ยของหม�อไอนัำา 
นัำาผสิ่มโซ่ดีาไฟที�กรองแล�ว่ยงัสิ่ามารถูใช�
ในักระบว่นัการล�างขว่ดีไดี� 

•  นัำานัำาที�ทิ�งจากการกรองนัำา 
ดี�ว่ยระบบ Reverse Osmosis (RO)  
มาใช�ในัระบบหล่อเยน็ั

•  นัำาไอนัำาคุ้อนัเดีนัเสิ่ทกลับมาใช�ใหม่ 
เพื�อจา่ยนัำาให�กับหม�อไอนัำา

อตัราส่วนการใชน้ำาต่อหน่วยุผลิตภัณฑ์์ข้องกลุ่มูธ์รุกิจั
เครื�องดื�มูในปิระเทศไทยุ ต้ังแต่ปิ ี2561 ถึง 2564

อตัราส่วนข้องการใชน้ำาต่อหน่วยุผลิตภัณฑ์์ 
ข้องกลุ่มูธ์รุกิจัอาหาร ต้ังแต่ปิ ี2561 ถึง 2564

หน่ัว่ยเฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์ หน่ัว่ยเฮกโตลิตรต่อกิโลกรมัของหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์
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*อตัราการใช�นัำาต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์ของไทยเบฟ รว่มต่างประเทศ ป ี2564 คืุ้อ 4.55 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์
**เปา้หมายป ี2564 ลดีอตัราการใช�นัำาต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์ 5% เมื�อเทียบกับปฐีานั 2559

เปา้หมาย 2564 :
3.77 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร

ข้บัเคลื�อนด้วยุวสัิยุทัศน์ PASSION 2025
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ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

ไทยเบฟม้่งมั�นัในัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำา (WSA) และ
การบรหิารจดัีการนัำาอยา่งเหมาะสิ่ม โดียสิ่นัับสิ่นัน้ัชม้ชนัในัการ
อนัร้กัษ์ปา่ต�นันัำาและแหล่งนัำาอื�นั ๆ ตลอดีจนัสิ่ร�างคุ้ว่ามมั�นัใจว่า่
ประชาชนัสิ่ามารถูเข�าถึูงนัำาสิ่ะอาดีไดี� ไทยเบฟจงึไดี�มีส่ิ่ว่นั
ผลักดัีนัให�เกิดี:

เปิา้หมูายุ 6:  การมูนีำาสะอาดและสขุ้อนามูยัุที�ดี

เปิา้หมูายุ 12:  การมูแีบบแผนการผลิตและการบรโิภค
อยุา่งมูคีวามูรบัผิดชอบ

เปิา้หมูายุ 13:  การรบัมูอืการเปิลี�ยุนแปิลงสภาพภมููอิากาศ

6.3 ภัายในัป ี2573 ยกระดัีบคุ้ณ้ภัาพนัำาโดียการลดีมลพิษ ขจดัีการ
ทิ�งขยะ และลดีการปล่อยสิ่ารเคุ้มีและว่สัิ่ดีอ้นััตราย ลดีสัิ่ดีส่ิ่ว่นั
นัำาเสีิ่ยที�ไม่ผ่านักระบว่นัการลงคุ้รึ�งหนึั�ง และเพิ�มการนัำากลับมา
ใช�ใหม่ทั�ว่โลก

6.4 ภัายในัป ี2573 เพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�นัำาในัทก้ภัาคุ้ส่ิ่ว่นั และ
สิ่ร�างหลักประกันัว่า่จะมีการใช�นัำาและจดัีหาที�ยั�งยนืั และลดีจำานัว่นั
ประชาชนัที�ประสิ่บคุ้ว่ามทก้ข์จากการขาดีแคุ้ลนันัำาลง

6.B สิ่นัับสิ่นัน้ัและเสิ่รมิสิ่ร�างการมีส่ิ่ว่นัรว่่มของชม้ชนัท�องถิู�นั
ในัการพัฒนัาการจดัีการนัำาและสิ่ข้อนัามัย

12.2 ภัายในัป ี2573 บรรลก้ารจดัีการที�ยั�งยนืั และการใช�ทรพัยากร
ทางธรรมชาติอยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพ

13.3 พัฒนัาการศึกษา การสิ่ร�างคุ้ว่ามตระหนัักรู� และขีดีคุ้ว่าม
สิ่ามารถูของมนั้ษย์และของสิ่ถูาบันั ในัเรื�องการลดีปัญหาการ
เปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมูิอากาศ การปรบัตัว่ การลดีผลกระทบ 
และการเตือนัภััยล่ว่งหนั�า

ก้าวสู่ปิ ี2568

ทิศทางการดำาเนินงาน:
ดีำาเนิันัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำา (WSA)  
ให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานัในัประเทศไทยภัายในัป ี2566

เปิา้หมูายุ: ความูสำาเรจ็ั

5%  11%  
ภายุในปิ ี2568 
อตัราส่ิ่ว่นัการใช�นัำา 
ต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์ลดีลง 
เปรยีบเทียบกับปฐีานั 2562

ปิ ี2564  
อตัราส่ิ่ว่นัการใช�นัำา 
ต่อหน่ัว่ยผลิตภััณฑ์์เพิ�มขึ�นั 
เปรยีบเทียบกับปฐีานั 2562

91บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



บรรจภัุณฑ์และเศรษ์ฐกิจหมนุเวยีน
ปจัจยัดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมมีคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญอยา่งยิ�งในัการจดัีทำาบรรจภั้ัณฑ์์ในัปจัจบ้นัั 
ซ่ึ�งหลายปทีี�ผ่านัมา ไทยเบฟไดี�ลดีปรมิาณการใช�ทรพัยากรในัการผลิตบรรจภั้ัณฑ์์ 
และเลือกใช�ว่สัิ่ดี้ที�เป็นัมิตรกับสิิ่�งแว่ดีล�อม นัอกจากนีั�ไทยเบฟยังส่ิ่งเสิ่รมิ
การนัำาบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้กลับมาใช�ใหม่ เพื�อเป็นัอกีหนึั�งช่องทาง 
ในัการเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�ทรพัยากรและลดีของเสีิ่ย โดียเฉพาะอยา่งยิ�ง
บรรจภั้ัณฑ์์หลัก เชน่ั แก�ว่ กระดีาษ กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และขว่ดีพลาสิ่ติก PET 
โดียมีบรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี (Thai Beverage Recycle: TBR) 
ที�รบัผิดีชอบในัการเก็บกลับคืุ้นับรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ เพื�อนัำากลับมาใช�ซ่ำา
หรอืนัำากลับมาใช�ใหม่

ปจัจบ้นััทั�ว่โลกให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับการใช�ทรพัยากรให�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ีและการ
เปลี�ยนัผ่านัไปสิู่่ระบบเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั ซ่ึ�งในัประเทศไทยนัั�นั รฐับาลไดี�มกีาร
กำาหนัดีอนัม้ติัรา่งแผนัปฏิิบติัการในัป ี2564 โดียมีมติให�ลดีและเลิกใช�พลาสิ่ติก
สีิ่�ประเภัท และมเีปา้หมายนัำาพลาสิ่ติกเจด็ีประเภัทกลับมาใช�ประโยชน์ัอยา่งนั�อย
ที�สิ่้ดี 50% ภัายในัปี 2565 นัอกจากนีั� ไทยเบฟเชื�อมั�นัว่า่ การลดีการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจกดี�ว่ยการบรหิารจดัีการว่สัิ่ดีแ้ละบรรจภั้ัณฑ์์ไดี�อยา่งเหมาะสิ่ม
เป็นัโอกาสิ่ที�ดีีทางดี�านัธ้รกิจซ่ึ�งจะช่ว่ยลดีต�นัทน้ัในัการผลิต ดี�ว่ยเหตนี้ั�
ไทยเบฟจงึรว่่มมือกับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยตลอดีห่ว่งโซ่่คุ้ณ้คุ่้า รว่มถึูงคุู้่คุ้�า
ทางตรงและทางอ�อม ผู�ประกอบการรายยอ่ย และผู�บรโิภัคุ้ เพื�อบรหิารจดัีการ
และสิ่ร�างคุ้ณ้คุ่้าให�กับบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ผ่านัระบบเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั 
(Circular Economy)



ไทยเบฟยดึีมั�นัในัหลักการเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั คุ้ำานึังถึูงผลกระทบดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมและสัิ่งคุ้มทั�งหมดีที�เกิดีขึ�นัจากบรรจภั้ัณฑ์์ ตั�งแต่
การออกแบบไปจนัถึูงการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ 

เพื�อชว่่ยให�การจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์มคีุ้ว่ามยั�งยนืัมากขึ�นั ไทยเบฟจงึม้ง่เนั�นัไปที�การดีำาเนิันังานั 5 เปา้หมาย ไดี�แก่:

แนวทางการบรหิารจัดัการ

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญกับนัว่ตักรรมและการออกแบบผลิตภััณฑ์์ 
รว่มถึูงการนัำาว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้กลับคืุ้นัสิู่่กระบว่นัการ
โดียมีการตั�งเป้าหมายในัการลดีปรมิาณ การใช�ซ่ำา และการนัำา
กลับมาใช�ใหม่

1.  การลดนำาหนักและปิรมิูาณการใช้วสัดบุรรจัุภัณฑ์์

  ไทยเบฟทำางานัรว่่มกับพันัธมิตรทางธ้รกิจเพื�อพัฒนัา
บรรจ้ภััณฑ์์ที�ใช�ทรพัยากรธรรมชาตินั�อยลงในัขณะที�ยงัคุ้ง
คุ้ณ้ภัาพและประสิิ่ทธภิัาพในัการใช�งานั โดียภัายในัป ี2573 
ไทยเบฟม้ง่มั�นัที�จะลดีปรมิาณว่ตัถูดิ้ีบที�ใช�สิ่ำาหรบัการผลิต
กระปอ๋งอะลมูเินีัยมลงให�ไดี� 2,700 ตันั เมื�อเปรยีบเทียบกับ
ป ี2563 โดียภัายในัปงีบประมาณ 2564 ที�ผ่านัมา ไทยเบฟ
ประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการปรบันัำาหนัักของบรรจภั้ัณฑ์์หลายชนิัดี 
ส่ิ่งผลให�สิ่ามารถูลดีการใช�ว่สัิ่ดีล้งไดี�มากกว่า่ 407 ตันั

2.  การเก็บกลับและการคัดแยุกบรรจัภัุณฑ์์หลังการบรโิภค

  การเก็บกลับและคัุ้ดีแยกบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ ถืูอเป็นั
ส่ิ่ว่นัสิ่ำาคัุ้ญของการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์ในัระบบหมน้ัเว่ยีนั โดีย
ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล รบัซ่ื�อบรรจภั้ัณฑ์์บรรจภั้ัณฑ์์หลัง
การบรโิภัคุ้ของไทยเบฟจากพันัธมิตรทางธ้รกิจในัท�องถิู�นั
ทั�ว่ประเทศ และนัำามาคัุ้ดีแยกที�โรงงานัคัุ้ดีแยกของบรษัิท 
ซ่ึ�งปัจจบ้ันัว่สัิ่ดีบ้รรจภั้ัณฑ์์ที�ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล รบัซ่ื�อ 
ไดี�แก่ ขว่ดีแก�ว่ เศษแก�ว่ กระป๋องอะลมูิเนีัยม ขว่ดี PET และ
กล่องกระดีาษลกูฟูก

3.  การใช้ซำาและการนำากลับมูาใช้ใหมู่

  เพื�อให�การจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้แบบหม้นัเว่ยีนั
เป็นัไปอย่างมีประสิิ่ทธิภัาพ ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล จะส่ิ่ง
บรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ที�คัุ้ดีแยกแล�ว่ไปยังผู�ใช�โดียตรง 
เชน่ั ผู�ผลิตบรรจภั้ัณฑ์์ หรอืผู�ที�ทำาธร้กิจรไีซ่เคิุ้ลเพื�อนัำากลับมา
ผลิตเปน็ับรรจภั้ัณฑ์์อกีคุ้รั�ง นัอกจากนีั� ยงัมกีารนัำาแผ่นัพลาสิ่ติก
ที�สิ่ามารถูใช�ซ่ำาไดี�มากกว่า่ 50 คุ้รั�งมาทดีแทนัถูาดีกระดีาษ
แบบใช�แล�ว่ทิ�งในักระบว่นัการขนัส่ิ่ง 

  ในัชว่่งต�นัป ี2564 ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�เปดิีศนูัยร์ไีซ่เคิุ้ล
แห่งใหม่ในัจงัหว่ดัีนัคุ้รราชสีิ่มาเพิ�มจากจด้ีรบัซ่ื�อที�มอียูแ่ล�ว่กว่า่ 
30 แห่ง และจากศนูัยร์ไีซ่เคิุ้ลที�เดิีมมีอยูแ่ล�ว่ในัจงัหว่ดัีอย้ธยา 
ศนูัยแ์ห่งใหมนี่ั�เปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�งของแผนัเชงิกลยท้ธเ์พื�อเสิ่รมิสิ่ร�าง

พื�นัฐานัของระบบการนัำาบรรจ้ภััณฑ์์กลับมาใช�ใหม่ นัอกจากนีั� 
ไทยเบฟยังมีแผนัที�จะสิ่ร�างศนูัยร์ไีซ่เคิุ้ลในัพื�นัที�ภัาคุ้เหนืัอและ
ภัาคุ้ใต�ของประเทศไทยอกีดี�ว่ย 

4.  นวตักรรมูเพื�อการจัดัการบรรจัุภัณฑ์์ที�ยุั�งยุืน

  ไทยเบฟก่อตั�งบรษัิท เบฟเทคุ้ จำากัดี (BevTech) เพื�อเปน็ัศนูัยค์ุ้�นัคุ้ว่�า
และว่จิยัเพื�อพัฒนัาบรรจ้ภััณฑ์์ทางเลือกที�ยั�งยืนั โดียเบฟเทคุ้
ไดี�พัฒนัาอป้กรณ์เคุ้รื�องจกัรและห้น่ัยนัต์เพื�อนัำาระบบอตัโนัมติั
มาใช�ในัโรงงานัของกล้่มธร้กิจต่าง ๆ มากขึ�นัดี�ว่ย เปา้หมายคืุ้อ 
เพิ�มศักยภัาพในัการแข่งขันัให�กับกล้่มธ้รกิจ เพิ�มประสิิ่ทธภิัาพ
และคุ้ณ้ภัาพในัการผลิต รว่มถึูงเพิ�มคุ้ว่ามปลอดีภััยในัการทำางานั
ของพนัักงานั ลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงในัการขาดีแคุ้ลนัแรงงานั และที�สิ่ำาคัุ้ญ
คืุ้อ ลดีการเกิดีของเสีิ่ยและการใช�พลังงานัที�อาจส่ิ่งผลกระทบ
ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งในัปทีี�ผ่านัมา เบฟเทคุ้ประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการ
พัฒนัาระบบสิ่ายพานัคัุ้ดีขว่ดีอตัโนัมัติ (รายละเอยีดีเพิ�มเติม
ในัรายงานัการพัฒนัาอย่างยั�งยืนัประจำาปี  2561) และการนัำา
ปัญญาประดิีษฐ์ (Artificial Intelligence หรอื AI) มาติดีตั�ง
ในัระบบสิ่ายพานัคัุ้ดีขว่ดี โดียประสิ่านัคุ้ว่ามรว่่มมอืกับมหาว่ทิยาลัย
ซ่เีอม็เคุ้แอล (CMKL) ซ่ึ�งก่อตั�งจากคุ้ว่ามรว่่มมือระหว่า่งสิ่ถูาบันั
เทคุ้โนัโลยพีระจอมเกล�าเจ�าคุ้ณ้ทหารลาดีกระบัง กับมหาว่ทิยาลัย 
Carnegie Mellon University (CMU) ซ่ึ�งเปน็ัมหาว่ทิยาลัยชั�นันัำา
ระดัีบโลกที�มีชื�อเสีิ่ยงทางดี�านัเทคุ้โนัโลยีปัญญาประดิีษฐ์ โดีย
ไทยเบฟใช�ระบบสิ่ายพานัคัุ้ดีขว่ดีเพื�อลดีข�อผิดีพลาดีจาก
แรงงานัคุ้นั ลดีคุ้ว่ามเสีิ่ยหายของบรรจภั้ัณฑ์์ที�นัำากลับมาใช�ซ่ำา 
และลดีคุ่้าใช�จา่ยในักระบว่นัการผลิต (รายละเอยีดีเพิ�มเติม
ในัรายงานัการพัฒนัาอย่างยั�งยืนัประจำาปี 2562)

5.  ผสานความูรว่มูมูือกับผู้มูีส่วนได้ส่วนเสียุ

  ไทยเบฟรว่่มมือกับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยตลอดีห่ว่งโซ่่คุ้ณ้คุ่้าเพื�อ
พัฒนัาบรรจภั้ัณฑ์์ที�ยั�งยืนัอย่างต่อเนืั�อง นัอกจากนีั� ยังทำางานั
รว่่มกับสิ่ถูาบันัการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์และรไีซ่เคิุ้ลเพื�อสิิ่�งแว่ดีล�อม 
(TIPMSE) ภัายใต�สิ่ภัาอต้สิ่าหกรรมแห่งประเทศไทย โดียมีตัว่แทนั
จากคุ้ณะกรรมการบรหิารสิ่ถูาบนััการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์และรไีซ่เคิุ้ล
เพื�อสิิ่�งแว่ดีล�อม และไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล เข�ารว่่มในัการพัฒนัา
หลักการขยายคุ้ว่ามรบัผิดีชอบของผู�ผลิต (Extended Producer 
Responsibility หรอื EPR) สิ่ำาหรบัประเทศไทย เพื�อเป็นัแนัว่ทาง
ให�ผู�ผลิตคุ้ำานึังถึูงผลกระทบทางสิิ่�งแว่ดีล�อมอย่างคุ้รบว่งจร 
โดียรว่่มกับคุ้ณะทำางานัซ่ึ�งประกอบดี�ว่ยนัักว่ชิาการและหน่ัว่ยงานั
ภัาคุ้เอกชนัต่าง ๆ 

การลดีนัำาหนัักและ
ปรมิาณการใช�ว่สัิ่ดี้

บรรจภั้ัณฑ์์

การเก็บกลับและ 
การคัุ้ดีแยกบรรจภั้ัณฑ์์ 

หลังการบรโิภัคุ้

การใช�ซ่ำา  
และการนัำากลับมาใช�ใหม่

นัว่ตักรรม 
เพื�อการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์

ที�ยั�งยนืั

ผสิ่านัคุ้ว่ามรว่่มมือ 
กับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ย
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โครงการเก็บกลับ-รไีซเคิล

เพื�อสิ่ร�างเสิ่รมิคุ้ว่ามรู�คุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�รเิริ�มโคุ้รงการเก็บกลับ 
-รไีซ่เคิุ้ล (Bring Back-Recycle) ขึ�นัในัป ี2564 และจดัีกิจกรรม
รปูแบบต่าง ๆ เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิให�ผู�ใช�ปลายทางมส่ีิ่ว่นัรว่่มในัการคัุ้ดีแยก
ขยะ นัำาไปสิู่่การจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้อยา่งยั�งยนืั โดีย
เริ�มรณรงค์ุ้จากภัายในัองค์ุ้กร ให�พนัักงานัคัุ้ดีแยกบรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ที�สิ่ามารถูนัำากลับมาใช�ใหมไ่ดี� และนัำามาบรจิาคุ้เพื�อ
เปลี�ยนัเปน็ัเงนิัสิ่มทบเข�ากองทน้ัพนัักงานัไทยเบฟ…เพื�อนัชว่่ยเพื�อนั 
ซ่ึ�งต่อมาไดี�มกีารขยายโคุ้รงการไปยงัสิ่ำานัักงานัอื�นั ๆ รว่มแล�ว่กว่า่ 
17 แห่งในักรง้เทพฯ  นัอกจากนีั�ไทยเบฟยงัไดี�พัฒนัาแอปพลิเคุ้ชนัั 
OK Recycle ใช�กลไกการจบัคุู้่อป้สิ่งค์ุ้และอป้ทานัเพื�อเชื�อมโยง
ผู�ซ่ื�อและผู�ขาย (ผู�ที�ทำาธร้กิจรไีซ่เคิุ้ล) ซ่ึ�งแอปพลิเคุ้ชนััดัีงกล่าว่
ยังสิ่ามารถูบันัทึกข�อมูลกิจกรรมการรไีซ่เคิุ้ลและข�อมูล
ที�เกี�ยว่ข�องอื�นั ๆ ของผู�ใช�งานัไดี�อยา่งเปน็ัระบบ 

นัอกจากนีั� ในัชว่่งปลายเดืีอนัมีนัาคุ้ม 2564 ภัายในังานั “Water 
Festival Thailand 2021” ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�รว่่มกับ
พันัธมติรจดัีกิจกรรม “ชม้ชนัพอเพียง ยั�งยนืั เพื�อโลก” ซ่ึ�งเปน็ั 
การรเิริ�มปลกูฝ่งัรไีซ่เคิุ้ลที�ยั�งยนืัผ่านัการแยกขยะในัระดัีบชม้ชนั 
โดียแนัว่คิุ้ดีการจดัีกิจกรรมพัฒนัาชม้ชนัในัพื�นัที�นัำารอ่ง 4 แห่ง 
ในั 4 จงัหว่ดัี

และเพื�อให�ผู�บรโิภัคุ้ของไทยเบฟสิ่ามารถูจัดีการบรรจ้ภััณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ไดี�อยา่งยั�งยนืั ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�สิ่ร�างฐานั
ข�อมลูจด้ีรบัว่สัิ่ดีร้ไีซ่เคิุ้ลที�เว่บ็ไซ่ต์ www.bringbackrecycle.com/
recycling ซ่ึ�งฐานัข�อมูลดัีงกล่าว่เกิดีจากคุ้ว่ามรว่่มมือระหว่า่ง 
โคุ้รงการเก็บกลับ-รไีซ่เคิุ้ล กับพันัธมติร ไดี�แก่ โคุ้รงการ “ว่นั” (WON), 
Precious Plastic Bangkok, เฟรเซ่อรส์ิ่ พรอ็พเพอรตี์� ไทยแลนัด์ี 
และหน่ัว่ยงานัภัาคุ้รฐัทั�ว่ประเทศ และไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ยงัเข�ารว่่ม
รณรงค์ุ้การรไีซ่เคิุ้ลในัระดัีบประเทศ นัำาโดียกระทรว่งทรพัยากร 
ธรรมชาติและสิิ่�งแว่ดีล�อม และบรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจแคุ้นั จำากัดี 
ซ่ึ�งเป็นัหนึั�งในัคุู้่คุ้�ากระป๋องอะลมูิเนีัยมรายใหญ่ของไทยเบฟ 
เพื�อเก็บกลับกระปอ๋งอะลมูเินีัยมหลังการบรโิภัคุ้จากจด้ีรบัภัายในั
ห�างบิ�กซ่ซี่ึ�งเปน็ัหนึั�งในัห�างคุ้�าปลีกรายใหญ่ของประเทศไทย ส่ิ่งผลให�
ปัจจ้บันัในัฐานัข�อมูลนีั�มีจ้ดีรบัว่สัิ่ดี้รไีซ่เคิุ้ลมากถึูง 860 จ้ดี

รองรบับรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ที�สิ่ามารถูนัำากลับมาใช�ใหม่
ไดี�หลายชนิัดี ไดี�แก่ ขว่ดีพลาสิ่ติก PET ฝ่าขว่ดีพลาสิ่ติก HDPE 
กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และพลาสิ่ติกแบบยดืีไดี� เชน่ั ถูง้พลาสิ่ติกและ
ฟิล์มที�ทำาจากพลาสิ่ติกประเภัท LDPE โดียผู�บรโิภัคุ้ยงัสิ่ามารถู
เข�าถึูงฐานัข�อมลูดัีงกล่าว่ผ่านัรหัสิ่ QR CODE ที�อยูบ่นับรรจภั้ัณฑ์์
ตราช�างไดี�อกีดี�ว่ย

IOS Android
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โครงการสำาคัญ

การสรา้งมูลูค่าเพิ�มูจัากวสัดรุไีซเคิล

การสิ่ร�างคุ้ว่ามต�องการหรอือป้ทานัให�กับบรรจภั้ัณฑ์์หลังการ
บรโิภัคุ้เปน็ัตัว่ขบัเคุ้ลื�อนัหลักที�ส่ิ่งเสิ่รมิให�เกิดีการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์
ที�ยั�งยืนัภัายใต�โมเดีลเศรษฐกิจหม้นัเว่ยีนั และแม�ว่า่ในัปัจจบ้ันั 
อย.ไทยจะยังไม่ไดี�มีการอนั้ญาตให�ใช�ว่ัสิ่ดี้ PET รไีซ่เคิุ้ลในั
บรรจภั้ัณฑ์์อาหาร ไทยเบฟยงัเล็งเห็นัโอกาสิ่ในัการนัำา PET รไีซ่เคิุ้ล 
หรอื rPET มาใช�งานัในัดี�านัอื�นั ๆ เชน่ั การผลิตสิิ่�งทอ ซ่ึ�งเปน็ัอกีหนึั�ง
ทางเลือกในัการสิ่ร�างมลูคุ่้าให�กับขว่ดีพลาสิ่ติก PET หลังการบรโิภัคุ้ 
และส่ิ่งเสิ่รมิการรไีซ่เคิุ้ล PET ที�ยั�งยืนัผ่านักระบว่นัการที�เรยีกว่า่
การอพัไซ่เคิุ้ล (upcycle) โดียหนึั�งในัโคุ้รงการที�ไทยเบฟมกีารผลักดัีนั
ในัชว่่งสิ่องปทีี�ผ่านัมาคืุ้อ การนัำาขว่ดีพลาสิ่ติก PET หลังการบรโิภัคุ้กว่า่ 15.2 ล�านัขว่ดีไปผลิตเปน็ัผ�าห่ม rPET จำานัว่นั 400,000 ผืนั เพื�อนัำาไป
บรจิาคุ้ให�ประชาชนัในัพื�นัที�ประสิ่บภััยหนัาว่ ภัายใต�โคุ้รงการ “ไทยเบฟ… รว่่มใจต�านัภััยหนัาว่” ซ่ึ�งเปน็ัโคุ้รงการที�ดีำาเนิันัมาอยา่งต่อเนืั�องถึูง 22 ป ี
และในัป ี2564 นัับเปน็ัปทีี�สิ่องติดีต่อกันัที�ไทยเบฟใช� rPET ในัการผลิตผ�าห่มเหล่านีั�  โดียภัายใต�คุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มนีั� ไทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็
ในัการสิ่ร�างคุ้ว่ามตระหนัักเกี�ยว่กับคุ้ณ้คุ่้าของบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ ซ่ึ�งนัอกจากผ�าห่มแล�ว่ ไทยเบฟยงัชว่่ยกระต้�นัคุ้ว่ามต�องการว่สัิ่ดี้
หลังการบรโิภัคุ้เหล่านีั�ผ่านัโคุ้รงการคุ้ว่ามรว่่มมอืต่าง ๆ เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิให�มกีารใช� rPET ในัผลิตภััณฑ์์สิิ่�งทออื�นั ๆ อกี เชน่ั ของที�ระลึกถูง้ผ�าในังานั 
Thailand Sustainability Expo และเสืิ่�อฟ้ตบอลที�ผลิตให�กับทีมบร้รีมัยย์ไูนัเต็ดี

ระบบรวบรวมูข้้อมูลูข้องเหลือท้ิง (WIN)

ไทยเบฟใช�หลักการเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัเปน็ัแนัว่ทางการจดัีการของเสีิ่ย และม้ง่มั�นัที�จะลดีผลกระทบของของเสีิ่ยมต่ีอสิิ่�งแว่ดีล�อมและสัิ่งคุ้ม 
ซ่ึ�ง Waste Inventory หรอื WIN คืุ้อฐานัข�อมลูแสิ่ดีงของเหลือทิ�งจากการเก็บว่สัิ่ดีคุ้้งคุ้ลังและสิิ่นัคุ้�าคุ้งคุ้ลัง ไดี�ถูกูคิุ้ดีคุ้�นัขึ�นัเพื�อรว่บรว่ม
ปรมิาณของเสีิ่ยทั�งหมดีในักล้่มไทยเบฟ ระบบใช�ว่ธิกีารคุ้ำานัว่ณสิ่ต็อกคุ้งเหลือและปรมิาณของเสีิ่ยตามข�อมลู "สิ่ต็อกเข�า" (Stock-in) และ 
"สิ่ต็อกออก" (Stock-out) โดียการใช� WIN ชว่่ยให�ผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยของไทยเบฟสิ่ามารถูเห็นัภัาพว่งจรของเสีิ่ยทั�งหมดีในัแพลตฟอรม์เดีียว่ 
และชว่่ยให�สิ่ามารถูจดัีสิ่รรทรพัยากร R&D ไดี�อยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพ เพื�อส่ิ่งเสิ่รมิการแปลงของเสีิ่ยเปน็ัมลูคุ่้าผ่านันัว่ตักรรมต่าง ๆ เชน่ั คุ้รมีทามือ
ที�มีส่ิ่ว่นัผสิ่มของสิ่ารสิ่กัดีจากใบชาคุ้งเหลือจากกระบว่นัการผลิต ชิ�นังานัศิลปะจากฉลากเคุ้รื�องดืี�มที�ออกมาจากกระบว่นัการล�างขว่ดีหลังการ
บรโิภัคุ้ รว่มถึูงว่สัิ่ดีอ้ฐิมว่ลเบาสัิ่งเคุ้ราะห์หรอื Green Rock ที�ไดี�ถูกูพัฒนัาและว่จิยัมาจากของเสีิ่ยที�เกิดีจากเตาเผาพลังงานัคุ้ว่ามร�อนั 
ผ่านัคุ้ว่ามรว่่มมอืกับสิ่ำานัักงานัพัฒนัาว่ทิยาศาสิ่ตรแ์ละเทคุ้โนัโลยแีห่งชาติ (NSTDA) และศนูัยเ์ทคุ้โนัโลยโีลหะและว่สัิ่ดีแ้ห่งชาติ (MTEC)

โครงการ Bring Back Home 

ในัป ี2563 ไทยเบฟไดี�เชญิชว่นัตัว่แทนัจำาหน่ัาย (เอเยน่ัต์) เข�ารว่่มโคุ้รงการ Bring Back Home เพื�อรว่่มเปน็ัศนูัยก์ลางในัการรว่บรว่มบรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ ซ่ึ�งในัรปูแบบการรบัคืุ้นับรรจภั้ัณฑ์์นีั� ตัว่แทนัจำาหน่ัายทำาหนั�าที�เปน็ัผู�เก็บรว่บรว่มบรรจภั้ัณฑ์์จากร�านัคุ้�าปลีกและร�านัอาหาร 
ผ่านัระบบขนัส่ิ่งเที�ยว่กลับหรอื backhaul ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�ชว่่ยเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพการใช�เชื�อเพลิง และชว่่ยให�ไทยเบฟสิ่ามารถูเก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์
หลังการบรโิภัคุ้ไดี�โดียตรงจากลกูคุ้�า โดียไทยเบฟไดี�เก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์ผ่านัโคุ้รงการนีั�ไปแล�ว่กว่า่ 148 ตันันัับตั�งแต่รเิริ�มโคุ้รงการ

โรงงานผู้ผลิต

ร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร ผู้ขายรายย่อย

ตัวแทนจำหน่ายศูนย์รับซื�อบรรจุภัณฑ์

รถขนส่งเที�ยวกลับ

95บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



เคเอฟซกีรนีสโตร์

ไทยเบฟไดี�รเิริ�มดีำาเนิันัการเพื�อยติ้การใช�พลาสิ่ติกแบบคุ้รั�งเดีียว่ทิ�ง 
(single-use plastic) โดียว่างเปา้หมายเพื�อให�สิ่อดีคุ้ล�องกับแผนังานั
ระดัีบชาติของประเทศไทยในัการยติ้การใช�พลาสิ่ติกแบบใช�คุ้รั�งเดีียว่
ทิ�งภัายในัป ี2565 ซ่ึ�งรว่มถึูงถูง้พลาสิ่ติก ถู�ว่ยพลาสิ่ติกที�มนีัำาหนัักเบา 
และหลอดีพลาสิ่ติก บรษัิท เดีอะ คิุ้ว่เอสิ่อาร ์ออฟ เอเชยี จำากัดี ภัายใต�
กล้่มธ้รกิจอาหาร บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ จำากัดี (มหาชนั) จบัมือกับ
เคุ้เอฟซ่ ีประเทศไทย โดียบรษัิท ยมั เรสิ่เทอรองตส์ิ่ อนิัเตอรเ์นัชั�นัแนัล 
(ประเทศไทย) จำากัดี เปดิีตัว่เคุ้เอฟซ่กีรนีัสิ่โตร ์(KFC Green Store) 
2 สิ่าขา บนัถูนันัว่ภิัาว่ดีีรงัสิิ่ตและจงัหว่ดัีนัคุ้รราชสีิ่มา เพื�อสืิ่�อสิ่าร
รณรงค์ุ้ให�ลกูคุ้�าที�มาใช�บรกิารไดี�มส่ีิ่ว่นัรว่่มชว่่ยกันัดีแูลโลก สิ่อดีคุ้ล�อง
กับหลักการของเคุ้เอฟซ่ทีี�ยดึีมั�นัทำาในัสิิ่�งที�ถูกูต�องมาโดียตลอดี (Done the Right Way) ผ่านัแนัว่ปฏิิบติัทก้ดี�านั ตั�งแต่การคัุ้ดีเลือกว่ตัถูดิ้ีบ
ที�มีคุ้ณ้ภัาพ การปรง้อาหารที�สิ่ะอาดีและสิ่ดีใหม่ และมีคุ้ว่ามม้่งมั�นัที�จะรว่่มดีแูลโลก ซ่ึ�งเป็นัที�มาของคุ้อนัเซ่็ปต์ “KFC Fast Good” ม้่งมั�นั
ทำาสิิ่�งที�ดีีและยั�งยนืัให�กับโลก ดัีงนัั�นั เคุ้เอฟซ่ ีประเทศไทย จงึรเิริ�มโคุ้รงการเคุ้เอฟซ่กีรนีัสิ่โตรใ์ห�เปน็ัต�นัแบบในัการรว่่มอนัร้กัษ์สิิ่�งแว่ดีล�อมและ
สัิ่งคุ้มสิู่่คุ้ว่ามยั�งยนืัในัประเทศไทย

โดียเคุ้เอฟซ่กีรนีัสิ่โตรทั์�ง 2 สิ่าขา เนั�นัการสืิ่�อสิ่ารรณรงค์ุ้ให�ลกูคุ้�ารว่่มกันัชว่่ยโลก ดี�ว่ยการลดีการใช�พลาสิ่ติก โดียทำาการเปลี�ยนัแพกเกจจิ�ง
เปน็ัว่สัิ่ดีที้�ลดีการใช�พลาสิ่ติกจากเดิีมลงมาให�มากที�สิ่ด้ี อาทิ มดีีและสิ่�อมพลาสิ่ติก ซ่ึ�งสิ่ามารถูชว่่ยลดีการใช�พลาสิ่ติกไดี�มากถึูง 20% ขณะที�
แก�ว่นัำากระดีาษเปลี�ยนัฟิล์มเคุ้ลือบดี�านัในัก็ชว่่ยลดีการใช�พลาสิ่ติกดี�ว่ยเชน่ักันั ส่ิ่ว่นัหลอดีดืี�มจากว่สัิ่ดี ้PLA (Biodegradable) ยอ่ยสิ่ลายตัว่ไดี�
ทางชวี่ภัาพ ถู�ว่ยซ่อสิ่เปลี�ยนัเปน็ัถู�ว่ยกระดีาษ และถูง้พลาสิ่ติกเพิ�มคุ้ว่ามหนัามากขึ�นัให�สิ่ามารถูนัำากลับมาใช�ซ่ำาไดี� นัอกจากนีั� ตัว่อาคุ้ารยงัไดี�มี
การติดีตั�ง Solar Rooftop เพื�อให�สิ่ามารถูนัำาพลังงานัจากแสิ่งอาทิตยม์าใช�ภัายในัร�านั ชว่่ยลดีการใช�พลังงานัไฟฟา้โดียรว่มไดี�มากถึูง 20% 
ขณะเดีียว่กันัไดี�มีการติดีตั�งระบบกรองอากาศให�บรสิิ่้ทธิ�ก่อนัปล่อยออกสิู่่ภัายนัอกอาคุ้ารอกีดี�ว่ย ปัจจ้บันัยังไดี�รว่่มมือกับบรษัิท IRPC 
ซ่ึ�งนัอกจากจะสืิ่�อสิ่ารรณรงค์ุ้ให�ลกูคุ้�าแยกขยะพลาสิ่ติกที�สิ่ามารถูนัำาไปรไีซ่เคิุ้ลไดี� (มดีี สิ่�อม ช�อนั และถู�ว่ยใส่ิ่มนัับดี) แล�ว่ ยงัไดี�นัำาว่สัิ่ดีดั้ีงกล่าว่
กลับเข�าสิู่่กระบว่นัการรไีซ่เคิุ้ล เพื�อให�สิ่ามารถูนัำาเม็ดีพลาสิ่ติกไปผลิตเป็นัสิิ่นัคุ้�าประเภัทอื�นั ๆ ต่อไป ประสิ่บการณ์ใหม่ เคุ้เอฟซ่ีกรนีัสิ่โตร์
สิ่าขาแรกนีั� ม้่งหว่งัที�จะเห็นัลกูคุ้�ารว่่มมือรว่่มใจกันัแยกขยะให�ถูกูประเภัทหลังการบรโิภัคุ้ เพื�อนัำาไปกำาจดัีหรอืไปสิู่่กระบว่นัการรไีซ่เคิุ้ล
ไดี�อยา่งถูกูต�องเหมาะสิ่ม สิ่อดีคุ้ล�องกับหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัที�แท�จรงิ

นำาดื�มูกระปิอ๋งครสิตัล

คุ้รสิิ่ตัล หนึั�งในัแบรนัด์ีนัำาดืี�มชั�นันัำาของประเทศไทย ไดี�เปดิีตัว่ 
Crystal CAN นัำาดืี�มคุ้้ณภัาพที�บรรจ้ในักระป๋องอะลูมิเนีัยม 
ผลิตภััณฑ์์นีั�เป็นัคุ้ว่ามรว่่มมือระหว่า่งกล้่มไทยเบฟและคุู้่คุ้�า
บรรจภั้ัณฑ์์อะลมูเินีัยมรายสิ่ำาคัุ้ญ โดียมีเปา้หมายในัการสิ่ร�างระบบ
การจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์แบบหมน้ัเว่ยีนั และสิ่ร�างคุ้ว่ามตระหนััก
ในัหมูผู่�บรโิภัคุ้เกี�ยว่กับผลกระทบของบรรจภั้ัณฑ์์ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม 
กระป๋องอะลูมิเนีัยมสิ่ามารถูนัำากลับมาใช�ใหม่ไดี� 100% และ
เปน็ัอกีหนึั�งบรรจภั้ัณฑ์์ทางเลือกของนัำาดืี�มนัอกเหนืัอจากการใช�
ขว่ดีพลาสิ่ติก PET โดียการใช�ว่สัิ่ดีอ้ะลมูเินีัยมที�มาจากการรไีซ่เคิุ้ลสิ่ามารถูชว่่ยลดีพลังงานัที�ใช�ในัการผลิตกระปอ๋งไดี�มากถึูง 95 เปอรเ์ซ่น็ัต์ 
เมื�อเทียบกับการใช�แรอ่ะลมิูเนีัยมใหม ่ซ่ึ�งคุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มนีั�เปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�งของโคุ้รงการพัฒนัาที�ยั�งยนืัของคุ้รสิิ่ตัล ภัายใต�แนัว่คิุ้ดี “Crystal CARE” 
ซ่ึ�งเนั�นัยำาถึูงคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อสัิ่งคุ้มและสิิ่�งแว่ดีล�อม

เครื�องเปิดิฝาและตัดฝาข้วดอะลมููเินียุมู 

ขว่ดีแก�ว่ที�ใช�ฝ่าเกลียว่ถืูอเปน็ับรรจภั้ัณฑ์์หลักของไทยเบฟที�ถูกูนัำากลับมาใช�ในักระบว่นัการผลิตมากกว่า่ 1.2 ล�านัขว่ดีต่อป ีดัีงนัั�นั เพื�อเพิ�ม
ประสิิ่ทธภิัาพในัการคัุ้ดีแยกขว่ดีแก�ว่เพื�อนัำากลับมาใช�ซ่ำา และนัำากลับมาใช�ใหม ่ไทยเบฟไดี�รว่่มมอืกับพันัธมติรทางธร้กิจเพื�อพัฒนัาเคุ้รื�องจกัร
ที�ใช�ในัการคุ้ลายเกลียว่ฝ่าอะลมูเินีัยมและห่ว่งรอบคุ้อขว่ดีออกจากบรรจภั้ัณฑ์์ขว่ดีแก�ว่หลังการบรโิภัคุ้ โดียเคุ้รื�องจกัรดัีงกล่าว่เปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�ง
ของสิ่ายพานัการคัุ้ดีแยกขว่ดี และสิ่ามารถูถูอดีฝ่าออกจากขว่ดีไดี�มากถึูง 15,000 ใบต่อชั�ว่โมง

ที�ผ่านัมา ไทยเบฟมีคุ้ว่ามม้่งมั�นัที�จะนัำาหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัเข�ามาใช�ในัการบรหิารจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์และของเสีิ่ย โดียม้่งเนั�นัที�ระบบ
การเก็บกลับและคัุ้ดีแยก การว่จิยัและพัฒนัาว่สัิ่ดี ้รว่มถึูงคุ้ว่ามรว่่มมอืกับคุู้คุ่้�าและผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ฝ่า่ย ซ่ึ�งชว่่ยเสิ่รมิคุ้ว่ามแขง็แกรง่ให�กับ
ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัของไทยเบฟ ส่ิ่งผลให�เกิดีการเพิ�มประสิิ่ทธภิัาพและส่ิ่งเสิ่รมิการก�าว่ไปสิู่่การเปน็ัผู�นัำาดี�านัการจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์อยา่งยั�งยนืั

ข้บัเคลื�อนด้วยุวสัิยุทัศน์ PASSION 2025

96 บรรจภัุณฑ์และเศรษ์ฐกิจหมนุเวยีน
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ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

ไทยเบฟประสิ่บคุ้ว่ามสิ่ำาเรจ็ในัการดีำาเนิันังานัสิ่อดีคุ้ล�องกับเปา้หมายในัระดัีบขององค์ุ้กรที�ต�องการจะลดีผลกระทบจากบรรจภั้ัณฑ์์ต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม

นัำาขว่ดีแก�ว่ จำานัว่นั 

1,277 ล�านัขว่ดี กลับมูาใชซ้ำา

และนัำาเศษแก�ว่ กลับมูาใชใ้หมู่ 

207,688 ตันั

คิดเปิน็ 82%* ของปรมิาณ
ผลิตภััณฑ์์ที�บรษัิทจำาหน่ัายในัประเทศไทย**

รไีซเคิลกล่องกระดาษลกูฟูก

103,789.96 ตันั

คิดเปิน็ 166% 
ของบรรจภั้ัณฑ์์กระดีาษที�บรษัิท 
ใช�ในัประเทศไทย

รไีซเคิลกระปิอ๋งอะลมููิเนียุมู

1,803 ตันั

คิดเปิน็ 30%* 
ของปรมิาณผลิตภััณฑ์์ 
ที�บรษัิทจำาหน่ัายในัประเทศไทย

รไีซเคิลข้วด PET

จำานัว่นั 3,188.49 ตันั 

คิดเปิน็ 10%* 
ของปรมิาณผลิตภััณฑ์์ 
ที�บรษัิทจำาหน่ัายในัประเทศไทย

มูาตรการรบัมืูอวกิฤตโควดิ-19

ไทยเบฟไดี�ว่างมาตรการรบัมอืโคุ้ว่ดิี-19 ในัสิ่ถูานัที�จดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้ทก้แห่ง เพื�อให�มั�นัใจในัสิ่ข้อนัามยัและคุ้ว่ามปลอดีภััย
ของพนัักงานั ตลอดีจนัพันัธมติรตลอดีห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั นัอกจากนีั� ไดี�จดัีให�มกีารทำาคุ้ว่ามสิ่ะอาดีบรเิว่ณพื�นัที�ปฏิิบติังานั โดียใช�นัำายาฆ่า่เชื�อ
ที�ผ่านัการอนัม้ติัจากกรมอนัามยัอยา่งสิ่มำาเสิ่มอ เพื�อปอ้งกันัการแพรก่ระจายของโรคุ้โคุ้ว่ดิี-19

ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

ดี�ว่ยคุ้ว่ามม้ง่มั�นัที�จะนัำาหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัมาใช�ในัการระบบการบรหิารจดัีการบรรจภั้ัณฑ์์หลังการบรโิภัคุ้และ
ของเสีิ่ย ไทยเบฟจงึไดี�นัำาแนัว่คิุ้ดี 3Rs มาปรบัใช� คืุ้อ ลดีการใช� นัำากลับมาใช�ซ่ำา และนัำากลับมาใช�ใหม่ (Reduce, Reuse 
and Recycle) และเนั�นัการพัฒนัานัว่ตักรรม ตามเปา้หมายการพัฒนัาที�ยั�งยนืัขององค์ุ้การสิ่หประชาชาติดัีงต่อไปนีั�

เปา้หมายที� 12: สิ่ร�างรปูแบบการผลิตและการบรโิภัคุ้ที�ยั�งยนืั โดียม้ง่หว่งัที�จะลดีการเกิดีของเสีิ่ยผ่านัการลดีปรมิาณ
การใช�ซ่ำา และการนัำากลับมาใช�ใหม่ ภัายในัป ี2573 (ตัว่ชี�ว่ดัี 12.5)

ก้าวสู่ปิ ี2568

เก็บกลับบรรจภั้ัณฑ์์แก�ว่และกระดีาษ เทียบเท่าปรมิาณที�ใช� 
หรอืจำาหน่ัายในัประเทศไทย 100% เพื�อนัำากลับมาใช�ซ่ำาหรอื
นัำากลับมาใช�ใหม่ 

100% ของบรรจภั้ัณฑ์์หลักที�ใช�ในักระบว่นัการผลิตเปน็ัว่สัิ่ดี้
ที�นัำากลับมาใช�ซ่ำา นัำากลับมาใช�ใหม่ หรอืยอ่ยสิ่ลายไดี�

เปิา้หมูายุในปิ ี2568 เปิา้หมูายุในปิ ี2573

เก็บกลับขว่ดี PET และกระปอ๋งอะลมูิเนีัยม 100%  
เทียบเท่าปรมิาณที�จำาหน่ัายในัประเทศไทย

ลดีปรมิาณว่สัิ่ดีที้�ใช�ในัการผลิตกระปอ๋งอะลมูิเนีัยมลง 
2,700 ตัน (ปฐีานั 2563)

*คุ้ำานัว่นัจากยอดีขายโดียเทียบจากนัำาหนัักของบรรจภั้ัณฑ์์
**ไดี�แก่ ขว่ดีแก�ว่ที�ใช�บรรจผ้ลิตภััณฑ์์เคุ้รื�องดืี�มสิ่ร้า เบยีร ์และเคุ้รื�องดืี�มไมมี่แอลกอฮอล์ ที�สิ่ามารถูนัำากลับคืุ้นัมาเพื�อใช�ซ่ำาหรอืใช�ใหมไ่ดี� (returnable glass bottles)

97บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



ความหลากหลายทางชวีภาพ
ทั�ว่โลกต่างยอมรบัว่า่ การสิู่ญเสีิ่ยคุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพเป็นัหนึั�งในั
ผลกระทบร�ายแรงที�เกิดีจากการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศ เพื�อรว่่มฟื� นัฟู
ระบบนิัเว่ศและลดีผลกระทบต่อคุ้ว่ามสิ่มดีล้ทางสิิ่�งแว่ดีล�อมที�ต�องพึ�งพาอาศัยกันั 
ไทยเบฟเข�าใจดีีว่า่ คุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพเป็นัสิ่าระสิ่ำาคัุ้ญและม้่งมั�นัที�จะ
กำาหนัดีแนัว่ทางการดีำาเนิันังานัในัทก้พื�นัที�ให�ส่ิ่งผลกระทบดี�านัคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพสิ่ท้ธเิชงิบว่ก ในัฐานัะที�เปน็ัสิ่ำานัักงานัใหญ่และธร้กิจหลักในัเอเชยี
ตะว่นััออกเฉียงใต� บรษัิทในักล้่มไทยเบฟหลายแห่งตั�งอยู่ในัพื�นัที�บรเิว่ณ
อนิัโดี-เบอรม์าที�มคีุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ ทำาให�ไทยเบฟ
จำาเปน็ัต�องดีำาเนิันัการเชงิรก้ในัทก้พื�นัที� ป ี2564 จงึเปน็ัปแีรกที�ไทยเบฟเริ�มใช�
แผนัปฏิิบติัการดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ โดียจดัีระบบการคัุ้ดีกรอง
การดีำาเนิันังานัทก้แห่งทั�ว่โลก เพื�อตรว่จสิ่อบผลกระทบที�เกิดีขึ�นัต่อคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพ



นโยุบายุและกลยุทุธ์ ์  

ในัปี 2564 ไทยเบฟไดี�ประกาศเจตจำานังดี�านัการจดัีการคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพสิ่องประการ คืุ้อ

•  ส่ิ่งเสิ่รมิให�เกิดีผลกระทบดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ
สิ่ท้ธเิชงิบว่กภัายในัป ี2573

•  ภัายในัป ี2573 การดีำาเนิันังานัของไทยเบฟจะไมก่่อให�เกิดี
ผลกระทบต่อพื�นัที�ปา่ไม� 

คุ้ว่ามม้ง่มั�นัทั�งสิ่องประการนีั�ขยายไปถึูงห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั โดียไทยเบฟ
มนีัโยบายว่า่ให�ทั�งคุู้คุ่้�าทางตรงและทางอ�อมหลีกเลี�ยงไมก่่อให�เกิดี
ผลกระทบเชงิลบต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ ไทยเบฟรว่่มมอื
กับพันัธมติร เชน่ั คุู้คุ่้�า องค์ุ้การที�ไมแ่สิ่ว่งผลกำาไร (NGO) และชม้ชนั 
และจะทำางานัอยา่งต่อเนืั�องในัระยะยาว่เพื�อแสิ่ดีงคุ้ว่ามม้่งมั�นั
ที�สิ่อดีคุ้ล�องตามหลักมาตรฐานัสิ่ากลที�จะหยด้ียั�งการสิ่ญูเสีิ่ย
ธรรมชาติภัายในัป ี2573

หลีกเลี�ยุง

ลดผลกระทบ

ฟ้้ นฟู

ชดเชยุ

การหลีกเลี�ยุง

ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะใช�มาตรการหลีกเลี�ยง เชน่ั มาตรการ 
'เปลี�ยนัแบบ' ที�มีผลกระทบหรอืคุ้ว่ามเสีิ่�ยง เพื�อลดีผลกระทบ
ที�คุ้าดีว่า่อาจจะเกิดีขึ�นัต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ ไทยเบฟ
จะใช�เกณฑ์์การออกแบบเพื�อประเมนิัการพัฒนัาโคุ้รงสิ่ร�างพื�นัฐานั
ทั�งหมดี และพิจารณาทางเลือกอื�นัเมื�อมีแนัว่โนั�มที�จะส่ิ่งผลกระทบ
ต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพ แนัว่ปฏิิบัติที�ดีีที�สิ่้ดีในัการ
หลีกเลี�ยงประกอบดี�ว่ย:

•  หลีกเลี�ยงการพัฒนัาในัพื�นัที�ที�ไดี�รบัการยอมรบัในัระดัีบประเทศ
หรอืระดัีบสิ่ากลว่า่มีคุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ 
ซ่ึ�งรว่มถึูง:

 •  แหล่งมรดีกโลกของ UNESCO
 •  พื�นัที�ช้ม่นัำาที�ระบไ้ว่�ในัรายการพื�นัที�ช้ม่นัำาแรมซ่าร์
 •  พื�นัที�ที�อยูใ่นั UNESCO Man and the Biosphere (MAB)
 •  พื�นัที�ที�มคีุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ
 •  พื�นัที� Alliance for Zero Extinction (AZE)
 •  พื�นัที�คุ้้�มคุ้รองที�อยูใ่นั IUCN หมว่ดีหมู ่I-IV

•  ย�ายสิิ่�งก่อสิ่ร�างของโคุ้รงการออกจากพื�นัที�ที�มีคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ เมื�อเปน็ัไปไดี�

•  หลีกเลี�ยงการทำาลายพื�นัที�ปา่เพื�อพัฒนัาโคุ้รงการ

การลดผลกระทบ

ไทยเบฟม้ง่มั�นัที�จะลดีผลกระทบต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ
โดียการคุ้ว่บคุ้ม้หรอืจำากัดีผลกระทบที�มาจากการพัฒนัาหรอื
การดีำาเนิันัการ โรงงานัที�มีการปล่อยนัำาจากการดีำาเนิันังานั จะต�อง
ปฏิิบัติตามกฎหมายท�องถิู�นั เพื�อหลีกเลี�ยงผลกระทบต่อคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพ เชน่ัเดีียว่กันัทก้หน่ัว่ยปฏิิบัติการต�องใช�
มาตรการที�เหมาะสิ่มเพื�อจำากัดีเสีิ่ยงให�ตำาที�สิ่้ดีเท่าที�เป็นัไปไดี�
อยา่งสิ่มเหตส้ิ่มผล (As Low As Reasonably Possible: ALARP) 
เพื�อสิ่ร�างคุ้ว่ามมั�นัใจในัการปกปอ้งพนัักงานัและสิ่ภัาพแว่ดีล�อม
ทางธรรมชาติโดียรอบโรงงานั

การฟ้้ นฟู

ไทยเบฟพยายามที�จะฟื� นัฟูพื�นัที�ที�ไม่สิ่ามารถูหลีกเลี�ยงผลกระทบไดี� 
ในักรณีที�มกีารพัฒนัาบนัพื�นัที�ที�อยูบ่รเิว่ณปา่เสืิ่�อมโทรม ไทยเบฟตั�งใจ
ที�จะฟื� นัฟูพื�นัที�ดัีงกล่าว่ให�มีคุ้ณ้ภัาพดีีขึ�นั เพื�อให�บรษัิทสิ่ามารถูมีส่ิ่ว่นัรว่่ม
ในัเชงิบว่กต่อภัมูทัิศน์ัและสิิ่�งแว่ดีล�อมในัท�องถิู�นั

การชดเชยุ

ไทยเบฟพยายามประเมินัคุ้ว่ามต�องการและคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ที�จะไมใ่ห�มี
การสิ่ญูเสีิ่ยคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพสิ่ท้ธทีิ�โรงงานัผลิต ผ่านั
มาตรการชดีเชย มาตรการดัีงกล่าว่จะไดี�รบัการพัฒนัาให�สิ่อดีคุ้ล�องกับ
แนัว่ปฏิิบติัที�ดีีที�สิ่ด้ีระดัีบสิ่ากล เชน่ั หลักการชดีเชยคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพที�พัฒนัาโดียโคุ้รงการชดีเชยคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ
และธร้กิจ (Business and Biodiversity Offsets Program: BBOP) 

คุ้ว่ามม้ง่มั�นัของไทยเบฟที�ไมก่่อให�เกิดีผลกระทบต่อพื�นัที�ปา่ไม�มา
พร�อมกับมาตรการที�เข�มงว่ดีและกลไกเพื�อติดีตามว่า่มกีารปฏิิบติัตาม
ตลอดีทั�งห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั คุู้คุ่้�าจะต�องยดึีมั�นัในัการ “ไมก่่อให�เกิดีผลกระทบ
ต่อพื�นัที�ป่าไม�” ตามแนัว่ทางปฏิิบัติสิ่ำาหรบัคุู้่คุ้�าของไทยเบฟ และ
บรษัิทยงัรว่่มมอืกับคุู้คุ่้�าในัการทว่นัสิ่อบคุ้ว่ามคืุ้บหนั�าตามคุ้ว่ามม้ง่มั�นั 
ที�กำาหนัดีไว่� ทั�งนีั� ไทยเบฟม้ง่เนั�นัไปที�คุู้คุ่้�าและกระบว่นัการจดัีซ่ื�อเปน็ัหลัก 
เนืั�องจากไทยเบฟมีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงต่อการตัดีไม�ทำาลายป่าภัายในัการ
ดีำาเนิันังานัโดียตรงของบรษัิทนั�อยมาก 

ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีการบรรเทาผลกระทบตามลำาดัีบชั�นัไว่�เปน็ัส่ิ่ว่นัหนึั�ง
ของนัโยบายบรษัิท (หลีกเลี�ยง ลดีผลกระทบ ฟื� นัฟู และชดีเชย) ในัการ
บรหิารจดัีการคุ้ว่ามเสีิ่�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพที�เกี�ยว่ข�อง
กับโรงงานัผลิต

99บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



2564 ภารกิจัสำาคัญ

การปิระเมิูนแหล่งที�อยุูอ่าศัยุและชนิดพันธ์ุที์�สำาคัญ 

ไทยเบฟเริ�มศึกษาผลกระทบที�เกิดีขึ�นัต่อคุ้ว่ามหลากหลายทาง
ชีว่ภัาพ โดียเริ�มศึกษาจากสิ่ถูานัที�ปฏิิบัติการของบรษัิทก่อนั
ในัป ี2564 บรษัิทไดี�ดีำาเนิันัการคัุ้ดีกรองพื�นัที�ปฏิิบติัการทก้แห่ง
เพื�อระบพื้�นัที�ที�มคีุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญสิ่ำาหรบัการศึกษาเพิ�มเติม โดียใช�
แผนัที�ดีาว่เทียมในัการประเมินัระยะห่างระหว่า่งพื�นัที�ปฏิิบติัการ
ของไทยเบฟ กับพื�นัที�ที�มคีุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญและ
เปน็ัที�ยอมรบัในัระดัีบนัานัาชาติ (Key Biodiversity Areas: KBAs) 
การแบ่งประเภัทคุ้ว่ามเสีิ่�ยงถูกูกำาหนัดีตามระยะห่างว่า่ 0 กม. 
เปน็ัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงสิ่งูมาก 0 ถึูง 2 กม. เปน็ัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงสิ่งู 2 ถึูง 5 กม. 
เปน็ัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงปานักลาง และมากกว่า่ 5 กม. เปน็ัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงตำา 
โดียไทยเบฟไดี�ใช�โปรแกรม Integrated Biodiversity Assessment 
Tool  หรอื IBAT ซ่ึ�งเปน็ัฐานัข�อมลูที�ทั�ว่โลกยอมรบั เพื�อกำาหนัดี
พื�นัที�ปฏิิบัติการที�ตั�งอยูใ่กล�เคีุ้ยงกับพื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ หากพื�นัที�นัั�นัอยูใ่นัรศัม ี5 กม. 

นัอกจากการใช�โปรแกรม IBAT แล�ว่ ไทยเบฟยงัดีำาเนิันัการคัุ้ดีกรอง
ชนิัดีพันัธ้เ์พื�อระบพื้�นัที�ที�อาจเปน็ัแหล่งที�อยูอ่าศัยของชนิัดีพันัธ้์
ที�สิ่ำาคัุ้ญ การคัุ้ดีกรองสิ่ำาคัุ้ญมากกับการลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของพื�นัที�
ปฏิิบัติการของไทยเบฟต่อผลกระทบเชงิลบดี�านัคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพ และคุ้ว่ามเสีิ่ยหายต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม การตรว่จคัุ้ดีกรอง
เกิดีขึ�นัภัายในัพื�นัที�ในัรศัม ี10 กม. รอบ ๆ โรงงานัแต่ละแห่ง โดียใช�
เกณฑ์์การประเมินัที�อยูอ่าศัยที�สิ่ำาคัุ้ญระดัีบสิ่ากล IFC PS6 Critical 
Habitat Assessment criteria 1 2 และ 3 หากพื�นัที�ในัรศัม ี10 กม.
ของโรงงานัใดีมีผลกระทบต่อชนิัดีพันัธ้ที์�สิ่ำาคัุ้ญในัขอบเขตของ
การประเมินั พื�นัที�โรงงานันัั�นั ๆ ก็จะถูกูกำาหนัดีให�ทำาการศึกษา
รายละเอยีดีเพิ�มเติมต่อไป 

จากผลการประเมินัดัีงกล่าว่ข�างต�นัพบว่า่ มพืี�นัที� 34 แห่ง ที�ต�อง
ทำาการศึกษาเพิ�มเติมในัชว่่งคุ้รึ�งหลังของป ี2564 และการศึกษา
เพิ�มเติมนีั�เกี�ยว่ข�องกับการว่เิคุ้ราะห์ชอ่งว่า่งเพื�อกำาหนัดีนัโยบาย
และขั�นัตอนัที�จะนัำาไปใช�ในัแต่ละพื�นัที� เพื�อขจดัีผลกระทบดี�านั
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ

นัอกจากนีั� จะมกีารศึกษาคัุ้ดีกรองชนิัดีพันัธ้เ์พิ�มเติมเพื�อให�ไดี�
ข�อมลูที�แมน่ัยำามากขึ�นั โดียการทว่นัสิ่อบชนิัดีพันัธ้ที์�ถูกูกำาหนัดี
จากขอบเขต IFC PS6 1 2 และ 3  อยา่งใกล�ชดิี และไทยเบฟยงัไดี�
รว่่มมอืกับผู�เชี�ยว่ชาญ เชน่ั นัักว่ชิาการและองค์ุ้กรพัฒนัาเอกชนั 
(NGOs) เพื�อสิ่นัับสิ่นัน้ัการประเมินัโดียรว่ม ในักรณีที�จำาเปน็ั จดัีให�
มีการสิ่ำารว่จภัาคุ้สิ่นัามเพื�อยนืัยนััการมีอยูข่องชนิัดีพันัธ้ที์�ถูกู
กำาหนัดี การดีำาเนิันัการนีั�ชว่่ยปรบัปรง้คุ้ว่ามถูกูต�องแมน่ัยำาในัการ

จำานัว่นัและพื�นัที�ปฏิิบัติการ
ของไทยเบฟทั�งหมดี 42 1773.4 

เฮกตาร์

จำานัว่นัและพื�นัที�ปฏิิบติัการ 
ที�สัิ่มผัสิ่กับคุ้ว่ามหลากหลาย 
ทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ

21 963.5 
เฮกตาร์

ประเมินัสิ่ายพันัธ้ที์�อยูใ่นัพื�นัที�ใกล�เคีุ้ยงกับพื�นัที�ปฏิิบัติการของ
ไทยเบฟ พร�อมสิ่ร�างคุ้ว่ามรบัรู�ให�กับชาว่บ�านัในัท�องถิู�นัถึูงชนิัดีพันัธ้์
ที�สิ่ำาคัุ้ญที�มอียูใ่นัชม้ชนัของตนั

ในัขณะเดีียว่กันั ไทยเบฟไดี�ปรบัปรง้ผลการประเมนิัสิ่ำาหรบัพื�นัที�
ปฏิิบัติการที�ถูกูกำาหนัดีว่า่ห่างจาก KBAs ไม่เกินั 5 กม. โดีย
หารอืกับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยที�สิ่ำาคัุ้ญ เชน่ั สิ่ำานัักเลขาธกิารเขต
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ พันัธมติรในัท�องถิู�นัของหน่ัว่ยงานั 
Birdlife ฯลฯ เพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจพื�นัที�และภัมูภิัาคุ้โดียรอบเพิ�มเติม

จากการปรกึษาหารอืรว่่มกับผู�เชี�ยว่ชาญเหล่านีั� ไทยเบฟไดี�สิ่รป้
รายชื�อพื�นัที�ปฏิิบัติการทั�ว่โลกที�สัิ่มผัสิ่กับคุ้ว่ามหลากหลายทาง
ชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ และตั�งเปา้หมายในัการประเมนิัผลกระทบในัอนัาคุ้ต 
ผลกระทบดัีงกล่าว่จะถูกูประเมนิัในัแต่ละพื�นัที�ปฏิิบติัการ และแผนัการ
บรหิารจดัีการดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพของแต่ละพื�นัที�
ปฏิิบติัการจะถูกูพัฒนัาขึ�นั เพื�อให�มั�นัใจว่า่มผีลกระทบเชงิบว่กสิ่ท้ธิ
ตามพันัธกิจของไทยเบฟ  ในัส่ิ่ว่นัของพื�นัที�ที�ถูกูระบว้่า่สัิ่มผัสิ่กับ
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ แต่ถูกูตัดีออกในัระหว่า่งการประเมนิั
เนืั�องจากไมม่ผีลกระทบ ไทยเบฟยงัคุ้งตรว่จติดีตามและดีำาเนิันัการ
รว่่มกับหน่ัว่ยงานัท�องถิู�นัและชม้ชนั เพื�อสิ่ร�างคุ้ว่ามตระหนัักเกี�ยว่กับ 
สิ่ายพันัธ้ที์�สิ่ำาคัุ้ญเหล่านีั�และสิ่นัับสิ่นัน้ัคุ้ว่ามพยายามในัการเพิ�ม
จำานัว่นัประชากรของสิ่ายพันัธ้ดั์ีงกล่าว่ ซ่ึ�งจะให�ประโยชน์ัในัว่งกว่�าง
แก่ชม้ชนัท�องถิู�นั เชน่ั การท่องเที�ยว่เชงิอนัร้กัษ์และปกปอ้งระบบนิัเว่ศ
ในัพื�นัที�เพื�อคุ้นัร้น่ัต่อไปในัอนัาคุ้ต

จากผลการศึกษาระยะที� 2 พบว่า่ พื�นัที�ปฏิิบติัการของไทยเบฟ 21 แห่ง
อยูใ่กล�กับพื�นัที�ที�มคีุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ ซ่ึ�งแสิ่ดีง
ให�เห็นัถึูงโอกาสิ่ที�ดีีสิ่ำาหรบับรษัิทในัการปกปอ้งพื�นัที�และสิ่ายพันัธ้ที์�
สิ่ำาคัุ้ญบรเิว่ณพื�นัที�ปฏิิบติัการและทำางานัรว่่มกับชม้ชนัเพื�ออนัร้กัษ์
ธรรมชาติ ในัปงีบประมาณ 2565 ไทยเบฟจะดีำาเนิันัการเพิ�มเติม
เพื�อระบผ้ลกระทบเชงิลบทั�งหมดีที�บรษัิทมต่ีอคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพ และเตรยีมแผนัการบรหิารจดัีการคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพที�เหมาะสิ่มสิ่ำาหรบัแต่ละสิ่ถูานัที�ปฏิิบติัการ

โครงการสำาคัญ

•  ไทยเบฟสิ่นัับสิ่นัน้ัการจดัีภัมูทัิศน์ัในัโรงงานัทก้แห่งให�มกีาร
ปลกูพืชพันัธ้พื์�นัเมอืง ซ่ึ�งส่ิ่งเสิ่รมิประชากรแมลงและนักในั
ท�องถิู�นั สิ่ร�างผลเชงิบว่กดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ 
โรงงานัต่าง ๆ ยงัจำากัดีการใช�สิ่ารกำาจดัีศัตรพืูชเพื�อหลีกเลี�ยง
ผลกระทบเชิงลบดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชีว่ภัาพตาม
นัโยบายดี�านัสิิ่�งแว่ดีล�อมของไทยเบฟ

•  โรงงานัที�มกีารปล่อยของเสีิ่ยคุ้ว่รปฏิิบติัตามกฎหมายท�องถิู�นั
อย่างเคุ้รง่คุ้รดัี เพื�อให�เกิดีผลกระทบดี�านัคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพให�นั�อยที�สิ่ด้ี มาตรการลดีเสีิ่ยงรบกว่นัและการกักกันั
ถูกูนัำามาใช�เพื�อลดีผลกระทบต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพจาก
เคุ้รื�องจกัรหรอืการดีำาเนิันัการอื�นั ๆ ในัพื�นัที�ปฏิิบติัการให�เปน็ัศนูัย์

100 ความหลากหลายทางชวีภาพ
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•  บรษัิท Inver House โรงกลั�นัในัเคุ้รอืไทยเบฟที�สิ่กอตแลนัด์ี 
เปน็ัผู�นัำาในัคุ้ว่ามพยายามดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ 
โดียโรงกลั�นั Knockdhu ไดี�แปลงพื�นัที� 2,000 ตร.ม. ของ
โรงงานัให�เปน็ัพื�นัที�ช้ม่นัำา ชว่่ยเพิ�มจำานัว่นัแมลง คุ้�างคุ้าว่ และ
นักในัท�องถิู�นั และโรงกลั�นัอกีแห่งคืุ้อ Speyburn ไดี�ทำางานั
ร่ว่มกับคุ้ณะกรรมการประมงแม่นัำา Spey ในัการสิ่ำารว่จ
ประชากรปลาในัแหล่งนัำาในัท�องถิู�นัประจำาป ีพร�อมติดีตั�ง
ชอ่งทางให�ปลาผ่านั ซ่ึ�งไดี�ทำาการสิ่ำารว่จมาตั�งแต่ป ี2555 
และพบว่า่มีประชากรปลาเทราท์และปลาแซ่ลมอนัเพิ�มขึ�นั
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ในัป ี2563 ไทยเบฟประกาศกลยท้ธด์ี�านัการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมิูอากาศ ยงัคุ้รอบคุ้ลม้ถึูงคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญของคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพผ่านัเสิ่าหลักสิ่ำาคัุ้ญ คืุ้อ “การบรรเทา” 
และ “ชม้ชนั” ตัว่อยา่งเชน่ั ไทยเบฟทำางานัรว่่มกับชม้ชนัท�องถิู�นั
เพื�อดีำาเนิันัโคุ้รงการฟื� นัฟูคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพ เชน่ั 
การปลกูต�นัไม� การทำาคุ้ว่ามสิ่ะอาดีแหล่งนัำา และการฟื� นัฟู
ปา่ชายเลนัในัพื�นัที�โดียรอบโรงงานั ในัส่ิ่ว่นัของกลยท้ธใ์นัการ
จดัีการดี�านัการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพภัมิูอากาศ เสิ่าหลักที� 3 
ของไทยเบฟ: “ชม้ชนั” ไทยเบฟจะส่ิ่งเสิ่รมิและสิ่นัับสิ่นัน้ัคุ้ว่าม
พยายามในัการฟื� นัฟูปา่ชายเลนัในัอา่ว่ไทย ปา่ชายเลนัเปน็ั
แหล่งกักเก็บคุ้ารบ์อนัที�สิ่ำาคัุ้ญและมีคุ้ว่ามสิ่ามารถูในัการ
กักเก็บคุ้ารบ์อนัเป็นัเว่ลานัับพันัปี และกักเก็บคุ้ารบ์อนั
ไดี�มากกว่า่ปา่ไม�ถึูง 10 เท่า อกีทั�งยงัเปน็ัแหล่งที�อยูอ่าศัย
ของสัิ่ตว่ต่์าง ๆ

ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

ไทยเบฟม้ง่มั�นัที�จะสิ่ร�างผลกระทบเชงิบว่กสิ่ท้ธดิี�านัคุ้ว่ามหลากหลาย 
ทางชีว่ภัาพภัายในัปี 2573 เมื�อเทียบกับปีฐานั 2563 ไทยเบฟ
ยังอยู่ในัระหว่า่งการประเมินัเพื�อระบ้ผลกระทบดี�านัคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพจากสิ่ถูานัที�ปฏิิบัติการ และจะรายงานั
คุ้ว่ามคืุ้บหนั�าเปน็ัประจำาทก้ปี

ภัายในัป ี2573 ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะหยด้ียั�งการทำาลายปา่ไม�ตลอดี
การดีำาเนิันัธ้รกิจและห่ว่งโซ่่อ้ปทานั โดียเพิ�มนัโยบายเกี�ยว่กับ
กลไกการติดีตามและแนัว่ทางปฏิิบัติสิ่ำาหรบัคุู้่คุ้�า ทก้ปไีทยเบฟ
จะรายงานัคุ้ว่ามคืุ้บหนั�าในัการลดีการทำาลายปา่ไม�จากคุู้่คุ้�าก่อนั
ถึูงป ี2573 โดียจะรว่่มมือกับคุู้่คุ้�าและระบพื้�นัที�เสีิ่�ยง

ในัปี 2564 ไทยเบฟไดี�ประเมินัคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของบรษัิทดี�านัคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภัาพอยา่งคุ้รบถู�ว่นัในัทก้พื�นัที� บรษัิทมีพื�นัที�
ปฏิิบัติการจำานัว่นั 21 แห่งที�สัิ่มผัสิ่กับพื�นัที�ที�มคีุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภัาพที�สิ่ำาคัุ้ญ เท่ากับจำานัว่นัพื�นัที� 963.5 เฮกตาร ์ภัายในั
ป ี2565 พื�นัที�ร�อยละ 100 ที�ถูกูประเมินัว่า่มีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงนีั�จะมี
แผนัการบรหิารจดัีการคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพทั�งหมดี

ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

คุ้ว่ามม้่งมั�นัของไทยเบฟในัการปกปอ้ง
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพและ
การไม่ตัดีไม�ทำาลายปา่นัั�นัสิ่อดีคุ้ล�อง
กับปณิธานัของบรษัิทในัการบรรล้
เปา้หมายการพัฒนัาที�ยั�งยนืัของ
สิ่หประชาชาติที� 15 (UN SDG15) ซ่ึ�ง
เกี�ยว่ข�องกับ ‘การใช�ประโยชน์ัจากระบบ
นิัเว่ศทางบก’ (‘Life on Land’)

15.1: สิ่ร�างหลักประกันัว่า่ การอนัร้กัษ์ การฟื� นัฟู และการใช�
ระบบนิัเว่ศบนับกและในันัำาจดืีในัแผ่นัดิีนั รว่มทั�งบรกิารทาง
ระบบนิัเว่ศที�ยั�งยนืั เฉพาะอยา่งยิ�งปา่ไม� พื�นัที�ช้ม่นัำา ภัเูขา
และเขตแห�งแล�ง โดียเปน็ัไปตามข�อบังคัุ้บภัายใต�คุ้ว่ามตกลง
ระหว่า่งประเทศ 

15.2: ส่ิ่งเสิ่รมิการดีำาเนิันัการดี�านัการบรหิารจดัีการป่าไม�
ทก้ประเภัทอยา่งยั�งยนืั หยด้ียั�งการตัดีไม�ทำาลายปา่ ฟื� นัฟูปา่
ที�เสืิ่�อมโทรม และเพิ�มการปลกูปา่และฟื� นัฟูปา่ทั�ว่โลก

15.5: ปฏิิบัติการที�จำาเปน็ัและเรง่ด่ีว่นัเพื�อลดีการเสืิ่�อมโทรม
ของถิู�นัที�อยูต่ามธรรมชาติ หยด้ียั�งการสิ่ญูเสีิ่ยคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชีว่ภัาพ และจะปกป้องและป้องกันัการสิู่ญพันัธ์ของ
ชนิัดีพันัธที์�ถูกูคุ้ก้คุ้าม

15.9: ภัายในัปี 2563 บูรณาการมูลคุ่้าของระบบนิัเว่ศและ
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภัาพเข�าไปสิู่่การว่างแผนั กระบว่นัการ
พัฒนัา ย้ทธศาสิ่ตร์การลดีคุ้ว่ามยากจนั และบัญชีทั�งระดัีบ
ท�องถิู�นัและระดัีบประเทศ
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การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
จากข�อมลูขององค์ุ้การอาหารและการเกษตรแห่งสิ่หประชาชาติ ระบว้่า่อยา่งนั�อย 
หนึั�งในัสิ่ามของอาหารทั�งหมดีถูกูทิ�งเปน็ัขยะ ซ่ึ�งส่ิ่งผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม
ทั�ว่โลกอยา่งมนัีัยสิ่ำาคัุ้ญ และถืูอเปน็ัปจัจยัที�ก่อให�เกิดีการเปลี�ยนัแปลงสิ่ภัาพ
ภัมูอิากาศ เนืั�องจากของเสีิ่ยที�สิ่ลายตัว่ในัหลม้ฝ่งักลบขยะจะทำาให�เกิดีก๊าซ่มีเทนั
ซ่ึ�งเปน็ัก๊าซ่เรอืนักระจก ทั�งนีั� โคุ้รงการสิิ่�งแว่ดีล�อมแห่งสิ่หประชาชาติ (UNEP) 
ประมาณการว่า่ 8-10% ของการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�ว่โลกเกิดีจากอาหาร
ที�ไมไ่ดี�ถูกูบรโิภัคุ้ ไทยเบฟจงึกำาหนัดีแผนัการจดัีการเพื�อลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหาร
และการเกิดีขยะอาหารจากกระบว่นัการผลิต และตรว่จสิ่อบให�มกีารใช�ว่ตัถูดิ้ีบ
อยา่งมีประสิิ่ทธภิัาพมากขึ�นัเพื�อลดีผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อม

คุ้ว่ามท�าทายที�เกิดีขึ�นัทำาให�ไทยเบฟพยายามเปลี�ยนัแนัว่ทางไปสิู่่เศรษฐกิจ
หมน้ัเว่ยีนั โดียเฉพาะอยา่งยิ�งการแปรรปูขยะอาหาร ในัฐานัะผู�ผลิตอาหารและ
เคุ้รื�องดืี�มชั�นันัำาของอาเซ่ยีนัไทยเบฟไดี�รเิริ�มให�มีการใช�ว่ตัถูดิ้ีบในักระบว่นัการ
ผลิตอย่างคุ้้�มคุ่้า เช่นั การเปลี�ยนัเศษอาหารให�เป็นัป้๋ย ไทยเบฟมองว่า่
ปญัหาการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารสิ่ามารถูสิ่ร�างโอกาสิ่ทางธร้กิจไดี� 
โดียในัป ี2564 กล้่มธร้กิจอาหารของไทยเบฟมีรายไดี�รว่ม 21,790,185 บาท 
จากการเปลี�ยนัขยะอาหารหลายประเภัทให�เปน็ัสิิ่�งที�มคีุ้ณ้คุ่้า



เปา้หมายที� 12.3 ของ SDG ของสิ่หประชาชาติ คืุ้อการเรยีกร�องให�ลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารต่อประชากรลงคุ้รึ�งหนึั�งภัายในัป ี2573  
ซ่ึ�งไทยเบฟไดี�กำาหนัดีเป้าหมายที�คุ้ล�ายคุ้ลึงกันั แต่ก็ท�าทายยิ�งกว่า่ โดียตั�งเป้าที�จะขจดัีการสิู่ญเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารที�ทิ�งลงในัหล้ม 
ฝ่งักลบขยะให�เปน็ัศนูัยภ์ัายในัป ี2573 ซ่ึ�งหมายคุ้ว่ามว่า่ ภัายในัป ี2573 การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารที�เกิดีจากไทยเบฟทั�งหมดีจะถูกูนัำา
ไปใช�ประโยชน์ัในัรปูแบบอื�นัไดี� ขณะเดีียว่กันัไทยเบฟไดี�คิุ้ดีคุ้�นัแผนัการและกลย้ทธต่์าง ๆ มากมายในั 4 หน่ัว่ยธร้กิจ (สิ่้รา เบียร ์เคุ้รื�องดืี�ม
ไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร) เพื�อลดีปรมิาณการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารที�เกิดีขึ�นัตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า รว่มถึูงลดีปรมิาณการสิ่ญูเสีิ่ย
อาหารและขยะอาหารที�ถูกูทิ�ง โดียนัำาไปผลิตเปน็ัอาหารสัิ่ตว่ ์และบรจิาคุ้อาหารที�สิ่ะอาดีปลอดีภััยและมีคุ้ณ้ภัาพให�กับผู�ยากไร�รว่มถึูงการขาย
เศษว่ตัถูดิ้ีบ นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัมีเปา้หมายที�จะทำางานัรว่่มกับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยทก้ภัาคุ้ส่ิ่ว่นัเพื�อลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารในั
ห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้าอยา่งสิ่ร�างสิ่รรค์ุ้

แนวทางการบรหิารจัดัการ

การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารมคีุ้ว่ามเกี�ยว่ข�องกันั แต่มคีุ้ว่ามหมาย
ต่างกันัขึ�นัอยูกั่บว่า่เกิดีขึ�นัในัขั�นัตอนัไหนัในัห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า การสิ่ญูเสีิ่ย
อาหารคืุ้อปรมิาณหรอืคุ้ณ้ภัาพของอาหารที�ลดีลงตั�งแต่การเก็บเกี�ยว่ 
การขนัส่ิ่ง และการผลิต แต่ไมร่ว่มถึูงขั�นัตอนัการจดัีจำาหน่ัาย ขณะที�
ขยะอาหารนัั�นัเกิดีขึ�นัในัขั�นัตอนัการจดัีจำาหน่ัายและการบรโิภัคุ้ ไทยเบฟ
ไดี�จำาแนักหมว่ดีหมูก่ารสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารตามขั�นัตอนัที�เกิดี
การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหาร

ไทยเบฟใช�ระบบต่าง ๆ ในัการประเมนิัการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหาร
ตั�งแต่พื�นัที�ผลิต  โดียอาหารจะถูกูรว่บรว่ม ประเมนิั แบง่ประเภัท และ 
จดัีเก็บก่อนัที�จะไดี�รบัการจดัีการ ซ่ึ�งไทยเบฟจะบนััทึกจำานัว่นัการสิ่ญูเสีิ่ย
อาหารตั�งแต่พื�นัที�ผลิต ซ่ึ�งช่ว่ยให�สิ่ามารถูย�อนักลับไปติดีตามการ 
สิ่ญูเสีิ่ยในัแต่ละขั�นัตอนัไดี� ไทยเบฟยงัใช�ว่ธิอีื�นัในัการว่ดัีปรมิาณอาหาร
ที�สิ่ญูเสีิ่ยและปรมิาณขยะอาหาร รว่มถึูงการคุ้ำานัว่ณคุ้ว่ามแตกต่างของ
นัำาหนัักระหว่า่งรถูบรรทก้เต็มและบรรทก้เปล่า ในัขั�นัตอนัการจดัีจำาหน่ัาย
ปลีกไทยเบฟใช�ว่ธิหีลากหลายในัการว่ดัีปรมิาณขยะอาหาร รว่มถึูง 
การชั�งนัำาหนัักเศษอาหารที�ร�านัอาหารแต่ละแห่ง หรอืการคุ้ำานัว่ณ 
ของเสีิ่ยโดียใช�ระบบสิิ่นัคุ้�าคุ้งคุ้ลัง
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2564 ภารกิจัสำาคัญ

การสูญเสียุอาหาร

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญในัการติดีตามและบนััทึกการสิ่ญูเสีิ่ยที�เกิดีขึ�นั
ในักระบว่นัการผลิตที�ถูกูต�องและแม่นัยำา จากนัั�นัจะว่เิคุ้ราะห์ว่า่
คุ้ว่ามสิ่ญูเสีิ่ยต่าง ๆ เกิดีขึ�นัที�ไหนัและเกิดีขึ�นัไดี�อยา่งไร และกำาหนัดี
เปา้หมายเพื�อว่างแผนัการจดัีการให�ดีีขึ�นั ว่ธิกีารประเมนิัจะชว่่ยลดี
การสิ่ญูเสีิ่ยในัแต่ละขั�นัตอนัและเพิ�มการนัำาว่ตัถูดิ้ีบที�อาจสิ่ญูเสีิ่ย
ในัขั�นัตอนัการผลิตกลับมาใช�ใหมใ่ห�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี

เพื�อลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหาร ไทยเบฟไดี�ทำางานัรว่่มกับคุู้คุ่้�าเพื�อ 
ตรว่จสิ่อบคุ้ณ้ภัาพว่ตัถูดิ้ีบให�เปน็ัไปตามมาตรฐานั และไมส่ิ่ญูเสีิ่ย
คุ้ณ้ภัาพจากการใช�บรรจภั้ัณฑ์์ที�ไมดี่ีหรอืว่ธิกีารขนัส่ิ่ง  ไทยเบฟ 
ไดี�จดัีการและจำาแนักการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารออกเปน็ัหมว่ดีหมูต่่าง ๆ 
ขณะเดีียว่กันัไดี�บนััทึกปรมิาณอาหารที�เหลือทิ�งทก้เดืีอนั ซ่ึ�งข�อมลู
ที�ไดี�จะนัำาไปประเมนิัผลเพื�อให�บรรลเ้ปา้หมายในัการลดีการสิ่ญูเสีิ่ย

สิิ่�งสิ่ำาคัุ้ญที�สิ่้ดีคืุ้อ ไทยเบฟไดี�รว่่มมือกับพันัธมิตรต�นันัำาและ 
ปลายนัำา เพื�อคิุ้ดีคุ้�นัผลิตภััณฑ์์จากนัว่ตักรรมใหม่และตั�งโปรแกรม
เพื�อลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหาร ซ่ึ�งนัว่ตักรรมที�สิ่ำาคัุ้ญ ไดี�แก่

•� �เปล่ียนขยะผักให้เปน็ปุ�ย
•� �การนำาเกล็ดขนมปงัและเศษ์ปลาแซลมอนกลับมาใชใ้หม่

ในการผลิตอาหารรปูแบบใหม่
•� �จำาหน่ายเศษ์วตัถุดิุบท่ีเหลือทิ�งเพ่ือนำาไปผลิตเปน็อาหารสัตว์
•� �จำาหน่ายนำามนัใชแ้ล้วให้กับคู่ค้าเพ่ือใชผ้ลิตไบโอดีเซล

ข้ยุะอาหาร 

ไทยเบฟยงัคุ้งเดิีนัหนั�าปรบัปรง้ข�อมลูขยะอาหารอยา่งต่อเนืั�องโดีย
เก็บรว่บรว่มข�อมลูจากร�านัคุ้�าปลีก  ไทยเบฟยงัไดี�บรูณาการปรบัปรง้
กระบว่นัการต่าง ๆ เพื�อลดีของเสีิ่ย เชน่ั การใช�ฐานัข�อมลู Waste 
Inventory Database (WIN) การปรบัและเชื�อมโยงโปรแกรม 
ร�านัอาหารในัปจัจบ้นัั และการปรบัฐานัข�อมลูร�านัอาหารให�เปน็ัมาตรฐานั 
เพื�อเพิ�มขีดีคุ้ว่ามสิ่ามารถูขององค์ุ้กรในัการว่เิคุ้ราะห์ข�อมลู

ไทยเบฟยงัทำางานัรว่่มกับพันัธมิตรดี�านัการจดัีส่ิ่งสิิ่นัคุ้�าที�ไดี�รบั 
ใบอนัญ้าตในัการกำาจดัีของเสีิ่ยเพื�อให�แน่ัใจว่า่ ทำาการรว่บรว่มและ
จดัีการของเสีิ่ยอยา่งเหมาะสิ่ม ทั�งนีั�เพื�อหลีกเลี�ยงปญัหาดี�านัคุ้ว่าม
ปลอดีภััย และสิ่ข้อนัามัยที�อาจเกิดีขึ�นัจากเศษอาหารซ่ึ�งเน่ัาเสีิ่ย ซ่ึ�ง
ต�องไดี�รบัการจดัีการอยา่งรว่ดีเรว็่

ไทยเบฟกำาลังสิ่ำารว่จว่ธิกีารต่าง ๆ เพื�อสิ่ร�างมูลคุ่้าเพิ�มใหม่ให�กับ 
ขยะอาหารของบรษัิท รว่มถึูงการขายอาหารที�สิู่ญเสีิ่ยคุ้ณ้ภัาพ 
ในัโรงงานัผลิตให�กับผู�ผลิตอาหารสัิ่ตว่ ์และการบรจิาคุ้อาหารส่ิ่ว่นัเกินั
จากเคุ้รอืข่ายร�านัอาหารให�กับองค์ุ้กรและชม้ชนั

จากนัั�นัจงึจดัีหมว่ดีหมูแ่ละบนััทึกการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารแยกกันั
ตามประเภัทของว่ตัถูดิ้ีบทำาให�บรษัิทสิ่ามารถูจดัีการไดี�อยา่งมี
ประสิิ่ทธภิัาพสิ่งูสิ่ด้ี เนืั�องจากว่ตัถูดิ้ีบแต่ละชนิัดีจะถูกูนัำาไปบรหิาร
จดัีการที�ปลายทางดี�ว่ยว่ธิทีี�แตกต่างกันั

กล้่มผลิตภััณฑ์์สิ่ร้า เบียร ์และเคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ ไดี�รบั 
การชื�นัชมว่า่มีบันัทึกการจดัีการขยะอาหารที�สิ่มบรูณ์แบบ ในัป ี
2564 และมีรายงานัว่า่มกีารสิ่ญูเสีิ่ยอาหารเปน็ัศนูัยจ์ากพื�นัที�ผลิต 
ที�ถูกูส่ิ่งไปยังหลม้ฝ่ังกลบ กล้่มธ้รกิจอาหารเองก็ประสิ่บคุ้ว่าม
สิ่ำาเรจ็ในัการจดัีการการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหาร ทางกล้ม่มี
คุ้ว่ามม้ง่มั�นัที�จะก่อผลกระทบต่อสิิ่�งแว่ดีล�อมให�นั�อยที�สิ่ด้ี เปน็ัต�นั 
ว่า่นัำาขยะอาหารไปใช�เพื�อว่ตัถูป้ระสิ่งค์ุ้อื�นั เชน่ั ผลิตเปน็ัอาหารสัิ่ตว่ ์
เป็นัแหล่งพลังงานัทดีแทนั ทำาป้๋ย และแปลงเป็นัผลิตภััณฑ์์
ผลพลอยไดี�ที�สิ่ร�างรายไดี� เชน่ั หนัังปลาแซ่ลมอนัทอดี เปน็ัต�นั  
เศษผักเกิดีจากกระบว่นัการผลิตอาหารก็ถูกูนัำาไปหมกัเปน็ัป้ย๋เชน่ักันั 
เพื�อนัำาไปใช�สิ่ำาหรบัการปลกูต�นัไม�ภัายในับรเิว่ณโรงงานั และแจกจา่ย
ให�ชม้ชนัรอบข�าง ทั�งนีั� พบว่า่มขียะอาหารเพียง 1,015.28 เมตรกิตันั 
จากกล้ม่ธร้กิจอาหารที�ถูกูนัำาไปทิ�งที�พื�นัที�ฝ่งักลบขยะ

แต่ละกล้ม่ธร้กิจของไทยเบฟไดี�สิ่ร�างแนัว่ทางในัการจดัีการการ
สิ่ญูเสีิ่ยอาหารในักระบว่นัการผลิตของตนัเอง ไทยเบฟระมดัีระว่งั
ในัการติดีตามและบนััทึกการสิ่ญูเสีิ่ยคุ้ณ้ภัาพอาหารในัระหว่า่ง
กระบว่นัการผลิต เพื�อให�แน่ัใจว่า่ข�อมลูมคีุ้ว่ามถูกูต�องแมน่ัยำา 

104 การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
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โครงการสำาคัญ

ความูคิดรเิริ�มูด้านอาหารข้อง KFC

• โครงการ KFC Harvest 

  เปน็ัการนัำาอาหารส่ิ่ว่นัเกินัไปบรจิาคุ้โดียตรงให�กับผู�ดี�อยโอกาสิ่  
ปจัจบั้นั บรษัิท เดีอะ คิุ้ว่เอสิ่อาร ์ออฟ เอเชยี จำากัดี หรอื QSA  
ไดี�จดัีหาอาหารส่ิ่ว่นัเกินัให�กับสิ่ถูานัคุ้้�มคุ้รองฯ 10 แห่ง 
ทั�ว่ประเทศไทย ไดี�แก่ บ�านัเมตตา (จงัหว่ดัีโคุ้ราช) บ�านัว่งัทอง 
(จงัหว่ดัีพิษณโ้ลก) บ�านัราชาว่ดีี (จงัหว่ดัีนันัทบร้)ี บ�านัมหาราช  
(จงัหว่ดัีปทม้ธานีั) และบ�านัทับกว่าง (จงัหว่ดัีสิ่ระบร้)ี เปน็ัต�นั 
ในัปี 2564 เคุ้เอฟซ่ีไดี�บรจิาคุ้อาหารคุ้ณ้ภัาพสิู่งจำานัว่นั  
8,454.61 กิโลกรมั ในัโคุ้รงการ 

• โครงการ KFC Colonel’s Kitchen 

  คุ้ว่ามปลอดีภััยและคุ้ว่ามสิ่ะอาดีของอาหารมีคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญต่อ
คุ้ณ้ภัาพชวี่ติของผู�คุ้นั โคุ้รงการนีั�จะชว่่ยปรบัปรง้ชีว่ติของ 
ผู�ดี�อยโอกาสิ่ที�อาศัยอยู่ในัที�สิ่ถูานัพักพิง โดียสิ่นัับสิ่นั้นั 
การปรบัปร้งห�องคุ้รวั่ของที�พักพิง เพื�อให�มีคุ้ว่ามพร�อม 
และเหมาะสิ่มสิ่ำาหรบัการจดัีเก็บอาหาร โดียในัป ี2564 ไดี�มี 
การลงทน้ัในัศนูัยพั์กพิง 2 แห่ง จำานัว่นั 5,639,514 บาท  
ในัจงัหว่ดัีเชยีงใหม่และสิ่ระบร้ี

โครงการรเิริ�มูอื�น ๆ ข้องไทยุเบฟเพื�อสนับสนนุ 
การลดข้ยุะอาหาร ได้แก่:

• Zero Food Waste Challenge 

  ชาบชู ิ(เคุ้รอืร�านัอาหารบฟ้เฟต์่สิ่ไตล์ชาบ)ู ไดี�จดัีกิจกรรมที�มชีื�อ
ว่า่ “กินัหมดีเกลี�ยง” ให�ลกูคุ้�าของทางร�านัไดี�เข�ารว่่มสิ่นัก้ โดีย
เปน็ัการท�าให�ลกูคุ้�าบรโิภัคุ้อาหารที�ตนัเองตักหรอืสัิ่�งมาให�ไดี�
ทั�งหมดีโดียไมเ่หลือทิ�ง และตอบแทนัลกูคุ้�าที�สิ่ามารถูทำา
กิจกรรมจนัสิ่ำาเรจ็ไดี�ในัรปูแบบต่าง ๆ กิจกรรมนีั�จะเปน็ัตัว่ชว่่ย
ส่ิ่งเสิ่รมิให�ลกูคุ้�ารู�จกัคุ้ว่ามสิ่ำาคัุ้ญของการรบัประทานัอาหารในั
ปรมิาณที�ไมเ่หลือทิ�งมากจนัเกินัไป และยงัชว่่ยลดีขยะอาหาร 
ที�จะเกิดีในัร�านัไดี�อกีทางหนึั�ง

  โดียปกติแล�ว่ ไทยเบฟมีบทบาทในัการลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและ
ขยะอาหารทั�ว่โลก ในัทศว่รรษหนั�า ไทยเบฟมแีผนัที�จะชว่่ยเหลือ
โลกและคุู้คุ่้�าให�บรรลเ้ปา้หมายดัีงกล่าว่ รว่มไปถึูงการบรหิาร

เพื�อให�สิ่อดีรบักับกลยท้ธข์ับเคุ้ลื�อนัธร้กิจ 3 แนัว่ทางตามว่สัิิ่ยทัศน์ั PASSION 2025 ของไทยเบฟคืุ้อ  BUILD (สิ่รรสิ่ร�างคุ้ว่ามสิ่ามารถู) 
STRENGTHEN (เสิ่รมิแกรง่คุ้ว่ามเป็นัหนึั�ง) UNLOCK (สิ่้ดีพลังศักยภัาพไทยเบฟ) กลย้ทธ์การจดัีการการสิู่ญเสีิ่ยอาหารและ 
ขยะอาหารของไทยเบฟม้่งเนั�นั UNLOCK คืุ้อนัำาทรพัยากรต่าง ๆ ของไทยเบฟที�มีอยู่มาพัฒนัาให�เกิดีประโยชน์ัสิู่งสิ่้ดี เพื�อช่ว่ย 
ลดีปรมิาณการสิู่ญเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารที�ถููกนัำาไปทิ�งยังพื�นัที�ฝ่ังกลบขยะ เช่นั คุ้�นัหาปลายทางหรอืว่ธิีการใหม่ ๆ ในัการ 
บรหิารจดัีการการสิู่ญเสีิ่ยอาหารและขยะอาหาร ในัอนัาคุ้ตไทยเบฟจะขยายการบันัทึก ติดีตามและจดัีการการสิู่ญเสีิ่ยอาหารและ 
ขยะอาหารนัอกอาณาเขตประเทศไทย เชน่ั พื�นัที�ปฏิิบัติการในัต่างประเทศ การรเิริ�มโคุ้รงการต่าง ๆ จะสิ่ร�างโอกาสิ่ให�ไทยเบฟไดี�รว่่มมือ
กับผู�มีส่ิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ยและคุู้่คุ้�าเพื�อบรรลเ้ปา้หมายในัการดีำาเนิันัธร้กิจ

จดัีการการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารในัการประกอบธร้กิจต่าง ๆ 
ให�มีประสิิ่ทธภิัาพมากขึ�นั การจดัีการขยะอาหารอยา่งมปีระสิิ่ทธภิัาพ
นัั�นัจะสิ่ร�างผลดีีต่อคุ้นัทก้คุ้นั ดัีงนัั�นั ไทยเบฟจงึม้ง่มั�นัเพื�อเตรยีม
การรบัมือกับคุ้ว่ามท�าทายนีั�อยา่งดีีที�สิ่ด้ีรว่่มกับผู�มส่ีิ่ว่นัไดี�ส่ิ่ว่นัเสีิ่ย
ทก้ฝ่า่ย

•  การบรจิัาคอาหารส่วนเกินรว่มูกับมูลูนิธ์ ิ
Scholars of Sustenance (SOS) 

  กล้่มธร้กิจโออชิ ิรว่่มกับมลูนิัธ ิSOS ดีำาเนิันัการบรจิาคุ้อาหาร 
ส่ิ่ว่นัเกินัให�กับชม้ชนัต่าง ๆ มลูนิัธทิำางานัรว่่มกับร�านัอาหารที�ตั�งอยู ่
ในัชม้ชนัต่าง ๆ เพื�อรบัอาหารส่ิ่ว่นัเกินัจากทางร�านั ทั�งในัรปูแบบดิีบ
และปรง้สิ่ก้ ร�านัอาหารจะไดี�รบัคุ้ำาแนัะนัำาในัการจดัีเก็บอาหาร การใช�
ภัาชนัะที�เหมาะสิ่มและประเภัทของอาหารที�ต�องการ เพื�อรบัรอง 
คุ้ว่ามปลอดีภััยของผู�ที�ไดี�รบัอาหาร ปจัจบั้นั ร�านัอาหารทั�งสิ่ามแห่ง 
ไดี�แก่ Shabushi และ OISHI Eaterium ที�สิ่ามยา่นัมิตรทาว่น์ั และ 
Shabushi ที�ห�างเซ่น็ัทรลั สิ่าขาลาดีพร�าว่ ซ่ึ�งอยูใ่นักล้ม่ธร้กิจโออชิิ
กำาลังรว่่มมือกับมูลนิัธ ิSOS โดียในัปี 2564 ไดี�รว่่มกันับรจิาคุ้
อาหารส่ิ่ว่นัเกินั 553.4 กิโลกรมัให�กับมลูนิัธ ิและแจกจา่ยอาหาร 
ไปยงัชม้ชนัต่าง ๆ ในักรง้เทพฯ

• การข้ายุนำามูนัทำาอาหารใชแ้ล้วไปิผลิตเปิน็ไบโอดีเซล

  ในัปี 2564 นัำามันัทำาอาหารใช�แล�ว่ 947.74 ตันัจากร�านัอาหาร 
ในัเคุ้รอืถูกูขายเพื�อนัำาไปผลิตเป็นัไบโอดีีเซ่ล ไทยเบฟเชื�อว่า่ 
แหล่งพลังงานัทางเลือกนีั�จะชว่่ยบรรเทาปญัหาการเปลี�ยนัแปลง
สิ่ภัาพภัมูิอากาศ

ข้บัเคลื�อนด้วยุวสัิยุทัศน์ PASSION 2025

105บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



 ข้ายุเพื�อนำาไปิเปิน็อาหารสัตว ์จำานัว่นั 538.78 เมตรกิตันั

 ข้ายุเพื�อผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพ จำานัว่นั 947.74 เมตรกิตันั

 นำาไปิแปิรรปูิเปิน็ปิุยุ๋ จำานัว่นั 30.38 เมตรกิตันั

 ข้ายุเปิน็ผลิตภัณฑ์์อื�น 0.40 เมตรกิตันั

 นำาไปิบรจิัาค 15.63 เมตรกิตันั

ความูมูุง่มูั�นและความูสำาเรจ็ั

ในัป ี2564 ไทยเบฟสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและมีปรมิาณของเสีิ่ยรว่ม 2,548.20 เมตรกิตันั ในัประเทศไทย

ข้ยุะอาหารจัำานวน 1,532.93 เมูตรกิตัน จัากการสญูเสียุอาหารและข้ยุะอาหาร 
ถกูนำาไปิแปิรรปูิเพื�อวตัถปุิระสงค์ต่าง ๆ ดังน้ี

ดัีงนัั�นั ในัป ี2564 มีเพียง 1,015.27 เมตรกิตันั หรอื 39.85% เท่านัั�นัที�ถูกูทิ�งและส่ิ่งไปยงัพื�นัที�ฝ่งักลบขยะ นัั�นัหมายคุ้ว่ามว่า่ อกี 60.15% หรอื
ประมาณ 1,532.93 เมตรกิตันั ถูกูแปรรปูและนัำาไปใช�ประโยชน์ัในัรปูแบบอื�นั

มูาตรการรบัมืูอวกิฤตโควดิ-19

การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและการจดัีการของเสีิ่ยไดี�รบัผลกระทบจาก 
การระบาดีใหญ่ของโรคุ้โคุ้ว่ดิี-19 ปรมิาณการสิ่ญูเสีิ่ยอาหาร 
และขยะอาหาร โดียเฉพาะอยา่งยิ�งเศษอาหารจากร�านัอาหาร 
ที�มีปรมิาณลดีลงอยา่งมาก อนััเนืั�องมาจากมาตรการปอ้งกันั 
โรคุ้ระบาดีที�จำากัดีการรบัประทานัในัร�านัอาหารและการปดิีร�านั
อาหารชั�ว่คุ้ราว่ในับางพื�นัที� 

ในัชว่่งเว่ลาของการแพรร่ะบาดี ร�านัอาหารต่าง ๆ ไดี�ให�บรกิาร
ในัรปูแบบซ่ื�อกลับบ�านัและการจดัีส่ิ่งมากขึ�นั เพื�อลดีการสัิ่มผัสิ่
ระหว่า่งบคุ้้คุ้ล ลดีคุ้ว่ามเสีิ่�ยงของการติดีเชื�อ ส่ิ่งผลให�มีเศษอาหาร
ในัร�านัอาหารลดีนั�อยลง นัอกจากนีั� การจดัีซ่ื�อว่ตัถู้ดิีบจะต�อง 
มีการว่เิคุ้ราะห์ที�รอบคุ้อบมากขึ�นัเพื�อให�มีว่ตัถูดิ้ีบใช�เพียงพอและ
ไม่เหลือเยอะเกินัไปจนัเสีิ่ยเปล่า ดี�ว่ยคุ้ำาสัิ่�งซ่ื�อออนัไลน์ัที�เพิ�มขึ�นั 
ร�านัอาหารไดี�ปรบัและกำาหนัดีราคุ้าเมนัใูหม่ เพื�อให�เหมาะสิ่มกับ 
การสัิ่�งผ่านับรกิารเดีลิเว่อรี� ขณะเดีียว่กันัก็สิ่ร�างโปรโมชั�นัพิเศษ
ใหม่ ซ่ึ�งการปรบัเปลี�ยนัเหล่านีั�ชว่่ยลดีเศษอาหารในัร�านั และ 
ใช�ว่ตัถูดิ้ีบให�เกิดีประโยชน์ัสิ่งูสิ่ด้ี นัอกจากนีั� ไทยเบฟไดี�ปรบั 
การใช�งานับรรจภั้ัณฑ์์เพื�อรองรบัคุ้ำาสัิ่�งซ่ื�อที�เพิ�มขึ�นั 

มาตรการเหล่านีั�ไดี�แก่ (1) การใช�พลาสิ่ติกรไีซ่เคิุ้ลไดี� 100% เปน็ั
บรรจภั้ัณฑ์์  (2) ใช�ว่สัิ่ดีธ้รรมชาติที�มีอตัราการยอ่ยสิ่ลายสิ่งู และ 
(3) ออกแบบบรรจภั้ัณฑ์์ใหม่ให�ใช�พลาสิ่ติกนั�อยลง

ตัว่อยา่ง ไดี�แก่ เปลี�ยนัไปใช�บรรจภั้ัณฑ์์พอลิโพรพีลีนัแทนัถูง้
พลาสิ่ติก การเปลี�ยนัจากการใช�ถูาดีพลาสิ่ติกบรรจเ้กี�ยว่ซ่า่ ไป
เปน็ัการใช�กล่องกระดีาษ  การใช�ถูง้ HD รไีซ่เคิุ้ล 100% และการใช� 
กรดีพอลิแลกติก (PLA) ซ่ึ�งมอีตัราการยอ่ยสิ่ลายสิ่งู ถูง้พลาสิ่ติก
บางชนิัดีที�ส่ิ่งให�กับลกูคุ้�านัั�นัทำาดี�ว่ยพลาสิ่ติกที�หนัาและทนัทานักว่า่ 
จงึสิ่ามารถูนัำากลับมาใช�ใหม่ไดี�หลายคุ้รั�ง 

สูญเสียุอาหารและมูีปิรมิูาณข้องเสียุรวมู

2,548.20 เมตรกิตันั ในัประเทศไทย

106 การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
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ตัวชีว้ดัเปิา้หมูายุการพัฒนาที�ยุั�งยุนื

การสิู่ญเสีิ่ยอาหารและการจดัีการของเสีิ่ยของไทยเบฟมีส่ิ่ว่นั
สิ่นัับสิ่นัน้ั SDG 12: การบรโิภัคุ้และการผลิตอยา่งมคีุ้ว่ามรบัผิดีชอบ

12.5: ภัายในัปี 2573 ลดีการสิ่ร�างของเสีิ่ยลงอย่างมาก 
ผ่านัการปอ้งกันั ลดี รไีซ่เคิุ้ล และนัำากลับมาใช�ใหม่

คุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มของไทยเบฟในัการพยายามที�จะสิ่นัับสิ่นัน้ั SDG 
12.5 โดียการนัำาการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารกลับมาใช�ใหม่  
ไทยเบฟม้ง่มั�นัอยา่งมากเพื�อลดีการสิ่ร�างของเสีิ่ย ดี�ว่ยการปอ้งกันั 
การลดี การรไีซ่เคิุ้ล และการนัำากลับมาใช�ใหม่ ไทยเบฟม้่งมั�นั 
ที�จะลดีขยะอาหารและการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารจากกระบว่นัการต่าง ๆ 

และหากเป็นัไปไดี� ไทยเบฟก็ปรารถูนัาที�จะส่ิ่งเสิ่ริมให�ลูกคุ้�า 
ปรับพฤติกรรมในัการบริโภัคุ้ใหม่ ซ่ึ�งรว่มถึูงการสิ่ร�างคุ้ว่าม 
มั�นัใจว่า่ ทก้คุ้นัสิ่ามารถูเข�าถึูงอาหารที�มีคุ้ณ้ภัาพผ่านัการบรจิาคุ้
อาหารส่ิ่ว่นัเกินั

ก้าวสู่ปิ ี2568

การสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและขยะอาหารเปน็ัศนูัยภ์ัายในัป ี2573

เปิา้หมูายุ

ทิศทางการดำาเนินงาน

การรณรงค์ุ้และคุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มในัการลดีขยะอาหารจะขยาย 
ไปสิู่่เคุ้รอืข่ายร�านัอาหารอื�นั ๆ ในัเคุ้รอืไทยเบฟ

ไทยเบฟกำาลังมองหาโอกาสิ่ใหม่ ๆ ในัการ 
ชว่่ยลดีการสิ่ญูเสีิ่ยอาหารและการจดัีการขยะอาหาร

107บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564





ใส่ใจดแูลบคุลากร ลกูค้า และผูบ้รโิภค
ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับความเป็็นอย่�ของพนักังาน ค่�ค้า ผู้่้บริโิภค 
และผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ย และสำริา้งวฒันธริริมกัาริเริยีนริ่เ้พ่�อพัฒนา 
ไป็สำ่�ความเป็น็เลิศและความเป็น็มอ่อาชีพี โด้ยให้้กัาริฝ่ึกัอบริมแกั�ลก่ัค้าและ 
ค่�ค้าอย�างต่�อเน่�อง นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัสำนับสำนนุและเคาริพความแต่กัต่�าง  
ริวมถึึงมอบโอกัาสำไริข้ดี้จำากััด้ให้้กัับพนักังาน ในชี�วงสำถึานกัาริณ์์กัาริแพริ�ริะบาด้ 
ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟได้้ริเิริิ�มโคริงกัาริให้ม�ที�ให้้ความชี�วยเห้ล่อไป็ยงัพนักังาน 
ค่�ค้า และป็ริะชีาชีนชีาวไทย เพ่�อริบัมอ่ความท้าทายที�เกิัด้ขึ�นไป็พริอ้มกััน

ความผู้าสำกุัของพนักังาน 110 
สิำทธมินษุยชีน 116 
โอกัาสำไริข้ดี้จำากััด้ 122 
กัาริสำ�งเสำริมิสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภค 132 
กัาริบริหิ้าริจดั้กัาริความสัำมพันธล์ก่ัค้า 138

109บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



ความผาสกุของพนักงาน
ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับความป็ลอด้ภัยและความเป็น็อย่�ที�ดี้ของพนักังาน 
ในขณ์ะเดี้ยวกัันก็ัมุ�งมั�นให้้เกิัด้ความป็ลอด้ภัยให้้กัับผู้่้ที�เกีั�ยวข้องกัับกัาริ
ป็ฏิิบัติ่งานทกุัสำ�วน โด้ยบริษัิทเชี่�อว�าพนักังานจะสำามาริถึทำางานอย�างม ี
ป็ริะสิำทธภิาพมากัขึ�น เม่�ออย่�ในสำถึานที�ทำางานที�มีความสำุข ด้้วยจติ่ใจ
ที�ผู้�อนคลาย ไทยเบฟจดั้ทำาแนวทาง และวางริะบบกัาริจดั้กัาริด้้านความ
ป็ลอด้ภัย เพ่�อให้้มั�นใจว�าไทยเบฟได้้ป็ฏิิบติั่ต่ามกัฎห้มายและมาต่ริฐานสำากัล 
ด้้านความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามัย และสำภาพแวด้ล้อม ซึ่ึ�งริวมถึึงมาต่ริกัาริ
ป็อ้งกัันความเสีำ�ยงอบัุติ่เห้ต่ ุกัาริบาด้เจบ็ และกัาริเจบ็ป็ว่ยอนัเน่�องจากักัาริ
ป็ฏิิบติั่งาน ไทยเบฟได้้สำนับสำนนุให้้มีกัาริป็ริบัป็ริงุสำภาพแวด้ล้อมกัาริทำางาน 
ที�สำ�งเสำริมิความผู้าสำุกัทางริ�างกัาย อาริมณ์์ และสำุขอนามัยของพนักังาน 
ต่ลอด้จนคณุ์ภาพชีวีติ่ในกัาริทำางานและเพ่�อเต่ริยีมกัาริริบัมอ่กัับกัาริริะบาด้
ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟได้้พัฒนาแผู้นกัาริจดั้กัาริโริคริะบาด้เพ่�อเพิ�ม
ความป็ลอด้ภัยอย�างสำง่สำดุ้ให้้กัับผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ 

สำถึานกัาริณ์์กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ได้้ทำาให้้โลกัได้้ต่ริะห้นักัถึึงความสำำาคัญ
ของความเป็น็อย่�ที�ดี้ของพนักังาน เชี�นเดี้ยวกััน ไทยเบฟเล็งเห็้นป็ริะโยชีน์
อย�างยิ�งในกัาริจดั้ทำาแผู้นสำุขภาพ เพ่�อริบัม่อกัับสำถึานกัาริณ์์ที�ไม�คาด้คิด้ 
ไม�ว�าจะเป็น็วกิัฤต่ด้้านมนษุยธริริม ภัยธริริมชีาติ่ ห้ริอ่กัาริเกิัด้โริคริะบาด้ทั�วโลกั 
เชี�น โควดิ้-19 โด้ยไทยเบฟด้ำาเนินกัาริอย�างต่�อเน่�องเพ่�อพัฒนาความพริอ้ม
ในกัาริจดั้กัาริกัับความท้าทายดั้งกัล�าวและ เพ่�อความผู้าสำกุัของพนักังาน
และคริอบคริวั



กลยุทุธ์์

เพ่ื่�อให้้เป็น็ไป็ตามมาตรฐานทางกฎห้มายุ ไทยุเบฟได้้กำาห้นด้แนวทางด้้านความป็ลอด้ภััยุ อาชีวีอนามยัุ และสภัาพื่แวด้ล้อมในการทำางาน 
ไว ้4 ด้้าน ได้้แก่

แนวทางการบรหิ้ารจัดั้การ

ในป็นีี� ไทยเบฟพยายามสำริา้งความแขง็แกัริ�งมากัขึ�น โด้ยกัาริสำริา้ง
สิำ�งให้ม� ๆ ที�มุ�งเน้นให้้เกิัด้กัาริพัฒนาพนักังาน อปุ็กัริณ์์ ขั�นต่อน 
ต่ลอด้จนโคริงสำริา้งพ่�นฐาน โด้ยไทยเบฟพยายามอย�างสำดุ้กัำาลัง
ที�จะก้ัาวสำ่�กัาริเป็น็ผู้่น้ำา แนวป็ฏิิบติั่ ในด้้านความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามยั 
และความเป็น็อย่�ที�ดี้และในป็ ี2564 ไทยเบฟยงัคงเฝ่า้ริะวงัและริบัมอ่
กัับสำถึานกัาริณ์์โควดิ้-19 ที�สำ�งผู้ลกัริะทบต่�อความป็ลอด้ภัย  
อาชีวีอนามัย และสำวสัำดิ้ภาพของพนักังาน กัาริกัริะทำาเชี�นนี�
เป็น็กัาริสำริา้งความสำามาริถึให้ม�และความแขง็แกัริ�งให้้กัับ
กัริอบงานในป็จัจบุนั
 

The New Normal

การทำางานจัากบา้น (Work from home)

•  ไทยเบฟให้้ควาสำำาคัญกัับกัาริทำางานแบบย่ด้ห้ยุ�น ริวมถึึง
กัาริทำางานจากัที�บา้นโด้ยเชี่�อว�าตั่วเล่อกันี�จะชี�วยเพิ�มผู้ลผู้ลิต่ 
ขวญักัำาลังใจ ความคล�องตั่ว และกัาริทำางานริ�วมกัันขา้มสำาย
ธรุิกิัจ และ เพ่�อความป็ลอด้ภัยและสำวสัำดิ้ภาพของพนักังาน 
ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินนโยบายกัาริทำางานจากัที�บ้านท�ามกัลาง
สำถึานกัาริณ์์ที�ไม�เอ่�ออำานวยและเป็น็อนัต่ริายต่�อสำขุภาพและ
ความป็ลอด้ภัยของพนักังาน ซึ่ึ�งริวมถึึงป็ญัห้าสิำ�งแวด้ล้อม 
เชี�น ฝุ่น่PM2.5 ความไม�สำงบทางกัาริเมอ่ง และกัาริริะบาด้ของ
โริค  ทั�งนี�ไทยเบฟได้้ป็ริะกัาศใชีม้าต่ริกัาริที�เขม้งวด้สำำาห้ริบั
กัาริทำางานจากัที�บ้านในชี�วงโควดิ้-19 เพ่�อให้้มั�นใจว�าพนักังาน
ทกุัคนป็ลอด้ภัยในสำถึานกัาริณ์์นี�   โด้ยไทยเบฟสำนับสำนนุ
กัาริทำางานจากัที�บา้นด้้วยกัาริฝ่กึัอบริมพนักังาน และจดั้ห้า
อปุ็กัริณ์์และเคริ่�องม่อต่�าง ๆ ริวมถึึงได้้มีกัาริป็ริบัโป็ริแกัริม
สำุขภาพ เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริออกักัำาลังกัาย และกัาริจดั้กัาริกัับ
ความเคริยีด้ นอกัจากันี�ไทยเบฟยงัได้้จดั้ให้้เกิัด้กัาริทำางานที�มี
ป็ริะสิำทธภิาพจากัที�บา้นแกั�พนักังานที�มคีวามพิกัาริ 
ซึ่ึ�งไม�สำามาริถึเดิ้นทางไป็ที�ทำางานได้้อกีัด้้วย

Beverest Life

•  ในป็ ี2563-2564 ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินกัาริใชีร้ิะบบเชีค็อนิ
เข้าทำางานแบบไริสั้ำมผัู้สำ ผู้�านแอป็พลิเคชีนัภายใน Beverest 
Life ซึ่ึ�งถึก่ัด้ำาเนินกัาริโด้ยทีมทริพัยากัริบคุคล โด้ย
แอป็พลิเคชีนันี�จะถึก่ัใชีต้่�อไป็ เป็น็สำ�วนห้นึ�งของมาต่ริกัาริความ
ป็ลอด้ภัย และมาต่ริฐานเพ่�อเพิ�มป็ริะสิำทธภิาพกัาริทำางาน 
ลด้กัาริสัำมผัู้สำ และลด้ความเสีำ�ยงของกัาริแพริ�กัริะจายของ
โริคโควดิ้-19

ด้้านความป็ลอด้ภััยุ

•  ทีมความป็ลอด้ภัยสำ�วนกัลางของบริษัิทยังคงต่ริวจสำอบความ
ป็ลอด้ภัยในสำถึานที�ทำางานและโริงงานเป็็นริะยะ ๆ ซึ่ึ�งริวมถึึง
โริงงานของไทยเบฟในกัริงุเทพฯ และจงัห้วดั้อ่�น ๆ ในป็ริะเทศไทย 
และเมียนมาริ์

•  ไทยเบฟได้้จดั้ให้้มสัีำมมนาฝึ่กัอบริมด้้านความป็ลอด้ภัย เชี�น 
ความป็ลอด้ภัยจากัอคัคีภัยและความป็ลอด้ภัยทางถึนน 
กัาริบริริยายสำริปุ็เริ่�องความป็ลอด้ภัยริายวนัที�โริงงานผู้ลิต่
ในทกุัเชีา้ของวนัทำากัาริ กัาริฝ่กึัอบริมด้้านมาต่ริฐานอาชีวีอนามยั 
และความป็ลอด้ภัย ISO 45001 และกัาริฝึ่กัอบริมเจา้ห้น้าที�
ความป็ลอด้ภัยในทกุัห้น�วย

•  บริษัิทใชีร้ิะบบกัาริเก็ับริวบริวมข้อมล่และกัาริริายงานแบบให้ม�เพ่�อ
ริวบริวมข้อมล่ด้้าน ความป็ลอด้ภัยและอาชีวีอนามยัต่ามมาต่ริฐาน 
Global Reporting Initiative (GRI) ทำากัาริวเิคริาะห์้ข้อม่ล บ�งชีี�
ป็ริะสิำทธภิาพความป็ลอด้ภัย  เพ่�อให้้มั�นใจในป็ริะสิำทธภิาพกัาริต่ริวจ
สำอบกัาริป็ฏิิบติั่งานอย�างเห้มาะสำมและด้ำาเนินกัาริแก้ัไขได้้ทันท�วงที 
โด้ยไทยเบฟทำากัาริริายงานผู้ลกัาริป็ฏิิบติั่งานด้้านความป็ลอด้ภัย
ของแต่�ละบริษัิทย�อย ให้้ผู้่บ้ริหิ้าริริะดั้บสำง่ของกัลุ�มผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ทริาบ
อย�างสำมำาเสำมอ

ด้้านอาชีวีอนามยัุ

•  ความใส่ใจั – ไทยเบฟด้แ่ลสำขุภาพของพนักังานโด้ยจดั้ให้้มีบริกิัาริ
กัาริแพทยแ์ละพยาบาลในสำถึานที�ทำางาน เพ่�อให้้กัาริริกััษาพยาบาล
และให้้คำาป็ริกึัษาด้้านสำุขภาพ ไทยเบฟได้้จดั้ทำาข้อต่กัลงกัับ
โริงพยาบาลใกัล้เคียงเพ่�อให้้กัาริริกััษาพนักังานที�ได้้ริบับาด้เจบ็ 
ห้ริอ่ป็ว่ย เพ่�อให้้สำามาริถึริบักัาริริกััษาพยาบาลได้้อย�างริวด้เริว็
และสำะด้วกัทันท�วงที

4. ด้้าน 
 ความผู้าสำกุั

1. ด้้านความ 
 ป็ลอด้ภัย

2. ด้้านอาชีวีอนามยั 3. ด้้านสำภาพแวด้ล้อม
 ในกัาริทำางาน
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•  การป็อ้งกัน – ไทยเบฟสำนับสำนนุพนักังานป็อ้งกัันกัาริเจบ็ป็ว่ย 
เชี�น กัาริให้้วคัซึ่นีไขห้้วดั้ให้ญ�ป็ริะจำาป็ี

•  การรกัษา – ไทยเบฟให้้กัาริสำนับสำนนุค�าริกััษาพยาบาลผู้่ป้็ว่ยนอกั
สำำาห้ริบัพนักังาน นอกัเห้น่อจากัเงนิสำมทบป็ริะกัันสัำงคมที�บริษัิท
จ�ายให้้ต่ามกัฎห้มาย ไทยเบฟยงัจดั้ให้้มปี็ริะกัันอบุติั่เห้ต่แุละ
ป็ริะกัันกัาริเจบ็ป็ว่ยสำำาห้ริบัผู้่ป้็ว่ยใน สำำาห้ริบัพนักังานทกุัคน

•  ตรวจัสุขภัาพื่ – ไทยเบฟจดั้ให้้มีกัาริต่ริวจสำุขภาพป็ริะจำาป็ี
สำำาห้ริบัพนักังานทกุัคนต่ามเพศ อาย ุและป็จัจยัเสีำ�ยงอ่�น ๆ ซึ่ึ�ง
ริวมถึึงกัาริต่ริวจคัด้กัริองมะเริง็ต่�อมลก่ัห้มากัและมะเริง็เต้่านม
สำำาห้ริบัพนักังานในกัลุ�มอายทีุ� กัำาห้นด้ และกัาริต่ริวจเพิ�มเติ่ม
สำำาห้ริบัพนักังานในโริงงานที�มปี็จัจยัเสีำ�ยงอ่�น ๆ ที�เกีั�ยวขอ้ง
กัับกัาริทำางาน  

•  ด้้านการศึึกษา – ไทยเบฟจดั้ห้าส่ำ�อกัาริศึกัษา และได้้ฝ่กึัอบริม
เกีั�ยวกัับกัาริด้แ่ลสำขุภาพทั�วไป็ ริวมถึึงอากัาริออฟฟิศซึ่นิโด้ริม
และกัาริลด้ความเคริยีด้ให้้แกั�พนักังานและสำมาชีกิัในคริอบคริวั 
นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัจดั้ให้้มกีัาริฝ่กึัอบริมทักัษะกัาริชี�วยชีวีติ่
ขั�นพ่�นฐานสำำาห้ริบัพนักังาน และห้ลักัสำต่่ริกัาริฝ่กึัอบริม AED 
กัาริป็ฐมพยาบาลเบ่�องต้่นอกีัด้้วย

ด้้านสภัาพื่แวด้ล้อมในการทำางาน 

•  ในป็ ี2562 ไทยเบฟได้้ยา้ยสำำานักังานให้ญ� ไป็ยงัสำถึานที�แห้�งให้ม� 
ค่อ อาคาริไทยเบฟควอเต่อริ ์ซึ่ึ�งทำาให้้บริษัิทฯ สำามาริถึด้ำาเนินกัาริ
ใชี ้“ชีั�วโมงกัาริทำางานที�ยด่้ห้ยุ�น” กัับพนักังานได้้ โด้ยเจา้ห้น้าที�
ริะดั้บบริหิ้าริมากักัว�า 2,400 คนสำามาริถึเล่อกัเวลาเชี็คอนิ
และเชีค็เอาต์่ของต่นเองได้้ นอกัจากันี� ไทยเบฟได้้สำริา้งสำถึานี
ทำางานเสำมอ่นที�สำะด้วกัสำบายเพ่�อให้้พนักังานสำามาริถึทำางานได้้
แม้ไม�เข้าสำำานักังานโด้ยนโยบายชีั�วโมงกัาริทำางานที�ย่ด้ห้ยุ�น
ยังใชี้กัับพนักังานในต่ำาแห้น�งงานที�ต่ำากัว�าริะดั้บจดั้กัาริ 
พนักังานภาคสำนาม เชี�น ตั่วแทนฝ่า่ยขาย ซึ่ึ�งเน้นกัาริป็ฏิิบติั่
งานที�มุ�งเน้นผู้ลลัพธ ์เพ่�ออำานวยความสำะด้วกัในกัาริจดั้กัาริ
เวลาอย�างมปี็ริะสิำทธผิู้ล สำำาห้ริบัพนักังานสำ�วนอ่�น ๆ สำามาริถึ
ใชี้นโยบายชีั�วโมงกัาริทำางานที�ย่ด้ห้ยุ�น เม่�อมีกัาริริบัริองจากั
หั้วห้น้างานของต่น

ด้้านความผาสุกของพื่นักงาน 

•  กัาริสำริา้งสำมด้ลุริะห้ว�างงานและคริอบคริวัเป็น็สำ�วนห้นึ�งของ
เป็า้ห้มายความผู้าสำกุัที� ไทยเบฟได้้ให้้ความสำำาคัญต่�อพนักังาน
เสำมอมา ไทยเบฟมุ�งมั�นในสิำ�งนี� โด้ยได้้จดั้ให้้มีพ่�นที�ห้ริอ่
สำนามเด็้กัเล�นภายในบริเิวณ์ โริงงานสำำาห้ริบับตุ่ริพนักังาน
ขณ์ะริอพ�อแม�ทำางาน เสำริจ็นอกัจากันี�ยงัมีห้้องให้้นมแบบ
สำ�วนตั่วที�สำำานักังานและโริงงานผู้ลิต่ทกุัแห้�ง และไทยเบฟได้้
ขยายสำถึานริบัเลี�ยงเด็้กัริวมถึึงชีั�นเริยีนและกิัจกัริริมสัำนทนากัาริ
ในชี�วงป็ดิ้ภาคเริยีน ทั�งนี� โคริงกัาริคริอบคริวัยอด้นิยมของ
บริษัิทค่อกิัจกัริริมวนัเด็้กั ซึ่ึ�งเด็้กัและผู้่้ป็กัคริองได้้มาริ�วมทำา
กิัจกัริริมพิเศษ ทัศนศึกัษา และกิัจกัริริม CSR เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริ
ใชีเ้วลาริ�วมกััน โด้ยในป็ ี2564 ไทยเบฟมอบทนุกัาริศึกัษา 1,099 
ทนุ ม่ลค�ากัว�า 6.93 ล้านบาท ให้้กัับบุต่ริห้ลานของพนักังาน
เพ่�อลด้ภาริะทางกัาริเงิน ทั�งนี�ไทยเบฟมอบทนุกัาริศึกัษา 
12,592 ทนุ ริวมกัว�า 77.9 ล้านบาท เป็น็เวลากัว�า 12 ป็ติี่ด้ต่�อกััน

•  ไทยเบฟมีความมุ�งมั�นให้้กัาริสำนับสำนนุพนักังานห้ญิง โด้ย 
ให้้พนักังานห้ญิงสำามาริถึลาคลอด้บตุ่ริได้้สำง่สำดุ้ถึึง 100 วนั 
โด้ยได้้ริบัค�าจา้ง ซึ่ึ�งมากักัว�าข้อกัำาห้นด้ทางกัฎห้มายของ
ป็ริะเทศไทย 10 วนั ในบางกัริณี์ พนักังานอาจขอลาเพิ�มเติ่มได้้
อกีั 30 วนั ไทยเบฟเชี่�อมั�นว�ามาต่ริกัาริเห้ล�านี�จะชี�วยสำ�งเสำริมิ
ค�านิยมของคริอบคริวัและสำขุภาพที�ดี้ของพนักังาน ริวมถึึง
ความเป็น็อย่�ที�ดี้ของทั�งแม�และลก่ั   

•  นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัริบัป็ริะกัันว�าพนักังานทกุัคนจะสำามาริถึ
มีความสำุขไป็กัับชี�วงเวลาสำำาคัญของชีีวติ่ได้้ โด้ยไทยเบฟ 
อนญุาต่ให้้พนักังานชีายลางานเพ่�อทำาห้น้าที�คณุ์พ�อได้้สำง่สำดุ้ 
6 วนั ซึ่ึ�งไม�ถ่ึอเป็น็ข้อกัำาห้นด้ทางกัฎห้มาย สิำ�งนี�แสำด้งให้้เห็้นว�า
คริอบคริวัเป็น็ริากัฐานที�สำำาคัญของชีวีติ่

112 ความผาสกุของพนักงาน
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2564 ภัารกิจัสำาคัญ 

การด้แูลพื่นักงานในสถานการณ์์แพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับสำขุภาพและสำวสัำดิ้ภาพของพนักังาน
เห้น่อสิำ�งอ่�นใด้
ไทยเบฟให้้กัาริสำนับสำนนุคริอบคริวัของพนักังานและบคุคล
อนัเป็น็ที�ริกััอกีัด้้วย
•  ในสำถึานกัาริณ์์โควดิ้-19 สิำ�งสำำาคัญค่อกัาริลด้ความเสีำ�ยง

ในกัาริติ่ด้เชี่�อ และแพริ�กัริะจายเชี่�อริะห้ว�างพนักังาน
 •  ไทยเบฟใชีแ้นวทางห้ลายป็ริะกัาริเพ่�อให้้บริริลผุู้ลนี�:
  •   ห้มั�นทำาความสำะอาด้และฆ่�าเชี่�อสิำ�งอำานวยความสำะด้วกั

และบริเิวณ์สำำานักังานทั�งห้มด้
  •   จดั้ให้้มีมาต่ริกัาริและอปุ็กัริณ์์ด้้านสำขุอนามัยที�

เข้มงวด้ (เชี�น ห้น้ากัากั เจลแอลกัอฮอล์ ฯลฯ)
  •   สำถึานที�งานแยกัสำ�วนต่�างห้ากัสำำาห้ริบังานที�มีความ

เฉพาะเจาะจงโด้ยกัำาห้นด้ให้้พนักังานอย่�แต่�ในสำถึานที�
งานเท�านั�น

  •   นโยบายทำางานจากับ้าน (Work from home) สำำาห้ริบั
ผู้่้ที�สำามาริถึทำางานผู้�านชี�องทางออนไลน์ได้้

•  ติ่ด้ต่ามสำถึานกัาริณ์์แบบทันกัาริณ์์ Real Time  เพ่�อให้้สำามาริถึ
ป็ริะเมินความเสีำ�ยงได้้ทันที ในศ่นย์ป็ฏิิบัติ่กัาริพิเศษใน
สำถึานกัาริณ์์โควดิ้ ThaiBev Situation Room (TSR)

• ให้้กัาริชี�วยเห้ล่อพนักังาน
 •   คอลเซึ่น็เต่อริ ์24-7 คอยให้้กัาริสำนับสำนนุและให้้คำาป็ริกึัษา
 •   แจง้ความค่บห้น้าสำถึานกัาริณ์์ให้้กัับพนักังาน ให้้ข�าวสำาริ 

ขอ้มล่และแนวทางป็ฏิิบติั่ในกัาริด้แ่ลต่นเองและคริอบคริวั
ให้้ป็ลอด้ภัยได้้

 •   ทำาป็ริะกัันโริคโควดิ้-19  สำำาห้ริบัพนักังานทกุัคน
 •   มอบห้น้ากัากัอนามัย เจลแอลกัอฮอล์ ให้้กัับพนักังาน

ทกุัคน เพ่�อให้้พนักังานและคริอบคริวัป็ลอด้ภัย
 •   ป็ริะสำานงานกัับ TSR เพ่�อติ่ด้ต่�อกัับบคุคลที�เคยอย่�

ในสำถึานที�เสีำ�ยง

โครงการสำาคัญ

โป็รแกรมสขุภัาพื่ดิ้จัทัิล
1. โป็ริแกัริมสำขุภาพเสำมอ่นจริงิ
  •   เป็ลี�ยนกิัจกัริริมและโป็ริแกัริมป็กัติ่ให้้เป็น็ แบบเสำมอ่นจริงิ
 •   เน้นยำาความสำำาคัญของสำขุภาพด้้วยกัาริออกักัำาลังกัาย 

เม่�อต้่องทำางานจากับา้น (Work from home) 
 •   สัำมมนาเสำมอ่นจริงิในหั้วขอ้ต่�าง ๆ ตั่�งแต่�ความเป็น็อย่�

ทั�วไป็จนถึึงกัาริป็อ้งกัันโริคโควดิ้-19  เป็น็ต้่น
 •   กิัจกัริริมออกักัำาลังกัายเสำมอ่นจริงิ เชี�นกัาริวิ�งเสำมอ่นจริงิ 

เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริออกักัำาลังกัายอย่�ที�บา้น

 •   สำ�งเสำริมิและให้้ความริ่ ้(ทั�งคำาแนะนำาทางเทคนิคและ
ขั�นต่อน) แกั�พนักังานเกีั�ยวกัับวคัซึ่นี 

 •   ต่ริวจโริคโควดิ้-19  (RT-PCR และ ATK) แกั�พนักังาน
ทกุัคนเป็น็ริะยะ และเป็น็สำ�วนห้นึ�งของมาต่ริกัาริในกัาริ
เข้าทำางานในตึ่กัสำำานักังาน

 •   อำานวยความสำะด้วกัเริ่�องกัาริริกััษาตั่วในโริงพยาบาล 
และกัาริแยกับ้านในกัริณี์ที�พนักังานและ/ห้ริอ่คริอบคริวั
ติ่ด้เชี่�อ

 •   ให้้บริกิัาริฆ่�าเชี่�อถึึงบ้านสำำาห้ริบัพนักังานกัลุ�มเสีำ�ยง

2  ชีมุชีนเพ่�อกัาริเกัษียณ์อายใุนยคุดิ้จทัิล
  •   ใชีเ้ทคโนโลยเีพ่�อสำริา้งกัลุ�มสำนับสำนนุชีมุชีนสำำาห้ริบัผู้่เ้กัษียณ์อายุ
  •   นำาเสำนอขอ้มล่ที�เป็น็ป็ริะโยชีน์เกีั�ยวกัับสำขุภาพและความเป็น็อย่�

ที�ดี้ผู้�านแอป็พลิเคชีนั มอ่ถ่ึอของบริษัิท

113บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



มาตรการรบัม่อวกิฤตโควดิ้-19

ความผาสขุของพื่นักงานชีว่งการระบาด้ของโรคโควดิ้-19

ไทยเบฟห้�วงใยในสำุขภาพ ความป็ลอด้ภัย และสำวสัำดิ้ภาพของ
พนักังาน ยิ�งเห็้นได้้ชีัด้ในชี�วงกัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ที�บริษัิท
ได้้นำามาต่ริกัาริต่�าง ๆ มาใชีใ้นกัาริป็อ้งกััน ด้แ่ล อำานวยความสำะด้วกั 
และชี�วยเห้ล่อพนักังานในชี�วงเวลานี�

1.  จดั้กัาริพ่�นที�กัาริทำางานอย�างเห้มาะสำม ผู้�านกัาริขยายสำถึานที�
ทำางาน ห้ริอ่ย้ายพนักังานไป็ทำางานในสำถึานที�ต่�าง ๆ เพ่�อให้้
เกิัด้กัาริเวน้ริะยะห้�างในสำถึานที�ทำางาน

2.  นโยบายกัาริทำางานจากัที�บ้านสำำาห้ริบัผู้่้ที�สำามาริถึทำางาน
ทางไกัลเพ่�อลด้ความเสีำ�ยงในกัาริติ่ด้เชี่�อของพนักังานและ
คริอบคริวั โด้ยพนักังานกัลุ�มนี�จะไม�สำามาริถึเข้าสำำานักังาน 
ห้ากัไม�มีกัาริเต่ริยีมกัาริที�เห้มาะสำมเพ่�อป็อ้งกัันความเสีำ�ยง
ในกัาริติ่ด้เชี่�อ

3.  มาต่ริกัาริความป็ลอด้ภัยเม่�อเข้าสำ่�อาคาริ ได้้แกั� กัาริฆ่�าเชี่�อ 
กัาริใชีเ้จลแอลกัอฮอล์ กัาริต่ริวจอณุ์ห้ภม่ิ และกัาริสำวมใสำ�
อปุ็กัริณ์์ป็อ้งกััน

4.  ใชีเ้ทคโนโลยีดิ้จทัิลบันทึกัชีั�วโมงกัาริทำางานและยกัเลิกักัาริใชี้
ริะบบสำแกันนิ�วเพ่�อลด้ความเสีำ�ยงในกัาริแพริ�เชี่�อโควดิ้-19

5.  จดั้ตั่�งศน่ยบ์ริริเทาทกุัขโ์ริคโควดิ้-19 เพ่�อให้้ขอ้มล่และคำาแนะนำา
ในกัาริจดั้กัาริกัับสำถึานกัาริณ์์อย�างมีป็ริะสิำทธภิาพสำ่งสำุด้ และ
ชี�วยเห้ล่อพนักังานที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบจากัโริคโควดิ้-19

6.  ให้้สิำทธปิ็ริะโยชีน์เพิ�มเติ่มแกั�พนักังาน เชี�น บริกิัาริต่ริวจ
คัด้กัริองโริคโควดิ้-19 ฟริ ีสำำาห้ริบัพนักังานกัว�า 12,000 คน 
และป็ริะกัันโริคโควดิ้-19 สำำาห้ริบัพนักังานกัว�า 50,000 คน

7.  แจกัจ�ายอปุ็กัริณ์์ป็้องกััน เชี�น ห้น้ากัากั เจลแอลกัอฮอล์ 
ให้้กัับพนักังานและสำมาชีกิัในคริอบคริวั และแจกัจ�ายนำาด่้�ม
สำะอาด้เพ่�อลด้ความเสีำ�ยงจากักัาริไป็ริา้นสำะด้วกัซึ่่�อ

ศึนูยุป์็ฏิิบติัการพิื่เศึษในสถานการณ์์โควดิ้-19

ThaiBev Situation Room (TSR) จดั้ทำาขึ�นเพ่�อติ่ด้ต่ามข้อม่ลที�
เกีั�ยวข้องกัับโริคโควดิ้-19 ริวมถึึงสำวสัำดิ้ภาพของพนักังานทกุัคน  
โด้ย TSR ได้้ริ�วมม่อกัับห้น�วยงานที�เกีั�ยวข้อง เพ่�อเฝ่า้ติ่ด้ต่ามและ
จดั้กัาริความเสีำ�ยงทั�งห้มด้ ในอนาคต่TSR จะสำามาริถึถึก่ัดั้ด้แป็ลง
เพ่�อใชีป้็ริะโยชีน์ในด้้านอ่�นได้้อกีัด้้วย

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ั

•  ไทยเบฟได้้มุ�งมั�นที�จะบริริลเุป็้าห้มายที�จะทำาให้้อตั่ริากัาริ
เสีำยชีีวติ่เป็็นศ่นย์มาโด้ยต่ลอด้  อย�างไริก็ัต่ามในป็ี 2564 
มีพนักังานสำองคนและผู้่้ริบัเห้มาห้นึ�งคนเสีำยชีีวติ่ จากั
เห้ต่กุัาริณ์์นี�เอง ไทยเบฟได้้ทำากัาริวเิคริาะห์้สำาเห้ต่ทีุ�แท้จริงิ
อย�างเข้มข้นและกัำาชีับวฒันธริริมความป็ลอด้ภัย ขยาย 
OHS KPI ไป็สำ่�ทกุัฝ่า่ย และด้ำาเนินกัาริต่ามโคริงกัาริริเิริิ�ม OHS 

ซึ่ึ�งนำาไป็สำ่�กัาริบงัคับใชีน้โยบายริถึยนต์่ที�เข้มงวด้และกัาริฝึ่กัอบริม
เกีั�ยวกัับ OHS เพ่�อให้้มั�นใจในความป็ลอด้ภัยของพนักังาน
ซึ่ึ�งริวมถึึงอปุ็กัริณ์์ PPE ที�เห้มาะสำม ริวมทั�งได้้จดั้ให้้มีกัาริพ่ด้คยุ
เริ่�องความป็ลอด้ภัยริายวนั ริวมถึึงกัาริควบคมุด้แ่ลริะเบียบ
กัาริป็ฏิิบติั่กัาริที�เข้มงวด้

ขบัเคล่�อนด้้วยุวสัิยุทัศึน์ PASSION 2025

ในป็ ี2564 ไทยเบฟได้้สำนับสำนนุให้้มีกัาริสำ�งเสำริมิสำขุภาพต่ลอด้ห้�วงโซึ่�คณุ์ค�า และเสำริมิสำริา้งขีด้ความสำามาริถึให้ม� ๆ เพ่�อเต่ริยีมพริอ้ม
สำำาห้ริบัความท้าทายในอนาคต่ ไทยเบฟเพิ�มขีด้ความสำามาริถึในกัาริต่อบสำนองต่�อความเสีำ�ยงด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย และแสำด้ง
ให้้เห็้นว�าเห้ต่ใุด้ ThaiBev จงึได้้ริบักัาริจดั้อนัดั้บเป็น็1 ใน 6 บริษัิทในป็ริะเทศไทยที�ได้้ริบัริางวลั We Care Most Caring Company

114 ความผาสกุของพนักงาน
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ก้าวสู่ป็ ี2568

1.  สำ�งเสำริมิวฒันธริริมความป็ลอด้ภัยและขยายกิัจกัริริมที�
เกีั�ยวขอ้งกัับอาชีวีอนามยั และสำภาพแวด้ล้อมในกัาริทำางาน
ที�ป็ลอด้ภัย สำ่�บริษัิทในเคริอ่ของไทยเบฟในภมิ่ภาคอาเซึ่ยีน

2.  ตั่�งเป็า้ห้มายลด้อตั่ริากัาริเสีำยชีวีติ่เป็น็ศน่ย ์
3.  อตั่ริาความถีึ�กัาริบาด้เจบ็ถึึงขั�นห้ยดุ้งาน (LTIFR) ของป็ ี2564 

ลด้ลง
 •  อตั่ริาความถีึ�กัาริบาด้เจบ็ถึึงขั�นห้ยดุ้งาน (LTIFR) ของ

พนักังานลด้ลงจากั 1.71 เป็น็ 1.43
 •  อตั่ริาความถีึ�กัาริบาด้เจบ็ถึึงขั�นห้ยดุ้งาน (LTIFR) ของ

ผู้่ร้ิบัเห้มาลด้ลงจากั 1.74 เป็น็ 0.69
  ซึ่ึ�งกัาริลด้ลงนี�สำอด้คล้องกัับเป็า้ห้มายของบริษัิทในกัาริบริริล ุ

LTIFR ที�ต่ำากัว�า 1.0 ภายในป็ ี2568

4.  ป็ลก่ัฝ่งัวนัิยความป็ลอด้ภัยทางถึนนให้้กัับพนักังาน โด้ยจดั้กัาริ
อบริมและกิัจกัริริมอ่�น ๆ เพ่�อสำ�งเสำริมิความป็ลอด้ภัย โคริงกัารินี�
จะขยายผู้ลไป็ยงัพนักังานในภม่ิภาคอ่�น ๆ ริวมถึึงพันธมิต่ริทาง
ธรุิกิัจ เพ่�อให้้เกิัด้กัาริลด้อตั่ริากัาริเสีำยชีวีติ่จากักัาริขับขี� ซึ่ึ�งสำ�วนให้ญ�
เกีั�ยวข้องกัับ อบุัติ่เห้ต่อุนัเน่�องมาจากักัาริละเมิด้กัฎห้มายจริาจริ
และกัาริขาด้วนัิยด้้านความป็ลอด้ภัยทางท้องถึนน

5.  สำริา้งเคริอ่ข�ายเจา้ห้น้าที�ความป็ลอด้ภัยในกัลุ�มไทยเบฟทั�วอาเซึ่ยีน 
เพ่�อเพิ�มป็ริะสิำทธภิาพกิัจกัริริมด้้านความป็ลอด้ภัยและชี�วยให้้มกีัาริ
ส่ำ�อสำาริแลกัเป็ลี�ยนข้อมล่เป็น็วงกัวา้ง จดั้ให้้มีกัาริฝ่ึกัอบริมด้้าน
ความป็ลอด้ภัยขั�นสำง่แกั�เจา้ห้น้าที�อย�างสำมำาเสำมอ

6.  ทำางานริ�วมกัับพนักังานเพ่�อจดั้กัาริแนวทางสำขุภาพให้ม�เชีงิริกุั 
สำริา้งความต่ริะห้นักั สำ�งเสำริมิให้้พนักังานออกักัำาลังกัายและริกััษา
สำขุอนามัยที�ดี้ ลด้ความเคริยีด้จากักัาริทำางาน และให้้วคัซึ่นีป็อ้งกััน
โริคที�เกิัด้ขึ�นบ�อย ๆ แกั�พนักังาน เพ่�อสำ�งเสำริมิสำขุภาพ และชีวีติ่
ที�ดี้ขึ�น ริวมถึึงกัาริทำางานอย�างมีความสำขุมากัขึ�นอกีัด้้วย

งานของไทยเบฟด้้านความป็ลอด้ภัยและด้้านอาชีวีอนามัย  และ
ความผู้าสำกุันั�นสำอด้คล้องกัับเป็า้ห้มายกัาริพัฒนาที� 3, 8 และ 16 
โด้ยไทยเบฟมุ�งมั�นที�จะบริริลถึุึงเป็า้ห้มายกัาริมีสำขุภาพที�ดี้ ความ
เป็น็อย่�ที�ดี้ กัาริทำางานที�ดี้ และกัาริสำ�งเสำริมิสัำงคมที�สำงบสำขุและ
ไม�แบ�งแยกั

เป็า้ห้มายุ 3: มีสขุภัาพื่เเละความเป็น็อยุูที่�ดี้

เป็า้ห้มายุ 8: งานที�มคีณุ์ค่า และการเติบโตทางเศึรษฐกิจั

เป็า้ห้มายุ 16: สังคมสงบสขุและยุติุธ์รรม สถาบนัอนัเป็น็ 
  ที�พึื่�งของส่วนรวม

เป็า้ห้มายุยุอ่ยุ

3.8 บริริลหุ้ลักัป็ริะกัันสำขุภาพถ้ึวนห้น้า ซึ่ึ�งริวมถึึงกัาริป็อ้งกััน
ความเสีำ�ยงทางกัาริเงิน กัาริเข้าถึึงบริกิัาริด้แ่ลสำขุภาพที�จำาเป็น็
ที�มีคณุ์ภาพ และกัาริเข้าถึึงยาและวคัซึ่นีจำาเป็น็ที�ป็ลอด้ภัย 
มีป็ริะสิำทธภิาพ คณุ์ภาพ และริาคาไม�แพงสำำาห้ริบัทกุัคน

3.9 ภายในป็ี 2573 ลด้จำานวนผู้่้เสีำยชีีวติ่และกัาริเจบ็ป็่วยจากั
สำาริเคมีอนัต่ริาย มลภาวะทางอากัาศ นำา และดิ้น และกัาริป็นเป็้� อน

8.2 บริริลผุู้ลิต่ภาพทางเศริษฐกิัจในริะดั้บที�สำง่ขึ�น ผู้�านกัาริกัริะจาย
ความห้ลากัห้ลาย กัาริยกัริะดั้บเทคโนโลย ีและนวตั่กัริริม ริวมถึึง
กัาริเน้นที�มล่ค�าเพิ�มสำง่และภาคสำ�วนที�ใชีแ้ริงงานมากั

8.5 ภายในป็ ีพ.ศ. 2573 บริริลกุัาริจา้งงานอย�างเต็่มที�และมปี็ริะสิำทธผิู้ล
เพ่�อให้้เกิัด้ทำางานที�มคีณุ์ค�าสำำาห้ริบัผู้่ห้้ญิงและผู้่ช้ีายทกุัคน ริวมถึึง
เยาวชีนและคนพิกัาริด้้วย และให้้ค�าต่อบแทนที�เท�าเทียมกัันสำำาห้ริบั
งานที�มีมล่ค�าเท�ากััน

16.5 ลด้กัาริทจุริติ่และติ่ด้สิำนบนอย�างเป็น็ริป่็ธริริมในทกุัริป่็แบบ

ตัวชีีว้ดั้เป็า้ห้มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

การสนับสนนุชีมุชีน

มอบเคริ่�องด่้�ม ห้น้ากัากั และแอลกัอฮอล์แกั�สำถึานคัด้แยกัผู้่้ป็ว่ยโริคโควดิ้-19 และห้น�วยงานท้องถิึ�นเพ่�อแจกัจ�ายให้้กัับชีมุชีนใกัล้เคียง
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สิทธิมินษุยชน
ไทยเบฟเชี่�อว�าองค์กัริภาคธุริกิัจเป็็นสำ�วนสำำาคัญในกัาริด้ำาเนินกัาริในด้้าน
สิำทธมินษุยชีนซึ่ึ�งมกีัาริผู้นวกัป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีนไวใ้นกัริอบกัาริด้ำาเนิน
ธรุิกิัจโด้ยคำานึงถึึงสิำ�งแวด้ล้อม สัำงคม และกัาริกัำากัับด้แ่ล (ESG) และคริอบคลมุ
ถึึงทกุัภาคสำ�วนของธรุิกิัจต่ลอด้ห้�วงโซึ่�คณุ์ค�า ทั�งนี� ไทยเบฟยดึ้มั�นในกัาริเคาริพ
ในสิำทธมินษุยชีนของผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ ริวมถึึงป็ฏิิบติั่ต่ามกัฎห้มาย
ที�เกีั�ยวขอ้งทั�งกัฎห้มายภายในป็ริะเทศและห้ลักัสำากัล ไม�ว�าจะเป็น็พริะริาชีบญัญัติ่
คุม้คริองแริงงาน พ.ศ. 2541 ป็ฏิิญญาสำากัลว�าด้้วยสิำทธมินษุยชีน (Universal 
Declaration of Human Rights) ห้ลักักัาริแห้�งสำห้ป็ริะชีาชีาติ่ว�าด้้วยธรุิกิัจ 
กัับสิำทธมินษุยชีน (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights) และป็ฏิิญญาว�าด้้วยห้ลักักัาริและสิำทธขัิ�นพ่�นฐานในกัาริ
ทำางานขององค์กัาริแริงงานริะห้ว�างป็ริะเทศ (The International Labour 
Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)

ในป็นีี�ไทยเบฟยงัคงด้ำาเนินงานด้้านสิำทธมินษุยชีนอย�างต่�อเน่�องภายในองค์กัริ
และต่ลอด้ห้�วงโซึ่�คณุ์ค�า ท�ามกัลางกัาริป็ลก่ัฝ่งัให้้ใสำ�ใจในกัาริสำริา้งคณุ์ค�าให้้แกั�
สัำงคมและกัาริพัฒนาธรุิกิัจที�บริษัิทอ่�นต่�างมุ�งเน้นให้้มคีวามพยายามในกัาริแก้ัไข
ป็ญัห้าสิำทธมินษุยชีนมากัขึ�น ไทยเบฟเองจงึมุ�งห้มายที�จะเป็น็ผู้่น้ำาในกัาริป็ฏิิบติั่
ที�เป็น็เลิศ (Best Practices) ในด้้านสิำทธมินษุยชีน และไม�ละเลยที�จะป็ฏิิบติั่ต่าม
นโยบายสิำทธมินษุยชีนของบริษัิทอย�างเคริ�งคริดั้



กลยุทุธ์์

ไทยุเบฟยุงัได้้กำาห้นด้แนวทางในการบรหิ้ารจัดั้การด้้านสิทธ์มินษุยุชีนตลอด้ท้ังห่้วงโซ่ค่ณุ์ค่าดั้งน้ี

• ให้้ความเคาริพในสิำทธมินษุยชีนโด้ยป็ฏิิบติั่ต่�อทกุัภาคสำ�วนของธรุิกิัจอย�างเท�าเทียมกััน
• ด้ำาเนินกัาริในเชีงิริกุัด้้านสิำทธมินษุยชีนผู้�านกัริะบวนกัาริจดั้กัาริด้้านสิำทธมินษุยชีน (Human Rights Due Diligence Process) อย�างต่�อเน่�อง
•   ริบัผิู้ด้ชีอบและมุ�งมั�นในกัาริป็ลก่ัฝ่ังให้้ทกุัสำ�วนในองค์กัริเคาริพในสิำทธมินุษยชีนของทกุัภาคสำ�วนโด้ยเฉพาะผู้่้ที�มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยของ

บริษัิท พริอ้มทั�งกัำากัับด้แ่ลมิให้้ธุริกิัจของบริษัิทเข้าไป็มีสำ�วนเกีั�ยวข้องกัับกัาริล�วงละเมิด้สิำทธมินุษยชีน
•   มีกัลไกัในกัาริเยียวยา แก้ัไข ฟ้� นฟ่ และชีด้เชียเม่�อเกิัด้ผู้ลกัริะทบห้ริอ่มีกัาริละเมิด้สิำทธมินุษยชีนที�เน่�องมาจากักัาริด้ำาเนินกิัจกัริริมทาง

ธุริกิัจขององค์กัริ
•   ส่ำ�อสำาริและเผู้ยแพริ�แนวทางกัาริป็ฏิิบัติ่ด้้านสิำทธมินษุยชีน ให้้กัับผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยริวมถึึงเป็ิด้ให้้มีชี�องทางกัาริริอ้งทกุัข์ของไทยเบฟ 

ที�โป็ริ�งใสำและมีป็ริะสิำทธภิาพ
•   ให้้ความริ่ ้ฝ่ึกัอบริม และสำนับสำนุนให้้พนักังาน บริษัิทค่�ค้าและลก่ัค้าเคาริพในสิำทธมินุษยชีนของผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยในธุริกิัจของต่น

อย�างเข้มงวด้
 

แนวทางการบรหิ้ารจัดั้การ

กระบวนการตรวจัสอบสิทธ์มินษุยุชีนอยุา่งรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence Process)
เป็น็กิจักรรมที�จัดั้ขึ้นต้ังแต่ป็ ี2560 โด้ยุในป็ ี2564 ไทยุเบฟมปี็ระเด็้นความเสี�ยุงด้้านสิทธ์มินษุยุชีนที�สำาคัญ 3 ป็ระเด็้น 
ที�เกี�ยุวขอ้งกับผูม้ส่ีวนได้้ส่วนเสียุ ค่อ
• สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน
• สำภาพกัาริทำางานของพนักังาน
• สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน
 
ซึ่ึ�งกัริะบวนกัาริต่�อไป็ค่อกัาริป็ริะชีมุผู้่ที้�เกีั�ยวขอ้งทกุัฝ่า่ย เพ่�อห้าข้อสำริปุ็ในกัาริแก้ัไข ลงมอ่ป็ฏิิบติั่ด้ำาเนินกัาริ กัาริวดั้ผู้ลสำำาเริจ็ และสำ�งเสำริมิ 
ในเริ่�องกัาริส่ำ�อสำาริให้้กัับผู้่ที้�เกีั�ยวขอ้งต่�อไป็

กระบวนการตรวจัสอบสิทธ์มินษุยุชีนอยุา่งรอบด้้านของไทยุเบฟ

1. ป็ริะกัาศนโยบาย 
ด้้านสิำทธมินษุยชีน

2. ป็ริะเมนิความเสีำ�ยง 
และผู้ลกัริะทบ 

ด้้านสิำทธมินษุยชีน 

3. บร่ิณ์ากัาริผู้ลกัาริป็ริะเมนิ 
ความเสีำ�ยงผู้ลกัริะทบ 

ด้้านสิำทธมินษุยชีน

4. ติ่ด้ต่ามและริายงานผู้ล 
กัาริด้ำาเนินงาน 

ด้้านสิำทธมินษุยชีน

5. แก้ัไขให้้ถึก่ัต้่อง
และเยยีวยา 

ผู้ลกัริะทบด้้านลบ 
ที�เกิัด้ขึ�น
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1. ป็ระกาศึนโยุบายุด้้านสิทธ์มินษุยุชีน

ไทยเบฟมุ�งมั�นให้้ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ยเคาริพสิำทธมินษุยชีน 
ภายใต้่กัริอบกัฎห้มายและห้ลักัสิำทธมินษุยชีนสำากัลและมาต่ริฐาน
แริงงาน ซึ่ึ�งริวมถึึงป็ฏิิญญาสำากัลว�าด้้วยสิำทธมินษุยชีนแห้�ง
สำห้ป็ริะชีาชีาติ่ และป็ฏิิญญาองค์กัาริแริงงานริะห้ว�างป็ริะเทศว�าด้้วย
ห้ลักักัาริพ่�นฐานและสิำทธใินที�ทำางาน ไทยเบฟคาด้ห้วงัให้้ผู้่บ้ริหิ้าริ
และพนักังานทกุัคนในธรุิกิัจ ริวมทั�งในบริษัิทในเคริอ่ บริษัิทริ�วมทนุ  
และความสัำมพันธท์างธรุิกิัจให้ม� (เชี�น ผู้�านกัาริควบริวมกิัจกัาริ) 
ต่ลอด้จนค่�ค้าทางธรุิกิัจ เคาริพในสิำทธมินษุยชีนของผู้่ม้สีำ�วนได้้ 
สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ย เพ่�อทกุัคนจะได้้ริบักัาริเคาริพอย�างเท�าเทียมกััน  
ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ยจำาเป็น็ต้่องป็ฏิิบติั่ต่ามห้ลักัสิำทธมินษุยชีน 
สำากัล ซึ่ึ�งริะบอุย่�ในนโยบายและคำาชีี�แจงสิำทธมินษุยชีนของบริษัิท 
ได้้แกั� กัาริเล่อกัป็ฏิิบติั่และกัาริล�วงละเมดิ้ กัาริบงัคับใชีแ้ริงงานและ
กัาริใชีแ้ริงงานเด็้กั เสำริภีาพในกัาริสำมาคม ค�าต่อบแทนที�เท�าเทียม
กััน สำภาพกัาริทำางาน ความป็ลอด้ภัยและสำขุภาพในสำถึานที�ทำางาน 
ผู้่มี้สำ�วนได้้สำ�วนเสีำยของไทยเบฟทกุัริายต้่องป็ฏิิบติั่ต่ามป็ริะเด็้น
เห้ล�านี�ต่ามกัฎห้มายและริะเบยีบขอ้บงัคับ ซึ่ึ�งกัาริป็ฏิิบติั่ต่ามสำาริะ
ของนโยบายด้้านสิำทธมินษุยชีนอย�างเขม้งวด้ของผู้่ม้สีำ�วนได้้
สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ที�กัล�าวมาขา้งต้่นนั�นนับเป็น็สิำ�งจำาเป็น็อย�างยิ�ง

การด้ำาเนินงาน

ไทยเบฟมีกัาริป็ริะเมนิความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนในธรุิกัริริม
ทั�งห้มด้อย�างสำมำาเสำมอ ริวมถึึงป็ริะเมนิผู้ลกัริะทบโด้ยต่ริงจากักัาริ
ด้ำาเนินงานของบริษัิท ต่ลอด้จนป็ริะเมนิความเสีำ�ยงที�ไทยเบฟอาจมี
สำ�วนเกีั�ยวขอ้งทำาให้้เกิัด้ขึ�นห้ริอ่มบีทบาทในกัาริสำนับสำนนุทั�งห้มด้
ห้ริอ่ในพ่�นที�กัาริป็ฏิิบติั่งานทั�งห้มด้ ไทยเบฟได้้กัำาห้นด้นโยบายและ
กัาริควบคมุกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริเพ่�อสำนับสำนนุกัาริด้ำาเนินกัาริด้้าน
สิำทธมินษุยชีนเอาไวอ้ย�างชีดั้เจน

ตัวอยุา่งของนโยุบายุและการควบคมุการจัดั้การดั้งกล่าว ได้้แก่:
• นโยบายอาชีวีอนามัย ความป็ลอด้ภัย และสิำ�งแวด้ล้อม
• จริริยาบริริณ์พนักังาน
• นโยบายต่�อต้่านกัาริทจุริติ่
• นโยบายกัาริแจง้เบาะแสำ
• นโยบายสิำ�งแวด้ล้อม
• นโยบายกัาริบริหิ้าริความเสีำ�ยง
• ห้ลักัป็ฏิิบัติ่สำำาห้ริบัค่�ค้า
• แนวทางกัาริลงทนุ

นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัติ่ด้ต่ามและป็ริะเมินความเสีำ�ยงด้้านสิำทธิ
มนษุยชีน ผู้ลักัดั้นให้้เกิัด้กัาริแจง้เบาะแสำและกัาริริอ้งเริยีนเพ่�อ
สำามาริถึริบัข้อกัังวลเกีั�ยวข้องกัับกัาริละเมิด้สิำทธมินษุยชีนได้้
อย�างมีป็ริะสิำทธผิู้ล ข้อมล่ที�ริวบริวมผู้�านชี�องทางเห้ล�านี�จะถึก่ันำา
ไป็ใชีเ้พ่�อป็ริบัป็ริงุต่�อไป็ ซึ่ึ�งริายละเอยีด้เกีั�ยวกัับกัาริป็ริะเมิน
ความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนอย่�ในริายงานความยั�งยน่ป็ริะจำาป็ี

2.  ป็ระเมินความเสี�ยุงและผลกระทบด้้านสิทธ์มินษุยุชีน 
ที�อาจัจัะเกิด้ขึ้น

กัาริป็ริะเมินความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินุษยชีนนั�นคริอบคลมุกิัจกัริริมทาง
ธุริกิัจของไทยเบฟทั�งห้มด้ โด้ยจำาแนกัต่ามกิัจกัริริมทางธุริกิัจดั้งนี�:

•  กิัจกัริริมทางธรุิกิัจห้ลักั: กัาริจดั้ห้า กัาริผู้ลิต่ กัาริจดั้จำาห้น�ายและ
กัาริขนสำ�ง กัาริต่ลาด้และกัาริขาย และกัาริจดั้กัาริบริริจภัุณ์ฑ์์
ภายห้ลังกัาริบริโิภค

• สำนับสำนนุกิัจกัริริมทางธรุิกิัจ: กัลุ�มงานทริพัยากัริบคุคล 

กัาริป็ริะเมนิความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนยงัคริอบคลมุค่�ค้าริะดั้บ Tier 1 
ของไทยเบฟทั�งห้มด้อกีัด้้วย

การป็ระเมินความเสี�ยุงด้้านสิทธ์มินษุยุชีนครอบคลมุป็ระเด็้นด้้าน
สิทธ์มินษุยุชีนที�เกิด้ขึ้นจัรงิและที�อาจัเกิด้ขึ้นได้้ ดั้งน้ี

• กัาริบังคับใชีแ้ริงงาน
• กัาริค้ามนษุย์
• กัาริใชีแ้ริงงานเด็้กั
• เสำริภีาพในกัาริสำมาคม
• สิำทธใินกัาริเจริจาต่�อริองริ�วมกััน
• ค�าต่อบแทนที�เท�าเทียมกััน
• กัาริเล่อกัป็ฏิิบัติ่และกัาริล�วงละเมิด้
• สำภาพกัาริทำางานและอาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย (OHS)
• ป็ริะเด็้นที�เกีั�ยวข้องอ่�น ๆ

การป็ระเมินความเสี�ยุงด้้านสิทธ์มินษุยุชีนครอบคลมุถึงพื่นักงานและ
กลุ่มเสี�ยุง/กลุ่มเสี�ยุง ได้้แก่:

• ผู้่้ห้ญิง
• เด็้กั
• ชีนพ่�นเม่อง
• แริงงานข้ามชีาติ่
• แริงงานจา้งเห้มา บคุคลที�สำาม
• ชีมุชีนท้องถิึ�น
• LGBTQI+
• คนพิกัาริ

118 สิทธมินษุยชน
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3.  บรูณ์าการผลการป็ระเมินความเสี�ยุง
และผลกระทบด้้านสิทธ์มินษุยุชีน 

เม่�อมีกัาริด้ำาเนินกัาริต่ามมาต่ริกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริแล้ว ไทยเบฟ
จะนำามาต่ริกัาริกัาริจดั้กัาริมาใชี ้โด้ยเฉพาะมาต่ริกัาริสำำาห้ริบัป็ริะเด็้น
ที�มีความเสีำ�ยงสำง่ ห้ลังจากัด้ำาเนินกัาริต่ามมาต่ริกัาริเห้ล�านี� ไทยเบฟ
จะติ่ด้ต่ามและทบทวนผู้ลกัาริด้ำาเนินงาน เพ่�อให้้มั�นใจว�าจะเกิัด้กัาริ
พัฒนาอย�างต่�อเน่�องและกั�อให้้เกิัด้ป็ริะสิำทธภิาพสำง่สำดุ้

ในป็ ี2564 ไทยุเบฟได้้ระบปุ็ระเด็้นสำาคัญด้้านสิทธ์มินษุยุชีน 
10 ป็ระการ ดั้งน้ี

ป็ริะเด็้นสำำาคัญ 10 ป็ริะกัาริด้้านสิำทธมินษุยชีนที�เกีั�ยวขอ้งกัับสำขุภาพ
และความป็ลอด้ภัยของพนักังาน สำภาพกัาริทำางาน กัาริเล่อกัป็ฏิิบัติ่ 
และสำุขภาพและความป็ลอด้ภัยของชีุมชีน โด้ยป็ริะเด็้นเห้ล�านี�
เกีั�ยวข้องกัับห้น�วยธรุิกิัจทั�ง 4 ได้้แกั� กัาริจดั้จำาห้น�าย กัาริต่ลาด้
และกัาริขาย กัาริจดั้กัาริบริริจุภัณ์ฑ์์ห้ลังกัาริบริโิภค และ
ทริพัยากัริบคุคล

1.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน (กัาริกัริะจายสิำนค้า: 
โลจสิำติ่กัส์ำ กัาริขนสำ�งสิำนค้า)

2.   สำภาพกัาริทำางาน (กัาริต่ลาด้และกัาริขาย: งานอเีวนต์่)
3.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน (กัาริต่ลาด้และ

กัาริขาย: งานอเีวนต์่)
4.   กัาริเล่อกัป็ฏิิบัติ่ (กัาริต่ลาด้และกัาริขาย: งานอเีวนต์่)
5.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน (กัาริต่ลาด้และกัาริขาย: 

งานอเีวนต์่)
6.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน (กัาริต่ลาด้และกัาริขาย)
7.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน (กัาริต่ลาด้และ

กัาริขาย: กัาริขาย)
8.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน (กัาริต่ลาด้และกัาริขาย: 

กัาริขาย)
9.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน (กัาริจดั้กัาริ

บริริจภัุณ์ฑ์์ห้ลังกัาริบริโิภค: นำากัลับมาใชีใ้ห้ม�/ริไีซึ่เคิล)
10.   สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของพนักังาน (ทริพัยากัริมนษุย)์

4. ติด้ตามและรายุงานผลการด้ำาเนินงานด้้านสิทธ์มินษุยุชีน

ไทยเบฟมุ�งมั�นในกัาริทบทวนห้ลักักัาริต่ริวจสำอบและป็ริะเมนิผู้ลกัริะทบ
ด้้านสิำทธมินษุยชีน ริวมทั�งริายงานผู้ลกัาริด้ำาเนินงานด้้านสิำทธมินษุยชีน
ผู้�านริายงานความยั�งยน่ป็ริะจำาป็หี้ริอ่ในเวบ็ไซึ่ต์่ของไทยเบฟ นอกัจากันี�
ยงัติ่ด้ต่ามกัาริละเมดิ้สิำทธมินษุยชีนผู้�านชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริ เพ่�อชี�วย
บริริเทาผู้ลกัริะทบที�เป็็นอนัต่ริายและให้้กัาริเยียวยาที�เห้มาะสำมแกั�
ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบ ไทยเบฟสำนับสำนนุให้้ผู้่มี้สำ�วนได้้
สำ�วนเสีำยทั�งห้มด้ริายงานกัาริละเมดิ้ผู้�านชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริดั้งนี�

5. แก้ไขให้้ถกูต้องและเยุยีุวยุาผลกระทบเชีงิลบที�เกิด้ขึ้น

ไทยเบฟเข้าใจดี้ว�า กิัจกัริริมทางธรุิกิัจของบริษัิทอาจเป็น็สำาเห้ต่หุ้ริอ่
สำ�วนห้นึ�ง ห้ริอ่มคีวามเชี่�อมโยงกัับกัาริละเมดิ้สิำทธมินษุยชีนที�เกีั�ยวข้อง
กัับผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำย ดั้งนั�นเพ่�อให้้บริริลุต่ามพันธกัริณี์เห้ล�านี� 
ไทยเบฟจงึได้้ด้ำาเนินกัาริป็ริะเมินความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนอย�าง
สำมำาเสำมอ เพ่�อบริริเทาความเสีำ�ยงและกัาริละเมิด้ที�อาจเกิัด้ขึ�นได้้ มีกัาริ
กัำาห้นด้มาต่ริกัาริบริริเทาผู้ลกัริะทบเพิ�มเติ่ม โด้ยมีวตั่ถึปุ็ริะสำงค์เพ่�อ
แก้ัไขและลด้ความเป็น็ไป็ได้้ของกัาริละเมิด้ดั้งกัล�าว นอกัจากันี�ยงัจดั้
ให้้มีกัาริติ่ด้ต่าม ริายงานผู้ลกัาริทำางาน และทบทวนพันธกัริณี์ด้้าน
นโยบายเกีั�ยวกัับสิำทธิมนุษยชีนเป็็นป็ริะจำาทุกัป็ี เพ่�อให้้กัาริจดั้กัาริ
ด้้านสิำทธมินษุยชีนเกิัด้ป็ริะสิำทธภิาพสำง่สำดุ้

ทั�งนี� ในป็ ี2564 ไม�พบริายงานกัาริละเมิด้สิำทธมินษุยชีน ดั้งนั�นจงึยงั
ไม�มีมาต่ริกัาริเยยีวยาใด้ ๆ เกิัด้ขึ�น 

การป็ระเมินความเสี�ยุงด้้านสิทธ์มินษุยุชีน (แนวทางการด้ำาเนินการ)

การระบปุ็ญัห้าสิทธ์มินษุยุชีน
•  ริะบปุ็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีนที�เกีั�ยวข้องกัับกิัจกัริริมทาง

ธรุิกิัจของไทยเบฟ ริวมถึึงความสัำมพันธท์างธรุิกิัจให้ม�ของ
ไทยเบฟ โด้ยคำานึงถึึงผู้ลกัริะทบที�มีต่�อธรุิกิัจและผู้ลกัริะทบ
ที�อาจเกิัด้ขึ�นต่�อผู้่้ถ่ึอสิำทธิ�

•  ริะบผุู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบ ซึ่ึ�งริวมถึึงกัลุ�มเสีำ�ยง (ได้้แกั� 
ผู้่้ห้ญิง เด็้กั ชีนพ่�นเม่อง แริงงานข้ามชีาติ่ แริงงานที�มีสัำญญาจา้งใน
ลักัษณ์ะบคุคลที�สำาม ชีมุชีนท้องถิึ�น LGBTQI+ และคนพิกัาริ)

ชีอ่งทางการส่�อสาร
บริษัิท ไทยเบฟเวอเริจ จำากััด้ (มห้าชีน)  
14 ถึนนวภิาวดี้ริงัสิำต่ จอมพล จต่จุกััริ กัริงุเทพมห้านคริ 
10900
โทริศัพท์ 02 785 5555
โทริสำาริ 02 785 5882  
http://www.thaibev.com

การจัดั้อนัดั้บความเสี�ยุง
ตามลักษณ์ะธ์รรมชีาติ
•  จดั้อนัดั้บความเสีำ�ยงต่ามลักัษณ์ะ

ธริริมชีาติ่ (ความเสีำ�ยงที�ป็ริาศจากั 
กัาริควบคมุ ห้ริอ่มาต่ริกัาริ) ของ 
ป็ริะเด็้นด้้านสิำทธมินษุยชีนที�กัำาห้นด้ขึ�น

การจัดั้อนัดั้บความเสี�ยุงที�เห้ล่ออยุู่
•  สำำาห้ริบัความเสีำ�ยงต่ามธริริมชีาติ่ 

ในริะดั้บสำง่ กัาริจดั้อนัดั้บความเสีำ�ยง 
ที�เห้ล่ออย่� (ความเสีำ�ยงที�ทางบริษัิท 
มกีัาริควบคมุห้ริอ่มมีาต่ริกัาริอย่�แล้ว)

การจัดั้ลำาดั้บความสำาคัญความเสี�ยุง
•  จดั้ลำาดั้บความสำำาคัญป็ริะเด็้น 

สิำทธมินษุยชีนที�สำำาคัญที�สำดุ้ โด้ยอา้งถึึง 
ป็ญัห้าสิำทธมินษุยชีนที�มีความเสีำ�ยง 
ที�เห้ล่ออย่�ในริะดั้บสำง่เท�าที�กัำาห้นด้ไว้
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2564 ภัารกิจัสำาคัญ

คณ์ะทำางานบรหิ้ารจัดั้การสุขภัาพื่พื่นักงาน

ไทยเบฟได้้จดั้ตั่�งคณ์ะทำางานด้้านบริหิ้าริจดั้กัาริสำขุภาพพนักังาน 
ภายในกัลุ�มทริพัยากัริบคุคล โด้ยมเีป็า้ห้มายในกัาริสำริา้งสำถึานที�
ทำางานในไทยเบฟให้้เป็น็องค์กัริแห้�งความสำขุ ซึ่ึ�งคณ์ะทำางานนี� 
เป็น็ผู้่ก้ัำากัับด้แ่ลให้้สำถึานที�ทำางานต่�าง ๆ ในองค์กัริเห้มาะสำมกัับ 
กัาริทำางานของพนักังานทกุัคน และสำอด้คล้องกัับขอ้กัฎห้มาย  
โด้ยสำอด้สำ�องด้แ่ลป็ริะเด็้นความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินุษยชีนที� 
เกีั�ยวขอ้งกัับพนักังาน ริวมถึึงสำ�งเสำริมิความเป็น็อย่�ที�ดี้ของพนักังาน 
ผู้�านโคริงกัาริต่�าง ๆ เชี�น กัาริสัำมมนากัาริจดั้กัาริความเคริยีด้ ตั่�งแต่�
ป็ ี2563 คณ์ะทำางานบริหิ้าริจดั้กัาริสำขุภาพพนักังานและห้น�วยธรุิกิัจ
ที�เกีั�ยวข้องได้้ชี�วยพนักังานป็อ้งกัันกัาริแพริ�กัริะจายของโริคโควดิ้-19 
โด้ยกัาริป็ริะสำานงานด้้านสำุขภาพอย�างคริอบคลุม แจกัจ�าย
ห้น้ากัากัอนามัยและเจลแอลกัอฮอล์ และอำานวยความสำะด้วกั 
ต่ามมาต่ริกัาริชี�วยเห้ล่ออ่�น ๆ ให้้แกั�พนักังาน

ขบัเคล่�อนด้้วยุวสัิยุทัศึน์ PASSION 2025

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับสิำทธมินษุยชีน ริวมถึึงด้แ่ลให้้ทกุัป็ริะเด็้นสำำาคัญได้้ริบักัาริแก้ัไข และใชีม้าต่ริกัาริบริริเทาผู้ลกัริะทบ 
และในความพยายามที�จะสำริา้งความแขง็แกัริ�งขึ�นกัว�าเดิ้มในเริ่�องสิำทธมินษุยชีน ไทยเบฟได้้ต่�อยอด้กัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบวเิคริาะห์้สำถึานะ 
(Due Diligence) ให้้ริดั้กัมุมากักัว�าป็ทีี�ผู้�านมา โด้ยมาต่ริกัาริที�เข้มงวด้ขึ�นนี� สำ�งเสำริมิให้้ความมุ�งมั�นด้้าน ESG มีความชีดั้เจนยิ�งขึ�น 
ซึ่ึ�งไทยเบฟตั่�งเป็า้ที�จะป็ลด้ล็อกัศักัยภาพสำง่สำดุ้ในกัาริสำริา้งมล่ค�าให้้กัับชีมุชีนผู้�านกัาริริเิริิ�มทำากิัจกัริริมที�เกีั�ยวข้องมากัมาย

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ั
ผลการป็ระเมนิความเสี�ยุงด้้านสิทธ์มินษุยุชีน

100%  
ของการด้ำาเนินการและ 
กิจักรรมทางธ์รุกิจัของไทยุเบฟ  
ได้้ริบักัาริป็ริะเมิณ์ความเสีำ�ยงและ 
ผู้ลกัริะทบด้้านสิำทธมินษุยชีน

100% ของการ 
ด้ำาเนินการและกิจักรรม
ทางธ์รุกิจัของไทยุเบฟ 
ที�ถึก่ัริะบถึุึงความเสีำ�ยง 
ด้้านสิำทธมินษุยชีนริะดั้บสำง่  
ได้้มีกัาริด้ำาเนินมาต่ริกัาริ
บริริเทาและขั�นต่อนกัาริเยยีวบา
เริยีบริอ้ยแล้ว 

ไทยุเบฟมีกิจักรรม 
ที�มีความเสี�ยุงด้้าน 
สิทธ์มินษุยุชีนที�สำาคัญ 
โด้ด้เด่้นท้ังห้มด้ 
10 กิจักรรม

17.22% 
ของกิจักรรม 
ทางธ์รุกิจัของไทยุเบฟ
ได้้ริบักัาริริะบวุ�ามีความเสีำ�ยง 
ต่ามลักัษณ์ะธริริมชีาติ่

120 สิทธมินษุยชน
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ไทยเบฟสำนับสำนนุ SDGs ของสำห้ป็ริะชีาชีาติ่และยดึ้มั�นในเป็า้ห้มายทั�ง 17 ป็ริะกัาริ ความมุ�งมั�นด้้านสิำทธมินษุยชีนของไทยเบฟในกัาริป็ริบัป็ริงุ
พัฒนาเพ่�อให้้เกิัด้ความเท�าเทียมทางเพศ (SDG 5) ลด้ความเห้ล่�อมลำา (SDG 10) และทำาให้้ชีมุชีนมสีำ�วนริ�วม ป็ลอด้ภัย และมคีวามยด่้ห้ยุ�น 
(SDG 11)

เป็า้ห้มายุ 5:  ความเท่าเทียุมทางระห้วา่งเพื่ศึ

เป็า้ห้มายุ 10: ลด้ความเห้ล่�อมลำา

เป็า้ห้มายุ 11: การต้ังถิ�นฐานและชีมุชีนอยุา่งยุั�งยุน่

ตัวชีีว้ดั้เป็า้ห้มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

เป็า้ห้มายุยุอ่ยุ

5.1 ยติุ่กัาริเล่อกัป็ฏิิบติั่ทกุัริป่็แบบที�มตี่�อผู้่ห้้ญิงและเด็้กัห้ญิง 
ในทกุัที�

5.2 ขจดั้ความรินุแริงทกุัริป่็แบบที�มีต่�อผู้่ห้้ญิงและเด็้กัห้ญิง
ทั�งในที�สำาธาริณ์ะและที�สำ�วนบคุคล ริวมถึึงกัาริขจดั้กัาริค้ามนษุย ์
กัาริแสำวงห้าป็ริะโยชีน์ทางเพศและกัาริแสำวงป็ริะโยชีน์ในริป่็แบบอ่�น

5.5 สำริา้งห้ลักัป็ริะกัันว�าผู้่ห้้ญิงจะมสีำ�วนริ�วมอย�างเต็่มที� และ
มโีอกัาสำเท�าเทียมในกัาริเป็น็ผู้่น้ำาในทกุัริะดั้บของกัาริตั่ด้สิำนใจ
ในทางกัาริเมอ่ง เศริษฐกิัจ และภาคสำาธาริณ์ะ

10.2 ให้้อำานาจและสำ�งเสำริมิความคริอบคลมุด้้านสัำงคม 
เศริษฐกิัจ และกัาริเมอ่งสำำาห้ริบัทกุัคน โด้ยไม�คำานึงถึึงอาย ุเพศ 
ความบกัพริ�องทางริ�างกัาย เชี่�อชีาติ่ ชีาติ่พันธุ ์แห้ล�งกัำาเนิด้ ศาสำนา 
ห้ริอ่สำถึานะทางเศริษฐกิัจห้ริอ่อ่�น ๆ ภายในป็ ี2573

11.5 ลด้จำานวนกัาริต่ายและจำานวนคนที�ได้้ริบัผู้ลกัริะทบและ
ลด้กัาริสำญ่เสีำยโด้ยต่ริงทางเศริษฐกิัจที�เกีั�ยวกัับผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์
มวลริวมภายในป็ริะเทศของโลกัที�เกิัด้จากัภัยพิบติั่ ซึ่ึ�งริวมถึึง
ภัยพิบติั่ที�เกีั�ยวกัับนำา โด้ยมุ�งเป็า้ป็กัป็อ้งคนจนและคนที�อย่�ใน
สำถึานกัาริณ์์ที�เป็ริาะบางภายในป็ ี2573

ก้าวสู่ป็ ี2568

•   โคริงกัาริติ่ด้ต่ามต่ริวจสำอบสิำทธมินษุยชีนอย�างต่�อเน่�องริอบด้้าน 
โด้ยจดั้กัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบเป็น็ป็ริะจำาทกุัป็ี

•   กัาริกั�อตั่�งคณ์ะกัริริมกัาริเพ่�อความผู้าสำกุัของพนักังานเพ่�อ
เป็น็ชี�องทางในกัาริริบัเริ่�องริอ้งเริยีนจากัพนักังานที�ถึก่ัละเมดิ้
สิำทธมินษุยชีน

•   ทบทวนนโยบายด้้านสิำทธมินุษยชีนโด้ยมุ�งเน้นที�จะป็ฏิิบัติ่
ต่ามกัฎห้มายและริะเบียบข้อบังคับที�เกีั�ยวข้อง และมุ�งสำ่�
มาต่ริฐานสำง่สำดุ้

•   สำริา้งความริ่ค้วามเขา้ใจในเริ่�องสิำทธมินษุยชีน โด้ยส่ำ�อสำาริและ
จดั้ฝ่กึัอบริมอย�างต่�อเน่�องให้้กัับพนักังานทั�งในป็ริะเทศไทย
และต่�างป็ริะเทศ ริวมถึึงผู้่ร้ิบัเห้มาและบริษัิทค่�ค้าของไทยเบฟ 
โด้ยจดั้ให้้มีกัาริฝ่กึัอบริมป็ริะจำาป็ ีริวมทั�งบริริจไุวใ้นห้ลักัสำต่่ริ
ป็ฐมนิเทศพนักังานให้ม�ของไทยเบฟ

•   ขยายผู้ลกัาริป็ริะเมินสิำทธมินษุยชีนของบริษัิทให้้คริอบคลมุ
กัาริด้ำาเนินงานในต่�างป็ริะเทศ ทำาให้้เกิัด้กัาริทำางานริ�วมกัันใน
กัาริป็อ้งกัันผู้ลกัริะทบจากัความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีน

•   แก้ัไขป็ริบัป็ริงุความเสีำ�ยง 3 ด้้านที�ได้้จากักัริะบวนกัาริต่ริวจสำอบ
ด้้านสิำทธมินษุยชีนของไทยเบฟ ค่อด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย
ของพนักังาน ด้้านสำภาพกัาริทำางานของพนักังาน และด้้านสำขุภาพ
และความป็ลอด้ภัยของชีมุชีน พริอ้มทั�งห้าวธิปี็อ้งกัันความเสีำ�ยง
ที�อาจเกิัด้ขึ�นในอนาคต่ เชี�น ความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามัย 
สำภาพแวด้ล้อมกัาริทำางาน และความผู้าสำกุัของของพนักังานใน
ทกุัภมิ่ภาค กัาริจดั้กิัจกัริริมด้้านความป็ลอด้ภัยให้้กัับพนักังาน
ทั�วทั�งกัลุ�มไทยเบฟ ต่ลอด้จนโคริงกัาริฝึ่กัอบริมเจา้ห้น้าที�กั่้ภัย
และกั่้ภัยในพ่�นที�ป็ฏิิบติั่งานและชีมุชีนใกัล้โริงงานของบริษัิท

•   ต่ริวจสำอบป็ริะเมินความเสีำ�ยงของค่�ค้าริายสำำาคัญที�จำาห้น�ายสิำนค้า
และบริกิัาริให้้กัับไทยเบฟโด้ยต่ริง (Critical Tier 1 Supplier) 
ณ์ สำถึานป็ริะกัอบกัาริทกุัริาย โด้ยคริอบคลมุป็ริะเด็้น
ด้้านสิำทธมินษุยชีนและริ�วมมอ่กัับค่�ค้าริายสำำาคัญเห้ล�านี�
ในกัาริบริริเทาความเสีำ�ยงด้้านสิำทธมินษุยชีนที�อาจเกิัด้ขึ�นจากัค่�ค้า
ของค่�ค้า (Non-tier 1 Supplier)

121บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



โอกาสไรขี้ดจำากัด
ไทยเบฟเชี่�อว�า องค์กัริจะป็ริะสำบความสำำาเริจ็เกิัด้จากักัาริทำางานริ�วมกัันกัับพนักังาน 

เพ่�อสำริา้งป็ริะสำบกัาริณ์์กัาริทำางานเฉพาะบคุคล ต่ริงกัับความต้่องกัาริ และสำริา้ง

แริงจง่ใจในกัาริทำางานซึ่ึ�งสำ�งเสำริมิให้้บุคลากัาริและองค์กัริมีความแข็งแกัริ�ง 

ด้้วยกัาริให้้โอกัาสำพนักังานได้้เริยีนริ่จ้ากักัาริเขา้อบริมและก้ัาวห้น้าในสำายอาชีพี 

ริวมถึึงชี�วยเสำริมิทักัษะสำำาคัญในด้้านต่�าง ๆ ทำาให้้ไทยเบฟสำามาริถึขบัเคล่�อนธรุิกิัจ

ได้้อย�างอย�างเขม้แขง็

ไทยเบฟมีเป็้าห้มายในกัาริเป็็นองค์กัริที�ดี้ที�สำุด้ในกัาริทำางาน และเชี่�อมั�นเป็็น

อย�างยิ�งว�า ความสำขุและความก้ัาวห้น้าในสำายอาชีพีของพนักังานจะเป็น็แริงจง่ใจ

สำำาคัญที�สำ�งเสำริมิให้้พนักังานทำางานกัับองค์กัริได้้ยาวนาน ทั�งนี�เพ่�อเสำริมิสำริา้ง

องค์กัริให้้แขง็แกัริ�งจากัภายใน ไทยเบฟมคีวามตั่�งใจในกัาริสำริา้ง “ความเป็น็ห้นึ�ง

เดี้ยวกััน” โด้ยมอบโอกัาสำให้้พนักังานได้้เริยีนริ่แ้ละพัฒนาทักัษะเพ่�อนำาไป็สำ่� 

ความสำำาเริจ็ริ�วมกััน เป็น็ผู้ลให้้พนักังานของไทยเบฟเป็น็บคุลากัริที�มศัีกัยภาพ 

และมคีวามสำขุที�ต้่องกัาริจะเติ่บโต่ไป็พริอ้มกัับองค์กัริ

ทั�งนี�สำถึานกัาริณ์์กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ทำาให้้เห็้นถึึงความสำำาคัญของ

ป็ริะสำบกัาริณ์์ดิ้จทัิล โด้ยไทยเบฟได้้นำาเทคโนโลยดิี้จทัิลมาใชีเ้พ่�อให้้พนักังาน

สำามาริถึทำางานจากัที�บ้านและสำริา้งความพึงพอใจในสำายอาชีพี ทำาให้้ในป็จัจบุัน 

พนักังานไทยเบฟสำามาริถึทำางานได้้จากัทกุัที� และกัาริมุ�งเน้นกัาริพัฒนา

เทคโนโลยดิี้จทัิลโด้ยมีวตั่ถึปุ็ริะสำงค์เพ่�อสำริา้งความริวด้เริว็และป็ริะสิำทธภิาพ 

ในกัาริทำางานก็ัเพ่�อเต่ริยีมพริอ้มต่�อกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงที�จะเกิัด้ขึ�นในอนาคต่



ยุทุธ์ศึาสตรก์ารบรหิ้ารจัดั้การบคุลากร 

เพ่ื่�อสรา้งความแขง็แกรง่ของบคุลากรควบคู่ไป็กับการสรา้งความเป็น็ห้นึ�งเดี้ยุวภัายุในองค์กร และเตรยีุมความพื่รอ้มให้้พื่นักงานก้าวห้น้าไป็
พื่รอ้มกับการเป็ลี�ยุนแป็ลงอยุา่งรวด้เรว็ของสภัาพื่แวด้ล้อมในการทำางาน  ไทยุเบฟได้้กำาห้นด้ 7 ยุทุธ์ศึาสตรใ์นการบรหิ้ารจัดั้การบคุลากร ดั้งน้ี

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 1: 
โครงสรา้งและ
บทบาทที�ชีดั้เจัน

•  ป็ริบัโคริงสำริา้งองค์กัริให้้สำอด้คล้องกัับบทบาทห้น้าที�ของงานแต่�ละต่ำาแห้น�ง 
เพ่�อสำนับสำนนุกัลยทุธท์างธรุิกิัจและ PASSION 2025

•  ขยายและพัฒนาสำมริริถึนะและเส้ำนทางอาชีพีในกัลุ�มงานให้้สำอด้คล้องกัับ
กัาริออกัแบบโคริงสำริา้งและบทบาทกัาริบริหิ้าริของไทยเบฟ

•  บริหิ้าริและวเิคริาะห์้ค�าจา้ง ค�าต่อบแทน และสำวสัำดิ้กัาริ เพ่�อสำริา้งเป็น็มาต่ริฐานที�
เห้มาะสำมในทกุับริษัิทของกัลุ�มไทยเบฟ โด้ยให้้สำอด้คล้องกัับความเป็ลี�ยนแป็ลง
ของต่ลาด้แริงงานและความต้่องกัาริของบคุลากัริ

•  พัฒนาริะบบบริหิ้าริผู้ลกัาริป็ฏิิบัติ่งานของพนักังานอย�างคริอบคลมุ ขยาย
ชี�องทางกัาริเข้าใชีง้าน เพ่�อต่อบโจทยพ์นักังานในทกุัชี�วงอายุ

•  กัาริป็ริะเมินผู้ลอย�างเป็น็ธริริม ริวมถึึงกัาริวางแผู้นพัฒนาทักัษะเพ่�อพัฒนา
ศักัยภาพของพนักังาน ทำาให้้ได้้ต่ามเป็า้ห้มายที�ตั่�งไว ้และมุ�งมั�นสำ่�ความเป็น็เลิศ

•  สำ�งเสำริมิวฒันธริริมกัาริเริยีนริ่ใ้ห้้พนักังานพัฒนาต่นเอง ผู้�านกัาริเริยีนริ่ ้
ในริป่็แบบ 70:20:10 ริวมทั�งสำ�งเสำริมิกัาริพัฒนาทักัษะให้้แกั�บคุลากัริ 
ด้้านเทคโนโลยดิี้จทัิล และกัาริใชีแ้ผู้นพัฒนาริายบคุคล (IDP) ต่ลอด้จน 
กัาริติ่ด้ต่ามความก้ัาวห้น้าทางอาชีพีของพนักังาน

•  ยกัริะดั้บกัาริเต่ริยีมพริอ้มของพนักังานและผู้่้บริหิ้าริในกัาริส่ำบทอด้ต่ำาแห้น�ง
ให้้มีความพริอ้มและความสำามาริถึ เพ่�อให้้มั�นใจว�าจะเกิัด้กัาริเป็ลี�ยนถึ�ายอย�าง
ริาบริ่�นและมีความต่�อเน่�องทางธรุิกิัจ เสำริมิสำริา้งความยั�งยน่ขององค์กัริ

•  สำริริห้าและคัด้เล่อกับคุลากัริที�มีความริ่ ้ความสำามาริถึ และทักัษะที�เห้มาะสำมใน
กัาริทำางานในต่ำาแห้น�งต่ามที�องค์กัริต้่องกัาริ ริวมถึึงดึ้งด้ด่้พนักังานริุ�นให้ม�ที�มี
ความคล�องตั่วและมีความสำามาริถึในกัาริป็ริบัตั่วเข้าสำ่�ยคุดิ้จทัิลได้้เป็น็อย�างดี้

•  สำริา้งความริ่ ้ความเข้าใจ และความริ่สึ้ำกัเป็น็สำ�วนห้นึ�งขององค์กัริ เสำริมิสำริา้ง
ความเป็น็ห้นึ�งเดี้ยวผู้�านค�านิยมของกัลุ�มไทยเบฟ ริวมถึึงสำ�งเสำริมิ
กัาริมีสำ�วนริ�วมของพนักังานอย�างต่�อเน่�องให้้เกิัด้พฤติ่กัริริมที�เห้มาะสำม
ต่ามค�านิยมองค์กัริ

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 2: 
ค่าตอบแทนและ 
สวสัดิ้การที�แขง่ขนัได้้ 
กับตลาด้

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 4:  
การพัื่ฒนาพื่นักงาน 
แบบองค์รวม

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 6:  
การสรรห้าพื่นักงาน 
ที�มศัีึกยุภัาพื่ และ 
การด้แูลพื่นักงานให้ม่ 

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 3:
การบรหิ้าร 
ผลการด้ำาเนินงาน 
ที�โด้ด้เด่้น

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 5: 
การบรหิ้ารผูส่้บทอด้
ตำาแห้น่งและ 
บคุลากรเชีงิรกุ

ยุทุธ์ศึาสตรที์� 7: 
การส่งเสรมิวฒันธ์รรม 
ที�สรา้งความผกูพัื่น 
ต่อองค์กร
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โป็รแกรมการวเิคราะห์้บคุลากร (People Analytics) 

ไทยเบฟได้้นำาโป็ริแกัริมกัาริวเิคริาะห์้บคุลากัริมาใชีเ้พ่�อวดั้ผู้ลกัาริป็ฏิิบติั่งานของพนักังาน ชี�วยในกัาริจดั้ทำาแผู้นพัฒนาพนักังาน เสำริมิทักัษะ
กัาริทำางาน ชี�วยในกัาริสำริริห้าและว�าจา้งพนักังาน ริวมถึึงริะบแุนวโน้มที�พนักังานจะลาออกัจากัองค์กัริ ทั�งนี�เพ่�อป็ริบัป็ริงุมาต่ริกัาริริกััษาขอ้มล่ 
และความสำามาริถึในกัาริแข�งขัน และวเิคริาะห์้เคริอ่ข�ายองค์กัริด้้วยกัาริใชีเ้คริ่�องมอ่ต่�าง ๆ เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริวางแผู้นและกัาริตั่ด้สิำนใจ
ด้้านกัำาลังคนขององค์กัริเพ่�อความมั�นใจในกัาริเติ่บโต่ของธรุิกิัจ

เพ่�อเต่ริยีมความพริอ้มมุ�งห้น้าสำ่�เป็า้ห้มายในป็ ี2568 ที�มีกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงอย�างริวด้เริว็ของเทคโนโลยดิี้จทัิลและริะบบอตั่โนมัติ่ ไทยเบฟ 
จำาเป็น็ต้่องมกีัาริพัฒนาและเต่ริยีมพริอ้มศักัยภาพของพนักังานเพ่�อริองริบัความเป็ลี�ยนแป็ลงนั�นโด้ยผู้�านกัริะบวนกัาริพัฒนาทักัษะสำองด้้าน
ค่อ กัาริสำริา้งทักัษะ (ReSkill) และกัาริเสำริมิทักัษะ (UpSkill)

การสรา้งทักษะ (ReSkill) การเสรมิทักษะ (UpSkill)

•  เพิ�มเติ่มทักัษะพ่�นฐานและเต่ริยีม
ทักัษะให้ม�ที�จำาเป็น็ในกัาริใชีน้วตั่กัริริม 
เทคโนโลยดิี้จทัิลให้้กัับพนักังาน
เพ่�อริองริบักัาริเป็ลี�ยนแป็ลงองค์กัริ
สำ่�อนาคต่ในยคุดิ้จทัิล

•  งานที�ใชีแ้ริงงานคน ป็ริบัเป็ลี�ยน 
เพิ�มพ่นทักัษะของบคุลากัริให้้
เป็น็กัาริควบคมุกัาริทำางานด้้วย
เทคโนโลยี

•  บคุลากัริที�อาจมีความเสีำ�ยงในความ
มั�นคงสำายอาชีพีเน่�องจากังานที�อาจ
เป็ลี�ยนไป็ต่ามกัลยทุธอ์งค์กัริ อาจ
ต้่องเพิ�มเติ่มทักัษะความสำามาริถึให้ม� 
ที�สำามาริถึสำริา้งผู้ลงานในองค์กัริ
ต่�อไป็ได้้

กัาริสำริา้งทักัษะให้ม�ให้้เข้ากัับโลกัป็จัจบุันและเต่ริยีมริบัม่อโลกัในอนาคต่ 
โด้ยป็ริบัเป็ลี�ยนทักัษะกัาริทำางานเพ่��อให้้สำอด้คล้องกัับกัลยทุธอ์งค์กัริและ
กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงทางเทคโนโลยทีี�ริวด้เริว็

กัาริเสำริมิทักัษะความเชีี�ยวชีาญในเน่�องานเดิ้มให้้ทันกัับโลกัยคุป็จัจบุัน
อย�างต่�อเน่�อง เพ่�อต่อบโจทยท์างธรุิกิัจขององค์กัริและสำริา้งความ
ได้้เป็ริยีบทางธรุิกิัจ

•  พัฒนาศักัยภาพกัาริทำางาน
ในริะดั้บภม่ิภาค/ริะดั้บโลกัให้้
มากัขึ�น เน่�องจากัองค์กัริมีกัาริ
ขยายตั่วทางธรุิกิัจสำ่�ต่�างป็ริะเทศ 
นอกัเห้น่อจากัในป็ริะเทศไทย
อย�างต่�อเน่�อง

•  พัฒนาทักัษะในกัาริใชีเ้ทคโนโลยี
ดิ้จทัิลและริะบบอตั่โนมัติ่ให้้
ดี้ขึ�น เชี�น กัาริติ่ด้ต่�อส่ำ�อสำาริ
ป็ฏิิสัำมพันธ ์แบ�งป็นัข้อมล่
ข�าวสำาริผู้�านเคริ่�องม่อดิ้จทัิล 
ห้ริอ่กัาริป็อ้งกัันข้อมล่และ
ตั่วต่นแบบดิ้จทัิล

สถาบันวทิยุาการด้้านความยุั�งยุน่ของไทยุเบฟ (ThaiBev Sustainability Academy ห้รอ่ TSA)

องค์ความริ่ด้้้านความยั�งยน่มีห้ลายแง�มมุที�สำามาริถึนำามาพิจาริณ์าเป็น็แนวทางในกัาริด้ำาเนินธรุิกิัจ โด้ยคำานึงถึึงสิำ�งแวด้ล้อม สัำงคม และ 
กัาริกัำากัับด้แ่ล (ESG) และมาป็ริะยกุัต์่ใชีร้ิ�วมกัับกัลยทุธด้์้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ เพ่�อให้้สำอด้คล้องกัับห้ลักัของกัริอบกัาริริายงานความยั�งยน่
สำากัล Global Reporting Initiative (GRI) และกัาริเป็ดิ้เผู้ยข้อมล่ทางกัาริเงินที�เกีั�ยวข้องกัับสำภาพภม่ิอากัาศ (Task Force on Climate-
Related Financial Disclosures:  TCFD) และมาต่ริฐานสำากัลอ่�น ๆ  สำถึาบันวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟ (TSA) เริิ�มกั�อตั่�งขึ�น 
เม่�อป็ ี2562 ด้้วยพันธกิัจห้ลักัค่อ สำริา้งวฒันธริริมสำ�งเสำริมิกัาริเริยีนริ่ด้้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ และเพิ�มพ่นความสำามาริถึให้้แกั�พนักังาน 
ของกัลุ�มธรุิกิัจไทยเบฟทั�งในป็ริะเทศไทยและต่�างป็ริะเทศให้้ด้ำาเนินงานอย�างยั�งยน่ ริวมถึึงขยายขอบเขต่ด้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ให้้
คริอบคลมุห้�วงโซึ่�คณุ์ค�าขององค์กัริและผู้่้มีสำ�วนได้้สำ�วนเสีำยของไทยเบฟ โด้ยสำถึาบันฯ ได้้ด้ำาเนินกิัจกัริริมด้้านวชิีากัาริเกีั�ยวกัับกัาริพัฒนา 
ความยั�งยน่ เชี�น กัาริฝ่ึกัอบริมห้ลักัสำต่่ริต่�าง ๆ กัาริป็ริะชีมุวชิีากัาริ กัาริสัำมมนา ริวมถึึงกัาริจดั้ป็ริะเมินความริ่ด้้้านกัาริพัฒนาความยั�งยน่ 
ให้้กัับพนักังาน
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เป็า้ห้มายุของสถาบันวทิยุาการด้้านความยุั�งยุน่
ของไทยุเบฟ (TSA)

ภายใต้่ภาริกิัจ “สำริา้งและแบ�งป็นัคณุ์ค�าแห้�งกัาริเติ่บโต่” สำถึาบัน
วทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟมุ�งเน้นงานด้้านกัาริ
สำ�งเสำริมิแนวทางความยั�งยน่ขององค์กัริกัลุ�มไทยเบฟ โด้ยมี
วตั่ถึปุ็ริะสำงค์เพ่�อพัฒนาพนักังานและผู้่้บริหิ้าริของบริษัิทในกัลุ�ม
ไทยเบฟให้้มีความสำามาริถึริเิริิ�ม ออกัแบบ และป็ริะยกุัต์่ใชีค้วามริ่้
เพ่�อริบัม่อและสำ�งเสำริมิความยั�งยน่ เพ่�อให้้องค์กัริบริริลเุป็า้ห้มาย
กัาริด้ำาเนินธรุิกิัจโด้ยคำานึงถึึงสิำ�งแวด้ล้อม สัำงคม และกัาริกัำากัับ
ด้แ่ล (ESG) ต่ามห้ลักัป็ริชัีญาเศริษฐกิัจพอเพียงและเป็า้ห้มาย
กัาริพัฒนาอย�างยั�งยน่ของสำห้ป็ริะชีาชีาติ่ โด้ยให้้กัาริสำนับสำนนุ
ทางด้้านสัำงคม เชี�น ศิลป็ะและวฒันธริริมควบค่�ไป็ด้้วย

สำถึาบันฯ จดั้กัาริเริยีนกัาริสำอนทั�งในห้้องเริยีน วดิี้ทัศน์ 
พริอ้มทั�งมีกัาริวเิคริาะห์้และป็ริะเมินผู้ลกัาริเริยีนของผู้่้เริยีน
ผู้�านแบบสำอบถึามและกัาริเริยีนแบบออนไลน์

ยุทุธ์ศึาสตรข์องสถาบันวทิยุาการด้้านความยุั�งยุน่ของไทยุเบฟ (TSA) 

ความเป็น็ผู้่้นำา 
และวฒันธริริม 

องค์กัริ

กัาริสำริา้ง 
ริากัฐานกัาริศึกัษา 

ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่

กัาริสำริา้ง 
คณุ์ค�าและ 
มล่ค�าเพิ�ม

กัาริพัฒนาเป็ลี�ยนแป็ลง 
อย�างยั�งยน่

เป็น็ผู้่้นำาด้้านกัาริพัฒนา 
อย�างยั�งยน่

แห้ล�งความริ่ ้
ด้้านความยั�งยน่

สำ�งเสำริมิ 
สำริา้งกัาริ 
ต่ริะห้นักัริ่้

TSA
สำถึาบันวทิยากัาริ
ด้้านความยั�งยน่ 

ของไทยเบฟ

ทิศึทางการด้ำาเนินงาน 2563 - 2568

1 2 3 4

1.  กัาริวางแนวทางและความมุ�งมั�น 
ที�ชีดั้เจนในกัาริพัฒนาความยั�งยน่
ของพนักังานในกัลุ�มไทยเบฟ

2.  ศึกัษาและสำำาริวจผู้ลกัริะทบ 
จากัแนวโน้มอนาคต่ในด้้าน 
ความยั�งยน่จากักัลยทุธ ์
สำ่�กัาริป็ฏิิบัติ่

3.  สำริา้งและแบ�งป็นัผู้ลป็ริะโยชีน์ 
จากัความริ�วมม่อจากัเห้ล�าพันธมิต่ริ
ขององค์กัริ
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ห้ลักสูตรของสถาบันวทิยุาการด้้านความยุั�งยุน่ของไทยุเบฟ (TSA)

สำถึาบันวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟออกัแบบและพัฒนาองค์ความริ่ด้้้านความยั�งยน่ทั�งในด้้านกัริะบวนความคิด้ ทักัษะ และ 
กัาริป็ฏิิบติั่งาน โด้ยมุ�งห้วงัว�าพนักังานในทกุัห้น�วยธรุิกิัจจะเกิัด้กัาริเริยีนริ่ ้เข้าใจ และสำามาริถึเขา้ถึึงเน่�อห้าในบริบิทด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟ 
และพัฒนาในริะดั้บสำากัล ริวมทั�งสำามาริถึนำาห้ลักัแนวคิด้ด้้านความยั�งยน่ไป็ใชีเ้พ่�อพัฒนาต่นเอง สำริา้งกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงภายในองค์กัริ บคุลากัริ 
และเพ่�อนริ�วมงาน สำ�งเสำริมิกัาริบริริลเุป็า้ห้มายกัาริเติ่บโต่ขององค์กัริอย�างยั�งยน่

โด้ยุจัดั้การเรยีุน แบ�งออกัเป็น็ 3 กัลุ�ม:

1. กลุ่มพื่นักงานทั�วไป็ (Individual Contributor)
ค่อพนักังานทกุัริะดั้บที�มคีวามต่ริะห้นักัริ่ถึ้ึงความสำำาคัญของ
กัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ เป็น็ผู้่มี้ความริ่ค้วามสำามาริถึและมทัีกัษะใน
ริะดั้บที�สำามาริถึป็ฏิิบติั่งานได้้ต่ามความคาด้ห้วงัขององค์กัริ

2. กลุ่มผู้ป็ฏิิบัติงานด้้านความยุั�งยุน่ (Practitioner)
ค่อกัลุ�มพนักังานทกุัริะดั้บที�มีความริบัผิู้ด้ชีอบต่�องานด้้าน
กัาริพัฒนาอย�างยั�งยน่ในแผู้นกัของต่น มีความริบัผิู้ด้ชีอบ 
เป็น็ผู้่้ป็ฏิิบัติ่งานและด้ำาเนินงานต่ามเป็า้ห้มายด้้านความยั�งยน่
ขององค์กัริ

3. กลุ่มผู้บรหิ้าร (Executive) 
เป็น็กัลุ�มผู้่บ้ริหิ้าริที�สำามาริถึสำริา้งกัาริขับเคล่�อนกัลยทุธท์างธรุิกิัจ
ให้้เกิัด้ภายในองค์กัริและเพ่�อสำริา้งมล่ค�าให้้กัับกัลุ�มไทยเบฟได้้อย�าง
ยั�งยน่

แนวทางการเรยีุนรู้

การเป็น็องค์กรที�มั�นคงและยุั�งยุน่

สรา้ง
พัื่นธ์กิจั

วตัถปุ็ระสงค์
ของโครงการ

กลุ่มเป็า้ห้มายุ

กัาริสำริา้งความริ่ ้
ความเข้าใจ

มุ�งเน้น 
กัาริลงม่อป็ฏิิบัติ่

กัาริสำริา้งคณุ์ค�า 
และมล่ค�าเพิ�ม

พนักังานในองค์กัริทกุัคน

เริยีนในห้้องเริยีน    เริยีนจากั
ป็ริะสำบกัาริณ์์        

เริยีนจากั 
กัาริป็ฏิิบัติ่จริงิ

ริะบบ 
E-Learning 

กัาริศึกัษา 
ด้ง่าน

เริยีนจากัโคริงกัาริ 
ที�ได้้ริบัมอบห้มาย

กัาริสำริา้งความเชี่�อมโยง 
ในองค์กัริจากัแนวความคิด้ 

ไป็สำ่�กัาริพัฒนาที�ยั�งยน่

สำริา้งความมุ�งมั�น พัฒนา 
แนวทางป็ฏิิบัติ่ ลงม่อป็ฏิิบัติ่ 

ให้้เกิัด้ขึ�นจริงิ

กัำากัับองค์กัริ มุ�งไป็สำ่� 
แนวทางกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่  

สำริา้งความสัำมพันธ ์
ที�มั�นคงกัับพันธมิต่ริ

ผู้่้ป็ฏิิบัติ่ในแต่�ละสำาขา ผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่
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ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ัป็ ี2564

ในป็ ี2564 เป็น็ป็ทีี�สำองที�สำถึาบนัฯ ได้้ด้ำาเนินกัาริต่�อเน่�อง  
จดั้ชีั�นเริยีนความยั�งยน่ในป็ริะเทศไทยและในต่�างป็ริะเทศริวมถึึง
บริษัิทในเคริอ่ของกัลุ�มไทยเบฟ ผู้�านกัาริฝ่กึัอบริม กัาริฝึ่กัอบริม 
ป็ฏิิบติั่กัาริ สัำมมนา และกัาริทด้สำอบเพ่�อป็ริะเมนิความริ่แ้ละ 
ความเขา้ใจของพนักังานเกีั�ยวกัับแนวคิด้ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่

สำถึาบนัฯ ได้้ริ�วมกัับ ThaiBev Training ซึ่ึ�งเป็น็ศน่ยฝ์่กึัอบริม
พนักังานกัลุ�มไทยเบฟ เพ่�อใชีแ้ห้ล�งเริยีนริ่ ้Learning Platform 
ของริะบบกัาริจดั้กัาริเริยีนริ่ ้(Learning Management System) 
ที�อย่�ในแพลต่ฟอริม์ริะดั้บสำากัลป็ริะยกุัต์่ใชีใ้นองค์กัริในชี่�อริะบบ 
Beverest เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริพัฒนาบคุลากัริให้้เกิัด้ป็ริะสิำทธภิาพ
สำง่สำดุ้และมฐีานขอ้มล่จดั้เก็ับริายละเอยีด้ขอ้มล่กัาริพัฒนา
พนักังานแต่�ละคน ตั่�งแต่�วนัแริกัที�เขา้ทำางานและป็ริบัป็ริงุขอ้มล่
กัาริพัฒนาอย�างต่�อเน่�อง

ชีมุชีนคนเก่งของไทยุเบฟ (Communities of Practice)

ในป็ ี2564 ทางสำถึาบนัฯ ได้้มกีัาริริะบชุีมุชีนคนเกั�งของไทยเบฟขึ�น 3 แห้�ง 
ได้้แกั� ผู้่ป้็ฏิิบติั่งานด้้านกัำากัับด้แ่ลกิัจกัาริ ด้้านสิำ�งแวด้ล้อม และด้้านสัำงคม 
โด้ยไทยเบฟจดั้โคริงสำริา้งให้้ชีมุชีนผู้่ป้็ฏิิบติั่งานสำามาริถึพัฒนาและป็ฏิิบัติ่
ต่ามแนวทางเพ่�อองค์กัริได้้อย�างมปี็ริะสิำทธภิาพ และกัว�า 6 ป็แีห้�ง
ป็ริะสำบกัาริณ์์ที�ไทยเบฟได้้ห้มนุเวยีนพนักังานต่ามแนวทางป็ฏิิบัติ่ 
ด้้านความยั�งยน่ ในฐานะสำมาชีกิัของดั้ชีนีความยั�งยน่ด้าวโจนส์ำ (DJSI)  
ในห้มวด้ดั้ชีนีต่ลาด้เกิัด้ให้ม�ติ่ด้ต่�อกััน  6 ป็แีละห้มวด้ดั้ชีนีโลกัอย�าง 
ต่�อเน่�องต่ลอด้ 5 ป็ ีไทยเบฟเป็น็ผู้่้นำาดั้ชีนีในอตุ่สำาห้กัริริมเคริ่�องด่้�ม 
ต่�อเน่�องกัันเป็น็เวลา 4 ป็ ี พนักังานและผู้่้บริหิ้าริกัว�า 1,000 คน ได้้ริ�วม
ทุ�มเทและแลกัเป็ลี�ยนองค์ความริ่เ้พ่�อใชีใ้นกัาริออกัแบบและพัฒนา
ห้ลักัสำต่่ริของสำถึาบนัวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟ ริ�วมกัับ
กัาริริเิริิ�มพัฒนาโคริงกัาริ และเผู้ยแพริ�องค์ความริ่ทั้�วทั�งองค์กัริ

สำถึาบนัฯ ได้้ขยายสำมาชีกิัภาพให้้แกั�บคุคลที�มคีวามสำามาริถึทั�งในองค์กัริ
ไทยเบฟและภายนอกั ทั�งในป็ริะเทศไทยและต่�างป็ริะเทศ ริวมถึึงบริษัิท
ในเคริอ่ โด้ยริ�วมมอ่กัับเคริอ่ข�ายและพันธมติ่ริ ชีมุชีน ผู้่้เชีี�ยวชีาญ
ด้้านความยั�งยน่ และผู้่้เชีี�ยวชีาญจากัทั�วโลกั เพ่�อแลกัเป็ลี�ยนความริ่้
ป็ริะสำบกัาริณ์์ผู้�านกัาริอบริมเชีงิป็ฏิิบติั่กัาริและกัาริลงพ่�นที� ซึ่ึ�งแสำด้ง 
ให้้เห็้นว�า ไทยเบฟเป็น็องค์กัริที�จดั้ลำาดั้บความสำำาคัญให้้กัับกัาริเริยีนริ่ ้
ของพนักังาน และต่อกัยำาความก้ัาวห้น้าในกัาริพัฒนาอย�างยั�งยน่  
ยน่ยนัถึึงความทุ�มเทในกัาริสำริา้งและแบ�งป็นัคณุ์ค�าของกัาริเติ่บโต่มุ�งสำ่� 
วสัิำยทัศน์ PASSION 2025 ในแนวคิด้ที�ว�า “ทกุัคนริ�วมกัันเพ่�อบริริล ุ
เป็า้ห้มายที�มากักัว�า (TEAM: Together Everyone Achieves More)”

วสัิยุทัศึน์ PASSION 2025

1. การเสรมิสรา้งศัึกยุภัาพื่ 
 ของพื่นักงานในด้้าน 
 การพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

วธิ์กีาร
•   วางโคริงสำริา้งเน่�อห้า กัาริเริยีน

แบบ Modules
•   ใชีตั้่วชีี�วดั้จากั Training Need  

Analysis

ป็ระโยุชีน์ที�คาด้วา่จัะได้้รบั
•   องค์ความริ่ด้้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่
•   สำริา้งความริ�วมม่อกัับผู้่้ป็ฏิิบัติ่ 

ทกุัภาคสำ�วน

2. การสรา้งความรว่มม่อเพ่ื่�อการศึึกษา 
 รว่มกับสถาบันฯ

วธิ์กีาร
•   เชี่�อมโยงแนวป็ฏิิบติั่ที�ดี้ที�สำดุ้จากั 

ทั�งภายในและภายนอกัองค์กัริ
•   นำาองค์ความริ่ด้้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ 

มาพัฒนาและต่�อยอด้

ป็ระโยุชีน์ที�คาด้วา่จัะได้้รบั
•   ศน่ยร์ิวมความริ่ด้้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่
•   สำริา้งสำริริค์และแบ�งป็นัองค์ความริ่ ้

ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่

3. การสรา้งชีมุชีนคนเก่ง 
 ด้้านการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

วธิ์กีาร
•   พัฒนาสำริา้งเคริอ่ข�ายผู้่้ป็ฏิิบัติ่ 

ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่
•   แลกัเป็ลี�ยนองค์ความริ่เ้ชีงิลึกั 

ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่  
(Best Practices)

ป็ระโยุชีน์ที�คาด้วา่จัะได้้รบั
•   พัฒนาผู้่้ป็ฏิิบัติ่และองค์ความริ่ ้

ด้้านกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่
•   สำริา้งวฒันธริริมองค์กัริด้้าน 

กัาริพัฒนาที�ยั�งยน่
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2564 ภัารกิจัสำาคัญ

Talent Development Program

โคริงกัาริพัฒนาความสำามาริถึของไทยเบฟได้้ริบักัาริออกัแบบ
มาเพ่�อชี�วยเพิ�มขีด้ความสำามาริถึของพนักังานในทกุัริะดั้บ ผู้�าน
ห้ลักักัาริที�เน้นผู้่้เริยีนเป็น็ศน่ยก์ัลาง โด้ยกัาริสำ�งเสำริมิความริ่ท้าง
ธรุิกิัจและทักัษะกัาริเป็น็ผู้่้นำาโด้ยใชีส้ำต่่ริ 70:20:10 และแนวคิด้ 
“กัาริเริยีนริ่โ้ด้ยกัาริลงม่อป็ฏิิบัติ่” โคริงกัาริดั้งกัล�าวเป็น็เวทีให้้
พนักังานได้้เสำนอแนวคิด้เพ่�อชี�วยให้้ไทยเบฟบริริลวุสัิำยทัศน์ และ
เพ่�อให้้ผู้่้บริหิ้าริของไทยเบฟเล็งเห็้นถึึงศักัยภาพของพนักังาน 
เป็น็วธิกีัาริเริยีนริ่ที้�มีป็ริะสิำทธภิาพกัว�ากัาริเริยีนริ่ที้�เป็น็ทางกัาริ
เพียงอย�างเดี้ยว ผู้�านโคริงกัาริต่�อไป็นี� โคริงกัาริพัฒนาพนักังาน
ริะดั้บหั้วห้น้างาน (SDP) โคริงกัาริพัฒนาพนักังานริะดั้บผู้่้จดั้กัาริ 
(MDP) โคริงกัาริพัฒนากัาริผู้่้บริหิ้าริริะดั้บอาเซึ่ยีน (AMD) และ
โคริงกัาริพัฒนาผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่ (SEDP) ซึ่ึ�งผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่
มีสำ�วนริ�วมในกัาริให้้ข้อเสำนอแนะเพ่�อพัฒนาความคิด้ตั่�งแต่�กัริณี์
ศึกัษาไป็จนถึึงกัารินำาไป็ป็ฏิิบัติ่ ซึ่ึ�งในกัาริผู้สำมผู้สำานวธิกีัาริเริยีน
ในทกุัโคริงกัาริ ผู้่้เริยีนจะมีโอกัาสำเข้าไป็เริยีนในสำถึาบันกัาริศึกัษา
และมห้าวทิยาลัยชีั�นนำาริะดั้บภม่ิภาค และที�สำำาคัญที�สำดุ้ผู้่้เริยีนจะได้้
ทำางานใกัล้ชีดิ้กัับผู้่้บริหิ้าริริะดั้บสำง่ของไทยเบฟเพ่�อทำาโคริงกัาริ
ธรุิกิัจ เพ่�อแก้ัป็ญัห้าที�เกิัด้ขึ�นจริงิจากักัาริด้ำาเนินธรุิกิัจและนำาไป็ 
พัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์และป็ริบัป็ริงุกัาริให้้บริกิัาริ ซึ่ึ�งจะชี�วยในกัาริ 
ขับเคล่�อนกัาริเติ่บโต่ทางธรุิกิัจต่�อไป็

ThaiBev Virtual Internship and ASEAN Internship

ไทยเบฟเชี่�อว�า คนริุ�นให้ม�ค่อทริพัยากัริที�ทริงคณุ์ค�า ที�จะเติ่บโต่ขึ�น
มาเป็น็กัำาลังสำำาคัญในอนาคต่ ถึึงแมว้�าจะมอีปุ็สำริริคในกัาริด้ำาเนินกัาริ
โคริงกัาริในชี�วงสำถึานกัาริณ์์ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ซึ่ึ�งเป็น็ชี�วง 
ที�บริษัิทมกีัาริทำางานจากัที�บา้น (Work from home) ก็ัต่าม  
นอกัจากันี� ไทยเบฟได้้ขยายโคริงกัาริฝ่ึกังานไป็สำ่�ริะดั้บภม่ิภาค  
(ภายในอาเซึ่ยีน) ซึ่ึ�งนักัศึกัษาฝ่ึกังานจะทำางานผู้�านโคริงกัาริ 
ในริะบบออนไลน์ ซึ่ึ�งไม�เพียงแต่�ชี�วยเสำริมิความแข็งแกัริ�งให้้กัับ 
องค์กัริในริะดั้บภม่ิภาคเท�านั�น แต่�ยงัให้้โอกัาสำกัาริฝึ่กัอบริมแกั� 
ผู้่้ฝึ่กังานอกีัด้้วย

ไทยเบฟได้้ให้้กัาริสำนับสำนนุผู้่้เข้าริ�วมโคริงกัาริฝ่ึกังานแบบ  
Virtual Internship ทั�งจากัป็ริะเทศไทยและป็ริะเทศในอาเซึ่ยีน ซึ่ึ�ง 
มผีู้่เ้ขา้ริ�วม 90 คน แบ�งออกัเป็น็ 3 สำ�วน ได้้แกั� แบ�งป็นัป็ริะสำบกัาริณ์์
กัาริทำางาน (ริอ้ยละ 70) ซึ่ึ�งมกีัาริฝึ่กัป็ฏิิบติั่งานและกัาริให้้คำาป็ริกึัษา 
กัาริจดั้ค�ายธรุิกิัจและโป็ริแกัริมกัาริฝ่ึกัอบริม (ริอ้ยละ20) 
ซึ่ึ�งเกีั�ยวขอ้งกัับกัาริฝ่กึัอบริมเสำม่อนจริงิและกัริณี์ศึกัษาด้้านธรุิกิัจ 
และเวทีกัาริแบ�งป็นัป็ริะสำบกัาริณ์์ (ริอ้ยละ10) ซึ่ึ�งผู้่้เข้าริ�วมจะต้่อง
ทำากัารินำาเสำนอป็ริะสำบกัาริณ์์ของต่นเอง

ผู้่้เข้าริ�วมมากักัว�าริอ้ยละ 93 ริ่สึ้ำกัพอใจกัับโคริงกัารินี� และริอ้ยละ 
100 สำนใจที�จะเข้าริ�วมทำางานให้้กัับไทยเบฟห้ลังจากัสำำาเริจ็
กัาริศึกัษา กัาริฝึ่กังานในอาเซึ่ยีนมีผู้่้เข้าริ�วม 40 คน ได้้แกั� จากั
ป็ริะเทศไทย 10 คน ป็ริะเทศเวยีด้นาม 18 คน เมียนมา 3 คน และ
กััมพ่ชีา 9 คน ผู้่้เข้าริ�วมให้้คะแนนความพึงพอใจเฉลี�ย 4.68 
คะแนน (จากัคะแนนเต็่ม 5) นอกัจากันี� ผู้่้เข้าริ�วมริอ้ยละ 100 
บอกัว�าสำนใจที�จะเป็น็พนักังานป็ริะจำากัับบริษัิท ผู้่้เข้าริ�วม

มีป็ริะสำบกัาริณ์์ในทักัษะทั�ง 10 ด้้านในกัาริทำางานกัับบริษัิท ริวมถึึง
กัาริเงิน กัาริวเิคริาะห์้ข้อมล่ ทริพัยากัริบคุคล กัาริขายและ
กัาริต่ลาด้ ห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน ความยั�งยน่ และวศิวกัริริม

128 โอกาสไรข้ีดจำากัด
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ความห้ลากห้ลายุของพื่นักงาน

ขอ้มลูการลาออกจัากงานแบง่ตามเพื่ศึ

การลาออกจัากงานท้ังห้มด้

รวมการลาออกจัากงานท้ังห้มด้

การลาออกจัากงานโด้ยุสมคัรใจั

รวมการลาออกจัากงานโด้ยุสมัครใจั

ขอ้มลูการลาออกจัากงานแบง่ตามกลุม่อายุุ

ผูห้้ญิง 55.9% ผูช้ีายุ 44.1% ผูห้้ญิง 55.8% ผูช้ีายุ 44.2%

50 ข้ึนไป็  4.6% 

30-50  15.6% 

ต่ำากวา่ 30 79.8%

50 ขึน้ไป็   2.9%  

30-50  15.9%  

ต่ำากวา่ 30  81.2%

ระบบนิเวศึในการพัื่ฒนาความก้าวห้น้าในสายุอาชีพีื่ (Career Development Ecosystem) 

ชีั�วโมงกัาริฝ่ึกัอบริมเฉลี�ย

รวม 19.78 ชีั�วโมง

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ั

HR Asia 2021 and We Care 

ในป็ ี2564 ไทยเบฟได้้ริบัริางวลั HR Asia Best Companies to 
Work for in Asia เป็น็ป็ทีี�สำามติ่ด้ต่�อกััน และยงัได้้ริบัริางวลั  
We Care Most Caring Company ริางวลัริะดั้บชีาติ่และริะดั้บสำากัล 
โด้ยได้้ริบัจากัขอ้มล่ที�ได้้จากักัาริสัำมภาษณ์์และกัาริสำำาริวจพนักังาน
เกีั�ยวกัับกัาริจดั้กัาริบคุลากัริ เพ่�อเล่อกัผู้่ช้ีนะจากับริษัิทห้ลายริอ้ยแห้�ง
ที�เขา้ริ�วม เริาเชี่�อว�าสิำ�งนี�สำะท้อนถึึงวธิกีัาริทำางานที�สำริา้งสำริริค์และ 
กัาริเป็น็แบบอย�างที�ดี้

688,596.90
ชีั�วโมงการอบรม

บริษัิทยงัสำนับสำนนุให้้พนักังานได้้พัฒนาต่นเองโด้ยใชีแ้ผู้นกัาริ
พัฒนาริายบคุคล (IDP) ริ�วมกัับกัาริสำนับสำนนุจากัหั้วห้น้างาน  
โด้ย IDP ถึก่ัขยายผู้ลกัาริใชีง้านไป็ในทกุัริะดั้บงานทั�วทั�งองค์กัริ 
ซึ่ึ�งพนักังานสำามาริถึพัฒนาแผู้นผู้�านริะบบ Beverest และเล่อกั
แนวทางกัาริเริยีนริ่ที้�ออกัแบบไว ้โด้ยพนักังานสำามาริถึจดั้กัาริ
แบบต่�อเน่�องและป็ฏิิบติั่ต่ามแผู้นด้้วยต่นเองได้้อย�างสำะด้วกัสำบาย

“Career Dashboard” เป็น็ริะบบสำริปุ็ข้อมล่สำำาคัญ ซึ่ึ�งชี�วยให้้
หั้วห้น้างานและ HRBP สำามาริถึเขา้ถึึงขอ้มล่ที�เป็น็ป็จัจบุนัเกีั�ยวกัับ
อาชีพีของพนักังานได้้ทันทีทันใด้ ซึ่ึ�งริวมถึึงขอ้มล่กัาริ
คาด้กัาริณ์์คณุ์สำมบติั่และสำถิึติ่ในอดี้ต่เกีั�ยวกัับกัาริเล่�อนต่ำาแห้น�ง
และกัาริโอนยา้ยงาน นอกัจากันี�ยงัแสำด้งความค่บห้น้าในกัาริติ่ด้ต่าม 
IDP เพ่�อให้้หั้วห้น้างานและ HRBP สำามาริถึติ่ด้ต่ามและต่ริวจสำอบ 
กัาริวางแผู้นและกัาริด้ำาเนินกัาริ IDP ของพนักังานได้้อย�างมี
ป็ริะสิำทธภิาพ

“Career Profile” เป็น็ที�จดั้เก็ับข้อมล่สำ�วนตั่วเกีั�ยวกัับสำายงานและ
เส้ำนทางกัาริทำางานของพนักังานสำำาห้ริบัหั้วห้น้างาน นอกัจากันี�
ยงัเป็น็แห้ล�งขอ้มล่ภายในสำ�วนกัลางสำำาห้ริบัฝ่า่ยทริพัยากัริบคุคล
ใชีใ้นกัาริคัด้เล่อกับคุลากัริเขา้ทำางานภายในองค์กัริ

เพ่�อสำริา้ง “โอกัาสำไริข้ดี้จำากััด้” (ป็ริชัีญาแห้�งกัาริบริหิ้าริทริพัยากัริ
บคุคล) ให้้พนักังานมคีวามก้ัาวห้น้าอย�างมั�นคง ไทยเบฟจงึได้้ริเิริิ�ม
โคริงกัาริริะบบนิเวศในกัาริพัฒนาความก้ัาวห้น้าในสำายอาชีพี โด้ย
ใชีเ้ทคโนโลยทีี�มแีพลต่ฟอริม์กัาริทำางานห้ลายริป่็แบบ เพ่�อใชี้
ในกัริะบวนกัาริพัฒนาศักัยภาพให้้เติ่บโต่อย�างก้ัาวห้น้าในสำายอาชีพี 
ห้นึ�งในป็ริะโยชีน์ที�จะได้้ริบัค่อกัาริสำริา้งริะบบนิเวศสำำาห้ริบัพนักังาน
ให้้มสีำ�วนริ�วมในกัาริพัฒนาความก้ัาวห้น้าในเส้ำนทางสำายอาชีพีของ
ต่นเอง

“My Career” เป็น็แพลต่ฟอริม์ที�ให้้คำาแนะนำาด้้านอาชีพีแบบ
บร่ิณ์ากัาริและชี�วยให้้พนักังานสำำาริวจโอกัาสำภายใน ริวมถึึงออกัแบบ
เส้ำนทางอาชีพีและกัาริพัฒนาอาชีพีของต่นเองได้้

แพลต่ฟอริม์นี�ชี�วยแนะนำาโอกัาสำและต่ำาแห้น�งที�เห้มาะสำมให้้แกั�
พนักังานไทยเบฟได้้ป็ริะโยชีน์จากัเทคโนโลยนีี�ในกัาริแนะนำาโอกัาสำ
ในกัาริทำางานต่ามขอ้กัำาห้นด้ที�สำมเห้ต่สุำมผู้ล โด้ยแนะนำางานที�เป็น็
มาต่ริฐานมากักัว�า 1,400 ต่ำาแห้น�ง เพ่�อที�จะแนะนำาเส้ำนทางอาชีพี 
ที�เป็น็ไป็ได้้ นอกัจากันี� พนักังานยงัสำามาริถึป็ริะเมนิความสำามาริถึ
ในแต่�ละต่ำาแห้น�งต่ามสำมริริถึนะกัาริทำางานได้้มากักัว�า 200 ริายกัาริ 
ต่ามกัลุ�มงานที�ริะบอุย่�ในแพลต่ฟอริม์

129บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



มาตรการรบัมอ่วกิฤตโควดิ้-19

เตรยีุมพื่รอ้มสู่อนาคตผ่านป็ระสบการณ์์ดิ้จัทัิล

กัาริริะบาด้ให้ญ�ของโริคโควดิ้-19 นำาไป็สำ่�กัาริพัฒนาเทคโนโลยด้ี้านดิ้จทัิลที�เพิ�มขึ�น เพ่�อสำริา้งงานที�ริวด้เริว็และมปี็ริะสิำทธภิาพ ซึ่ึ�งริวมถึึง 
ความคิด้ริเิริิ�มสำริา้งสำริริค์ ได้้แกั� 

•  ให้้กัาริฝ่กึัอบริมเกีั�ยวกัับกัาริใชีเ้คริ่�องมอ่ดิ้จทัิล เชี�น Zoom 
ห้ริอ่ Microsoft Teams

•  ให้้คำาแนะนำาแนวทางกัาริทำางานที�มีป็ริะสิำทธภิาพในชี�วง Work 
from home

•  สำริา้งกัาริมสีำ�วนริ�วมริะห้ว�างพนักังานผู้�านแพลต่ฟอริม์และ
กิัจกัริริมดิ้จทัิล

•  ใชีก้ัาริฝ่กึัอบริมออนไลน์อย�างเต็่มริป่็แบบ เซึ่สำชีนักัาริฝึ่กั 
อบริมสำ�วนให้ญ�ถึก่ัจดั้ให้้เป็น็ริป่็แบบออนไลน์โด้ยมีห้ลาย
ห้ลักัสำต่่ริที�ริวมอย่�ในห้้องสำมดุ้กัาริเริยีนริ่ ้ห้ริอ่ Library 
Learning เพ่�อสำามาริถึเริยีนริ่ด้้้วยต่นเองต่ามต้่องกัาริ

•  กัาริใชีร้ิะบบเชีค็อนิดิ้จทัิลเพ่�อบนัทึกักัาริเข้างานและติ่ด้ต่าม
พนักังานที�อาศัยห้ริอ่ทำางานในพ่�นที�เสีำ�ยงภัย ต่ลอด้จน
ห้ลีกัเลี�ยงกัาริสัำมผัู้สำที�ไม�จำาเป็น็จากัเคริ่�องสำแกันนิ�วเพ่�อป็อ้งกััน
กัาริแพริ�กัริะจายของโริคโควดิ้-19

ตัวชีีว้ดั้เป็า้ห้มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

สำถึาบันวทิยากัาริด้้านความยั�งยน่ของไทยเบฟสำ�งเสำริมิความ
ยั�งยน่ต่ามเป็า้ห้มายกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่ 

นอกัเห้น่อจากัริางวลั WOW ที�ได้้ริบัแล้ว ยงัมีริางวลัความยั�งยน่
ริป่็แบบให้ม�ซึ่ึ�งเริิ�มต้่นในป็ ี2563 เพ่�อสำ�งเสำริมิความเข้าใจเกีั�ยวกัับ
ความยั�งยน่ในห้ม่�ผู้่้เข้าริ�วมและผู้่้ตั่ด้สิำนโด้ยอา้งองิถึึง SDGs

เป็า้ห้มายุ 4: มีคณุ์ภัาพื่ด้้านการศึึกษา

เป็า้ห้มายุ 5: ความเท่าเทียุมระห้วา่งเพื่ศึ

เป็า้ห้มายุ 8: งานที�มคีณุ์ค่าและการเติบโตทางเศึรษฐกิจั

เป็า้ห้มายุ 10: ลด้ความเห้ล่�อมลำา

เป็า้ห้มายุยุอ่ยุ

4.4 เพิ�มจำานวนเยาวชีนและผู้่ใ้ห้ญ�ที�มทัีกัษะที�จำาเป็น็ ริวมถึึงทักัษะ
ทางเทคนิคและอาชีพี สำำาห้ริบักัาริจา้งงาน กัาริมงีานที�ดี้ และกัาริเป็น็
ผู้่ป้็ริะกัอบกัาริ ภายในป็ ี2573

5.5 สำริา้งห้ลักัป็ริะกัันว�าผู้่ห้้ญิงจะมสีำ�วนริ�วมอย�างเต็่มที� และมโีอกัาสำ
เท�าเทียมในกัาริเป็น็ผู้่น้ำาในทกุัริะดั้บของกัาริตั่ด้สิำนใจในทางกัาริเมอ่ง 
เศริษฐกิัจ และภาคสำาธาริณ์ะ

5.b สำ�งเสำริมิกัาริใชีเ้ทคโนโลย ีโด้ยเฉพาะเทคโนโลยสีำาริสำนเทศและ
กัาริส่ำ�อสำาริ เพ่�อสำ�งเสำริมิกัาริให้้อำานาจแกั�ผู้่ห้้ญิง

8.2 สำ�งเสำริมิกัาริมปี็ริะสิำทธภิาพทางเศริษฐกิัจในริะดั้บที�สำง่ขึ�น ผู้�าน
กัาริทำาให้้ห้ลากัห้ลาย กัาริยกัริะดั้บเทคโนโลยแีละนวตั่กัริริม ริวมถึึง
กัาริมุ�งเน้นในภาคสำ�วนที�มมีล่ค�าเพิ�มสำง่และใชีแ้ริงงานอย�าง 
มปี็ริะสิำทธภิาพ

8.6 ลด้สัำด้สำ�วนของเยาวชีนที�ไม�มีงานทำา ที�ไม�มกีัาริศึกัษา และที�ไม�ได้้
ริบักัาริฝ่กึัอบริม ภายในป็ ี2563

10.2 ให้้อำานาจและสำ�งเสำริมิความคริอบคลมุด้้านสัำงคม เศริษฐกิัจ และ
กัาริเมอ่งสำำาห้ริบัทกุัคน โด้ยไม�คำานึงถึึงอาย ุเพศ ความบกัพริ�อง 
ทางริ�างกัาย เชี่�อชีาติ่ ชีาติ่พันธุ ์แห้ล�งกัำาเนิด้ ศาสำนา ห้ริอ่สำถึานะ 
ทางเศริษฐกิัจห้ริอ่อ่�น ๆ ภายในป็ ี2573
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พนักังานที�เขา้ริ�วมโป็ริแกัริมนี�น้อมนำาป็ริชัีญาเศริษฐกิัจพอเพียง (SEP)
มาป็ริบัใชี ้เพ่�อริะบทัุกัษะที�องค์กัริต้่องกัาริ เพ่�อชี�วยสำ�งเสำริมิให้้พนักังาน
พริอ้มที�จะป็ริบัตั่วให้้เขา้กัับกัาริเป็ลี�ยนแป็ลงและเพิ�มขดี้ความสำามาริถึ
ขององค์กัริเพ่�อกัาริเติ่บโต่อย�างยั�งยน่

จดุ้มุ�งห้มายของโคริงกัาริค่อสำ�งเสำริมิแนวทางป็ฏิิบติั่เพ่�อมุ�งไป็
สำ่�ความเติ่บโต่ที�คริอบคลมุความเชี่�อในศักัยภาพของต่นเองและ
กัาริอทิุศต่นเพ่�อกัาริพัฒนาต่นเองอย�างต่�อเน่�อง มุ�งมั�นที�จะทำาให้้
พนักังานเป็ดิ้ริบักัาริเป็ลี�ยนแป็ลง และสำ�งเสำริมิแนวโน้มที�จะเติ่บโต่
ไป็ด้้วยกััน นอกัจากันี�ยงัพัฒนาความสำามาริถึในกัาริส่ำ�อสำาริและทำาความ
เขา้ใจความต้่องกัาริของผู้่ที้�เกีั�ยวขอ้ง อนักั�อให้้เกิัด้กัาริริ�วมมอ่กัับผู้่อ้่�น
เพ่�อให้้บริริลเุป็า้ห้มายขององค์กัริ สำ�งเสำริมิกัาริคิด้เชีงิวพิากัษ์และ
วเิคริาะห์้ กัาริริ่เ้ท�าทันดิ้จทัิล ภาษาและวฒันธริริม

ขั�นต่อนที�สำองค่อกัาริป็ริะเมนิทักัษะในอนาคต่ เพ่�อริะบดุ้้านที�ต้่อง
พัฒนา แก้ัไข และป็ริบัป็ริงุ

ขบัเคล่�อนด้้วยุวสัิยุทัศึน์ PASSION 2025

เพ่�อก้ัาวไป็สำ่�เป็า้ห้มายต่ามวสัิำยทัศน์ PASSION 2025 ไทยเบฟจงึได้้ริเิริิ�มโคริงกัาริ “Transformation” เพ่�อเป็น็แนวทางในกัาริพัฒนากัลุ�ม
ผู้่้มีความสำามาริถึริะดั้บโลกัในองค์กัริ จดุ้มุ�งห้มายค่อ เพ่�อทำาให้้ไทยเบฟบริริลเุป็า้ห้มายขององค์กัริภายในป็ ี2568 และป็ตี่�อ ๆ ไป็ได้้ ผู้�านกัาริ
สำริริค์สำริา้งความสำามาริถึ เสำริมิแกัริ�งความเป็น็ห้นึ�ง และสำดุ้พลังศักัยภาพไทยเบฟ ท�ามกัลางความต้่องกัาริทางธรุิกิัจที�เป็ลี�ยนแป็ลงอย�าง
ริวด้เริว็ ในป็จัจบัุน โคริงกัาริ “Transformation” ป็ริะกัอบด้้วยโคริงกัาริย�อยกัว�า 40 โคริงกัาริ ห้นึ�งในโคริงกัาริย�อยค่อ “Future Skills 
Development” ซึ่ึ�งมีเป็า้ห้มายเพ่�อพัฒนาบคุลากัริให้้เต่ริยีมพริอ้มสำำาห้ริบัอนาคต่ และโคริงกัาริ “Future Skills Development” นี�มุ�งห้วงั
ให้้สำามาริถึเต่ริยีมองค์กัริให้้พริอ้มสำำาห้ริบัอนาคต่ โด้ยพัฒนาองค์ความริ่ข้องพนักังานให้้กัลายเป็น็ทักัษะ ซึ่ึ�ง “ทักัษะสำำาห้ริบัอนาคต่” ห้ริอ่ 
Future Skills นี�ค่อทักัษะสำำาคัญที�พนักังานจำาเป็น็ต้่องมีเพ่�อใชีข้ับเคล่�อนองค์กัริให้้ด้ำาเนินไป็ข้างห้น้า

ขัน้ตอนที� 1 การระบทัุกษะในอนาคต

ขัน้ตอนที� 2 การป็ระเมนิทักษะในอนาคต

ขัน้ตอนที� 3 การพัื่ฒนาทักษะในอนาคตด้้วยุ  
โมเด้ล RUN (Reskill, Upskill, New Skill)

สำดุ้ท้ายแล้ว ภายใต้่โคริงกัาริ Future Skills นี� พนักังานจะได้้ริบั
ความเขา้ใจเกีั�ยวกัับโมเด้ล RUN มากัขึ�น ในกัาริป็ริบัทักัษะ (Reskill)  
พนักังานจะสำริา้งชีดุ้ทักัษะให้ม�สำำาห้ริบักัาริทำางานในห้น้าที�อ่�น  
เชี�น กัาริเป็ลี�ยนจากักัาริเป็น็พนักังานขายเพ่�อกัาริค้า มาเป็น็ 
พนักังานขาย TT และในกัาริพัฒนาทักัษะ (Upskill) พนักังาน 
พัฒนาทักัษะเพิ�มเติ่มเพ่�อให้้ทำางานเดิ้มได้้มปี็ริะสิำทธภิาพมากัขึ�น  
ตั่วอย�างเชี�น พวกัเขาสำามาริถึเพิ�มทักัษะกัาริขายเพ่�อให้้บริริลุ
เป็า้ห้มายในที�สำดุ้ สำ�วนกัาริมทัีกัษะให้ม� (New Skill) ค่อกัาริที�
พนักังานสำริา้งชีดุ้ทักัษะให้ม� เพ่�อทำางานที�ต่�างไป็จากัเดิ้มโด้ยสิำ�นเชีงิ 
ยกัตั่วอย�างเชี�น กัาริเป็ลี�ยนจากักัาริเป็น็พนักังานขายมาเป็น็
ตั่วแทนขายในที�สำดุ้

โคริงกัารินำาริ�องมุ�งเน้นที�ฝ่า่ยขายในโคริงกัาริ Key Account 
Management (KAM) ซึ่ึ�งมีกัาริใชี ้Future Skills มาเป็น็สำ�วนห้นึ�ง
ในกัาริด้ำาเนินโคริงกัาริ มผีู้่เ้ข้าริ�วมโคริงกัาริป็ริะกัอบไป็ด้้วย
พนักังานต่ำาแห้น�งผู้่ช้ี�วยผู้่จ้ดั้กัาริขึ�นไป็กัว�า 100 คน โด้ยเริิ�มต้่น 
โคริงกัาริด้้วยกัาริป็ริะเมินทักัษะ และห้ลังจากันั�นมกีัาริป็ริะเมนิ
ความก้ัาวห้น้าของผู้่เ้ข้าริ�วมโคริงกัาริเป็น็ริะยะ ความสำำาเริจ็ของ
ธรุิกิัจก็ัเป็น็ตั่วสำะท้อนให้้เห็้นถึึงผู้ลลัพธข์องโคริงกัาริ  ทั�งนี� ป็จัจบุนั
บริษัิทได้้ติ่ด้ต่ามกิัจกัริริม KAM เชี�น ริายงานกัาริขายริายสัำป็ด้าห์้ 
Morning Talk และแผู้นกัาริโทริเพ่�อริะบจุดุ้ที�ต้่องป็ริบัป็ริงุแก้ัไข
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การส่งเสรมิสขุภาพ
และความปลอดภัยของผูบ้รโิภค

สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่้บริโิภคเป็น็ห้นึ�งในป็ริะเด็้นที�ไทยเบฟ
ให้้ความสำำาคัญเป็น็อนัดั้บต้่น ๆ เพริาะถ่ึอเป็น็สิำ�งที�มผีู้ลกัริะทบและอทิธพิลต่�อ
ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำย ไทยเบฟเล็งเห็้นถึึงความสำำาคัญของกัาริผู้ลิต่อาห้าริและ
เคริ่�องด่้�มที�มคีณุ์ภาพ ป็ลอด้ภัย และดี้ต่�อสำขุภาพ จากัวตั่ถึดิุ้บที�มีคณุ์ภาพสำง่ 
โด้ยคำานึงถึึงจริยิธริริมเป็น็ที�ตั่�ง บริษัิทกัำาห้นด้มาต่ริฐานที�เขม้งวด้และติ่ด้ต่าม
กัาริด้ำาเนินงานทั�งห้มด้อย�างใกัล้ชีดิ้เพ่�อให้้มั�นใจในคณุ์ภาพและความป็ลอด้ภัย
ต่ลอด้กัาริผู้ลิต่ กัาริจดั้เก็ับ กัาริขนสำ�ง ริวมถึึงด้้านอ่�น ๆ ของกัาริบริกิัาริ 
ความพยายามเห้ล�านี�ได้้นำาพาบริษัิทไป็สำ่�กัาริเป็น็ผู้่้นำามาต่ริฐานสำากัล เชี�น 
ISO 22000 NSF และ GMP/HACCP โด้ยเน้นที�สำขุภาพและความป็ลอด้ภัย
ของผู้่บ้ริโิภค ไทยเบฟพยายามที�จะริกััษาและเสำริมิสำริา้งความไวว้างใจของ
ผู้่บ้ริโิภคและผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยทกุัฝ่า่ย



สำถึานกัาริณ์์กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ได้้สำ�งผู้ลกัริะทบต่�อความเชี่�อมั�นของผู้่บ้ริโิภค  นำาไป็สำ่�กัาริมุ�งเน้นด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัย 
ของผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ ทำาให้้เกิัด้ความสำนใจในเริ่�องผู้ลกัริะทบของพฤติ่กัริริมกัาริบริโิภค ที�คำานึงถึึงสำขุภาพและภม่ิคุ้มกััน ในกัาริต่�อสำ่้กัับไวริสัำและ
โริคภัยไข้เจบ็อ่�น ๆ  มีแนวโน้มวถีิึชีวีติ่ที�มีสำขุภาพ ริวมถึึงกัาริเสำริมิความแข็งแกัริ�งเพิ�มขึ�น ป็ญัห้าด้้านสำขุภาพยงัคงเป็น็ความท้าทายที�สำำาคัญ
สำำาห้ริบัโลกัในป็จัจบุนั จากัขอ้มล่ขององค์กัาริอนามยัโลกั กัาริเสีำยชีวีติ่สำ�วนให้ญ�อาจเกิัด้จากัโริคไม�ติ่ด้ต่�อ เชี�น โริคอว้น เบาห้วาน โริคห้ลอด้เล่อด้ 
โริคหั้วใจ และมะเริง็ ป็ริะมาณ์กัาริว�าโริคไม�ติ่ด้ต่�อเริ่�อริงัทำาให้้คนไทยเสีำยชีีวติ่ถึึงริอ้ยละ 75 ซึ่ึ�งริอ้ยละ 55 เกิัด้ขึ�นในผู้่้ที�มีอายุต่ำากัว�า 70 ป็ี  
ป็จัจยัเห้ล�านี�นำาไป็สำ่�กัาริเป็ลี�ยนแป็ลงวธิทีี�ผู้่้บริโิภคมองสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยในกัาริเล่อกัซึ่่�อผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์

ไทยเบฟยงัคงวจิยัและพัฒนาอาห้าริและเคริ่�องด่้�มให้ม� ๆ อย�างต่�อเน่�อง เพ่�อขยายขอบเขต่ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพและความอริ�อย

ศน่ยว์จิยัและพัฒนาได้้มีกัาริมุ�งเน้นในกัาริวจิยัด้้านสำขุภาพและโภชีนากัาริดั้งต่�อไป็นี�: (1) ป็ริมิาณ์นำาต่าลต่ำา: ริ�วมม่อกัับค่�ค้าในกัาริพัฒนา
สำาริทด้แทนนำาต่าลที�ดี้ต่�อสำขุภาพและสำาริให้้ความห้วานต่ามธริริมชีาติ่ ที�ไม�กัริะทบต่�อริสำชีาติ่ดั้�งเดิ้มและได้้ริบั “เคริ่�องห้มายริบัริอง 
เป็น็ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพจากัสำถึาบันโภชีนากัาริมห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล (2) ป็ริมิาณ์โซึ่เดี้ยมต่ำา: ควบคมุและลด้ป็ริมิาณ์โซึ่เดี้ยม (3) เพิ�ม
สำ�วนผู้สำมที�มีคณุ์ค�าทางโภชีนากัาริ: กัาริเพิ�มวติ่ามินในผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ (4) กัาริยกัเลิกัโมโนโซึ่เดี้ยมกัลต่่าเมต่ (ผู้งชีร่ิสำ) ในผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ริาเมน
พริอ้มทานของโออชิี ิ(5) กัาริยกัเลิกัสำาริกัันบด่้ในโออชิีเิก๊ีัยวซึ่�า (6) ใชีว้ตั่ถึดิุ้บออริแ์กันิกั: ริ�วมม่อกัับค่�ค้าในกัาริจดั้ห้าวตั่ถึดิุ้บคณุ์ภาพ
และสำ�วนผู้สำมที�เป็น็ออริแ์กันิกั (7) ให้้ข้อมล่โภชีนากัาริบนฉลากั ริวมถึึงพลังงาน ป็ริมิาณ์นำาต่าล ไขมัน โซึ่เดี้ยม และสำ�วนผู้สำมอ่�น ๆ สำำาห้ริบั
ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ทั�งห้มด้ เพ่�อเป็น็ชี�องทางกัาริส่ำ�อสำาริกัับลก่ัค้า

เพ่�อสำ�งเสำริมิแนวทางเชีงิกัลยทุธข์องไทยเบฟด้้านสำขุภาพและโภชีนากัาริ บริษัิทได้้จดั้ทำาคำาแถึลงนโยบาย คณ์ะที�ป็ริกึัษา และศน่ยว์จิยัและ
พัฒนา และกัำาห้นด้เกัณ์ฑ์์ “โภชีนากัาริเพ่�อสำขุภาพ” สำำาห้ริบัผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ของบริษัิท

แนวทางการบรหิ้ารจัดั้การ

ไทยเบฟยงัคงมุ�งมั�นพัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพ คณุ์ค�าทางโภชีนากัาริ และความป็ลอด้ภัย โด้ยทีมวจิยัและพัฒนาของไทยเบฟจดั้ตั่�งขึ�นเพ่�อ
พัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพ และคณุ์ค�าทางโภชีนากัาริ โด้ยเฉพาะไทยเบฟริ�วมมอ่กัับห้น�วยงานภายนอกั เชี�น มห้าวทิยาลัยและพันธมติ่ริทาง
ธรุิกิัจ ในกัาริวจิยัและพัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพที�ดี้สำำาห้ริบัผู้่บ้ริโิภค กัาริวจิยัมุ�งเน้นไป็ที�โภชีนากัาริบางอย�าง เชี�น กัาริพัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ที�
ลด้ป็ริมิาณ์นำาต่าล โซึ่เดี้ยม ไขมัน ผู้งชีร่ิสำ และสำาริกัันบด่้ ริวมทั�งสำาริอ่�น ๆ ไทยเบฟได้้เล็งเห็้นถึึงความสำำาคัญของกัาริเป็ดิ้เผู้ยขอ้มล่โภชีนากัาริ 
แกั�ผู้่บ้ริโิภคผู้�านชี�องทางต่�าง ๆ ลงทนุในกัาริวจิยัและพัฒนา และป็ริบักัาริผู้ลิต่ให้้สำอด้คล้องกัับมาต่ริฐานสำากัล

 ว-ีบสูท์ วติามนิซ่ ีด้ริง้ค์: ป็ทีี�ผู้�านมา ไทยเบฟเป็ดิ้ตั่วผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพภายใต้่
แบรินด์้ “ว-ีบส่ำท์” เคริ่�องด่้�มนี�ป็ริะกัอบด้้วยวติ่ามนิซึ่ ี200 เป็อริเ์ซึ่น็ต์่ที�จำาเป็น็ต่�อวนั 
ทั�งยงัมเีบต้่ากัลแ่คน นำาเขา้จากัป็ริะเทศสำห้ริฐัอเมริกิัา ซึ่ึ�งมสีำ�วนชี�วยในกัาริทำางานของ
เซึ่ลล์เมด็้เล่อด้ขาวและริะบบภม่คิุม้กััน เน่�องจากั ว-ีบส่ำท์ เป็น็ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์นำาต่าลต่ำา โด้ยให้้
พลังงานเพียง 30 กิัโลแคลอริ ีต่�อห้นึ�งห้น�วยบริโิภค จงึได้้ริบัเคริ่�องห้มายทางโภชีนากัาริ 
“ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพจากัสำถึาบนัโภชีนากัาริ มห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล” ว-ีบส่ำท์ มใีห้้เล่อกั 
2 ริสำชีาติ่ ค่อ ส้ำมและเลมอน

โออชิีิ โกลด์้ วาโคฉะ: ชีาพริอ้มด่้�มสำไต่ล์ญี�ป็ุ่นที�ผู้ลิต่จากัใบชีาอ�อนที�คัด้สำริริและผู้�าน 
กัาริห้มักัด้้วยกัริริมวธิธีริริมชีาติ่ ชีามกีัลิ�นและริสำชีาติ่ที�เป็น็เอกัลักัษณ์์ มสีำาริทีเอฟลาวนิ 
ซึ่ึ�งเป็น็สำาริธริริมชีาติ่ที�พบในชีาวาโคฉะเท�านั�น นอกัจากันี�ยงัมีไฟเบอริ ์6,000 มิลลิกัริมั 
ซึ่ึ�งชี�วยกัริะตุ่้นริะบบย�อยอาห้าริ และชี�วยในริะบบขับถึ�าย ซึ่ึ�งผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์มี 2 ริสำชีาติ่ 
ได้้แกั� โออชิี ิโกัลด์้ วาโคฉะ สำต่่ริไม�มีนำาต่าล และ โออชิี ิโกัลด์้ วาโคฉะ สำต่่ริเลมอน ดี้ไลท์ 
โด้ยทั�งสำองริสำชีาติ่ได้้ริบัเคริ่�องห้มายกัาริริบัริองเป็็นผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำุขภาพจากั 
สำถึาบันโภชีนากัาริ มห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล

2564 ภัารกิจัสำาคัญ 
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ไทยเบฟตั่�งเป็า้ที�จะพัฒนาด้้านสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภคผู้�านความคิด้ริเิริิ�มต่�าง ๆ ตั่�งแต่�กัาริลงทนุด้้านกัาริวจิยัและพัฒนา 
ไป็จนถึึงกัารินำามาต่ริฐานสำากัลมาใชี ้เชี�น ISO22000, NSF และ GMP/HACCP ในชี�วงกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟยงัคง
ทำางานอย�างสำดุ้ความสำามาริถึ โด้ยไม�เพียงแต่�จดั้กัาริกัับขอ้กัังวลของผู้่บ้ริโิภคในเริ่�องสำขุภาพและโภชีนากัาริของผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เท�านั�น แต่�ยงั
ริวมถึึงมาต่ริกัาริเพ่�อให้้แน�ใจว�ากัาริผู้ลิต่อาห้าริมคีณุ์ภาพสำง่และความป็ลอด้ภัย ความสำามาริถึของไทยเบฟในกัาริป็ริบัตั่วอย�างริวด้เริว็ต่�อ
ความท้าทายดั้งกัล�าวได้้ป็ลด้ล็อกัศักัยภาพให้ม�และมกีัาริป็ริบัเป็ลี�ยนริป่็แบบธรุิกิัจไป็ต่ามสำถึานกัาริณ์์อย�างทันท�วงที

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ั

เป็า้ห้มายุความค่บห้น้า & ไทมไ์ลน์

•  ตั่�งแต่�ป็ ี2559 มกีัาริลด้ป็ริมิาณ์นำาต่าลในผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ 27 ริายกัาริ
•  ในป็ ี2564 สัำด้สำ�วนเคริ่�องด่้�มเพ่�อสำขุภาพคิด้เป็น็ริอ้ยละ 68 

ของเคริ่�องด่้�มไม�มแีอลกัอฮอล์ทั�งห้มด้
•  ในป็ ี2564 ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ 37 ริายกัาริได้้ริบัเคริ่�องห้มายริบัริอง 

“ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพ” จากัสำถึาบนัโภชีนากัาริ มห้าวทิยาลัย
มหิ้ด้ล

•  ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ของไทยเบฟทั�งห้มด้ได้้ริบักัาริริบัริอง ISO 22000 
จากัองค์กัาริริะห้ว�างป็ริะเทศว�าด้้วยมาต่ริฐานความป็ลอด้ภัย
ด้้านอาห้าริ

มาตรการรบัมอ่วกิฤตโควดิ้-19  

โรงงานการผลิต

สำถึานที�ผู้ลิต่เคริ่�องด่้�มและอาห้าริทั�ง 4 แห้�งมมีาต่ริกัาริควบคมุ 
กัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ต่ามแนวทางที�ป็ริะกัาศจากักัริะทริวง 
สำาธาริณ์สำขุ มาต่ริกัาริดั้งกัล�าว ได้้แกั� สำ�งเสำริมิให้้ป็ริะชีาชีนล้างมอ่ 
สำวมห้น้ากัากัต่ลอด้เวลา และป็ฏิิบติั่ต่ามขอ้กัำาห้นด้กัาริเวน้ริะยะห้�าง 
ทางสัำงคม นอกัจากันี�ยงัมกีัาริต่ริวจเชี่�อเป็น็ริะยะ ๆ และกัาริทำา 
ความสำะอาด้ในพ่�นที�สำ�วนกัลางเป็น็ป็ริะจำา เชี�น ห้้องป็ริะชีมุและห้้องนำา

ไทยเบฟทำากัาริป็ริะเมนิความเสีำ�ยงในสำถึานที�ทำางานและบคุลากัริ 
ริวมถึึงผู้ลักัดั้นให้้มีกัาริป็ริะชีมุออนไลน์เพ่�อลด้ความแออดั้  
เฝ่า้ริะวงัติ่ด้ต่ามข�าวสำาริเกีั�ยวกัับโริคโควดิ้-19 และป็ริบัป็ริงุขอ้มล่ที�
เกีั�ยวขอ้งให้้พนักังานทริาบอย�างสำมำาเสำมอ เพ่�อป็อ้งกัันกัาริริะบาด้
ของโริค ทั�งนี�ได้้กัำาห้นด้ให้้ซึ่พัพลายเออริ ์ผู้่เ้ยี�ยมชีม ผู้่ร้ิบัเห้มา  
และผู้่ข้นสำ�งสิำนค้าต้่องป็ฏิิบติั่ต่ามแนวทางกัาริเขา้และออกั อกีัทั�ง
โริงงานทกุัแห้�งได้้ริบักัาริริบัริองจากัห้น�วยงานภายนอกัเพ่�อ  
เพิ�มความมั�นใจในมาต่ริกัาริโริคโควดิ้-19

•  โริงงานผู้ลิต่เคริ่�องด่้�มของบริษัิท โออชิี ิเทริด้ดิ้�ง จำากััด้ ริวมถึึง 
โริงงานโออชิี ินวนคริ และโริงงานโออชิี ิวงัม�วง ให้้ความริ�วมมอ่
ในกัาริป็ฏิิบติั่ต่ามมาต่ริกัาริควบคมุกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริค 
โควดิ้-19 ความพยายามในกัาริป็อ้งกัันนี�ได้้ผู้�านกัาริริบัริอง 
ต่ามเกัณ์ฑ์์กัาริป็ริะเมินของสำำานักังานบริหิ้าริสำุขอนามัย
อตุ่สำาห้กัริริมและกัาริผู้ลิต่ (IPHA) สำภาอตุ่สำาห้กัริริมแห้�ง
ป็ริะเทศไทย (สำ.อ.ท.) กัริมควบคมุโริค สำถึาบนัอาห้าริ และ
สำถึาบันริบัริองริะบบกัาริจดั้กัาริ (MASCI)

•  โริงงานบ้านบงึ บริษัิท โออชิี ิฟ่ด้้ เซึ่อริว์สิำ จำากััด้ เป็น็โริงงาน
ผู้ลิต่อาห้าริที�ผู้�านกัาริป็ริะเมินจากักัริมป็ริะมงด้้านกัาริสำ�งออกั
เก๊ีัยวซึ่�า และกัุ้งแชี�แข็ง นอกัจากันี�ยังสำามาริถึริบัริองได้้ว�า 
เป็น็ไป็ต่ามมาต่ริกัาริควบคมุกัาริแพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 
ต่ามเกัณ์ฑ์์กัาริป็ริะเมนิของสำำานักังานบริหิ้าริสำขุอนามยั
อตุ่สำาห้กัริริมและกัาริผู้ลิต่ (IPHA) สำภาอตุ่สำาห้กัริริม 
แห้�งป็ริะเทศไทย (สำ.อ.ท.) กัริมควบคมุโริค สำถึาบนัอาห้าริ  
และสำถึาบันริบัริองริะบบกัาริจดั้กัาริ (MASCI)

•  เคริ่�องด่้�มไม�มีแอลกัอฮอล์ของไทยเบฟ ริวมถึึงริา้นอาห้าริในเคริอ่
โออชิี ิผู้�านกัาริริบัริองริะบบจดั้กัาริสำขุาภิบาลอาห้าริและความ
ป็ลอด้ภัยอาห้าริต่�อผู้่บ้ริโิภค (Good Manufacturing Practice & 
Hazard Analysis and Critical Control Point: GMP & HACCP)

•  นำาด่้�มและผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์นำาแริ�ทั�งห้มด้ของไทยเบฟได้้ริบักัาริริบัริอง
จากัมล่นิธสิำขุาภิบาลแห้�งชีาติ่ (NSF)

•  บริษัิท เสำริมิสำขุ จำากััด้ (มห้าชีน) และกัริะบวนกัาริผู้ลิต่เคริ่�องด่้�ม
โออชิี ิได้้ริบักัาริริบัริองริะบบความป็ลอด้ภัยด้้านอาห้าริ 
(FSSC 22000)

134 การส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
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มาตรการด้้านการจัดั้ส่งสินค้าในชีว่งสถานการณ์์โควดิ้-19

กัาริพัฒนาทางเทคโนโลยแีละดิ้จทัิลในชี�วงโควดิ้-19 ได้้
เป็ลี�ยนแป็ลงพฤติ่กัริริมผู้่้บริโิภคไป็โด้ยสิำ�นเชีงิ สำ�งผู้ลให้้ต่ลาด้ 
ออนไลน์ขยายตั่วอย�างมากั อกีัทั�งอคีอมเมริิซ์ึ่ริวมถึึงบริกิัาริจดั้สำ�ง 
เข้ามามีบทบาทมากัขึ�นในชีวีติ่ของผู้่้บริโิภค เพ่�อเพิ�มยอด้ขาย 
และสำริา้งผู้ลกัำาไริ กัลยทุธท์างธรุิกิัจจำาเป็น็ต้่องป็ริบัตั่ว กัลยทุธ ์
และกิัจกัริริมทางธรุิกิัจที�ไทยเบฟด้ำาเนินกัาริ มีดั้งต่�อไป็นี�

กลยุทุธ์แ์ละชีอ่งทางการขายุสินค้า: สำริา้งยอด้ขายผู้�านชี�องทาง
ออนไลน์ภายใต้่แพลต่ฟอริม์ของแบรินด์้ และผู้�านบริกิัาริของ
พันธมิต่ริทางธรุิกิัจ

•   กัำาห้นด้ริาคาที�แข�งขนัได้้และเขา้ริ�วมกิัจกัริริมสำ�งเสำริมิกัาริขาย

•   เขา้สำ่�ต่ลาด้ออนไลน์ ด้้วยกัลยทุธ ์Online-to-Offline (O2O) 
เพ่�อเขา้ถึึงกัลุ�มเป็า้ห้มายผู้�าน e-voucher

กลยุทุธ์ช์ีอ่งทาง Omni Channel: ขับเคล่�อนกัาริต่ลาด้และกัาริขาย 
โด้ยมีริา้นอาห้าริเป็น็ศน่ยก์ัลาง ผู้่บ้ริโิภคสำามาริถึเล่อกัซึ่่�อสิำนค้า
ออนไลน์และริะบสุำาขาห้ริอ่จดุ้ริบัสิำนค้า ริวมทั�งวนัและเวลาที�พวกัเขา
ต้่องกัาริริบัสิำนค้า

•   บริกิัาริมาริบัสิำนค้าด้้วยต่นเอง (SPU) ได้้ทกุัสำาขาที�ให้้บริกิัาริ 
จดั้สำ�งถึึงบา้น

•   บริกิัาริริถึริบั-สำ�งลก่ัค้า ให้้สำามาริถึริบัสิำนค้าได้้โด้ยไม�ต้่องลง
จากัริถึ

กลยุทุธ์ก์ารขยุายุการบรกิาร

•   ขยายเมน่อาห้าริสำำาห้ริบัคริวัภายในริา้นภายใต้่ชี่�อ “โออชิี ิ 
คิทเชี�น (OISHI Kitchen)” สิำ�งนี�จะเพิ�มโอกัาสำในกัาริขาย 
ให้้กัับแบรินด์้ที�ไม�มีริา้นค้าในพ่�นที�

•   ขยายพ่�นที�ให้้บริกิัาริในบางสำาขาโด้ยไม�กัริะทบต่�อคณุ์ภาพ
อาห้าริ

•   ริ�วมม่อกัับผู้่้ให้้บริกิัาริในพ่�นที�เพ่�อเป็็นชี�องทางกัาริขายและ
กัาริสำ�งมอบอกีัชี�องทางห้นึ�ง

กลยุทุธ์ล์ด้การสัมผัส

•   เพิ�มชี�องทางกัาริชีำาริะเงินแบบไริสั้ำมผัู้สำ

•   จดั้สำ�งอาห้าริสำะอาด้ป็ลอด้ภัยไริสั้ำมผัู้สำต่ามมาต่ริกัาริ 
เวน้ริะยะห้�างทางสัำงคม
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ตัวชีีว้ดั้เป็า้ห้มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับสำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภค
อย�างต่�อเน่�องให้้เป็น็ไป็ต่ามเป็า้ห้มายกัาริพัฒนาที� 2 และ 12

โด้ยไทยเบฟมุ�งห้วงัที�จะมีสำ�วนริ�วมในกัาริบริริลเุป็า้ห้มายนี� ด้้วยกัาริ 
ป็ริบัป็ริงุโภชีนากัาริสำ�งเสำริมิชีวีติ่ที�มสีำขุภาพดี้ และความเป็น็อย่� 
ที�ดี้สำำาห้ริบัทกุัวยั สำริา้งห้ลักัป็ริะกัันริป่็แบบกัาริบริโิภคที�ยั�งยน่ 
และสำริา้งสำถึาบันที�เขม้แขง็ผู้�านความพยายามในกัาริพัฒนาด้้าน
สำขุภาพและความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภค

2.2 ยติุ่ภาวะทพุโภชีนากัาริทกุัริป่็แบบและแก้ัไขป็ญัห้า
ความต้่องกัาริสำาริอาห้าริของห้ญิงวยัริุ�น ห้ญิงตั่�งคริริภ์และ
ให้้นมบตุ่ริ และผู้่ส้ำง่อาย ุภายในป็ ี2573 ริวมถึึงบริริลเุป็า้ห้มาย
ที�ต่กัลงริ�วมกัันริะห้ว�างป็ริะเทศว�าด้้วยภาวะเตี่�ยและแคริะแกัริน็ 
ในเด็้กัอายตุ่ำากัว�า 5 ป็ ีภายในป็ ี2568

12.3 ลด้ของเสีำยอาห้าริ (food waste) ของโลกัลงคริึ�งห้นึ�ง
ในริะดั้บค้าป็ลีกัและผู้่บ้ริโิภค และลด้กัาริสำญ่เสีำยอาห้าริ (food 
loss) ต่ลอด้กัาริผู้ลิต่และห้�วงโซึ่�อปุ็ทาน ริวมถึึงกัาริสำญ่เสีำย
ห้ลังกัาริเก็ับเกีั�ยว ภายในป็ ี2573

12.8 สำริา้งห้ลักัป็ริะกัันว�าป็ริะชีาชีนในทกุัแห้�งมีข้อมล่ที�
เกีั�ยวข้องและมคีวามต่ริะห้นักัถึึงกัาริพัฒนาที�ยั�งยน่และ
วถีิึชีวีติ่ที�สำอด้คล้องกัับธริริมชีาติ่ ภายในป็ ี2573

เป็า้ห้มายุ 2: ขจัดั้ความหิ้วโห้ยุ

เป็า้ห้มายุ 12: การมแีบบแผนการผลิต และการบรโิภัคอยุา่ง  
 มคีวามรบัผิด้ชีอบ

ก้าวสู่ป็ ี2568

• เพิ�มยอด้ขายเคริ่�องด่้�มเพ่�อสำขุภาพสำำาห้ริบัเคริ่�องด่้�มไม�มแีอลกัอฮอล์ทั�งห้มด้เป็น็ริอ้ยละ 75 ภายในป็ ี2568

ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพ ห้มายถึึง นำาด่้�ม นำาแริ� และผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ที�ผู้�านกัาริริบัริองว�าเป็น็ทางเล่อกัเพ่�อสำขุภาพ
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ในป็ ี2564 ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ทางเล่อกัเพ่�อสำขุภาพที�ผู้�านกัาริริบัริองโด้ยสำถึาบนัโภชีนากัาริ มห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล คิด้เป็น็ริอ้ยละ 68

•   ภายในป็ ี2568  จำานวนผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เคริ่�องด่้�มไม�มีแอลกัอฮอล์ริอ้ยละ 50 จะต้่องได้้ริบักัาริริบัริองเป็น็ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เพ่�อสำขุภาพจากัสำถึาบนั
โภชีนากัาริมห้าวทิยาลัยมหิ้ด้ล
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การบรหิารจดัการความสัมพันธิล์กูค้า
ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับความพึงพอใจของลก่ัค้ามาอย�างต่�อเน่�อง 
โด้ยเฉพาะตั่วแทนจำาห้น�ายที�ถ่ึอเป็น็ค่�ค้าทางธรุิกิัจห้ลักั ไทยเบฟริเิริิ�มโคริงกัาริ
ต่�าง ๆ เพ่�อพัฒนาศักัยภาพของลก่ัค้า และทำางานอย�างใกัล้ชีดิ้กัับตั่วแทน
จำาห้น�ายในฐานะที�ป็ริกึัษาทางธรุิกิัจ เพ่�อชี�วยให้้ธรุิกิัจเติ่บโต่ไป็พริอ้มกััน และ
มคีวามพึงพอใจสำง่สำดุ้ที�ได้้เป็น็พันธมติ่ริทางธรุิกิัจริ�วมกัับไทยเบฟ

เน่�องจากัทิศทางกัาริค้าพาณิ์ชียอ์เิล็กัทริอนิกัส์ำ (e-commerce) ที�เป็น็ 
ริป่็แบบกัาริค้าแบบออนไลน์และกัาริจดั้สำ�งสิำนค้าออนไลน์เติ่บโต่เพิ�มขึ�น 
เป็น็อย�างมากั โด้ยเฉพาะในชี�วงที�มีกัาริริะบาด้ให้ญ�ของโริคโควดิ้-19 ไทยเบฟ
จงึให้้ความสำำาคัญอย�างสำง่ต่�อกัาริริ�วมพัฒนาริป่็แบบกัาริขายและกัาริทำา
กิัจกัริริมต่�าง ๆ ทางออนไลน์กัับค่�ค้า และขยายโอกัาสำกัาริบริกิัาริและจดั้สำ�ง
สิำนค้าของไทยเบฟให้้ถึึงมอ่ผู้่้บริโิภคได้้อย�างริวด้เริว็ โด้ยเฉพาะธรุิกิัจอาห้าริ 
อาทิ OISHI Food Delivery และแอป็พลิเคชีนั BevFood

ไทยเบฟต่ริะห้นักัดี้ถึึงความสำำาคัญของความคิด้เห็้นของลก่ัค้า และทบทวน 
ผู้ลของกัาริสำำาริวจความพึงพอใจของลก่ัค้าในทกุัด้้าน อาทิ คณุ์ภาพกัาริให้้
บริกิัาริและคณุ์ภาพผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์อย�างต่�อเน่�องทกุัป็แีละเข้าถึึงลก่ัค้ามากัขึ�น  
โด้ยกัำาห้นด้วธิสีำำาริวจผู้�านทางกัาริริเิริิ�มวธิกีัาริให้ม� ๆ อาทิ ริะบบกัาริสำำาริวจ 
ผู้�านคิวอาริโ์ค้ด้ ทั�งนี�เพ่�อผู้ลักัดั้นความพึงพอใจและกัาริมสีำ�วนริ�วมของลก่ัค้า 
ตั่วแทนจำาห้น�ายให้้เพิ�มสำง่ขึ�น



กลยุทุธ์์

ไทยเบฟได้้ริเิริิ�มโคริงกัาริต่�าง ๆ เพ่�อพัฒนาขีด้ความสำามาริถึและเพิ�มความมั�นใจให้้กัับลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�าย ริวมถึึงความพึงพอใจ
ของผู้่บ้ริโิภคในกัาริบริกิัาริและกัาริสำริา้งความผู้ก่ัพัน

ไทยเบฟมุ�งมั�นพัฒนาความสัำมพันธกั์ับลก่ัค้าด้้วยวธิตี่�อไป็นี�
•  ให้้กัาริด้แ่ลและชี�วยเห้ล่อตั่วแทนจำาห้น�ายในชี�วงกัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19
• เพิ�มความต่ริะห้นักัริ่ใ้นกัลุ�มเจา้ของธรุิกิัจและผู้่ใ้ห้้บริกิัาริต่�าง ๆ ทางด้้านสำขุภาพความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้ริโิภค ผู้�านโคริงกัาริและกัาริฝ่กึัอบริม
• สำนับสำนนุธรุิกิัจของตั่วแทนจำาห้น�ายให้้เติ่บโต่อย�างยั�งยน่
• ริ�วมม่อกัับค่�ค้าทางธรุิกิัจเพ่�อเพิ�มความริ่ ้และทักัษะด้้านกัาริบริกิัาริขาย กิัจกัริริมสำ�งเสำริมิกัาริขาย และริายละเอยีด้ผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์   
 ผู้�านชี�องทางออนไลน์
• พัฒนาแอป็พลิเคชีนัเพ่�อดึ้งด้ด่้ลก่ัค้า ต่อบสำนองความต้่องกัาริได้้อย�างริวด้เริว็ และสำริา้งมล่ค�าเพิ�ม ความต้่องกัาริของผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์และต่ริาสิำนค้า

แนวทางการบรหิ้ารจัดั้การ

การวดั้ผล ติด้ตาม และป็ระเมินความพึื่งพื่อใจัของลกูค้า

ไทยเบฟให้้ความสำำาคัญกัับกัาริสำริา้งความสัำมพันธที์�ดี้กัับลก่ัค้าเพ่�อให้้เกิัด้ความพึงพอใจสำ่งสำุด้ ไทยเบฟวดั้ผู้ล ติ่ด้ต่าม และป็ริะเมิน 
ความพึงพอใจของลก่ัค้าและผู้่บ้ริโิภคเป็น็ป็ริะจำาทกุัป็ ีจดั้ทำาโด้ยห้น�วยงานภายนอกัที�ด้ำาเนินกัาริต่ามห้ลักัเกัณ์ฑ์์ทางวชิีากัาริที�มมีาต่ริฐาน  
และเป็น็ที�ยอมริบัต่ามห้ลักัสำากัล ไทยเบฟนำาผู้ลความพึงพอใจที�ได้้มากัำาห้นด้ตั่วชีี�วดั้เพ่�อป็ริะเมินผู้ลกัาริทำางานของห้น�วยงานภายในของ 
ไทยเบฟที�ทำางานริ�วมกัับลก่ัค้า ในแต่�ละป็ไีทยเบฟตั่�งเป็า้ห้มายความพึงพอใจของลก่ัค้าที�สำง่ขึ�น เพ่�อให้้เกิัด้กัาริพัฒนาอย�างต่�อเน่�อง

แผนพัื่ฒนาคู่ค้าทางธ์รุกิจั

ไทยเบฟทุ�มเทให้้ความสำำาคัญในกัาริจดั้ฝ่กึัอบริม และทำางานริ�วมกัับ 
ค่�ค้าทางธรุิกิัจเพ่�อติ่ด้ต่ามกัาริเติ่บโต่ของยอด้ขายและผู้ลกัำาไริ 
อย�างยั�งยน่ บริษัิทได้้จดั้ห้ลักัสำต่่ริ ADEPT (Agent Development 
Program with ThaiBev) ห้ริอ่ห้ลักัสำต่่ริกัาริพัฒนาตั่วแทนจำาห้น�าย 
เพ่�อให้้ค่�ค้าทางธรุิกิัจสำามาริถึเขา้ริบักัาริอบริมในห้ลาย ๆ ด้้าน อาทิ

•  ห้ลักัสำต่่ริกัาริพัฒนาริถึเริ�ตั่วแทนจำาห้น�าย (Cash Van Agent 
Development Course) เพ่�อสำริา้งยอด้ขายที�มั�นคง ผู้ลกัำาไริ 
ที�ดี้ขึ�น และเพิ�มความเขา้ใจในกัาริขยายโอกัาสำขายในพ่�นที� 
ที�ริบัผิู้ด้ชีอบ

•  ห้ลักัสำต่่ริกัาริบริหิ้าริจดั้กัาริคลังสิำนค้าและขนสำ�ง เพ่�อเพิ�ม
ป็ริะสิำทธภิาพให้้ตั่วแทนจำาห้น�ายสำามาริถึจดั้กัาริคลังสิำนค้าและ
กัาริขนสำ�งสิำนค้า

•  ห้ลักัสำต่่ริกัาริบริหิ้าริริะบบกัาริทำางานภายใน เพ่�อชี�วยป็ริบั
โคริงสำริา้งองค์กัริให้้เห้มาะสำมกัับกัาริด้ำาเนินงาน ป็อ้งกััน 
กัาริสำญ่เสีำยและลด้ความเสีำ�ยงทางธรุิกิัจในด้้านต่�าง ๆ

การให้้การสนับสนนุและชีว่ยุเห้ล่อลกูค้า
จัากสถานการณ์์โควดิ้-19

ไทยเบฟห้�วงใยในค่�ค้าห้ลักัของเริาเสำมอ โด้ยเฉพาะในเวลาที�ธรุิกิัจ
ของค่�ค้าได้้ริบัผู้ลกัริะทบจากัวกิัฤต่โริคโควดิ้-19

•  มอบห้น้ากัากัอนามยัและแอลกัอฮอล์ มล่ค�า 5,484,533 บาท 
ให้้กัับตั่วแทนจำาห้น�ายและตั่วแทนย�อยทั�วป็ริะเทศ

•  มอบกัริมธริริม์ป็ริะกัันโริคโควดิ้-19 มล่ค�า 100,000 บาท 
(ต่�อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 2) ให้้กัับตั่วแทนจำาห้น�ายและตั่วแทนย�อย 
ทั�วป็ริะเทศ ริวมมล่ค�า 2,137,980 บาท

•  มอบชีดุ้ทด้สำอบแอนติ่เจน (ATK) ให้้กัับเจา้ห้น้าที�ใน 29 จงัห้วดั้
ที�ตั่�งอย่�ในพ่�นที�สีำแด้ง (มคีวามเสีำ�ยงต่�อกัาริติ่ด้เชี่�อสำง่สำดุ้) 
มล่ค�า 825,400 บาท

•  มล่ค�าริวมของโคริงกัาริสำนับสำนนุค่�ค้า และด้แ่ลในสำถึานกัาริณ์์
โริคโควดิ้-19 อย่�ที� 8,447,913 บาท
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ระบบวเิคราะห์้พื่ฤติกรรมของลกูค้า

จากักัาริที�กัลุ�มธรุิกิัจอาห้าริได้้ป็ริะสำานความริ�วมมอ่กัับมห้าวทิยาลัย 
CMKL ซึ่ึ�งเป็น็มห้าวทิยาลัยที�เกิัด้จากัความริ�วมม่อริะห้ว�าง 
Carnegie Mellon University (CMU) และสำถึาบันเทคโนโลยี
พริะจอมเกัล้าฯ ลาด้กัริะบัง (KMITL) พัฒนาริะบบวเิคริาะห์้
พฤติ่กัริริมของลก่ัค้าจากักัาริใชีบ้ริกิัาริจริงิในทกุัชี�องทางเพ่�อริกััษา
ฐานลก่ัค้าเดิ้มไวไ้ด้้อย�างเห้นียวแน�น และขยายฐานลก่ัค้าให้ม� 
ผู้�านริป่็แบบกัาริสำ�งมอบสิำทธพิิเศษด้้วยกัลยทุธก์ัาริต่ลาด้แบบ 
เฉพาะบคุคล (Personalized Marketing) ผู้�านริ่ป็แบบกัาริแสำด้ง
ข้อความบนม่อถ่ึอของล่กัค้า (Push Notification) ให้้กัับสำมาชีกิั
ของแอป็พลิเคชีนั BevFood และ e-Coupon โด้ยสำามาริถึเล่อกั
สำ�งไป็ยงัฐานสำมาชีกิัทั�งห้มด้ ห้ริอ่เฉพาะบคุคล / กัลุ�ม ที�ต่ริงกัับ
กัลุ�มเป็า้ห้มายของแต่�ละริายกัาริสำ�งเสำริมิกัาริต่ลาด้ พริอ้มทั�ง
กัำาห้นด้สิำทธิกัาริใชี้ ริวมไป็ถึึงริะยะเวลากัาริใชีสิ้ำทธิ� อกีัทั�งยงัมี
ริะบบต่ริวจสำอบกัาริต่อบริบัของกิัจกัริริมสำ�งเสำริมิกัาริขาย เพ่�อนำา
ขอ้มล่มาวเิคริาะห์้ในกัาริพัฒนากิัจกัริริมต่�าง ๆ เพ่�อให้้ได้้มาซึ่ึ�ง
อตั่ริากัาริใชีแ้ละความพึงพอใจของลก่ัค้าที�สำง่ขึ�น 

• สำมาชีกิัทั�งห้มด้ในฐานขอ้มล่ลก่ัค้า: 686,123 คน

• สำมาชีกิัที�ใชีง้านทั�งห้มด้ในฐานขอ้มล่ลก่ัค้าในป็ ี2564:
 • ริายกัาริ: 1,543,318 สำมาชีกิั (1 ต่.ค. 2563 - 7 กั.ย. 2564) 
 •  สำมาชีกิั (ไม�ซึ่ำา): 495,584 สำมาชีกิั (1 ต่.ค. 2563 - 7 กั.ย. 

2564) 

การพัื่ฒนาความสัมพัื่นธ์กั์บลกูค้าออนไลน์

สำถึานกัาริณ์์กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ทำาให้้กัาริใชี้ส่ำ�อดิ้จทัิล
เพิ�มสำง่ขึ�น ค่�ค้าทางธรุิกิัจมคีวามคุน้เคยกัับกัาริใชีช้ี�องทางออนไลน์
มากัขึ�น นี�เป็น็โอกัาสำที�ดี้ในกัาริเพิ�มยอด้ขายและพัฒนาความสัำมพันธ์
ทางกัาริค้า ป็จัจบุนัผู้่บ้ริโิภคมชีี�วงอายทีุ�กัวา้งขึ�นตั่�งแต่�เด็้กั วยัริุ�น 
วยัทำางาน ผู้่ส้ำง่อาย ุส่ำ�อดิ้จทัิลได้้กัลายเป็น็สำ�วนสำำาคัญของวถีิึชีวีติ่
ในกัาริส่ำ�อสำาริในชีีวติ่ป็ริะจำาวนัและเป็็นชี�องทางกัาริขาย
ห้ริอ่กัาริบริโิภค บริษัิทได้้พัฒนาแพลต่ฟอริม์ออนไลน์ขึ�นเพ่�อ
ต่อบสำนองต่�อความต้่องกัาริทั�งของผู้่ค้้าและผู้่บ้ริโิภค ตั่วอย�างเชี�น 
นำาแริ�ธริริมชีาติ่ ต่ริาชี้าง ได้้สำริา้งเน่�อห้าเกีั�ยวกัับไลฟ์สำไต่ล์ของ
คนริุ�นให้ม�บนเพจ Facebook “Chang World” โด้ยมีเน่�อห้า
เกีั�ยวกัับด้นต่ริ ีฟุต่บอล และอาห้าริ นอกัจากันี� OISHI Green Tea 
ยงัใชีก้ัลยทุธท์างกัาริต่ลาด้แบบ “เชีงิริกุัทางริะบบดิ้จทัิล” โด้ยมุ�งเน้น
กัาริเพิ�มกัาริใชี้เทคโนโลยีดิ้จทัิลและส่ำ�อสัำงคมออนไลน์ต่ลอด้จน
ผู้่น้ำาความคิด้เห็้นห้ลักั (KOLs) กัลยทุธนี์�มขีึ�นเพ่�อเขา้ถึึงเป็า้ห้มาย
ห้ลักัของ OISHI ได้้แกั�คนห้นุ�มสำาวที�มไีลฟส์ำไต่ล์ที�ทันสำมยั
  
OISHI Green Tea ยังได้้พัฒนาแอป็พลิเคชีัน OISHI Club ที�มี
สำมาชีิกัป็ริะมาณ์ 400,000 คน ชี�วยให้้สำมาชีิกัสำามาริถึเข้าริ�วม
กิัจกัริริมพิเศษ พริอ้มริบัสิำทธพิิเศษและของริางวลัจากั OISHI และ
พริเีซึ่นเต่อริข์องแบรินด์้ แอป็พลิเคชีนันี�มขีึ�นเพ่�อสำริา้งความภักัดี้
ต่�อแบรินด์้และพัฒนาความสัำมพันธกั์ับลก่ัค้าให้้แข็งแกัริ�งขึ�น
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OISHI Facebook

ป็ัจจบุันเพจ Facebook ของ OISHI (www.facebook.com/OISHIDrinkStation) มีผู้่้ติ่ด้ต่ามกัว�า 4.6 ล้านคน ป็ีที�แล้วมีกัาริเข้าถึึง 
98 ล้านคน 

นอกัจากักัาริเชี่�อมต่�อกัับผู้่บ้ริโิภคได้้สำำาเริจ็ผู้�านชี�องทางออนไลน์แล้ว บริษัิทยงัมแีอป็พลิเคชีนั “คริอบคริวัเสำริมิสำขุ” เพ่�อเชี่�อมต่�อกัับ
พันธมติ่ริทางธรุิกิัจอกีัด้้วย

แอป็พื่ลิเคชีนั “เสรมิสขุแฟมลีิ�”

บริษัิทได้้พัฒนาแอป็พลิเคชีันคริอบคริวัเสำริมิสำุข (Sermsuk Family) เพ่�อ
ชี�วยให้้ค่�ค้าทางธรุิกิัจสำามาริถึสำริา้งยอด้ขายเพิ�มขึ�น ค่�ค้าทางธรุิกิัจเริิ�มคุ้นเคย
กัับไลฟ์สำไต่ล์ดิ้จทัิลมากัขึ�น พวกัเขาต้่องกัาริวธิีกัาริใชี้ที�ง�าย ไม�ซึ่ับซึ่้อน และ
ริวด้เริว็ในกัาริเขา้ริ�วมกิัจกัริริมสำ�งเสำริมิกัาริขายต่�าง ๆ ของบริษัิท บริษัิทเสำริมิสำขุ
เป็น็ผู้่้จดั้จำาห้น�ายผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์เคริ่�องด่้�ม ได้้แกั� คริสิำตั่ล เอสำ และโออชิี ิได้้พัฒนา 
“คริอบคริวัเสำริมิสำุข” แอป็พลิเคชีันไลน์ เพ่�อให้้ข้อม่ลเกีั�ยวกัับผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ และ
เป็ดิ้โอกัาสำให้้ค่�ค้าทางธรุิกิัจได้้เขา้ริ�วมกิัจกัริริมสำะสำมคะแนนเพ่�อแลกัของริางวลั 
ซึ่ึ�งได้้ริบักัาริต่อบริบัเป็็นอย�างดี้จากัริา้นค้าที�ริ�วมริายกัาริ 

ป็ัจจบุันคริอบคริวัเสำริมิสำขุมรีิา้นค้ามากักัว�า 60,000 ริา้นเข้าเป็น็สำมาชีกิั และ
เพ่�อเพิ�มความสำะด้วกัในกัาริส่ำ�อสำาริริะห้ว�างลก่ัค้ากัับพนักังานขายของบริษัิท จงึได้้
พัฒนา “เสำริมิสำขุแคมป็”์ (Sermsuk Camp) อกีัห้นึ�งชี�องทางแอป็พลิเคชีนัสำำาห้ริบั
พนักังานขาย เพ่�อกัาริส่ำ�อสำาริติ่ด้ต่ามกิัจกัริริมต่�าง ๆ ของลก่ัค้าเสำริมิสำขุ เพ่�อความ
เขา้ใจที�ถึก่ัต้่อง ต่ริงกััน เพ่�อความพึงพอใจสำง่สำดุ้
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ขบัเคล่�อนด้้วยุวสัิยุทัศึน์ PASSION 2025

กัารินำาพาธรุิกิัจ และกัาริชี�วยเห้ล่อลก่ัค้าให้้สำามาริถึริบัมอ่กัับความเป็ลี�ยนแป็ลงจากัสำถึานกัาริณ์์กัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ผู้�านกิัจกัริริม
ต่�าง ๆ เป็น็กัาริเพิ�มความมั�นใจให้้กัับลก่ัค้าเป็น็อย�างมากั นอกัจากันี� ไทยเบฟยงัคงสำานต่�อและพัฒนาความสัำมพันธกั์ับลก่ัค้าและตั่วแทน
จำาห้น�าย ซึ่ึ�งถ่ึอเป็น็ผู้่ม้สีำ�วนได้้สำ�วนเสีำยห้ลักัของไทยเบฟ 

กัาริพัฒนาผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์และบริกิัาริโด้ยเฉพาะเคริ่�องม่อดิ้จทัิล เป็็นกัาริเสำริมิสำริา้งศักัยภาพในกัาริใชี้แพลต่ฟอริม์ต่�าง ๆ เพ่�อป็ริบัป็ริงุ
ความพึงพอใจของลก่ัค้า และพัฒนาขีด้ความสำามาริถึของลก่ัค้า ต่ลอด้จนป็ริบัป็ริงุกัาริมีสำ�วนริ�วมของผู้่้บริโิภค และทำาให้้แบรินด์้ของ 
ไทยเบฟ “เป็น็ที�ห้นึ�งในใจ” อย่�เสำมอ

ความมุง่มั�นและความสำาเรจ็ั

เป็า้ห้มายุในอนาคตและทิศึทางการด้ำาเนินงาน 

ยุอด้ขายุจัากตัวแทน 
เติบโตขึน้อยุา่งน่าพื่อใจัในโครงการ  
Cash Van Agent Development

ภัายุใต้โครงการ  
ADEPT

รว่มเป็น็พัื่นธ์มิตรกับ 
ผู้ให้้บรกิารรบัส่งอาห้าร  
และแพื่ลตฟอรม์มารเ์ก็ตเพื่ลสอ่�น ๆ

OISHI Food Delivery 

เติบโตข้ึน 9% 
เม่�อเทียุบกับป็ ี2563

แพื่ลตฟอรม์โซ่เชียีุลมีเดี้ยุของ OISHI Green Tea 

เติบโตขึน้กวา่ 74% ในขณ์ะที�
แอป็พื่ลิเคชีนั OISHI Club  
มกีารด้าวน์โห้ลด้มากขึน้กวา่ 
33.5% เพ่ื่�อเขา้รว่มกิจักรรม 

เป็ดิ้ตัวตระกลูแอป็พื่ลิเคชีนัไลน์ 
Sermsuk Family และ Sermsuk Camp  

พื่รอ้มเสียุงตอบรบัที�ดี้จัากลกูค้า
กวา่ 60,000 รายุ
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มาตรการรบัมอ่วกิฤตโควดิ้-19

การด้แูลและชีว่ยุเห้ล่อในชีว่งการแพื่รร่ะบาด้ของโรคโควดิ้-19 

จากัสำถึานกัาริณ์์แพริ�ริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ริฐับาลจงึป็ริะกัาศห้้ามขายเคริ่�องด่้�มแอลกัอฮอล์ และป็ิด้ห้้างสำริริพสิำนค้า ทำาให้้ธุริกิัจ
ห้ยุด้ชีะงักั และถ่ึอเป็็นความท้าทายที�ไทยเบฟจำาเป็็นต้่องสำริา้งความเชี่�อมั�นให้้กัับลก่ัค้าในฐานะพันธมิต่ริทางธุริกิัจ ไทยเบฟ
ให้้กัาริชี�วยเห้ล่อลก่ัค้าผู้�านกิัจกัริริมต่�าง ๆ ดั้งต่�อไป็นี�: จดั้ทำาวดีิ้โอเพ่�อให้้ความริ่ด้้้านสำขุภาพ และสำขุอนามัยเพ่�อป็อ้งกัันกัาริแพริ�กัริะจาย
ของโริคโควดิ้-19 และมอบกัริมธริริมป์็ริะกัันโริคโควดิ้-19 แอลกัอฮอล์ ห้น้ากัากั ชีดุ้ทด้สำอบ ATK และสิำ�งจำาเป็น็อ่�น ๆ

นอกัจากันี� ในชี�วงกัาริริะบาด้ของโริคโควดิ้-19 ห้น�วยสำ�งของของบริษัิท เสำริมิสำุข จำากััด้ (มห้าชีน) ได้้ให้้บริกิัาริจดั้สำ�งสิำนค้าถึึงที�สำำาห้ริบั
ผู้่้บริโิภคในกัริงุเทพฯ และป็ริมิณ์ฑ์ล เน่�องจากัริฐับาลสัำ�งให้้ป็ริะชีาชีนกัักัตั่วเองที�บ้าน โด้ยลก่ัค้าสำามาริถึซึ่่�อผู้ลิต่ภัณ์ฑ์์ต่�าง ๆ ได้้แกั� 
นำาด่้�มคริสิำตั่ล เอสำโคล�า และชีาเขียวโออชิีิ ในชี�วงสำถึานกัาริณ์์ที�ต้่องกัาริกัาริชี�วยเห้ล่อและด้แ่ล

ตัวชีีว้ดั้เป็า้ห้มายุการพัื่ฒนาที�ยุั�งยุน่

ความพยายามของไทยเบฟในกัาริพัฒนาความสัำมพันธกั์ับลก่ัค้านั�น 
สำอด้คล้องกัับ SDGs 3, 9, 16 และ 17 โด้ยกัาริมสีำ�วนริ�วมกัับพันธมติ่ริ 
ทางธรุิกิัจและผู้่้ให้้บริกิัาริ ไทยเบฟมุ�งมั�นเพ่�อเป็น็ผู้่้สำนับสำนนุ 
ป็ริะกัันสำขุภาพและสำ�งเสำริมิความเป็น็อย่�ที�ดี้สำำาห้ริบัทกุัคน ไทยเบฟ 
ยงัมุ�งมั�นที�จะยกัริะดั้บโคริงสำริา้งพ่�นฐานและอตุ่สำาห้กัริริมป็ริบัป็ริงุ  
เพ่�อริองริบัความต้่องกัาริของลก่ัค้าให้้ดี้ยิ�งขึ�น ในขณ์ะเดี้ยวกััน
ก็ัสำ�งเสำริมิความเขม้แขง็ผู้�านพันธมติ่ริที�ห้ลากัห้ลาย

เป็า้ห้มายุ 3: สขุภัาพื่ที�ดี้และความเป็น็อยุูที่�ดี้

เป็า้ห้มายุ 9: อตุสาห้กรรม นวตักรรม และโครงสรา้งพ้่ื่นฐาน

เป็า้ห้มายุ 16: สันติภัาพื่ ความยุติุธ์รรม และสถาบนัที�เขม้แขง็

เป็า้ห้มายุ 17: รว่มมอ่กันเพ่ื่�อบรรลเุป็า้ห้มายุ

ก้าวสู่ป็ ี2568

•  ริกััษาคะแนนความพึงพอใจของลก่ัค้าไวที้� 85% ห้ริอ่
สำง่กัว�าทกุัด้้านในเชีงิพาณิ์ชีย์

•  เพิ�มกัาริขายออนไลน์ในธรุิกิัจอาห้าริ สำริา้งกัาริมสีำ�วนริ�วม
กัับผู้่้บริโิภคที�สำ่งขึ�น และพัฒนาความเป็็นหุ้้นสำ�วนที�มากัขึ�น 
กัับลก่ัค้าตั่วแทนจำาห้น�าย

•  เพิ�มกัาริมสีำ�วนริ�วมของลก่ัค้า อาทิ ในริายกัาริสำะสำมคะแนน
ดิ้จทัิล (ลก่ัค้า)

•  เพิ�มโอกัาสำในกัาริขายให้้กัับริา้นอาห้าริทกุัแบรินด์้ ผู้�านบริกิัาริเด้ลิเวอริี� 
จากัแพลต่ฟอริม์ของไทยเบฟเอง และบนแพลต่ฟอริม์ของพันธมติ่ริ

•  ในป็ี 2565 ไทยเบฟมีแผู้นที�จะขยายกัาริฝึ่กัอบริม “Serve 
Responsibly” ในทกุัภมิ่ภาค โด้ยมผีู้่เ้ข้าริ�วมกัว�า 1,500 คน และ
แบ�งป็นัความริ่เ้กีั�ยวกัับความริบัผิู้ด้ชีอบต่�อสัำงคมกัับพนักังาน
ของบริษัิท ริวมถึึงกัาริสำ�งเสำริมิกัาริขายและกัาริต่ลาด้ เป็น็ต้่น

3.8 บริริลกุัาริมีห้ลักัป็ริะกัันสำุขภาพถ้ึวนห้น้า ริวมถึึงกัาริป็้องกััน
ความเสีำ�ยงทางกัาริเงิน กัาริเข้าถึึงกัาริบริกิัาริสำาธาริณ์สำุข
จำาเป็น็ที�มีคณุ์ภาพ และเข้าถึึงยาและวคัซึ่นีจำาเป็น็ที�ป็ลอด้ภัย  
มีป็ริะสิำทธผิู้ล มีคณุ์ภาพ และมีริาคาที�สำามาริถึซึ่่�อห้าได้้

9.1 พัฒนาโคริงสำริา้งพ่�นฐานที�มีคณุ์ภาพ เชี่�อถ่ึอได้้ ยั�งย่น และ
มีความทนทาน ซึ่ึ�งริวมถึึงโคริงสำริา้งพ่�นฐานของภม่ิภาคและ
ที�ข้ามเขต่แด้น เพ่�อสำนับสำนุนกัาริพัฒนาทางเศริษฐกิัจและ
ความเป็็นอย่�ที�ดี้ของมนุษย์ โด้ยมุ�งเป็้าที�กัาริเข้าถึึงได้้ในริาคา
ที�สำามาริถึจ�ายได้้และเท�าเทียมสำำาห้ริบัทกุัคน

16.10 สำริา้งห้ลักัป็ริะกัันว�าสำาธาริณ์ชีนสำามาริถึเข้าถึึงข้อม่ลและ
มีกัาริป็กัป็้องเสำริภีาพขั�นพ่�นฐาน โด้ยเป็็นไป็ต่ามกัฎห้มายภายใน
ป็ริะเทศและความต่กัลงริะห้ว�างป็ริะเทศ

17.17 สำนับสำนุนและสำ�งเสำริมิหุ้้นสำ�วนความริ�วมม่อริะห้ว�างภาคริฐั 
ภาคริฐั-ภาคเอกัชีน และป็ริะชีาสัำงคม โด้ยสำริา้งบนป็ริะสำบกัาริณ์์
และกัลยุทธด้์้านทริพัยากัริของหุ้้นสำ�วน
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ไทยเบฟเชื่่�อมั่่�นว่า่ “การสรา้งสรรค์์และแบ่งปันัค์ณุค่์าจากการเติิบโติ” 
(Creating and Sharing the Value of Growth) เปัน็รากฐานสำาค่์ญ
ในการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ในด้้านต่ิาง ๆ โด้ยมัุ่ง่เน้นการด้ำาเนินงานใน 5 มั่ิติิ ได้้แก่  
การศึึกษา สาธารณสขุ ก่ฬา ศิึลปัว่ฒ่นธรรมั่ และการพ่ัฒนาชื่มุั่ชื่น รว่มั่ถึึง
การเปัน็ผู้้้รเิริ�มั่แพัลติฟอรม์ั่การทำางานรว่่มั่ก่นในทกุภาค์ส่ว่นเพ่ั�อรว่่มั่ก่น
ขบ่เค์ล่�อนการทำางานเพ่ั�อสรา้งปัระโยชื่น์อยา่งสง้สดุ้ให้้ก่บส่งค์มั่ ท่�งในปัระเทศึ 
และต่ิางปัระเทศึ ผู่้านโค์รงการและกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ มั่าอย่างต่ิอเน่�อง 
ด้้ว่ยค์ว่ามั่มัุ่่งห้ว่ง่ท่�จะทำาให้้เกิด้ค์ว่ามั่เชื่่�อมั่โยงในทกุมั่ิติิ โด้ยมั่่เปัา้ห้มั่าย
ค่์อการสรา้งชื่มุั่ชื่นต้ินแบบในด้้านส่งค์มั่ เศึรษฐกิจ และสิ�งแว่ด้ล้อมั่ สรา้ง
เค์รอ่ขา่ยพ่ันธมั่ติิรเพ่ั�อรว่่มั่ก่นพ่ัฒนา เน้นกระบว่นการมั่ส่่ว่นรว่่มั่ทกุภาค์ส่ว่น 
ท่�งภาค์รฐ่ ภาค์เอกชื่น ภาค์ว่ชิื่าการ ภาค์ปัระชื่าส่งค์มั่ และภาค์ปัระชื่าชื่น   
ท่�สำาค่์ญต้ิองการยกระด่้บชื่มุั่ชื่นให้้เปัน็ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่ สรา้งเศึรษฐกิจ
ระด่้บชื่มุั่ชื่น เพ่ั�อนำาไปัส้่ค์ว่ามั่มั่่�นค์งและย่�งยน่

แบง่ปนัคณุค่าให้คนท่ัวโลก

การด้แ้ลและแบ่งปันั การสรา้งค์ณุค่์าให้้แก่ส่งค์มั่ 146 

การพ่ัฒนาด้้านการศึึกษา 152 

การพ่ัฒนาด้้านสาธารณสขุ 168 

การพ่ัฒนาด้้านก่ฬา 174 

การอนรุก่ษ์ศิึลปัะและว่ฒ่นธรรมั่ของชื่าติิ 186 

การพ่ัฒนาชื่มุั่ชื่นและส่งค์มั่ 212 

โค์รงการปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์ 226 

ศึน้ย ์ซ ่อาเซย่น (C asean) 236
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การดูแูลและแบ่งปนั 
การสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม

ไทยเบฟได้้น้อมั่นำาห้ล่กปัรช่ื่ญาของเศึรษฐกิจพัอเพ่ัยง (Sufficiency 
Economy Philosophy – SEP) ติามั่แนว่พัระราชื่ด้ำารขิองพัระบาทสมั่เด็้จ
พัระบรมั่ชื่นกาธเิบศึร มั่ห้าภมิ้ั่พัลอด้ลุยเด้ชื่มั่ห้าราชื่ บรมั่นาถึบพิัติร และ
พัระปัฐมั่บรมั่ราชื่โองการของพัระบาทสมั่เด็้จพัระเจา้อย้ห่่้ว่ ในการ “ส่บสาน 
(อภิรก่ษ์) รก่ษา (อนรุก่ษ์) และต่ิอยอด้ (อภิว่ฒ่น์)” มั่าเปัน็แนว่ทางในการ
บรหิ้ารจด่้การธรุกิจเพ่ั�อขบ่เค์ล่�อนองค์์กรส้่เปัา้ห้มั่ายของการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่
ด้้านสิ�งแว่ด้ล้อมั่ ส่งค์มั่ และเศึรษฐกิจติามั่กรอบพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ 17 ปัระการ
ขององค์์การสห้ปัระชื่าชื่าติิปั ี2573 และยง่ติระห้น่กถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญของ
ห้ล่กการบรหิ้ารจด่้การท่�มั่่ปัระสิทธภิาพัติามั่ห้ล่ก ESG ท่�มั่่ค์ว่ามั่รบ่ผิู้ด้ชื่อบ
ต่ิอสิ�งแว่ด้ล้อมั่ (Environmental) ส่งค์มั่ (Social) และเค์รอ่ขา่ยพ่ันธมั่ติิร
ทางธรุกิจทกุภาค์ส่ว่นติลอด้ห่้ว่งโซค่์ณุค่์า (Value Chain) ค์ว่บค์้่ไปัก่บ 
การกำาก่บด้แ้ลกิจการท่�ด่้ติามั่ห้ล่กธรรมั่าภิบาล (Good Governance) 
สอด้ค์ล้องก่บจรรยาบรรณของบรษ่ิทท่�มั่่ค์ว่ามั่โปัรง่ใสและติรว่จสอบได้้  
มั่าเปัน็กลยทุธส์ำาค่์ญในการขบ่เค์ล่�อนการด้ำาเนินงานท่�จะบรรลตุิามั่ว่ส่ิยท่ศึน์
ขององค์์กรได้้อยา่งย่�งยน่ และด้ำาเนินกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ในการชื่ว่่ยเห้ล่อส่งค์มั่
ท่�มัุ่่งเน้นการด้ำาเนินงานใน 5 มั่ิติิห้ล่กค่์อ การศึึกษา สาธารณสขุ ก่ฬา 
ศิึลปัว่ฒ่นธรรมั่ และการพ่ัฒนาชื่มุั่ชื่น ท่�ได้้สรา้งผู้ลล่พัธค์์ว่ามั่สำาเรจ็การ
ด้ำาเนินงานอยา่งเปัน็รป้ัธรรมั่ และมั่่การติิด้ติามั่ผู้ลการด้ำาเนินการอยา่ง 
ต่ิอเน่�อง ด้้ว่ยการเอาใจใส่และสานส่มั่พ่ันธภาพัอน่ด่้ก่บผู้้้มั่่ส่ว่นได้้ส่ว่นเส่ย
ทกุภาค์ส่ว่น เพ่ั�อก้าว่ไปัยง่เปัา้ห้มั่ายส้่การเปัน็ผู้้้นำาธรุกิจเค์ร่�องด่้�มั่และอาห้าร
ค์รบว่งจรในภม้ั่ิภาค์อาเซย่น



ในปี ี2564 ไทยเบฟได้้ใช้ง้บปีระมาณจัดั้สรรกว่า่ 300 ล้้านบาท 
ให้้แก่ 5 ปีระเด็้นสำาคััญดั้งน้�

สาธารณสุข

25%
การพัฒนาช้มุช้น

17%
การศึกษา

11%
ก้ฬา

16%
ศิล้ปีะแล้ะว่ฒันธรรม

31%

ไทยเบฟยง่เปัน็แกนสำาค่์ญในการข่บเค์ล่�อนการทำางานท่�ผู้สาน
ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ก่บทกุภาค์ส่ว่น ท่�งภาค์รฐ่ ภาค์เอกชื่น ภาค์ว่ชิื่าการ 
ภาค์ปัระชื่าส่งค์มั่ และภาค์ปัระชื่าชื่น เพ่ั�อรว่่มั่ก่นสรา้งสรรค์์และ 
ข่บเค์ล่�อนโค์รงการต่ิาง ๆ อาทิ การจด่้ต่ิ�ง “ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่”  
ภายใต้ิชื่่�อ “ปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์” ในระด่้บปัระเทศึ 1 แห่้ง และใน  
76 จง่ห้ว่ด่้ ท่�ว่ปัระเทศึ เพ่ั�อข่บเค์ล่�อนการพ่ัฒนาค์ณุภาพัชื่ว่่ติิ 
สรา้งรายได้้ และเพิั�มั่ค์ว่ามั่สขุให้้ก่บค์นในชื่มุั่ชื่น ท่�มัุ่ง่เน้นการ 
ทำางานใน 3 กลุ่มั่งาน ได้้แก่ เกษติร แปัรรป้ั และท่องเท่�ยว่โด้ย 
ชื่มุั่ชื่น ซึ�งโค์รงการด่้งกล่าว่ได้้มั่่การข่บเค์ล่�อนและติิด้ติามั่ผู้ลการ
ด้ำาเนินงานอยา่งต่ิอเน่�อง โด้ยภาพัรว่มั่ของผู้ลการด้ำาเนินงาน 
ท่�ผู่้านมั่าในระด่้บปัระเทศึมั่่มั่ากกว่า่ 1,353 โค์รงการ จำานว่นชื่มุั่ชื่น 
ท่�ได้้รบ่ปัระโยชื่น์มั่่ท่�งห้มั่ด้ 4,222 ชื่มุั่ชื่น (99,828 ค์รว่่เรอ่น) 
สามั่ารถึสรา้งรายได้้เพิั�มั่ขึ�นท่�งสิ�นกว่า่ 1.6 พ่ันล้านบาท 

นอกจากน่�ยง่เปัน็ผู้้้รเิริ�มั่แพัลติฟอรม์ั่การทำางานด่้งกล่าว่ในอก่
ห้ลายโค์รงการท่�ปัระสบค์ว่ามั่สำาเรจ็เปัน็อยา่งยิ�ง อาทิ มั่ล้นิธ ิ
พัล่งนำาใจไทย มั่ล้นิธสิถึาบ่นพ่ัฒนาว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่แห่้ง
ปัระเทศึไทย Thailand Supply Chain Network (TSCN) ฯลฯ 
และในฐานะผู้้้นำาองค์์กรต้ินแบบด้้านค์ว่ามั่ย่�งยน่ระด่้บโลก จงึได้้ 
รเิริ�มั่การจด่้งาน Thailand Sustainability Expo (TSX) เปั็น 
ค์ร่�งแรกในปัี 2020 ภายใต้ิแนว่คิ์ด้ “พัอเพ่ัยง ย่�งย่นเพ่ั�อโลก” 
(Sufficiency for Sustainability) และได้้สานต่ิอค์ว่ามั่สำาเรจ็ 
ของการจด่้งานต่ิอเน่�องเปัน็ปัท่ี�สอง เพ่ั�อติอกยำาแพัลติฟอรม์ั่การ
สรา้งพัล่งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ค์ร่�งแรกยิ�งให้ญ่ของปัระเทศึไทยท่�รว่่มั่ก่น
ข่บเค์ล่�อนและสรา้งแรงบ่นด้าลใจในการด้ำาเนินงานภายใต้ิ
แนว่ทางของการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่

และในชื่ว่่งสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ท่�มั่่ค์ว่ามั่
ต่ิอเน่�องมั่าเปัน็เว่ลาเก่อบ 2 ปั ีซึ�งส่งผู้ลกระทบต่ิอการด้ำาเนินชื่ว่่ติิและ
ระบบเศึรษฐกิจท่�ว่โลก ทำาให้้ทกุธรุกิจต้ิองมั่่การต่ิ�นต่ิว่และมั่่การปัรบ่
กลยทุธท์างธรุกิจเพ่ั�อว่างแผู้นรบ่มั่่อก่บว่ถ่ิึให้มั่่ในยคุ์ New Normal 
ไปัพัรอ้มั่ก่บการชื่ว่่ยเห้ล่อซึ�งก่นและก่น ไทยเบฟติระห้น่กและให้้ค์ว่ามั่
สำาค่์ญก่บการชื่ว่่ยเห้ล่อส่งค์มั่และพ่ันธมั่ิติรทางธรุกิจทกุภาค์ส่ว่น
ติลอด้ห่้ว่งโซค่์ณุค่์า ให้้สามั่ารถึก้าว่ขา้มั่สถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ไปัด้้ว่ยก่น 
ไทยเบฟได้้ให้้การสน่บสนนุทกุภาค์ส่ว่นในการขบ่เค์ล่�อนมั่าติรการ 
ต่ิาง ๆ และปัระสานค์ว่ามั่ชื่ว่่ยเห้ล่อไปัยง่ห้น่ว่ยงานสาธารณสขุและ
บคุ์ลากรทางการแพัทยท่์�ว่ปัระเทศึ รว่มั่ท่�งมั่อบกรมั่ธรรมั่์ปัระก่นภ่ย
กลุ่มั่ค์ุ้มั่ค์รองการติิด้เชื่่�อ (COVID-19) ให้้บคุ์ลากรทางการแพัทย ์
พัน่กงาน ค์้่ค้์า รว่มั่ถึึงเอเยนต์ิในกลุ่มั่ไทยเบฟค์รอบค์ลมุั่ท่�ว่ปัระเทศึ 
สน่บสนนุอปุักรณ์ทางการแพัทย ์สน่บสนนุติ้้แชื่จ่ด่้เก็บว่ค่์ซน่ 
สน่บสนนุนำาด่้�มั่ อาห้าร และผู้ลิติภ่ณฑ์์ในเค์รอ่ รว่มั่ไปัถึึงการจด่้ต่ิ�ง
ศึน้ยต์ิรว่จโค์ว่ดิ้และศึน้ยฉ่์ีด้ว่ค่์ซน่ ฯลฯ เพ่ั�อชื่ว่่ยเห้ล่อส่งค์มั่ และยง่
เปัน็การแบ่งเบาภาระให้้ก่บทางภาค์รฐ่อก่ด้้ว่ย

ไทยเบฟมัุ่ง่ม่ั่�นท่�จะสรา้งผู้ลกระทบเชื่งิบว่กให้้ก่บส่งค์มั่และสิ�งแว่ด้ล้อมั่ 
โด้ยมั่่แผู้นการด้ำาเนินธรุกิจท่�ให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญก่บการลด้ผู้ลกระทบด้้าน
สิ�งแว่ด้ล้อมั่ท่�อาจเกิด้จากการด้ำาเนินธรุกิจอยา่งต่ิอเน่�อง โด้ยมัุ่่งเน้น
การพิัท่กษ์และฟ้� นฟ้แห้ล่งนำา ลด้การปัล่อยก๊าซเรอ่นกระจก 
การจด่้การบรรจภุ่ณฑ์์ในระบบเศึรษฐกิจห้มั่นุเว่ย่น และการบรหิ้าร
จด่้การขยะ ซึ�งเปัน็ว่าระสำาค่์ญของการด้ำาเนินธรุกิจเพ่ั�อการพ่ัฒนา
อยา่งย่�งยน่
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ของสถานปีระกอบการ* ท่้มก้ารด้ำาเนินโคัรงการ
พัฒนาช้มุช้นเปีรย้บเท้ยบกับ 
จัำานว่นสถานปีระกอบการทั�งห้มด้

*สถานปีระกอบการ ห้มายถึง สถานปีระกอบการท่้มก้ารปีระเมินว่า่ 
การด้ำาเนินการของกลุ้่มไทยเบฟอาจัมผ้ล้กระทบต่่อช้มุช้น  
ไมว่่า่จัะเปีน็ทางต่รงห้รอืทางออ้ม แล้ะกลุ้่มไทยเบฟจัดั้ให้้ม ้
โคัรงการพัฒนาช้มุช้นรอบสถานปีระกอบการนั�น ๆ (32 แห่้ง)

100%

การม้ส่ว่นรว่่มของพนักงานจัติ่อาสากลุ้่มไทยเบฟ 

1,125 ค์น 

สรา้งการม่ั่ส่ว่นรว่่มั่พัน่กงาน 

17,615 ชื่่�ว่โมั่ง

คิ์ด้เปัน็ชื่่�ว่โมั่งจติิอาสา

พัมั่่า ลาว่

ก่มั่พ้ัชื่า

  การพัฒนาด้้านการศึกษา (CONNEXT ED 
แล้ะโคัรงการโรงเรย้นรว่่มพัฒนา)

  การพัฒนาด้้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้้านศิล้ปีะแล้ะว่ฒันธรรมของ

คัว่ามเปีน็ช้าติ่
 การพัฒนาด้้านก้ฬา
  การพัฒนาช้มุช้นแล้ะสังคัม 

แล้ะโคัรงการปีระช้ารฐัรกัสามัคัค้ั
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กิจักรรมตั่ว่อยา่งเพ่ือสังคัมของไทยเบฟ ท่้สอด้คัล้้องกับการสนับสนนุเปีา้ห้มาย 
การพัฒนาท่้ยัง่ยนืขององค์ัการสห้ปีระช้าช้าติ่แล้ะต่อบสนองต่่อส่ิงท่้เปีน็สาระสำาคััญ 
ด้้านคัว่ามยัง่ยนืของไทยเบฟ

UNSDG โคัรงการ ตั่ว่ช้้�ว่ดั้

ขจัดั้คัว่ามยากจัน

1.5  ภายในปั ี2573 สรา้งภมิ้ั่ต้ิานทานและ 
ลด้การเปัดิ้รบ่และค์ว่ามั่เปัราะบางต่ิอ 
เห้ติรุนุแรงท่�เก่�ยว่ข้องก่บภม้ั่ิอากาศึ  
และภ่ยพิับ่ติิทางเศึรษฐกิจ ส่งค์มั่ 
และสิ�งแว่ด้ล้อมั่ ให้้ก่บผู้้้ท่�ยากจน 
และอย้ใ่นสถึานการณ์เปัราะบาง

ไทยเบฟรว่มใจั 
ต้่านภัยห้นาว่

ลด้จำานว่นผู้้้ได้้รบ่ผู้ลกระทบจากเห้ติรุนุแรง
ท่�เก่�ยว่ข้องก่บภม้ั่ิอากาศึและภ่ยพิับ่ติิกว่า่ 
200,000 คัน/ปีี

ส่งเสรมิคัว่ามเปี็นอยู่ท่้ด้้ของทุกคัน

3.3  ยุติิการแพัรก่ระจายของเอด้ส์ ว่ณ่โรค์ 
มั่าลาเรย่ และโรค์เขติรอ้นท่�ถึ้กละเลย และ
ต่ิอส้้ก่บโรค์ต่ิบอก่เสบ โรค์ติิด้ต่ิอทางนำา 
และโรค์ติิด้ต่ิออ่�น ๆ ภายในปัี 2573

3.4  ลด้การติายก่อนว่ย่อน่ค์ว่รจากโรค์ 
ไมั่่ติิด้ต่ิอให้้ลด้ลงห้นึ�งในสามั่ ผู่้านทาง 
การปั้องก่นและการรก่ษาโรค์ และ
สน่บสนุนสุขภาพัจติิและค์ว่ามั่เปั็นอย้่ท่�ด่้  
ภายในปัี 2573

3.8  บรรลุการมั่่ห้ล่กปัระก่นสุขภาพัถ้ึว่นห้น้า  
รว่มั่ถึึงการปัอ้งก่นค์ว่ามั่เส่�ยงทางการเงิน 
การเข้าถึึงการบรกิารสาธารณสขุจำาเปัน็ 
ท่�มั่่ค์ณุภาพั และเข้าถึึงยาและว่ค่์ซน่ 
จำาเปัน็ท่�ปัลอด้ภ่ย มั่่ปัระสิทธผิู้ล  
มั่่ค์ณุภาพั และมั่่ราค์าท่�สามั่ารถึซ่�อห้าได้้

3.b  สน่บสนุนการว่จิย่และการพ่ัฒนาว่ค่์ซ่น
และยาสำาห้รบ่โรค์ติิด้ต่ิอและไมั่่ติิด้ต่ิอท่�
ส่งผู้ลกระทบโด้ยติรงต่ิอปัระเทศึกำาล่ง
พ่ัฒนา ให้้มั่่การเข้าถึึงยาและว่ค่์ซ่นจำาเปั็น
ในราค์าท่�สามั่ารถึซ่�อห้าได้้ติามั่ปัฏิญญา
โด้ฮาค์ว่ามั่ติกลงว่า่ด้้ว่ยสิทธิในทรพ่ัย์สิน
ทางปััญญาท่�เก่�ยว่ก่บการค้์าและการ
สาธารณสุข ซึ�งเน้นยำาสิทธิสำาห้รบ่
ปัระเทศึกำาล่งพ่ัฒนาท่�จะใชื่้บทบ่ญญ่ติิใน
ค์ว่ามั่ติกลงว่า่ด้้ว่ยสิทธิในทรพ่ัย์สินทาง
ปััญญาท่�เก่�ยว่ก่บการค้์าอย่างเต็ิมั่ท่�ใน
เร่�องการผู่้อนปัรนเพ่ั�อจะปักปั้องสุขภาพั
สาธารณะและโด้ยเฉีพัาะการเข้าถึึงยา 
โด้ยถ้ึว่นห้น้า

3.d  เสรมิั่ข่ด้ค์ว่ามั่สามั่ารถึสำาห้รบ่ทุกปัระเทศึ 
โด้ยเฉีพัาะอยา่งยิ�งในปัระเทศึกำาล่งพ่ัฒนา
ในเร่�องการแจง้เต่ิอนล่ว่งห้น้า การลด้
ค์ว่ามั่เส่�ยง และการบรหิ้ารจด่้การ 
ค์ว่ามั่เส่�ยงด้้านสุขภาพัในระด่้บปัระเทศึ
และระด่้บโลก

จัดั้ตั่�งศนูยฉ้์ด้ว่คััซน้ 
ปีอ้งกันโรคัโคัว่ดิ้-19

ผู้สานค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บห้อการค้์าไทย และ
กรงุเทพัมั่ห้านค์ร โรงพัยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
สภากาชื่าด้ไทย โรงพัยาบาลพัระรามั่ 9 และ  
เฟรเซอรส์ พัรอ็พัเพัอรต่์ิ� ท่�ได้้ให้้การสน่บสนนุ 
พ่ั�นท่�ศึน้ยก์ารค้์าสามั่ยา่นมั่ิติรทาว่น์  
ห้้างสรรพัสินค้์าเด้อะสติรท่รช่ื่ด้า เอเชื่ย่ท่ค์  
เด้อะรเิว่อรฟ์รอ้นท์ ให้้เปัน็ศึน้ยก์ารฉ่ีด้ว่ค่์ซน่ 
ให้้แก่บคุ์ลากรด่้านห้น้าท่�มั่่ห้น้าท่�ในการปัอ้งก่น 
และค์ว่บค์มุั่การแพัรร่ะบาด้โรค์โค์ว่ดิ้-19

โคัรงการส่งมอบ
แอล้กอฮอล์้  
รว่่มต้่านว่กิฤต่โคัว่ดิ้-19

ส่งมั่อบแอลกอฮอล์เพ่ั�อสาธารณปัระโยชื่น์ 
ท่�งในปัระเทศึไทยและต่ิางปัระเทศึรว่มั่กว่า่ 
1,400,000 ลิ้ต่ร 

โคัรงการผลิ้ต่แล้ะ
ส่งมอบห้น้ากากอนามัย 
Surgical Mask  
แล้ะ N95 

ส่งมั่อบห้น้ากาก Surgical Mask  
รว่มั่มั่ากกว่า่ 9,300,000 ชื่ิ�น 

และห้น้ากาก N95 รว่มั่มั่ากกว่า่ 240,000 ชื่ิ�น 
ให้้โรงพัยาบาลและบคุ์ลากรทางการแพัทย์

สนับสนนุ 
กองทนุช้ยัพัฒนา 
สู้ภัย COVID-19

สน่บสนนุกองทนุชื่ย่พ่ัฒนาส้้ภ่ยโค์ว่ดิ้-19  
(และโรค์ระบาด้ต่ิาง ๆ) โด้ยได้้มั่อบเงิน  
จำานว่น 12 ล้้านบาท เพ่ั�อนำาไปัจด่้ซ่�อ 
อปุักรณ์ทางการแพัทย์

โคัรงการโรงพยาบาล้
สถาบันโรคัไต่ 
ภมูิราช้นคัรนิทร์

โรงพัยาบาลสถึาบ่นโรค์ไติภม้ั่ิราชื่นค์รนิทร ์
มั่่จำานว่นผู้้้ปัว่่ยท่�มั่าฟอกเล่อด้ 
ด้้ว่ยเค์ร่�องไติเท่ยมั่ 358,264 รอบ  
และด้ำาเนินการปีล้กูถ่ายไต่สำาเรจ็ั 
รว่มั่เปัน็จำานว่น 80 ราย

149บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



UNSDG โคัรงการ ตั่ว่ช้้�ว่ดั้

ส่งเสรมิโอกาสในการเรย้นรู้

4.1  สรา้งห้ล่กปัระก่นว่า่เด็้กชื่ายและเด็้กห้ญิง
ทกุค์นสำาเรจ็การศึึกษาระด่้บปัระถึมั่ศึึกษา
และมั่่ธยมั่ศึึกษาท่�มั่่ค์ณุภาพั เท่าเท่ยมั่ และ
ไม่ั่มั่่ค่์าใชื่จ้า่ย นำาไปัส้่ผู้ลล่พัธท์างการเรย่น
ท่�มั่่ปัระสิทธผิู้ล ภายในปั ี2573

4.3  ให้้ชื่ายและห้ญิงทกุค์นเข้าถึึงการศึึกษา 
ว่ชิื่าเทค์นิค์ อาชื่ว่่ศึึกษา อดุ้มั่ศึึกษา  
รว่มั่ถึึงมั่ห้าว่ทิยาล่ย ท่�มั่ร่าค์าท่�สามั่ารถึ 
จา่ยได้้และมั่่ค์ณุภาพั ภายในปั ี2573

4.4  เพิั�มั่จำานว่นเยาว่ชื่นและผู้้้ให้ญ่ท่�มั่่ท่กษะ 
ท่�จำาเปัน็ รว่มั่ถึึงท่กษะทางเทค์นิค์และ 
อาชื่พ่ั สำาห้รบ่การจา้งงาน การมั่่งานท่�ด่้  
และการเปัน็ผู้้้ปัระกอบการ ภายในปั ี2573

โคัรงการให้้ทนุการศึกษา
บตุ่รพนักงาน

ปั ี2564 ไทยเบฟสน่บสนนุทนุการศึึกษาต่ิ�งแต่ิระด่้บ
ปัระถึมั่ศึึกษาถึึงระด่้บอดุ้มั่ศึึกษา รว่มั่ถึึงการฝกึฝน
อาชื่พ่ั และค์รใ้นถิึ�นทรุก่นด้ารท่�ว่ปัระเทศึ เปัน็มั่ล้ค่์า
รว่มั่กว่า่ 6 ล้านบาท จำานว่นรว่มั่ 1,138 ทนุ

โคัรงการผู้นำาเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาท่้ยัง่ยนื 
(CONNEXT ED)

ปั ี2564 เด็้กได้้รบ่การพ่ัฒนาท่กษะอาชื่พ่ั  
จากโค์รงการ “การทำามั่าค้์าขาย” ห้รอ่ธรุกิจจำาลอง 
มั่่จำานว่น 263 โรงเรย้น ใน 44 จังัห้ว่ดั้  
สรา้งรายได้้กว่า่ 2.2 ล้้านบาท

โคัรงการ 
คัรเูจัา้ฟา้กรมห้ล้ว่ง
นราธวิ่าสราช้นคัรนิทร์

เพิั�มั่จำานว่นค์รท่้�มั่่ค์ณุภาพัโด้ยเฉีพัาะ 
ในถิึ�นทรุก่นด้าร ปัลีะ 9 คัน 
(รว่มั่ติลอด้การสน่บสนนุจำานว่นท่�งสิ�น 81 คัน) 

โคัรงการ Education 
Institute Support 
Activity (EISA)

น่กศึึกษาได้้เข้ารว่่มั่ฝึกฝนสรา้งปัระสบการณ์ 
ในการทำางาน เพิั�มั่ท่กษะและค์ว่ามั่เชื่่�ยว่ชื่าญ 
เพิั�มั่มั่ากขึ�น จำานว่นท่�งสิ�น 338 คัน

โคัรงการส่งคัว่ามรู ้ 
สรา้งคัว่ามสุข

ด้ำาเนินการค์รอบค์ลมุั่ท่�ว่ปัระเทศึ 77 จังัห้ว่ดั้ 
จำานว่น 160 โรงเรย้น

น่กเรย่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการ 
ม้ผล้การเรย้นด้้ขึ�น 75% 
*ใชื่ผู้้ลเฉีล่�ยเทอมั่ท่� 2/2562 เท่ยบก่บเทอมั่ท่� 1/2563

โคัรงการ 
เพ่ือการอนรุกัษ์ 
แล้ะพัฒนา
พื�นท่้คัุ้งบางกะเจัา้

สรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บเค์รอ่ข่ายภาค์รฐ่และเอกชื่น 
7 ห้น่ว่ยงาน จด่้กิจกรรมั่ส่งเสรมิั่ท่กษะชื่ว่่ติิ  
ท่กษะอาชื่พ่ั และการเปัน็ค์นด่้ของส่งค์มั่  
รว่มั่ถึึงการพ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เข่ยว่รว่มั่ 400 ไร ่
ภายใน 11 โรงเรย้น ข่บเค์ล่�อน 10 โคัรงการ

จัดั้ห้าน้ำาอยา่งยัง่ยนืแล้ะพรอ้มใช้ส้ำาห้รบัทกุคัน

6.1  บรรลเุปัา้ห้มั่ายการให้้ทกุค์นเข้าถึึง 
นำาด่้�มั่ท่�ปัลอด้ภ่ยและมั่่ราค์า  
ท่�สามั่ารถึซ่�อห้าได้้ ภายในปั ี2573

6.6  ปักปัอ้งและฟ้� นฟ้ระบบนิเว่ศึท่�เก่�ยว่ข้อง 
ก่บแห้ล่งนำา รว่มั่ถึึงภเ้ขา ปัา่ไม้ั่  
พ่ั�นท่�ชืุ่ม่ั่นำา แมั่่นำา ชื่่�นหิ้นอุม้ั่นำา  
และทะเลสาบ ภายในปั ี2563

6.b  สน่บสนนุและเพิั�มั่ค์ว่ามั่เขม้ั่แข็ง 
ในการมั่่ส่ว่นรว่่มั่ของชื่มุั่ชื่นท้องถิึ�น 
ในการพ่ัฒนาการจด่้การนำา 
และสขุอนามั่่ย

โคัรงการปีระปีา 
ภเูขาบ้านห้้ว่ยบง  

•   จด่้ทำาระบบปัระปัาภเ้ขาระยะทาง 2 กิโล้เมต่ร 

•   เกิด้ปัระโยชื่น์ก่บชื่าว่บ้านบ้านห้้ว่ยบง  
ท่�ปัระสบปัญัห้าขาด้แค์ลนนำาใชื่ก้ว่า่  
60 คัรวั่เรอืน 

•   ระบบปัระปัาภเ้ขาสามั่ารถึก่กเก็บนำาได้้  
4,500 ลิ้ต่ร ต่ิอว่น่

•   ชื่าว่บ้านบ้านห้้ว่ยบง 60 คัรวั่เรอืน   
และค์นเล่�ยงชื่า้งจำานว่น 20 คัรวั่เรอืน 
มั่่ส่ว่นรว่่มั่การด้ำาเนินโค์รงการ

โคัรงการน้ำาด่ื้มสะอาด้
เพ่ือน้อง

ปั ี2564 โค์รงการนำาด่้�มั่สะอาด้เพ่ั�อน้อง  
ขยายการปัรบ่ปัรงุค์ณุภาพันำาให้้น่กเรย่น 
และบคุ์ลากรของโรงเรย่นเพิั�มั่ขึ�นจากปัท่ี�ผู่้านมั่า
จำานว่น 2 โรงเรย้น ในจง่ห้ว่ด่้พัระนค์รศึรอ่ยธุยา
และปัทมุั่ธาน่ 

Bangkok Water 
Festival & Bangkok 
River Festival

กิจกรรมั่ “คัล้้นคัล้อง” (Clean Klong)  
ต่ิอยอด้ค์ว่ามั่ย่�งยน่ให้้ชื่มุั่ชื่นรมิั่ฝั� งแมั่่นำา
เจา้พัระยา ด้้ว่ยกิจกรรมั่ทำาค์ว่ามั่สะอาด้  
และปัรบ่ภม้ั่ิท่ศึน์ชื่มุั่ชื่น โด้ยมั่่จติิอาสา 
เข้ารว่่มั่กิจกรรมั่ จำานว่นท่�งสิ�น 149 คัน

150 การดูแูลและแบ่งปนั การสรา้งคณุค่าให้แก่สังคม
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UNSDG โคัรงการ ตั่ว่ช้้�ว่ดั้

ส่งเสรมิการเจัรญิเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจัท่้ยัง่ยนื

8.1  ทำาให้้การเติิบโติทางเศึรษฐกิจต่ิอห่้ว่
ปัระชื่ากรมั่่ค์ว่ามั่ย่�งยน่ติามั่บรบิทของ
ปัระเทศึ โด้ยเฉีพัาะอยา่งยิ�งให้้ผู้ลิติภ่ณฑ์์
มั่ว่ลรว่มั่ในปัระเทศึของปัระเทศึพ่ัฒนา
น้อยท่�สดุ้ มั่่การขยายต่ิว่อยา่งน้อย 
รอ้ยละ 7 ต่ิอปัี

8.3  ส่งเสรมิั่นโยบายท่�มัุ่่งการพ่ัฒนาท่�
สน่บสนนุกิจกรรมั่ท่�มั่่ผู้ลิติภาพั การสรา้ง
งานท่�สมั่ค์ว่ร ค์ว่ามั่เปัน็ผู้้้ปัระกอบการ 
ค์ว่ามั่สรา้งสรรค์์และนว่ต่ิกรรมั่ และ 
ส่งเสรมิั่การเกิด้และการเติิบโติของ 
ว่สิาห้กิจรายยอ่ย ขนาด้เล็ก และขนาด้กลาง 
รว่มั่ถึึงการเข้าถึึงบรกิารทางการเงิน

โคัรงการผู้นำาเพ่ือการ
พัฒนาการศึกษาท่้ยัง่ยนื 
(CONNEXT ED )

น่กเรย่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการทำามั่าค้์าขาย  
กว่า่ 13,000 คัน  
และน่กเรย่นท่�ทำาบ่ญชื่ค่์รว่่เรอ่นกว่า่  
18,000 คัน  
โรงเรย่นเกิด้รายได้้กว่า่ 2.2 ล้้านบาท

โคัรงการสรา้ง 
ผู้ปีระกอบการรุน่ให้ม่
เพ่ือสังคัม (Beta Young 
Entrepreneur)

สรา้งผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่ จากโค์รงการ  
Beta Young ไปัแล้ว่ รว่มั่ 179 คัน

การพัฒนาด้้านก้ฬา ปั ี2564 สรา้งโอกาสการเปัน็มั่่ออาชื่พ่ั 
ให้้แก่เยาว่ชื่นมั่ากกว่า่ 15,000 คัน

โคัรงการปีระช้ารฐั 
รกัสามัคัค้ั

โค์รงการปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์สามั่ารถึชื่ว่่ย 
ข่บเค์ล่�อนการด้ำาเนินงานของชื่มุั่ชื่นไปัแล้ว่
มั่ากกว่า่ 1,353 โคัรงการ จำานว่นชื่มุั่ชื่น 
ท่�ได้้รบ่ปัระโยชื่น์มั่่ท่�งห้มั่ด้ 4,222 ช้มุช้น 
(99,828 คัรวั่เรอืน) สามั่ารถึสรา้งรายได้้ 
เพิั�มั่ขึ�นท่�งสิ�นกว่า่ 1.6 พันล้้านบาท

โคัรงการส่งเสรมิ 
คันรุน่ให้มเ่พ่ือสรา้ง 
ช้มุช้นด้้มร้อยยิ�ม    

สามั่ารถึสรา้งรายได้้ให้้แก่ชื่มุั่ชื่นกว่า่  
3,100 ราย และสรา้งรายได้้เข้าส้่ชื่มุั่ชื่น 
รว่มั่มั่ากกว่า่ 15.8 ล้้านบาท

โคัรงการช้ว่่ยเห้ลื้อ
ช้มุช้นในช้ว่่งสถานการณ์ 
โคัว่ดิ้-19 (ทำาการต่ล้าด้
ออนไล้น์ จัำาห้น่ายสินค้ัา
ช้มุช้น)    

สามั่ารถึสรา้งรายได้้ให้้แก่ชื่มุั่ชื่นกว่า่  
1,200 ราย และสรา้งรายได้้เข้าส้่ชื่มุั่ชื่น 
รว่มั่มั่ากกว่า่ 2 ล้้านบาท

สรา้งเมืองแล้ะการตั่�งถ่ินฐานท่้ปีล้อด้ภัย

11.4  เสรมิั่ค์ว่ามั่พัยายามั่ท่�จะปักปัอ้งและ
ค์ุ้มั่ค์รองมั่รด้กทางว่ฒ่นธรรมั่และ 
ทางธรรมั่ชื่าติิของโลก

โคัรงการอนรุกัษ์แล้ะ
สรา้งสรรค์ัว่ฒันธรรม 
ของคัว่ามเปีน็ช้าติ่

ปั ี2563 ไทยเบฟสน่บสนนุโค์รงการเพ่ั�ออนรุก่ษ์
และสรา้งสรรค์์ว่ฒ่นธรรมั่ของปัระเทศึไทย  
และอาเซย่น รว่มั่กว่า่ 95 ล้้านบาท

Bangkok Art Biennale 
(BAB)

Bangkok Art Biennale (BAB) ในบทบาทของ 
ผู้้้จด่้เทศึกาลศิึลปัะรว่่มั่สมั่่ยนานาชื่าติิ นอกจาก 
ให้้ค์ว่ามั่ร้เ้ก่�ยว่ก่บศิึลปัะรว่่มั่สมั่่ยแก่เยาว่ชื่นและ 
ผู้้้ท่�สนใจ ส่งเสรมิั่ว่งการศิึลปัะไทยให้้เติิบโติเปัน็ 
ท่�ร้จ้ก่แก่สายติาค์นท่�ว่โลกแล้ว่ เรายง่มัุ่ง่เสรมิั่สรา้ง
เศึรษฐกิจให้้ก่บกรงุเทพัมั่ห้านค์รในมั่ิติิของการ
ท่องเท่�ยว่ อก่ห้นึ�งห้น้าท่�ค์ว่ามั่รบ่ผิู้ด้ชื่อบท่�สำาค่์ญ 
ค่์อการมั่่ส่ว่นรว่่มั่ในการด้แ้ลโลกใบน่�อยา่งย่�งยน่ 
โด้ยเชื่่�อว่า่ นอกจากศิึลปัะจะสรา้งค์ว่ามั่งามั่แล้ว่  
ยง่นำาพัาไปัส้่ “การต่ระห้นัก-รู”้ ได้้ไมั่่มั่ากก็น้อย   

สรา้งคัว่ามรว่่มมือระดั้บสากล้
ต่่อการพัฒนาท่้ยัง่ยนื

17.9  เพิั�มั่พ้ันการสน่บสนนุระห้ว่า่งปัระเทศึ
สำาห้รบ่การด้ำาเนินการด้้านการเสรมิั่สรา้ง
ข่ด้ค์ว่ามั่สามั่ารถึท่�มั่่ปัระสิทธผิู้ลและ 
มั่่การต่ิ�งเปัา้ในปัระเทศึกำาล่งพ่ัฒนา 
เพ่ั�อสน่บสนนุแผู้นระด่้บชื่าติิท่�จะด้ำาเนินงาน
ในทกุเปัา้ห้มั่ายการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่  
รว่มั่ถึึงผู่้านทางค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่แบบ 
เห้น่อ-ใต้ิ ใต้ิ-ใต้ิ และไติรภาค่์

17.17  สน่บสนนุและส่งเสรมิั่หุ้้นส่ว่นค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่
ระห้ว่า่งภาค์รฐ่ ภาค์รฐ่-ภาค์เอกชื่น และ
ปัระชื่าส่งค์มั่ สรา้งบนปัระสบการณ์และ
กลยทุธด้์้านทรพ่ัยากรของหุ้้นส่ว่น

โคัรงการ 
ปีระช้ารฐัรกัสามคััค้ั 

สน่บสนนุการส่งเสรมิั่หุ้้นส่ว่นค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ 
ระห้ว่า่งภาค์รฐ่ เอกชื่น ปัระชื่าส่งค์มั่ ว่ชิื่าการ  
และปัระชื่าชื่น เพ่ั�อจด่้ต่ิ�งเปัน็บรษ่ิท ปัระชื่ารฐ่ 
รก่สามั่่ค์ค่์ ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่  
จำานว่น 77 จังัห้ว่ดั้ 
เปัน็มั่ล้ค่์าเงินรว่่มั่ทนุ 337 ล้้านบาท  
สรา้งให้้เกิด้โค์รงการค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ  
1,535 โคัรงการ
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การพัฒนาดู้านการศึกษา

ไทยเบฟเชื่่�อมั่่�นว่า่ การศึึกษาค่์อกญุแจสำาค่์ญในการสรา้งโอกาส...ไรข้ด่้จำาก่ด้ 
ทางบรษ่ิทจงึให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญก่บการศึึกษาของเยาว่ชื่น โด้ยด้ำาเนินโค์รงการ
พ่ัฒนาการศึึกษามั่าอยา่งต่ิอเน่�องผู่้านกิจกรรมั่และโค์รงการ ค์รอบค์ลมุั่
ทกุระด่้บ อาทิ การมั่อบทนุให้้แก่บตุิรพัน่กงาน ส่งเสรมิั่การเรย่นร้น้อกห้้องเรย่น 
โด้ยพ่ัฒนาท่กษะ 3 ด้้าน ได้้แก่ ท่กษะอาชื่พ่ั ท่กษะชื่ว่่ติิ และการเปัน็ค์นด่้ โด้ย
เน้นการเรย่นร้ผู่้้านปัระสบการณ์ติรง ลงมั่อ่ปัฏิบติ่ิจรงิ รว่มั่ท่�งเปัดิ้โอกาสให้้
น่กศึึกษาจากมั่ห้าว่ทิยาล่ยต่ิาง ๆ ได้้มั่โ่อกาสเข้ารว่่มั่ฝกึงาน ติลอด้จนส่งเสรมิั่
ให้้เด็้ก ๆ และเยาว่ชื่นติระห้น่กถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญของการจด่้ทำาบญ่ชื่ค่์รว่่เรอ่น 
การอา่นห้น่งส่อ และการแลกเปัล่�ยนค์ว่ามั่คิ์ด้เห็้นผู่้านเว่ท่ต่ิาง ๆ การเสว่นา และ
รว่่มั่ปัระกว่ด้สนุทรพัจน์ ซึ�งชื่ว่่ยให้้น่กเรย่นมั่ท่่กษะท่�จำาเปัน็ต่ิอการด้ำารงชื่ว่่ติิ 
ติิด้ต่ิว่ และยง่ชื่ว่่ยพ่ัฒนาการคิ์ด้ ว่เิค์ราะห์้ การเอาต่ิว่รอด้ ซึ�งล้ว่นแล้ว่แต่ิ 
เปัน็พ่ั�นฐานสำาค่์ญให้้เด็้กเจรญิเติิบโติ มั่ค่์ณุภาพัชื่ว่่ติิท่�ด่้ มั่ค่์ณุค่์า ต่ิอยอด้ 
กลายเปัน็บคุ์ลากรท่�มั่ศ่่ึกยภาพั ชื่ว่่ยขบ่เค์ล่�อนปัระเทศึไปัส้ก่ารพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่   



2564 ภารกิจัสำาคััญ

โคัรงการทนุบตุ่รพนักงาน

เพ่ั�อชื่ว่่ยเห้ล่อบตุิรของพัน่กงาน โด้ยพิัจารณาค่์ด้เล่อกผู้้้รบ่ทนุ 
จากบตุิรท่�มั่่บิด้าห้รอ่มั่ารด้าเปัน็พัน่กงานของไทยเบฟ  
ท่�มั่่ค์ณุสมั่บ่ติิติามั่ข้อกำาห้นด้ โด้ยมั่อบทนุการศึึกษาต่ิ�งแต่ิปั ี 
2553 จนถึึงปัจัจบุ่นเปัน็ปัท่ี� 12 มั่่จำานว่นทนุท่�ให้้แก่บตุิรพัน่กงาน
รว่มั่ท่�งสิ�น 11,492 ทนุ รว่มั่เปัน็เงิน 77,919,000 บาท 

ในปัล่ีาสดุ้มั่่บตุิรพัน่กงานได้้รบ่ทนุจำานว่น 1,138 ทนุ แบ่งเปัน็ 
ระด่้บปัระถึมั่ 780 ทนุ ระด่้บชื่่�นมั่่ธยมั่ต้ิน 2,484 ทนุ ระด่้บชื่่�น
มั่่ธยมั่ปัลายและ ปัว่ชื่. 2,484 ทนุ ระด่้บ ปัว่ส. 288 ทนุ ระด่้บ
ปัรญิญาติร ่699 ทนุ และทนุชื่า้งเผู่้อกสำาห้รบ่น่กเรย่นด่้เด่้น  
108 ทนุ เปัน็เงนิท่�งสิ�น 6,907,000 บาท ปัจัจบุน่มั่บ่ตุิรของพัน่กงาน
ท่�เค์ยได้้รบ่ทนุการศึึกษาเข้าทำางานก่บไทยเบฟจำานว่น 43 ค์น 

โคัรงการสานอนาคัต่การศึกษา (Connext ED)

แมั่้ว่กิฤติการณ์โรค์โค์ว่ดิ้-19 ไมั่่เพ่ัยงแต่ิส่งผู้ลกระทบด้้านสขุภาพั 
แต่ิย่งรว่มั่ถึึงผู้ลกระทบด้้านเศึรษฐกิจในว่งกว่า้ง ส่งผู้ลให้้เกิด้
การว่า่งงาน และจำานว่นค์นท่�ขาด้รายได้้ห้รอ่มั่่รายได้้ลด้ลงมั่่ 
จำานว่นสง้ขึ�นอยา่งรว่ด้เรว็่ อก่ท่�งยง่ส่งผู้ลกระทบอยา่งม่ั่น่ยสำาค่์ญ 
ในด้้านการศึึกษา ส่งผู้ลให้้โรงเรย่นต้ิองปัรบ่เปัล่�ยนร้ปัแบบ 
การเรย่นการสอนให้้สอด้ค์ล้องก่บว่ถ่ิึการด้ำาเนินชื่ว่่ติิแบบให้ม่ั่ 
(New Normal) เปั็นการเรย่นการสอนแบบออนไลน์ โด้ยให้้
น่กเรย่นเรย่นผู่้านเค์รอ่ข่ายอนิเทอรเ์น็ติ แต่ิด้้ว่ยข้อจำาก่ด้ของ
การเข้าถึึงเทค์โนโลย ่อนิเทอรเ์น็ติ และอปุักรณ์ท่�ใชื่ใ้นการเรย่น
ของน่กเรย่น จงึทำาให้้ปัระสิทธภิาพัในการเรย่นลด้ลง 
เน่�องจากเด็้ก ๆ ส่ว่นให้ญ่มั่าจากค์รอบค์รว่่ท่�ยากจน อาศ่ึยอย้ก่่บ
ติา ยาย ทำาให้้ไมั่่สามั่ารถึชื่ว่่ยเห้ล่อ ให้้ค์ำาปัรกึษาเร่�องการเรย่นได้้ 
รว่มั่ไปัถึึงค์รอบค์รว่่ขาด้แค์ลนทนุทรพ่ัยใ์นการซ่�ออปุักรณ์ 
ผู้้้ปักค์รองไมั่่สามั่ารถึปัระกอบอาชื่พ่ัได้้ ทำาให้้รายได้้ของค์รอบค์รว่่
ลด้ลง รายจา่ยในค์รอบค์รว่่สง้ขึ�น ทำาให้้ส่งผู้ลต่ิอสภาพัค์ล่องของ
ค์รอบค์รว่่ โด้ยเฉีพัาะในโรงเรย่นขยายโอกาส ซึ�งอย้่ภายใต้ิ
การสน่บสนนุของไทยเบฟ จำานว่น 263 โรงเรย่น ภายใต้ิโค์รงการ 
Connext ED ทำาให้้น่กเรย่นขาด้โอกาสในการเข้าถึึงการเรย่น
การสอนท่�มั่่ปัระสิทธภิาพัอยา่งต่ิอเน่�อง 

ท่ามั่กลางว่กิฤติ ไทยเบฟได้้เห็้นภาพัสะท้อนท่�เปัน็ผู้ลล่พัธจ์าก 
การด้ำาเนินโค์รงการ Connext ED มั่าอยา่งต่ิอเน่�อง ท่�มัุ่ง่เน้นการ
เสรมิั่ค์ว่ามั่ร้ค้์ว่ามั่เข้าใจเร่�องการทำาบ่ญชื่ค่์รว่่เรอ่น การสรา้งว่น่ิย
ทางการเงินส่งผู้ลให้้เด็้ก ๆ เกิด้นิส่ยการออมั่ การเพิั�มั่ท่กษะด้้าน
อาชื่พ่ั ค์ว่ามั่ร้พ่้ั�นฐานในการปัระกอบธรุกิจ โด้ยเน่�อห้าค์รอบค์ลมุั่
การทำาแผู้นธรุกิจ การติลาด้ การทำาบ่ญชื่ต้่ินทนุ/กำาไร ให้้เด็้ก ๆ  
ได้้ลงมั่่อทำาผู่้านโค์รงการทำามั่าค้์าขายท่�ไทยเบฟได้้ให้้ทนุเพ่ั�อ 
ต่ิ�งต้ินทำาธรุกิจ เพ่ั�อให้้เยาว่ชื่นเติิบโติไปัมั่่ท่กษะอาชื่พ่ั สามั่ารถึ 
ด้แ้ลตินเองได้้ ซึ�งเด็้ก ๆ ได้้นำาไปัปัระยกุต์ิใชื่ใ้นการด้ำาเนินชื่ว่่ติิ  
ชื่ว่่ยแบ่งเบาภาระค์รอบค์รว่่ ฝา่ฟนัอปุัสรรค์ เพ่ั�อปัระค่์บปัระค์อง 

นักเรย้นท่้เข้ารว่่มโคัรงการทำามาค้ัาขาย กว่า่ 13,000 คัน 

และนักเรย้นท่้ทำาบัญช้ค้ัรวั่เรอืนกว่า่ 18,000 คัน

โรงเรย้นเกิด้รายได้้ 

กว่า่ 2.2 ล้านบาท

ให้้ผู่้านพ้ันว่กิฤติ เมั่่�อเด็้ก ๆ เริ�มั่ด้แ้ลตินเองและค์รอบค์รว่่ได้้  
ไทยเบฟมั่่�นใจว่า่ ท่กษะเห้ล่าน่�จะติิด้ต่ิว่เด็้ก ๆ ไปั ทำาให้้เด็้ก ๆ ร้จ้ก่ 
การเอาต่ิว่รอด้ พึั�งพัาตินเอง สามั่ารถึปัรบ่ต่ิว่และรบ่มั่่อก่บ
สถึานการณ์ท่�เปัล่�ยนแปัลงได้้อยา่งรว่ด้เรว็่
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แบง่ปีนัคัณุค่ัา

เริ�มั่แรกย่าย่งมั่องไมั่่เห็้นว่า่เด็้ก ๆ ท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการจะได้้รบ่อะไรบ้างจากโค์รงการน่�  
แต่ิเม่ั่�อโค์รงการด้ำาเนินไปัเร่�อย ๆ อยา่งต่ิอเน่�อง ทำาให้้ยา่ได้้เห็้นว่า่น้องเพัชื่ร น้องพัลอย 
ได้้เรย่นร้ ้และได้้พ่ัฒนาท่กษะอาชื่่พั ผู้ลจากการทำากิจกรรมั่ย่งเปั็นการส่งเสรมิั่ให้้ 
น้องเพัชื่ร น้องพัลอย ร้จ้ก่ใชื่้เว่ลาให้้เกิด้ปัระโยชื่น์ สามั่ารถึสรา้งรายได้้ มั่่เงินใชื่้จา่ย 
จากการห้ารายได้้ด้้ว่ยตินเอง กล้าแสด้งออก ซึ�งจะเห็้นได้้จากการท่�ค์ณุค์รไ้ด้้พัาน้อง ๆ  
ไปัแสด้งผู้ลงานในโอกาสต่ิาง ๆ ย่าด่้ใจมั่าก ๆ ท่�ได้้เห็้นน้องเพัชื่ร น้องพัลอย  
ห้ลานฝาแฝด้ของย่าได้้รบ่โอกาสด่้ ๆ แบบน่� และย่าก็ห้ว่ง่เอาไว่ลึ้ก ๆ ว่า่ สิ�งท่�ห้ลาน
ของย่าได้้เรย่นร้แ้ละรบ่จากโค์รงการสานอนาค์ติการศึึกษา Connext ED บรษ่ิท 
ไทยเบฟเว่อเรจ จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) จะสามั่ารถึเปั็นพ่ั�นฐานค์ว่ามั่ร้ด้้้านท่กษะอาชื่่พั 
ให้้ห้ลานของย่านำาไปัพ่ัฒนาต่ิอยอด้ในการปัระกอบอาชื่่พัในอนาค์ติได้้

"จากค์ว่ามั่ล้มั่เห้ลว่ ส้่ค์ว่ามั่สำาเรจ็" ก้าว่แรกของการเริ�มั่ต้ินโค์รงการสานอนาค์ติการศึึกษา  
Connext ED โรงเรย่นชื่มุั่ชื่นบา้นห้นนุเห้น่อ (แสงศึรว่่ทิยา) เราได้้เริ�มั่ต้ินจากค์ว่ามั่ล้มั่เห้ลว่ 
เน่�องจากการด้ำาเนินโค์รงการปัีท่� 1 และปัีท่� 2 ไมั่่ปัระสบผู้ลสำาเรจ็ติามั่ว่ต่ิถึุปัระสงค์์ท่�ต่ิ�งไว่ ้
จนจะทำาให้้ล้มั่เลิกค์ว่ามั่ต่ิ�งใจในการเข้ารว่่มั่โค์รงการ แต่ิเมั่่�อมั่องเห็้นกิจกรรมั่ของโรงเรย่น
อ่�น ๆ ท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการแล้ว่ปัระสบผู้ลสำาเรจ็ จงึทำาให้้ต้ิองบอกต่ิว่เองว่า่ "เมั่่�อโรงเรย่นอ่�น
ทำาได้้ แล้ว่ทำาไมั่โรงเรย่นเราจะทำาไมั่่ได้้" จงึทำาให้้ฮดึ้ส้้ มัุ่่งมั่่�น และต่ิ�งใจลงมั่่อทำาอก่ค์ร่�ง จาก
ปัญัห้าในการทำาโค์รงการปัท่ี� 1 และ 2 เราพับว่า่ขาด้องค์์ค์ว่ามั่ร้เ้ฉีพัาะด้้าน ขาด้การมั่ส่่ว่นรว่่มั่
ของปัราชื่ญ์ชื่าว่บ้าน ชืุ่มั่ชื่น และขาด้ค์ว่ามั่ต่ิอเน่�องของการทำากิจกรรมั่ และท่�สำาค่์ญ 
ขาด้ค์ว่ามั่เปั็นอต่ิล่กษณ์ในพ่ั�นท่� ในปัีท่� 3 ผู้มั่จงึได้้คิ์ด้ค้์นผู้ลิติภ่ณฑ์์ "ข้าว่แต๋ินนำาย้อย" 
ซึ�งเปัน็ผู้ลิติภ่ณฑ์์อาห้ารรป้ัแบบให้ม่ั่ ได้้เรย่นร้จ้ากปัราชื่ญ์ชื่าว่บ้านในชื่มุั่ชื่น และให้้น่กเรย่น
ได้้ลงมั่่อปัฏิบ่ติิจรงิ ซึ�งถ่ึอได้้ว่า่ปัระสบผู้ลสำาเรจ็เปัน็อยา่งมั่าก ทำาให้้ได้้รบ่รางว่ล่มั่ากมั่าย 
และท่�สำาค่์ญทำาให้้น่กเรย่น ค์ร ้และโรงเรย่น ได้้มั่ส่่ว่นรว่่มั่ในการอนรุก่ษ์ และส่งเสรมิั่การ
ท่องเท่�ยว่ในจง่ห้ว่ด่้แพัร ่น่กเรย่นได้้เรย่นร้ท่้กษะอาชื่พ่ั การทำาธรุกิจ การบรหิ้ารจด่้การ
ธรุกิจเบ่�องต้ิน การติลาด้ รว่มั่ถึึงกระบว่นการทำางานรว่่มั่ก่บผู้้อ้่�นในส่งค์มั่ได้้เปัน็อยา่งด่้ 
สามั่ารถึนำาท่กษะอาชื่พ่ัเพ่ั�อการเรย่นร้ส้้่การปัระกอบอาชื่พ่ัในอนาค์ติ นอกจากน่� จากท่�
บรษ่ิท ไทยเบฟเว่อเรจ จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) ได้้สน่บสนนุเงินต่ิ�งต้ินให้้โค์รงการทำามั่าค้์าขาย 
ปัจัจบุ่นสามั่ารถึสรา้งรายได้้ให้้โค์รงการ แบ่งปันัเปัน็เงินปันัผู้ลให้้น่กเรย่น และสามั่ารถึ 
นำามั่าห้มั่นุเว่ย่นภายใต้ิโค์รงการได้้

คัณุยา่สมร ยศเกตุ่
ผู้้้ปักค์รองน่กเรย่นโรงเรย่นชื่มุั่ชื่นบ้านห้นนุเห้น่อ 
(แสงศึรว่่ทิยา) จง่ห้ว่ด่้แพัร่

นายเก้ยรติ่ภมิู ปีระสุทธิ� 
ค์รผู้้้้รบ่ผิู้ด้ชื่อบโค์รงการสานอนาค์ติ 
การศึึกษา Connext ED
โรงเรย่นชื่มุั่ชื่นบ้านห้นนุเห้น่อ (แสงศึรว่่ทิยา) 
จง่ห้ว่ด่้แพัร่

2564 ภารกิจัสำาคััญ

การปีระกว่ด้โอทอปี จัเูน้ยร ์(OTOP Junior)

แม้ั่ว่า่สถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ส่งผู้ลให้้ 
การจด่้กิจกรรมั่ปัระกว่ด้ OTOP Junior ในปัีน่� จด่้ได้้เพ่ัยง 
การปัระกว่ด้ระด่้บปัระเทศึ รอบแรกเท่าน่�น โด้ยมั่่ผู้้้สนใจส่ง 
ผู้ลงานเข้าปัระกว่ด้เปั็นจำานว่น 348 ชื่มั่รมั่ 317 โรงเรย่น จาก 56 
จง่ห้ว่ด่้ท่�ว่ปัระเทศึ และสถึานการณ์ด่้งกล่าว่ย่งสรา้งข้อจำาก่ด้
ทำาให้้ผู้้้ท่�ผู่้านเข้ารอบการปัระกว่ด้ระด่้บปัระเทศึ รอบชื่ิงชื่นะเลิศึ 
ไมั่่สามั่ารถึเดิ้นทางมั่าแข่งข่น ณ อมิั่แพ็ัค์อารน่่า เมั่่องทองธาน่ 
ได้้อย่างเชื่่นทุกปัี อย่างไรก็ด่้ ไทยเบฟรว่่มั่ก่บสำาน่กส่งเสรมิั่
ภ้มั่ิปััญญาท้องถิึ�นและว่สิาห้กิจชืุ่มั่ชื่น กรมั่การพ่ัฒนาชืุ่มั่ชื่น 
อย้่ระห้ว่า่งการพ่ัฒนานำารอ่งโค์รงการพ่ัฒนาต่ิอยอด้ภ้มั่ิปััญญา
ผู้ลิติภ่ณฑ์์ Young OTOP ส้่สากล โด้ยมั่่ว่ต่ิถึุปัระสงค์์เพ่ั�อ
ให้้เยาว่ชื่นท่�เค์ยเข้ารว่่มั่กิจกรรมั่การปัระกว่ด้ OTOP Junior 
สมั่่ค์รเข้ารว่่มั่โค์รงการ เพ่ั�อพ่ัฒนาท่กษะ ค์ว่ามั่ร้ใ้นการพ่ัฒนา

ผู้ลิติภ่ณฑ์์ให้้สามั่ารถึติอบสนองค์ว่ามั่ต้ิองการของติลาด้ 
ยกระด่้บการพ่ัฒนา เพิั�มั่มั่้ลค่์าผู้ลิติภ่ณฑ์์และเพิั�มั่ชื่่องทาง 
การติลาด้ กิจกรรมั่น่�ถ่ึอเปั็นส่ว่นห้นึ�งของการก้าว่เข้าส้่การเปั็น 
ผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่ท่�สอด้ค์ล้องก่บนโยบายของรฐ่ในการสรา้ง 
โอกาส โด้ยมัุ่่งเน้นการสร้างอาชื่่พัและการมั่่รายได้้ท่�มั่่�นค์ง 
โด้ยการกระติุ้นเศึรษฐกิจท้องถิึ�นให้้เกิด้ค์ว่ามั่แข็งแรง ท่�งน่�  
ไทยเบฟพัรอ้มั่ให้้การสน่บสนนุและส่งเสรมิั่ให้้เยาว่ชื่นค์นรุน่ให้มั่่
เปั็นส่ว่นห้นึ�งในการอนุรก่ษ์และส่บสานภ้มั่ิปััญญาท้องถิึ�น  
ติลอด้จนสามั่ารถึเกิด้การพ่ัฒนาเปั็นอาชื่่พั สร้างงาน 
สรา้งรายได้้ และพ่ัฒนาให้้เปั็นผู้้้ปัระกอบการ OTOP รุน่ให้มั่่  
และเปั็นทรพ่ัยากรมั่นุษย์ท่�มั่่ค์ุณค่์า สรา้งปัระโยชื่น์ให้้ชืุ่มั่ชื่น 
ต่ิอไปั

154 การพัฒนาดู้านการศึกษา
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ผลิ้ต่ภัณฑ์ท่้ส่งเข้าปีระกว่ด้โอทอปี จัเูน้ยร ์ในเดื้อนธนัว่าคัม ปี ี2563 
แบ่งเปัน็ 5 ปัระเภท จากท่�งห้มั่ด้ 348 ผู้ลิติภ่ณฑ์์ 

143
ผลิ้ต่ภัณฑ์

32
ผลิ้ต่ภัณฑ์

29
ผลิ้ต่ภัณฑ์

96
ผลิ้ต่ภัณฑ์

48
ผลิ้ต่ภัณฑ์

อาห้าร เคัรือ่งด่ื้ม ของใช้/้ของต่กแต่่ง/ 
ของท่้ระลึ้ก

ผ้าแล้ะ 
เคัรือ่งแต่่งกาย

สมนุไพร 
ท่้ไม่ใช้อ่าห้าร

ปีระเภท

จัำานว่น

จากการเข้ารว่่มั่ปัระกว่ด้ OTOP Junior Contest 2018 ผู้ลิติภ่ณฑ์์ 
มั่ล้ไส้เด่้อน 100% โรงเรย่นท่าแรศึ่ึกษา จ.สกลนค์ร ได้้รบ่รางว่ล่ชื่นะเลิศึ  
ปัระเภทสมั่นุไพัรท่�ไมั่่ใชื่อ่าห้าร พัว่กเราได้้สรา้งและส่งต่ิอโค์รงการจาก 
รุน่ส้่รุน่ ได้้มั่ก่ารพ่ัฒนาต่ิอยอด้ผู้ลิติภ่ณฑ์์อยา่งต่ิอเน่�องทำาให้้ได้้รบ่รางว่ล่ 
ค์ว่ามั่ย่�งยน่ส้่การเปัน็ผู้้้ปัระกอบการรุน่เยาว่ ์จากการได้้เข้ารว่่มั่กิจกรรมั่ใน
งาน OTOP City 2018 - 2019 ได้้รบ่ปัระสบการณ์จากรุน่พ่ั� Young OTOP 
พัว่กเราจงึมั่องเห็้นแนว่ทางท่�จะพ่ัฒนาต่ิอยอด้มั่าเปัน็มั่ล้ไส้เด่้อนอด่้เมั่็ด้
ได้้สำาเรจ็ในปั ี2564 สรา้งค์ว่ามั่ภาค์ภม้ั่ิใจแก่ตินเอง โรงเรย่น ค์รอบค์รว่่ 
ชื่มุั่ชื่น และสามั่ารถึพ่ัฒนาให้้เปัน็อาชื่พ่ัท่�มั่่�นค์ง ท่�งยง่รว่่มั่ด้แ้ลอนรุก่ษ์ 
สิ�งแว่ด้ล้อมั่ได้้ในอนาค์ติ 

ผู้ลิติภ่ณฑ์์มั่ล้ไส้เด่้อน 100% ส้่มั่ล้ไส้เด่้อนอด่้เมั่็ด้โรงเรย่นท่าแรศึ่ึกษา  
จง่ห้ว่ด่้สกลนค์ร เปัน็กิจกรรมั่ห้นึ�งท่�ทางโรงเรย่นจด่้ให้้น่กเรย่นได้้ 
เรย่นร้แ้ละลงมั่่อปัฏิบ่ติิด้้ว่ยตินเองทกุข่�นติอน ผู้ลิติภ่ณฑ์์มั่ล้ไส้เด่้อน 
ได้้รบ่เค์ร่�องห้มั่ายรบ่รองมั่าติรฐานและค์ณุภาพัของปัุย๋ห้มั่่ก (เกรด้ 1)  
จากกระทรว่งเกษติรและสห้กรณ์ เปัน็เค์ร่�องท่�ชื่ว่่ยสรา้งค์ว่ามั่เชื่่�อมั่่�น 
ให้้แก่ลก้ค้์า ได้้รบ่ค์ว่ามั่สนใจจากรา้นค้์า ฟารม์ั่เกษติร ซ่�อไปัใชื่ง้านและ 
ไปัจำาห้น่ายต่ิอ ชื่ว่่ยสรา้งรายได้้ระห้ว่า่งเรย่นให้้แก่น่กเรย่น โด้ยน่กเรย่น 
จะมั่่รายได้้จากการจำาห้น่าย กิโลกรม่ั่ละ 10 บาท อก่ท่�งยง่ชื่ว่่ยเพิั�มั่ท่กษะ
ด้้านอาชื่พ่ั ด้้านการทำาธรุกิจ และเสรมิั่สรา้งปัระสบการณ์เพ่ั�อให้้น่กเรย่น
สามั่ารถึนำาไปัปัระกอบอาชื่พ่ัของตินเองในอนาค์ติได้้เชื่น่ก่น

คัณุคัรอูรอนงค์ั จัามน้อยพรห้ม 
ค์รผู้้้้รบ่ผิู้ด้ชื่อบโค์รงการ โรงเรย่นท่าแรศึ่ึกษา จง่ห้ว่ด่้สกลนค์ร

แบง่ปีนัคัณุค่ัา

155บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



โคัรงการโรงเรย้นรว่่มพัฒนา (Partnership School)

โค์รงการ Partnership School ห้รอ่ โรงเรย่นรว่่มั่พ่ัฒนา ก้าว่เขา้ส้่ 
ปัท่ี� 4 ซึ�งสอด้ค์ล้องก่บนโยบายกระทรว่งศึึกษาธกิารท่�ต้ิองการ 
ยกระด่้บค์ณุภาพัการศึึกษาให้้เด็้กไทยมั่อ่นาค์ติซึ�งสามั่ารถึติอบโจทย ์
การเปัล่�ยนแปัลง เปัน็ค์นไทย 4.0 ท่�จะชื่ว่่ยขบ่เค์ล่�อนปัระเทศึชื่าติิ
ให้้สามั่ารถึแข่งข่นบนเว่ท่โลกได้้ จงึเปัดิ้โอกาสให้้ภาค์เอกชื่นและ
ภาค์ปัระชื่าส่งค์มั่ได้้เข้ามั่ามั่่ส่ว่นรว่่มั่ในการบรหิ้ารจด่้การ 
สถึานศึึกษา โด้ยใชื่อ้งค์์ค์ว่ามั่ร้ ้ค์ว่ามั่เชื่่�ยว่ชื่าญและค์ว่ามั่ค์ล่องต่ิว่
ทำางานรว่่มั่ก่บค์ณะกรรมั่การสถึานศึึกษา ด่้งน่�น เพ่ั�อให้้บรรลุ
ว่ต่ิถึปุัระสงค์์ด่้งกล่าว่ อาสาสมั่่ค์รจากไทยเบฟ ซึ�งเปัน็ผู้้้บรหิ้าร
ระด่้บสง้ จำานว่น 17 ท่าน ทำาห้น้าท่�เปัน็ School Sponsor ลงพ่ั�นท่�
รว่่มั่ทำางานอยา่งใกล้ชื่ดิ้ก่บผู้้้บรหิ้ารและบคุ์ลากรจำานว่น 24 

โรงเรย่น ใน 18 จง่ห้ว่ด่้ รว่่มั่คิ์ด้ รว่่มั่ว่างแผู้นพ่ัฒนาโรงเรย่น 
ให้้สอด้ค์ล้องก่บบรบิทของแต่ิละโรงเรย่น โด้ยเน้นการพ่ัฒนา  
3 ท่กษะ ค่์อ ท่กษะอาชื่พ่ั ท่กษะชื่ว่่ติิ และการเปัน็ค์นด่้ ภายใต้ิ 
ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่นเพ่ั�อพ่ัฒนาศ่ึกยภาพัการศึึกษา เปัน็การเชื่่�อมั่โยง
แนว่คิ์ด้ บว่ร (บรษ่ิท/ว่สิาห้กิจชื่มุั่ชื่น/ราชื่การ) ติามั่ว่ถ่ิึเศึรษฐกิจ
พัอเพ่ัยงและส่งเสรมิั่ค์ว่ามั่เข้มั่แข็งของสถึาบ่นค์รอบค์รว่่ 

ในชื่ว่่งสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ถึึงแมั่้ว่า่ 
น่กเรย่นต้ิองเรย่นออนไลน์อย้่ท่�บ้าน แต่ิก็ได้้นำาค์ว่ามั่ร้จ้าก 
โค์รงการไปัปัระยกุต์ิใชื่ใ้นการด้ำาเนินชื่ว่่ติิ นำาไปัส้่การเสรมิั่สรา้ง 
รายได้้และใชื่เ้ว่ลาว่า่งให้้เกิด้ปัระโยชื่น์ 

ก่อนเข้ารว่่มั่โค์รงการ ห้น้ไมั่่ม่ั่ค์ว่ามั่ร้ ้ค์ว่ามั่สนใจ ห้รอ่ให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญเก่�ยว่ก่บไมั่้ส่กเลย 
แมั่้ว่า่จง่ห้ว่ด่้แพัรจ่ะเปัน็ดิ้นแด้นแห่้งไมั่้ส่กก็ติามั่ แต่ิห้ล่งจากท่�ห้นไ้ด้้เข้ารว่่มั่โค์รงการ ทำาให้้
ห้นไ้ด้้เห็้นค์ณุค่์าของไมั่้ส่ก เห็้นค์ว่ามั่สำาค่์ญของอาชื่พ่ัด่้�งเดิ้มั่ของค์นในชื่มุั่ชื่น ไมั่่น่าเชื่่�อว่า่
เพ่ัยงแค่์ไมั่้ส่กต้ินเด่้ยว่ จะให้้องค์์ค์ว่ามั่ร้ต่้ิาง ๆ ไมั่่ว่า่จะเปัน็การเพัาะปัลก้ การอนรุก่ษ์  
การออกแบบชื่ิ�นงาน การผู้ลิติชื่ิ�นงาน และการนำาไมั่้ส่กไปัใชื่ใ้ห้้เกิด้ปัระโยชื่น์สง้สดุ้ 

ในชื่่ว่งสถึานการณ์โค์ว่ิด้ ท่�ทุกอย่างแทบจะออนไลน์ 100% ห้น้ได้้ใชื่้โอกาสน่�นำาค์ว่ามั่ร้้ 
ท่�ได้้รบ่มั่าต่ิอยอด้ทำาชื่ิ�นงาน ทำาเก้าอ่� โต๊ิะ ไว่ใ้ชื่ง้านในค์รอบค์รว่่ ทำาพัว่งกญุแจ ท่�ต่ิ�งโทรศ่ึพัท์  
ขายในชื่อ่งทางออนไลน์ต่ิาง ๆ เพ่ั�อห้ารายได้้เสรมิั่ และใชื่เ้ว่ลาว่า่งให้้เกิด้ปัระโยชื่น์

เมั่่�อน่กเรย่นเข้ารว่่มั่โค์รงการ น่กเรย่นจะมั่่ค์ว่ามั่ร้ ้ค์ว่ามั่เข้าใจเก่�ยว่ก่บธรรมั่ชื่าติิและ 
เห็้นค์ณุค่์าของไมั่้ส่กมั่ากขึ�น ได้้ติระห้น่กและเห็้นค์ว่ามั่สำาค่์ญของการอนรุก่ษ์ภม้ั่ิปัญัญา 
ท้องถิึ�น ในอาชื่พ่ัชื่า่งทำาเฟอรนิ์เจอร ์มั่พ่่ัฒนาการของท่กษะในการออกแบบและทำาชื่ิ�นงาน 
จากไมั่้ส่ก และมั่่องค์์ค์ว่ามั่ร้ใ้นด้้านธุรกิจท่�เปั็นพ่ั�นฐาน ต่ิอยอด้เปั็นอาชื่่พัของต่ิว่เอง  
ในมั่มุั่มั่องของค์ร ้ค์รไ้ด้้มั่ก่ารนำาองค์์ค์ว่ามั่ร้เ้ร่�องห้ล่กสต้ิรไมั่ส่้กไปัปัรบ่ใชื่ใ้นกระบว่นการ 
งานสว่นพัฤกษศึาสติรโ์รงเรย่นและเชื่่�อมั่โยงกิจกรรมั่การเรย่นร้ข้องโรงเรย่น

เด็้กห้ญิงอารยา  ปีระเดิ้ม
มั่.3/1 โรงเรย่นบ้านกาศึปัระชื่านเุค์ราะห์้ จง่ห้ว่ด่้แพัร่

นางนภัสกร จันิารกัษ์ 
ค์รช้ื่ำานาญการ โรงเรย่นบ้านกาศึปัระชื่านเุค์ราะห์้ จง่ห้ว่ด่้แพัร่

โคัรงการห้ลั้กสตู่รไมสั้กแล้ะผลิ้ต่ภัณฑ์ไมสั้กสำาห้รบันักเรย้นโรงเรย้นรว่่มพัฒนาจังัห้ว่ดั้แพร่

แบง่ปีนัคัณุค่ัา

2564 ภารกิจัสำาคััญ
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จากการท่�ได้้รบ่การสน่บสนนุงบปัระมั่าณในค์ร่�งน่� ทำาให้้โรงเรย่นมั่่กิจกรรมั่ด่้ ๆ 
ส้่ผู้้้เรย่นอยา่งแท้จรงิและสรา้งกิจกรรมั่ท่�ส่งเสรมิั่อาชื่พ่ัให้้ก่บผู้้้เรย่นให้้มั่่รายได้้
ระห้ว่า่งเรย่น พัรอ้มั่ท่�งสน่บสนนุน่กเรย่นท่�ไมั่่ถึน่ด้ในด้้านว่ชิื่าการท่�มั่่ค์ว่ามั่สนใจ
ในเร่�องการต่ิด้ผู้มั่ให้้มั่ารว่่มั่กิจกรรมั่ โด้ยข้าพัเจา้จะฝกึปัฏิบติ่ิในว่ชิื่าการงานอาชื่พ่ั
จนได้้รบ่ค์ว่ามั่ชื่ำานาญและมั่าเข้ารว่่มั่กิจกรรมั่ในรา้นต่ิด้ผู้มั่ ทำาให้้ผู้้้เรย่น
มั่่ท่กษะอาชื่พ่ัติิด้ต่ิว่ เม่ั่�อจบการศึึกษาสามั่ารถึต่ิอยอด้ค์ว่ามั่ร้ส้้่ชื่มุั่ชื่นและ 
เปัน็ค์นด่้ในส่งค์มั่

คัณุคัรสูุกร ้ แว่ห้ะมะ  
ค์รเ้จา้ฟา้กรมั่ห้ลว่งนราธวิ่าสราชื่นค์รนิทร ์รุน่ท่� 11
โรงเรย่นบ้านท่าสาปั ติำาบลท่าสาปั อำาเภอเมั่่อง จง่ห้ว่ด่้ยะลา 
ส่งก่ด้สำาน่กงานค์ณะกรรมั่การการศึึกษาข่�นพ่ั�นฐาน (สพัฐ.) 

โคัรงการคัรเูจัา้ฟา้กรมห้ล้ว่งนราธวิ่าสราช้นคัรนิทร ์

โค์รงการค์รเ้จา้ฟา้กรมั่ห้ลว่งนราธวิ่าสราชื่นค์รนิทรไ์ด้้รบ่การ
สน่บสนนุการจด่้กิจกรรมั่ต่ิาง ๆ เพ่ั�อส่งเสรมิั่ให้้เกิด้การสรา้ง
อาชื่พ่ัและรายได้้แบบพึั�งพัาตินเองได้้ ส่งเสรมิั่กิจกรรมั่ให้้น่กเรย่น
และชื่มุั่ชื่นรอบโรงเรย่นได้้เรย่นร้แ้นว่การด้ำารงชื่ว่่ติิท่�มั่่มั่าติรฐาน
และถึก้ต้ิองติามั่ห้ล่กว่ชิื่าการด้้ว่ยการนำาแนว่ทางห้ล่กปัรช่ื่ญา
แห่้งเศึรษฐกิจพัอเพ่ัยงมั่าปัรบ่ใชื่ใ้นแต่ิละพ่ั�นท่�ได้้อยา่งเห้มั่าะสมั่ 
สรา้งแรงบ่นด้าลใจและค้์นห้าค์ว่ามั่ถึน่ด้ของแต่ิละบคุ์ค์ลเพ่ั�อนำาไปั 
ต่ิอยอด้สรา้งรายได้้และอาชื่พ่ัท่�ม่ั่�นค์งต่ิอไปั กิจกรรมั่ยง่สรา้งรายได้้ 
ให้้เกิด้ขึ�นก่บโค์รงการต่ิาง ๆ ท่�มั่่ค์ว่ามั่สำาค่์ญ อาทิ โค์รงการ 
อาห้ารกลางว่น่ งานห่้ติถึกรรมั่ด้้านการต่ิด้ผู้มั่ การต่ิด้เย็บ  
งานเฟอรนิ์เจอรไ์มั่ไ้ผู่้ งานทอผู้้า เพ่ั�อสรา้งรายได้้เสรมิั่ให้้ก่บโรงเรย่น
ห้รอ่ค์รว่่เรอ่น โค์รงการสรา้งฝายชื่ะลอนำาล้นเพ่ั�อการสรา้งค์ว่ามั่
ติระห้น่กร้ด้้้านสิ�งแว่ด้ล้อมั่และการใชื่ท้รพ่ัยากรอยา่งมั่่ค์ณุค่์า
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สรปุีภาพรว่มผล้การด้ำาเนินงาน

เกิด้การอนรุกัษ์ปีา่ โด้ยใช้ก้ล้ยทุธท่้์เขา้ใจัธรรมช้าติ่  

เกิด้การบรหิ้ารจัดั้การพื�นท่้ทางเกษต่รอยา่งมป้ีระสิทธภิาพ 

เกิด้การอนรุกัษ์ ฟ้� นฟูปีระเพณ้แล้ะภมูปิีญัญาท้องถ่ิน อนัมค้ัณุค่ัาต่่อส่ิงแว่ด้ล้้อม   
ว่ถ้ิช้ว้่ติ่ แล้ะคัว่ามภาคัภมูใิจัในเผ่าพันธุ์

ฐานเรย่นร้เ้ศึรษฐกิจพัอเพ่ัยงด้้าน พ่ัชื่ ผู่้ก
ร.ร.ติชื่ด้.บ้านแมั่่กลองค่์ อ.อุม้ั่ผู้าง จ.ติาก
ระด่้บการศึึกษา ปั.1 - ปั.6
จัำานว่นนักเรย้น 329 ค์น 
ชื่าย 180 ค์น ห้ญิง 149 ค์น

ฐานเรย่นร้เ้ศึรษฐกิจพัอเพ่ัยงด้้านปัศึสุ่ติว่์
กลุ่มั่เกษติรกรผู้้้เล่�ยงปัลาท่บทิมั่ในกระชื่ง่
มั่.3 ติ.ท่าธง อ.รามั่่น จ.ยะลา 
จัำานว่นสมาช้กิ 15 ค์น 14 กระชื่ง่
ต้่นทนุต่่อกระช้งั 8,950  บาท
รายได้้ต่่อกระช้งั        96,000 บาท
กำาไรสุทธต่ิ่อกระช้งั  17,500 บาท

กลุ่มั่สห้กรณ์กองทนุ งานห่้ติถึกรรมั่
โรงเรย่นบ้านห่้างทางห้ลว่ง อ.บ่อเกล่อ จ.น่าน
ระด่้บการศึึกษาชื่่�นอนบุาล 1 - ปั.6
จัำานว่นนักเรย้น 135 ค์น 
ชื่าย 64 ค์น  ห้ญิง 71 ค์น
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โคัรงการสรา้งผู้ปีระกอบการรุน่ให้ม่เพ่ือสังคัม  
(Beta Young Entrepreneur)

โค์รงการสรา้งผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่เพ่ั�อส่งค์มั่ (Beta Young 
Entrepreneur) เปั็นโค์รงการท่�ปัระสานค์ว่ามั่รว่่มั่ม่ั่อระห้ว่า่ง
สภาห้อการค้์าไทย มั่ห้าว่ทิยาล่ยห้อการค้์าไทย และมั่้ลนิธ ิ
สิรวิ่ฒ่นภ่กด่้ เพ่ั�อพ่ัฒนาบม่ั่เพัาะเยาว่ชื่นส้ก่ารเปัน็ผู้้ป้ัระกอบการท่�มั่่
ค์ว่ามั่ร้ค้์ว่ามั่สามั่ารถึ มั่ค่์ณุธรรมั่ จรยิธรรมั่ และม่ั่ค์ว่ามั่รบ่ผิู้ด้ชื่อบ
ต่ิอส่งค์มั่ ผู่้านกิจกรรมั่ท่�ชื่ว่่ยพ่ัฒนาศ่ึกยภาพัทางธรุกิจ ด้้ว่ยการ
ทด้ลองทำาธุรกิจจรงิติลอด้ห้ล่กส้ติร รว่มั่ถึึงการปัลก้ฝังให้้เปั็น
ค์นด่้ ผู่้านการทำากิจกรรมั่เพ่ั�อส่งค์มั่ต่ิาง ๆ ของโค์รงการฯ 
ปัจัจบุ่น โค์รงการฯ มั่กิ่จกรรมั่ท่�ห้ลากห้ลายมั่ติิิให้้น่กศึึกษาได้้เขา้มั่า
ฝึกฝนท่กษะการเปัน็ผู้้้ปัระกอบการ โด้ยเริ�มั่ต่ิ�งแต่ิได้้เข้ามั่าศึึกษา
ในร่�ว่มั่ห้าว่ทิยาล่ย เพ่ั�อเปัน็การเติรย่มั่ค์ว่ามั่พัรอ้มั่ในการออกไปั
สรา้งธรุกิจของตินเองในอนาค์ติ โด้ยผู่้านกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ได้้แก่ 

•  กิจกรรมั่พ่ัฒนาศ่ึกยภาพัทางด้้านธรุกิจ เชื่น่ กิจกรรมั่ธรุกิจ
ต่ิ�งต้ินและบรษ่ิทจำาลอง ซึ�งเน้นให้้น่กศึึกษาขายสินค้์าผู่้าน
ชื่อ่งทางออนไลน์มั่ากขึ�น เน่�องด้้ว่ยสถึานการณ์โรค์โค์ว่ดิ้-19  
นอกจากน่�ยง่ได้้นำาบคุ์ลากรท่�มั่่ค์ว่ามั่ร้ค้์ว่ามั่เชื่่�ยว่ชื่าญด้้าน
ต่ิาง ๆ ของไทยเบฟ เข้าไปัถ่ึายทอด้และแบ่งปันัปัระสบการณ์
ให้้ก่บกลุ่มั่น่กศึึกษาอก่ด้้ว่ย ไม่ั่ว่า่จะเปัน็ด้้านการจด่้ซ่�ออยา่ง
ย่�งยน่ การบรหิ้ารจด่้การติลาด้ และการให้้ค์ว่ามั่ร้ใ้นเร่�อง
กฎห้มั่ายท่�เก่�ยว่ข้องก่บผู้้้ปัระกอบการ

•  โค์รงการ Creative Young Designer และโค์รงการสารพ่ัด้
สรรพัศิึลปั ์ท่�น่กศึึกษาได้้เข้าไปัมั่่ส่ว่นรว่่มั่ในการพ่ัฒนาสินค้์า
ให้้ก่บชื่มุั่ชื่น เพ่ั�อให้้สินค้์ามั่่ค์ว่ามั่น่าสนใจมั่ากยิ�งขึ�น รว่มั่ถึึง  

ยง่ชื่ว่่ยแบ่งปันัค์ว่ามั่ร้ ้ด้้านชื่อ่งทางการจด่้จำาห้น่ายและ 
การปัระกอบธรุกิจให้้ก่บชื่มุั่ชื่นอก่ด้้ว่ย   

•  กิจกรรมั่เพ่ั�อส่งค์มั่ ซึ�งเปัน็การปัลก้ฝงัค์ณุธรรมั่และจรยิธรรมั่ 
ในการทำาธรุกิจ รว่มั่ถึึงเรย่นร้ท่้�จะแบ่งปันัสิ�งด่้ ๆ ติอบแทนกล่บ
ส้่ส่งค์มั่ เชื่น่ กิจกรรมั่ Beta Young รว่มั่ต่ิว่รว่่มั่ใจต้ิานภ่ยห้นาว่
ก่บไทยเบฟ กิจกรรมั่ค์ล่นค์ลองในโค์รงการ River Festival และ
การแบง่ปันัผู้ลกำาไรท่�ได้้จากการทำาธรุกิจไปัทำากิจกรรมั่ CSR เปัน็ต้ิน

โค์รงการสรา้งผู้้ป้ัระกอบการรุน่ให้มั่เ่พ่ั�อส่งค์มั่ยง่ค์งมัุ่ง่มั่่�นท่�จะพ่ัฒนา 
กิจกรรมั่ต่ิาง ๆ เพ่ั�อให้้น่กศึึกษาในโค์รงการฯ ได้้ฝึกฝนท่กษะการเปัน็ 
ผู้้้ปัระกอบการ ค์ว่บค์้่ไปัก่บการปัลก้ฝงัและสรา้งจติิสำานึกท่�ด่้ให้้ก่บ 
เยาว่ชื่นค์นรุน่ให้มั่ท่่�จะเปัน็กำาล่งสำาค่์ญของปัระเทศึในอนาค์ติ 

สรปุีภาพรว่มผล้การด้ำาเนินงาน

•  ปัจัจบุ่น ม่ั่น่กศึึกษารว่มั่ท่�งห้มั่ด้ 10 รุน่ (234 ค์น) จบจากโค์รงการฯ ไปัแล้ว่ 7 รุน่ รว่มั่ 179 ค์น และกำาล่งศึึกษาอย้ใ่นมั่ห้าว่ทิยาล่ย จำานว่น  
3 รุน่ รว่มั่ 55 ค์น 

•  น่กศึึกษาท่�จบจากโค์รงการฯ แล้ว่สามั่ารถึมั่ธ่รุกิจเปัน็ของตินเองห้รอ่สานต่ิอธรุกิจค์รอบค์รว่่ คิ์ด้เปัน็ส่ด้ส่ว่น 75% โด้ยได้้นำาค์ว่ามั่ร้แ้ละ
ปัระสบการณ์ท่�ได้้รบ่ติลอด้ห้ล่กสต้ิรไปัปัรบ่ใชื่ ้และอก่ 25% ได้้เข้าทำางานในบรษ่ิทชื่่�นนำา รว่มั่ถึึงได้้รว่่มั่งานก่บบรษ่ิทในเค์รอ่ไทยเบฟด้้ว่ย

ในว่น่ท่�ได้้ร้จ้ก่ค์ำาว่า่ "เจา้ของกิจการ" และได้้เจอก่บโค์รงการสรา้งผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่เพ่ั�อส่งค์มั่ 
ทำาให้้ผู้มั่คิ์ด้ว่า่จะสามั่ารถึสานฝนัการเปัน็น่กธรุกิจได้้ในอนาค์ติ ซึ�งติลอด้ 4 ปัใีนโค์รงการฯ ผู้มั่ได้้
มั่่โอกาสลงมั่อ่ทำาธรุกิจจรงิ ทำาให้้ได้้รบ่ปัระสบการณ์ค์ว่ามั่ร้ ้และสามั่ารถึสรา้งรายได้้จากการทำา
บรษ่ิทจำาลอง และนำาผู้ลกำาไรไปัเปัน็ทนุต่ิ�งต้ินห้ล่งเรย่นจบ ปัจัจบุ่นทำาธรุกิจน่�มั่าแล้ว่ 3 ปั ีสามั่ารถึ
สรา้งยอด้ขายรว่มั่ท่�ง 3 ปัไีด้้มั่ากถึึง 90 ล้านบาท ถ้ึาห้ากไมั่่มั่่โอกาสได้้เข้ารว่่มั่โค์รงการน่� ค์งต้ิองใชื่้
ระยะเว่ลาเรย่นร้ธ้รุกิจนานกว่า่น่� จงึอยากขอขอบพัระค์ณุผู้้้ให้ญ่ท่�ไทยเบฟทกุท่านท่�ค์อยผู้ล่กด่้น
และให้้ค์ำาแนะนำาจนทำาให้้สามั่ารถึนำาค์ว่ามั่ร้เ้ห้ล่าน่�นมั่าต่ิอยอด้เปัน็ธรุกิจของต่ิว่เองได้้ในว่น่น่�

ภิเษกสรรค์ั คัำาโสภา

CEO บรษ่ิท แกรนด์้ อค่์อมั่เมั่ิรซ์ กรุป๊ั จำาก่ด้  Beta Young Entrepreneur รุน่ท่� 3
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โคัรงการ Education Institute Support Activity (eisa)

ไทยเบฟได้้เล็งเห็้นถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญในพัล่งของค์นรุน่ให้มั่ ่จงึได้้
สรา้งสรรค์์และพ่ัฒนาโค์รงการ eisa ห้รอ่ Education Institute 
Support Activity เพ่ั�อสน่บสนนุกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ในร่�ว่
มั่ห้าว่ทิยาล่ย ผู่้านแกนห้ล่กของการด้ำาเนินโค์รงการด่้งน่� 

1. การสน่บสนนุก่ฬาในระด่้บอดุ้มั่ศึึกษา 
2.  ส่งเสรมิั่ห้ล่กสต้ิรการเรย่นการสอนให้้เกิด้การฝกึฝนและ

ปัฏิบ่ติิได้้จรงิ
3.  สน่บสนนุกิจกรรมั่ของนิสิติ น่กศึึกษา เชื่น่ งานออกค่์ายฯ

ปัจัจบุ่นโค์รงการ eisa มั่ค่์ว่ามั่รว่่มั่ม่ั่อก่บมั่ห้าว่ทิยาล่ย 42 สถึาบน่ 
กระจายอย้ท่กุภม้ั่ภิาค์ท่�ว่ปัระเทศึ ค์ว่ามั่เปัล่�ยนแปัลงของรป้ัแบบ 
การศึึกษาในยคุ์สมั่ย่ปัจัจบุน่ทำาให้้เกิด้โอกาสในการเขา้ถึึงค์ณะ 
การเรย่นการสอนต่ิาง ๆ ได้้เพิั�มั่มั่ากขึ�น รว่มั่ถึึงค์ว่ามั่ส่มั่พ่ันธใ์นมั่ติิิ 
ท่�เขม้ั่แขง็ ทำาให้้ปัจัจบุน่โค์รงการ eisa สามั่ารถึสรา้งเค์รอ่ขา่ยก่บ
ค์ณะต่ิาง ๆ เพิั�มั่มั่ากขึ�นถึึง 92 ค์ณะ ด้้ว่ยจำานว่นค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อท่�
เพิั�มั่มั่ากขึ�นน่� ยง่สามั่ารถึชื่ว่่ยผู้ล่กด่้นให้้กิจกรรมั่การสน่บสนนุใน
โค์รงการพ่ัฒนาเศึรษฐกิจฐานรากต่ิาง ๆ สำาเรจ็ลลุ่ว่งเปัน็รป้ัธรรมั่
ได้้ห้ลากห้ลายโค์รงการ อาทิ

โค์รงการ Creative Young Designer Season 1 ภายใต้ิโค์รงการ
ผู้้าขาว่มั่า้ท้องถิึ�นห่้ติถึศิึลปัไ์ทย เปัน็โค์รงการพ่ัฒนาเศึรษฐกิจ
ฐานรากในชื่มุั่ชื่นผู้้าขาว่มั่้า จากบรษ่ิท ปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์  
ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่ (ปัระเทศึไทย) จำาก่ด้ โด้ยโค์รงการ eisa  
ได้้ผู้สานค์ว่ามั่รว่่มั่ม่ั่อไปัย่งสถึาบ่นการศึึกษาต่ิาง ๆ นำานิสิติ 
น่กศึึกษา ค์ณะการออกแบบจาก 6 สถึาบ่น ค่์อ มั่ห้าว่ทิยาล่ย
ธรรมั่ศึาสติร ์มั่ห้าว่ทิยาล่ยรง่สิติ มั่ห้าว่ทิยาล่ยกรงุเทพั
มั่ห้าว่ทิยาล่ยธรุกิจบณ่ฑิ์ติย ์ว่ทิยาล่ยเพัาะชื่า่ง มั่ห้าว่ทิยาล่ย
เทค์โนโลย่ราชื่มั่งค์ลรต่ินโกสินทร ์และมั่ห้าว่ทิยาล่ยราชื่ภ่ฏ
สว่นสนุ่นทา โด้ยมั่นิ่สิติ น่กศึึกษาเขา้รว่่มั่โค์รงการท่�งสิ�น 338 ค์น 
เพ่ั�อพ่ัฒนาชืุ่มั่ชื่นผู้้าขาว่มั่้าให้้ม่ั่ค์ว่ามั่ห้ลากห้ลายทางด้้าน
ผู้ลิติภ่ณฑ์์เพ่ั�อการจำาห้น่ายท่�เพิั�มั่มั่ากขึ�น โด้ยมั่ช่ื่มุั่ชื่นผู้้าขาว่มั่า้ท่�
เขา้รว่่มั่ 7 ชื่มุั่ชื่น รว่มั่ถึึงการผู้สานค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่จากสโมั่สรฟุติบอล
ชื่่�นนำาของปัระเทศึไทยอก่ 4 สโมั่สร ปัระกอบไปัด้้ว่ย สโมั่สรโปัลิศึ
เทโร สโมั่สรสุโขท่ย เอฟซ่ สโมั่สรสุพัรรณบุร ่เอฟซ่ และสโมั่สร
ราชื่บรุ ่มั่ติิรผู้ล เอฟซ ่เพ่ั�อผู้ล่กด่้นให้้ผู้ลิติภ่ณฑ์์ผู้้าขาว่มั่า้ได้้เขา้ไปั
ส้่กระแสค์ว่ามั่นิยมั่ของกลุ่มั่ฐานแฟนค์ล่บในสโมั่สรต่ิาง ๆ ผู่้าน
สินค้์าและของท่�ระลึกของแต่ิละสโมั่สร อน่ท่�จะชื่ว่่ยต่ิอยอด้ให้้เกิด้
ชื่อ่งทางการจด่้จำาห้น่ายผู้ลิติภ่ณฑ์์ของชื่มุั่ชื่นเพิั�มั่มั่ากขึ�น และยง่
สามั่ารถึยกระด่้บรายได้้ของชื่มุั่ชื่นเพิั�มั่ขึ�นอก่ด้้ว่ย ซึ�งจะทำาให้้
ชื่มุั่ชื่นมั่่ค์ว่ามั่ย่�งย่นทางด้้านการเล่�ยงชื่่พัของตินเองได้้ต่ิอไปั

นอกจากโค์รงการส่งเสรมิั่การเรย่นร้เ้พ่ั�อให้้เกิด้ปัระสบการณ์จรงิ 
นอกห้้องเรย่นแล้ว่ การสน่บสนนุและส่งเสรมิั่ทางด้้านการแขง่ขน่ก่ฬา  
ยง่ถ่ึอเปัน็ภารกิจห้ล่กท่�ทางโค์รงการ eisa ด้ำาเนินการมั่าอยา่งต่ิอเน่�อง  
ด่้งเชื่่น การสน่บสนุนการแข่งข่นฟุติบอลอุด้มั่ศึึกษา ค์ร่�งท่� 7 
University Tournament 2020 ท่�จด่้ขึ�นโด้ยมั่ห้าว่ทิยาล่ยเทค์โนโลย่
พัระจอมั่เกล้าพัระนค์รเห้น่อ ถ่ึอเปั็นการแข่งข่นฟุติบอลในระด่้บ
อดุ้มั่ศึึกษาท่�ให้ญ่ท่�สุด้รายการห้นึ�งของปัระเทศึไทย ด้้ว่ยจำานว่น
มั่ห้าว่ทิยาล่ยท่�เขา้แขง่ขน่ท่�งสิ�น 24 สถึาบน่ สามั่ารถึทำาให้้เกิด้เว่ท่ 
ในการแข่งข่นและการฝึกฝน เพ่ั�อท่�จะสามั่ารถึเปัน็บ่นได้ท่�สำาค่์ญ 
ในการพ่ัฒนาก้าว่ไปัส้่การเปัน็น่กฟุติบอลอาชื่พ่ัในอนาค์ติให้้แก่น่กก่ฬา 
ท่�งสิ�น 720 ค์น นอกจากน่�การเขา้ไปัเปัน็ผู้้้สน่บสนนุห้ล่กของการ 
แข่งขน่น่�ยง่สามั่ารถึนำาพัาสินค้์าเค์ร่�องด่้�มั่ท่�ไมั่ม่ั่แ่อลกอฮอล์  
ของเค์รอ่ไทยเบฟ โด้ยเฉีพัาะอยา่งยิ�งผู้ลิติภ่ณฑ์์นำาด่้�มั่ “ค์รสิต่ิล” 
เข้าไปัเปัน็สินค้์าห้มั่นุเว่ย่นห้ล่กในการจด่้จำาห้น่ายภายในมั่ห้าว่ทิยาล่ย
เทค์โนโลยพ่ัระจอมั่เกล้าพัระนค์รเห้น่อได้้ ซึ�งมั่น่่กศึึกษาและบคุ์ลากร
กว่า่ 25,000 ค์น มั่โ่อกาสเล่อกซ่�อห้าผู้ลิติภ่ณฑ์์ด่้งกล่าว่ได้้อยา่งสะด้ว่ก

160 การพัฒนาดู้านการศึกษา
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ทิศทางการด้ำาเนินโคัรงการ eisa

•  ขยายค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อไปัส้่ค์ณะการเรย่นการสอนของสถึาบ่น 
การศึึกษา ท่�งโรงเรย่น และมั่ห้าว่ทิยาล่ยชื่่�นนำา ค์รอบค์ลุมั่ 
ทุกภ้มิั่ภาค์ของปัระเทศึ โด้ยสรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อท่�งในด้้าน 
การสน่บสนุนก่ฬา กิจกรรมั่ และห้ล่กส้ติรการเรย่นการสอน 

•  เปั็นศึ้นย์กลางเค์รอ่ข่ายการเรย่นร้ท้างด้้านการพ่ัฒนา
อย่างย่�งย่นสำาห้รบ่สถึาบ่นการศึึกษาของปัระเทศึไทย  
โด้ยสรา้งโอกาสทางการเรย่นร้ใ้ห้้แก่น่กเรย่น น่กศึึกษา 
ในการเรย่นร้แ้ละลงมั่่อปัฏิบ่ติิจรงิ จากกิจกรรมั่ TSX Youth 
Awards และชื่มุั่ชื่นท้องถิึ�น ภายใต้ิ บจก.ปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์ 

โคัรงการเพ่ือการอนรุกัษ์แล้ะพัฒนาพื�นท่้คัุ้งบางกะเจัา้  
(OUR Khung Bang Kachao)

รเิริ�มั่โด้ยมั่ล้นิธชิื่ย่พ่ัฒนา และได้้รบ่ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่จากองค์์กรชื่่�นนำากว่า่ 
34 องค์์กร เพ่ั�อการอนรุก่ษ์และพ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่ค์ุง้บางกะเจา้ โด้ยมั่่
การบร้ณาการการพ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่ และชื่มุั่ชื่นค์ุง้บางกะเจา้ค์ว่บค์้ก่่น 
ให้้เติิบโติ แข็งแรง เปัน็มั่ติิรก่บสิ�งแว่ด้ล้อมั่อยา่งย่�งยน่ (Green 
Growth) ใน 3 ด้้านห้ล่ก ค่์อ สิ�งแว่ด้ล้อมั่ เศึรษฐกิจ และส่งค์มั่
ว่ฒ่นธรรมั่ ยกระด่้บค์ณุภาพัชื่ว่่ติิและสิ�งแว่ด้ล้อมั่ของชื่มุั่ชื่นในพ่ั�นท่� 
ค์ุง้บางกะเจา้ให้้ด่้ขึ�น พัรอ้มั่เปัน็ต้ินแบบในการพ่ัฒนาชื่มุั่ชื่นพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่ 
ในเม่ั่องของปัระเทศึไทย เพ่ั�อส่บสานพัระราชื่ปัณิธานพัระบาทสมั่เด็้จ
พัระบรมั่ชื่นกาธเิบศึร มั่ห้าภม้ั่พิัลอด้ลุยเด้ชื่มั่ห้าราชื่ บรมั่นาถึบพิัติร  
และด้ำาเนินการติามั่แนว่พัระราชื่ด้ำารสิมั่เด็้จพัระกนิษฐาธริาชื่เจา้  
กรมั่สมั่เด็้จพัระเทพัรต่ินราชื่สดุ้า ฯ สยามั่บรมั่ราชื่กมุั่าร ่รว่มั่ถึึง
แนว่ทางการด้ำาเนินงานของมั่ล้นิธชิื่ย่พ่ัฒนาในการพ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่
ค์ุง้บางกะเจา้ โค์รงการระยะเว่ลา 5 ปั ี(พั.ศึ. 2562 - 2567)

ภายใต้ิโค์รงการผู้้าขาว่มั่้าท้องถิึ�นห่้ติถึศิึลปัไ์ทย นอกจากจะเปัน็การชื่ว่่ยเพิั�มั่รายได้้ให้้แก่ชื่มุั่ชื่นแล้ว่ 
เรายง่ขยายค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ ให้้เกิด้เปัน็การพ่ัฒนาด่้ไซน์ให้้มั่่ค์ว่ามั่ย่�งยน่และห้ลากห้ลายมั่ากยิ�งขึ�น จงึ
เปัน็การทำางานรว่่มั่ก่นระห้ว่า่ง 7 ชื่มุั่ชื่น 6 มั่ห้าว่ทิยาล่ย และสโมั่สรระด่้บจง่ห้ว่ด่้ 4 แห่้ง ท่�จะมั่าชื่ว่่ยก่น
สน่บสนนุให้้ผู้้าขาว่ม้ั่ามั่่ค์ว่ามั่ห้ลากห้ลายมั่ากยิ�งขึ�น

เน่�องจากสถึาบ่นอดุ้มั่ศึึกษาต่ิาง ๆ เล็งเห็้นรว่่มั่ก่นถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญในการออกกำาล่งกาย และต้ิองการ
ให้้น่กศึึกษาของแต่ิละสถึาบ่นได้้ผู่้อนค์ลาย แสด้งค์ว่ามั่สามั่ารถึทางด้้านก่ฬา และเพ่ั�อเปั็นการสรา้ง
มั่ิติรภาพัท่�ด่้ต่ิอก่นขององค์์กรสถึาบ่นต่ิาง ๆ รว่มั่ถึึงการสน่บสนุนให้้เยาว่ชื่นท่�เล่นก่ฬาฟุติบอล 
ได้้พ่ัฒนาศ่ึกยภาพัของต่ิว่เองเพ่ั�อยกระด่้บก้าว่ไปัส้่อาชื่่พัต่ิอไปั

คัณุต้่องใจั ธนะช้านันท์ 
กรรมั่การผู้้้จด่้การบรษ่ิท ปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์ ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่ (ปัระเทศึไทย) จำาก่ด้

ศ. ด้ร.เสาว่ณิต่ สุขภารงัษ้  
รองอธกิารบด่้ ฝา่ยว่ชิื่าการ มั่ห้าว่ทิยาล่ยเทค์โนโลยพ่ัระจอมั่เกล้าพัระนค์รเห้น่อ

ว่สิาห้กิจเพ่ั�อส่งค์มั่ (ปัระเทศึไทย) เพ่ั�อพ่ัฒนาองค์์ค์ว่ามั่ร้ท้างด้้าน
การพ่ัฒนาอย่างย่�งย่น

•  เปั็นศึ้นย์รว่มั่เค์รอ่ข่ายน่กเรย่น นิสิติ น่กศึึกษา CLMV ท่� 
ให้ญ่ท่�สุด้ของปัระเทศึไทย โด้ยขยายค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อไปัส้่สถึาบ่น 
การศึึกษาท่�งโรงเรย่นและห้น่ว่ยงานกองกิจการน่กศึึกษากว่า่  
50 มั่ห้าว่ทิยาล่ยท่�ว่ปัระเทศึ เพ่ั�อสรา้งและรว่บรว่มั่ฐานข้อมั่้ล 
น่กเรย่น น่กศึึกษาจาก CLMV และเปัิด้โอกาสให้้น่กศึึกษา 
ได้้มั่่ส่ว่นรว่่มั่ก่บกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ จากเค์รอ่ไทยเบฟ เพ่ั�อสรา้ง 
การรบ่ร้แ้ละสรา้งค์ว่ามั่ปัระท่บใจให้้เกิด้ขึ�นต่ิอองค์์กร

แบง่ปีนัคัณุค่ัา

161บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



บรษ่ิท ไทยเบฟเว่อเรจ จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) ในฐานะปัระธานค์ณะทำางาน 
ด้้านการพ่ัฒนาเยาว่ชื่น การศึึกษาและว่ฒ่นธรรมั่ มั่เ่ปัา้ห้มั่าย 
ในการอนรุก่ษ์ว่ถ่ิึชื่มุั่ชื่นโด้ยถ่ึายทอด้ให้้ก่บค์นรุน่ให้มั่แ่ละยกระด่้บ 
การศึึกษา รว่มั่ท่�งการเสรมิั่ท่กษะท่�จำาเปัน็ต่ิอชื่ว่่ติิปัระจำาว่น่ โด้ย 
มัุ่ง่พ่ัฒนาใน 2 ด้้านห้ล่ก ค่์อ 

1.  การรว่่มั่พ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่ จำานว่นรว่มั่ 400 ไร ่สน่บสนนุ 
งบปัระมั่าณบรหิ้ารจด่้การพ่ั�นท่�ส่เขย่ว่ ท่�อย้ใ่นเขติติำาบล
บางกระสอบ 3 แปัลง รว่มั่จำานว่น 20.89 ไร ่ในปั ี2562

2.  การพ่ัฒนาเยาว่ชื่น การศึึกษาและว่ฒ่นธรรมั่ก่บโรงเรย่น
ภายในเขติพ่ั�นท่�ค์ุง้บางกะเจา้ จำานว่น 11 โรงเรย่น โด้ยมั่่ 
เปัา้ห้มั่ายการพ่ัฒนาท่กษะ 5 ด้้าน ขบ่เค์ล่�อน 10 โค์รงการ

 2.1  ท่กษะชื่ว่่ติิ: เสรมิั่ท่กษะท่�จำาเปัน็ในการใชื่ช้ื่ว่่ติิปัระจำาว่น่ 
ของเยาว่ชื่น เพ่ั�อค์ณุภาพัชื่ว่่ติิท่�ด่้ขึ�นของเยาว่ชื่น

  •  โค์รงการติะโกน โยน ย่�น: ให้้ค์ว่ามั่ร้ก้ารทำา CPR 
เบ่�องต้ิน 

  • โค์รงการส่งเสรมิั่การออมั่

 2.2 ท่กษะอาชื่พ่ั: เสรมิั่ท่กษะทำามั่าค้์าขายเพ่ั�อค์ว่ามั่ย่�งยน่
   •  โค์รงการปัราชื่ญ์เพ่ั�อการอนรุก่ษ์ว่ฒ่นธรรมั่
   •  โค์รงการพ่ัฒนาผู้ลิติภ่ณฑ์์ปัระจำาโรงเรย่น OTOP 

Junior
   •  โค์รงการ Chang Football Clinic

 2.3 การเปัน็ค์นด่้: สรา้งค์ว่ามั่ย่�งยน่ค์ว่บค์้ค่์ณุธรรมั่
   •  โค์รงการโรงเรย่นว่ถ่ิึพุัทธ

  2.4  ท่กษะการศึึกษา: ยกระด่้บการเรย่นค์ว่บค์้ก่ารพ่ัฒนาพ่ั�นท่�
ส่เขย่ว่บางกะเจา้

  •  โค์รงการยกระด่้บการเรย่นเพิั�มั่ผู้ลส่มั่ฤทธิ�ทางการศึึกษา 
O-NET  

  2.5  แผู้นชื่มุั่ชื่น: สรา้งรากฐานการพ่ัฒนาชื่มุั่ชื่น โด้ยเยาว่ชื่น
ค์ุง้บางกะเจา้ 

  •  โค์รงการจด่้ทำาแผู้นชื่มุั่ชื่นโด้ยเยาว่ชื่น: การเรย่นร้้
ปัระว่ติ่ิศึาสติรท่์�มั่าของโรงเรย่น ว่ด่้ปัระจำาโรงเรย่น และ
บรบิทสิ�งแว่ด้ล้อมั่โด้ยรอบชื่มุั่ชื่น โด้ยใชื่ห้้ล่ก “บว่ร”  
บา้น ว่ด่้ โรงเรย่น

โคัรงการส่งคัว่ามรู ้สรา้งคัว่ามสุข

ไทยเบฟ รว่่มั่ก่บบรษ่ิทอมั่รนิทรพ์ัริ�นติิ�งแอนด์้พ่ับลิชื่ชื่ิ�ง จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) และได้้รบ่การสน่บสนนุจากกระทรว่งศึึกษาธกิาร พัรอ้มั่เค์รอ่ข่าย 
พ่ันธมั่ิติรท่�งภาค์รฐ่และเอกชื่น ผู้นึกกำาล่งเพ่ั�อรว่่มั่ก่นสรา้งรากฐานแห่้งการอา่นท่�ด่้ส้่การพ่ัฒนาการศึึกษาของเด็้กไทย ต่ิ�งแต่ิปั ี2561  
จนถึึงปั ี2563 รว่มั่ 3 ปั ีด้ำาเนินการค์รอบค์ลมุั่ท่�ว่ปัระเทศึไทย 77 จง่ห้ว่ด่้ติามั่เปัา้ห้มั่ายแล้ว่ มั่โ่รงเรย่นเข้ารว่่มั่ 160 โรงเรย่น ห้น่งส่อ 
เข้าถึึงน่กเรย่นท่�งโรงเรย่น 119,833 ค์น มั่่สมั่าชื่กิในชื่มั่รมั่รก่การอา่น 19,124 ค์น โด้ยในปั ี2563 น่กเรย่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการมั่่ผู้ลการเรย่น 
ด่้ขึ�น 75% ใชื่ผู้้ลเฉีล่�ยเทอมั่ท่� 2 ปักีารศึึกษา 2562 เมั่่�อเท่ยบก่บเทอมั่ท่� 1 ปักีารศึึกษา 2563

ปั ี2563 มั่อบห้น่งส่อให้้ก่บโรงเรย่นท่�เขา้รว่่มั่โค์รงการฯ 51 โรงเรย่น โรงเรย่นละ 1,000 เล่มั่ ชื่่�นว่างห้น่งส่อจำานว่น 3 ชื่ดุ้ สมั่ดุ้บ่นทึกรก่การอา่น 
100 เล่มั่ ต่ิอโรงเรย่น และจด่้กิจกรรมั่ “การอา่นว่น่ละ 15 นาท่” จด่้ต่ิ�งชื่มั่รมั่ “รก่การอา่น” ให้้มั่่กิจกรรมั่จด้บ่นทึกค์ะแนนในสมัุ่ด้บ่นทึก 
รก่การอา่น รว่มั่ถึึงจด่้กิจกรรมั่ “พัล่งนิทานกระติุ้นพัล่งสรา้งสรรค์์” ติิด้ติามั่ข่าว่สารของโค์รงการได้้ท่�เฟซบุ๊กแฟนเพัจ The Happy Read
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ASEAN Youth Speech Contest แล้ะ C asean 
Youth Forum

การปัระกว่ด้สนุทรพัจน์เยาว่ชื่นอาเซย่น มั่่ว่ต่ิถึปุัระสงค์์เพ่ั�อให้้
น่กเรย่น นิสิติ น่กศึึกษา ในปัระเทศึอาเซย่น อายรุะห้ว่า่ง 15 - 25 ปั ี
ได้้มั่่โอกาสแสด้งมั่มุั่มั่องและแนว่คิ์ด้ต่ิอปัระเด็้นต่ิาง ๆ ในส่งค์มั่ได้้ 
โด้ยมั่่เน่�อห้ามัุ่่งเน้นการพ่ัฒนาอยา่งย่�งยน่ในภม้ั่ิภาค์อาเซย่น 
จากการจด่้ปัระกว่ด้ท่�ง 3 ค์ร่�งในปั ี2564 น่�น มั่่เยาว่ชื่นจาก
ท่�ว่ท่�งภม้ั่ิภาค์อาเซย่นสมั่่ค์รเข้ารว่่มั่การปัระกว่ด้กว่า่ 280 ค์น

ล้ำาดั้บ ปีกีารศึกษา ปีท่้ีจัดั้ จัำานว่น
โรงเรย้น

(แห่้ง)

จัำานว่นคัรู
ด้แูล้ช้มรม 

(คัน)

จัำานว่น
นักเรย้น

รว่่มช้มรม
(คัน)

ผล้สัมฤทธิ�ทางการเรย้นด้้ขึ�น
โด้ยว่ดั้จัากผล้การเรย้นเทอม 1 เท้ยบกับเทอม 2  

แล้ะเท้ยบระห้ว่า่งปีเีฉพาะว่ชิ้าภาษาไทย

1 2561 ปัท่ี� 1 52 93 7,632 62%

2 2562 ปัท่ี� 2 57 97 7,582 74%

3 2563 ปัท่ี� 3 51 102 3,910 75%

รว่ม 160 292 19,124 -

ว่นัท่้จัดั้ หั้ว่ข้อ ผู้ได้้รบัรางว่ลั้

30 เมั่ษายน 2564 “From Self to Sustainable Society”

ชื่นะเลิศึ: Ms. Vania Safira Evanti (ฟิลิปัปันิส์)
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 1: Mr. Rey Abraham (อนิโด้น่เซย่)
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 2: 
Ms. Denise Ysabelle Muyco Alvarez (ฟิลิปัปันิส์)
Mr. Kim Angelo P. Umayam (ฟิลิปัปันิส์)

5 สิงห้าค์มั่ 2564 
เน่�องในการเฉีลิมั่ฉีลอง 54 ปั ี 
การก่อต่ิ�งอาเซย่น

“From Recovery to Resilience of 
ASEAN”

ชื่นะเลิศึ: Ms. Phatteeya Yongsanguanchai (ไทย)
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 1: Mr. John Jared Bañega  
Garcia (ฟิลิปัปันิส์) 
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 2: 
Ms. Meng Molinna (ก่มั่พ้ัชื่า)

2 ติลุาค์มั่ 2564
ในงาน Thailand Sustainability 
Expo 2021

“Do More Together”

ชื่นะเลิศึ: Mr. Rex Michael T. Ugpay (ฟิลิปัปันิส์)
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 1: Jerikka Nicole Acelo 
(ฟิลิปัปันิส์)
รองชื่นะเลิศึอน่ด่้บ 2: Saranchana Ramyananda 
(ไทย)
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นอกจากน่� เน่�องในโอกาสการเฉีลิมั่ฉีลอง 54 ปั ีการก่อต่ิ�งอาเซย่น 
ว่น่ท่� 8 สิงห้าค์มั่ 2564 ศึน้ย ์C asean ได้้จด่้งาน C asean Forum 
Youth “ASEAN Future: From Dreamers to Doers” ในรป้ัแบบ 
ออนไลน์ขึ�น เพ่ั�อสรา้งแรงบ่นด้าลใจให้้ก่บเยาว่ชื่นอาเซย่นใน 
การคิ์ด้รเิริ�มั่และลงมั่่อปัฏิบ่ติิเพ่ั�อพ่ัฒนาส่งค์มั่และภม้ั่ิภาค์ โด้ยมั่ ่
ว่ทิยากรเยาว่ชื่นท่�ทำางานในห้ลากห้ลายด้้านเปัน็ผู้้้รว่่มั่แบ่งปันั
ปัระสบการณ์ ปัระกอบด้้ว่ย

• Community Engagement Doer: 
  Mr. Iswandy Ahmad, Member of Brunei Legislative 

Council (Young Parliamentarian & NGO Volunteer) 
จากบรไ้นด้ารสุซาลามั่

•  Educational Doer: 
  Mohd Asyraf Bin Abd Hamid, Co-Founder of Identify 

Identity Project จากมั่าเลเซย่

• Social Doer: 
  Ms. Nicky Clara, Disability Womenpreneur จาก

อนิโด้น่เซย่

• Environmental Doer:
  Aminta Permpoonwiwat, Thailand’s representative 

at UN Youth4Climate: Driving Ambition 2021 จาก
ปัระเทศึไทย

Welcome Remarks
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi

President and CEO, Thai Beverage Public Company Limited

Opening Remarks
Mr. Ronnie C. Chan

Chair, Hang Lung Properties Limited
Co-Founder and Chair, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)

Empowering Partnership 
for Sustainability Virtual Forum

จด่้ในรป้ัแบบออนไลน์ โด้ย ศึน้ย ์C asean รว่่มั่ก่บ Centre for 
Asian Philanthropy and Society (CAPS) เขติปักค์รองพิัเศึษ
ฮอ่งกง เพ่ั�อนำาเสนอแนว่ทางให้้ก่บองค์์กรภาค์รฐ่ ภาค์เอกชื่น  
และภาค์ปัระชื่าชื่นท่�ว่ท่�งเอเชื่ย่ ในการสรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อจาก 
ห้ลากห้ลายภาค์ส่ว่นเพ่ั�อก่อให้้เกิด้การพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ท่�งทางด้้าน
เศึรษฐกิจ สิ�งแว่ด้ล้อมั่ และส่งค์มั่ มั่่ผู้้้เข้ารว่่มั่จากองค์์กรต่ิาง ๆ 
ท่�งเอเชื่ย่กว่า่ 170 ค์น โด้ยกิจกรรมั่ปัระกอบด้้ว่ย

•  รายงานล่าสดุ้ของ CAPS เร่�อง Public-Private Partnership 
for Social Good

•  การเสว่นาโด้ยผู้้บ้รหิ้ารจาก บรษ่ิท ไทยเบฟเว่อเรจ จำาก่ด้ 
(มั่ห้าชื่น) ธนาค์ารกรงุเทพั จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) และมั่ล้นิธไิอว่แ่อล 
ก่บบทบาทของภาค์เอกชื่นในการด้ำาเนินงานและการสรา้ง 
ค์ว่ามั่รว่่มั่ม่ั่อ เพ่ั�อต่ิอยอด้ค์ณุค่์าให้้เกิด้ปัระโยชื่น์แก่ส่งค์มั่ 
ในห้ลากห้ลายมิั่ติิ

•  เร่�องราว่จากกรณ่ศึึกษาโด้ยผู้้ข้บ่เค์ล่�อนภาค์ส่งค์มั่จาก 
ห้ลากห้ลายปัระเทศึในเอเชื่ย่ ซึ�งทกุค์นล้ว่นมั่บ่ทบาทในการ 
สรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ส้่การพ่ัฒนาส่งค์มั่ท่�ย่�งยน่
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Private Sector Steps Up: Social Investment Trends across Asia
Dr. Ruth A. Shapiro
Co-Founder and Chief Executive, Centre for Asian Philanthropy 
and Society (CAPS)

Beyond the Bottom Line - A CEO Conversation
• Mr. Chartsiri Sophonpanich
 President, Bangkok Bank Public Company Limited
• Mrs. Suchitra Lohia
  Deputy Group CEO, Indorama Ventures Public Company 

Limited Chairperson, IVL Foundation
• Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
  President and CEO, Thai Beverage Public Company Limited
 Moderator: Mr. Suthichai Yoon

Key Takeaway Summary
Mrs. Tongjai Thanachanan
Managing Director, C asean

Winning Strategies: Examples from the Field
• Ms. Shahnaz Al-Sadat
 Chairperson, LeapEd Services – Malaysia 
• Ms. Veronica Gabaldon
  Executive Director, Philippines Disaster Resilience 

Foundation – Philippines
• Mrs. Tivaporn Srivarakul
  Managing Director, Pracharath Rak Samakkee Kanchanaburi 

(Social Enterprise) – Thailand
 Moderator: Ms. Mehvesh Mumtaz Ahmed

ตั่ว่ช้้�ว่ดั้เปีา้ห้มายการพัฒนาท่้ยัง่ยนื

โค์รงการด่้งกล่าว่สอด้ค์ล้องก่บเปัา้ห้มั่ายการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ของสห้ปัระชื่าชื่าติิ (Sustainable Development Goals) ด่้งน่�

• โค์รงการให้้ทนุการศึึกษาบตุิรพัน่กงาน
• โค์รงการสานอนาค์ติการศึึกษา (Connext ED)
• โค์รงการสรา้งผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่เพ่ั�อส่งค์มั่ (Beta Young Entrepreneur)
• โค์รงการโรงเรย่นรว่่มั่พ่ัฒนา (Partnership School)
• โค์รงการค์รเ้จา้ฟา้กรมั่ห้ลว่งนราธวิ่าสราชื่นค์รนิทร์
• โค์รงการ Education Institute Support Activity (eisa)

• โค์รงการสานอนาค์ติการศึึกษา (Connext ED)
• โค์รงการสรา้งผู้้้ปัระกอบการรุน่ให้มั่่เพ่ั�อส่งค์มั่ (Beta Young Entrepreneur)
• โค์รงการเสรมิั่สรา้งค์นรุน่ให้มั่่เพ่ั�อสรา้งชื่มุั่ชื่นด่้มั่ร่อยยิ�มั่

• โค์รงการปัระชื่ารฐ่รก่สามั่่ค์ค่์
• โค์รงการ ASEAN Youth Showcase 2020: Advancing Social Entrepreneurship
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ก้าว่สู่ปี ี2568

สน่บสนนุทนุบตุิรพัน่กงาน 

จำานว่น 1,138 ทนุ 
เปัน็เงินท่�งสิ�น 

6,907,000 บาท

Connext ED
น่กเรย่นท่�ได้้รบ่ปัระโยชื่น์จากโค์รงการ 

ทำามั่าค้์าขายกว่า่ 13,000 คัน  
และน่กเรย่นท่�ทำาบ่ญชื่ค่์รว่่เรอ่นกว่า่ 

18,000 คัน

ปี ี2563 OTOP Junior 

มั่ากกว่า่ 300 ช้มรม 

317 โรงเรย้น 

56 จง่ห้ว่ด่้ท่�ว่ปัระเทศึ 

 ภาพรว่มการด้ำาเนินงานโคัรงการการพัฒนาการศึกษาในปี ี2564

โคัรงการทำามาค้ัาขาย

จาก 263 โรงเรย้น ใน 44 จังัห้ว่ดั้ 
สรา้งรายได้้กว่า่

2,200,000 บาท

โคัรงการ Beta Young Entrepreneur
มั่่น่กศึึกษาท่�จบจากโค์รงการแล้ว่ 7 รุน่ 

รว่มั่ 179 คัน

โคัรงการ Beta Young Entrepreneur นักศึกษาท่้จับจัากโคัรงการแล้้ว่

75% สามั่ารถึมั่่ธรุกิจของตินเองห้รอ่สานต่ิอของค์รอบค์รว่่

25% เข้าทำางานในบรษ่ิทชื่่�นนำารว่มั่ถึึงไทยเบฟด้้ว่ย

โคัรงการเพ่ือการอนรุกัษ์แล้ะพัฒนาพื�นท่้คัุ้งบางกะเจัา้

พ่ัฒนาพ่ั�นท่�ส่เข่ยว่รว่มั่ 400 ไร ่

ภายใน 11 โรงเรย้น ข่บเค์ล่�อน 10 โคัรงการ

โคัรงการส่งคัว่ามรู ้สรา้งคัว่ามสุข 
ด้ำาเนินการค์รอบค์ลมุั่ท่�ว่ปัระเทศึ 77 จังัห้ว่ดั้ 

จำานว่น 160 โรงเรย้น
น่กเรย่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการมั่่ผู้ลการเรย่นด่้ขึ�น

75% 

*ใชื่ผู้้ลค์ะแนนเฉีล่�ย
เทอมั่ท่� 2/2562 
เท่ยบก่บเทอมั่ท่� 1/2563
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ทิศทางการด้ำาเนินงาน

ติลอด้ระยะเว่ลา 1 ปัีท่�ผู่้านมั่า ไทยเบฟย่งค์งมัุ่่งมั่่�นสานต่ิอโค์รงการพ่ัฒนาการศึึกษาอย่างต่ิอเน่�องในห้ลากห้ลายมั่ิติิ ผู่้านกิจกรรมั่ต่ิาง ๆ 
ค์รอบค์ลุมั่น่กเรย่นทุกระด่้บชื่่�น

มัุ่่งห้ว่ง่ท่�จะเพิั�มั่พ้ันค์ว่ามั่ร้ ้ต่ิอยอด้การศึึกษาให้้ก่บเด็้กน่กเรย่น
ท่�งในด้้านท่กษะอาชื่พ่ั ท่กษะชื่ว่่ติิ โด้ยมัุ่่งเน้นการมั่อบโอกาส
ทางการเรย่นร้จ้ากปัระสบการณ์จรงิ ไมั่่ว่า่จะเปัน็การถ่ึายทอด้
เร่�องราว่ ปัระสบการณ์จากบคุ์ลากรของไทยเบฟห้รอ่ผู้้้เชื่่�ยว่ชื่าญ
จากเค์รอ่ข่ายต่ิาง ๆ เชื่น่ ปัราชื่ญ์ชื่าว่บ้าน ผู้้้ปัระกอบการท่�ปัระสบ
ค์ว่ามั่สำาเรจ็ บคุ์ลากรจากมั่ห้าว่ทิยาล่ยในพ่ั�นท่� ค์รส้อนด้นติรจ่าก
มั่ล้นิธหิ้ลว่งปัระดิ้ษฐไพัเราะ (ศึร ศิึลปับรรเลง) ห้รอ่น่กฟุติบอล 
มั่่ออาชื่พ่ัจากสโมั่สรชื่่�อด่้ง อก่ท่�งยง่มั่่เว่ท่ให้้น่กเรย่นได้้แสด้ง
ค์ว่ามั่สามั่ารถึ เปัดิ้โอกาสให้้แสด้งค์ว่ามั่คิ์ด้เห็้น แลกเปัล่�ยนเรย่นร้ ้
และเปัดิ้โลกท่ศึน์ กระติุ้นให้้ต่ิ�นร้ส้ถึานการณ์รอบต่ิว่ให้้ก้าว่ท่น
เร่�องรอบต่ิว่ให้ม่ั่ ๆ ติลอด้จนปัลก้ฝงัค์ณุล่กษณะด้้านค์ณุธรรมั่ 
จรยิธรรมั่ การมั่่ค์ว่ามั่รบ่ผิู้ด้ชื่อบต่ิอส่งค์มั่ การมั่่นำาใจเปัน็น่กก่ฬา  
การทำางานเปัน็ท่มั่ การทำางานรว่่มั่ก่บชื่มุั่ชื่น รว่มั่ถึึงการรก่ษา 
ภม้ั่ิปัญัญาท้องถิึ�น ท่�งน่� ท่กษะเห้ล่าน่�มั่ิเพ่ัยงแต่ิจะเปัน็รากฐาน 
ให้้เด็้กและเยาว่ชื่นมั่่พ่ัฒนาการในการศึึกษาเล่าเรย่น แต่ิยง่เปัดิ้
ปัระสบการณ์การเรย่นร้ ้การคิ์ด้ว่เิค์ราะห์้ การแก้ปัญัห้า และ 
ท่�สำาค่์ญเด็้ก ๆ สามั่ารถึนำาค์ว่ามั่ร้ไ้ปัปัฏิบ่ติิ ค้์นพับตินเอง เกิด้ 
แรงบ่นด้าลใจในการนำาค์ว่ามั่ร้ท่้�งในและนอกห้้องเรย่นไปัต่ิอยอด้ 
ในการศึึกษาเพิั�มั่เติิมั่ ห้รอ่พ่ัฒนาเปัน็อาชื่พ่ัในอนาค์ติ ในการ 
ด้ำาเนินชื่ว่่ติิท่�มั่่ค์ณุภาพัต่ิอไปั

ท่�งน่� ในชื่ว่่งสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ในปัท่ี�ผู่้านมั่า  
ถึึงแมั่้ว่า่จะเปัน็สถึานการณ์ท่�ต่ิอเน่�อง ยง่ค์งสรา้งผู้ลกระทบและค์ว่ามั่ 
เปัล่�ยนแปัลงท่�งทางเศึรษฐกิจและส่งค์มั่ สรา้งค์ว่ามั่ท้าทายให้้ก่บ 
ทกุภาค์ส่ว่นในทกุระด่้บ ไทยเบฟติระห้น่กด่้ว่า่ องค์์ค์ว่ามั่ร้ห้้รอ่ท่กษะ
ต่ิาง ๆ ได้้ถึก้นำาไปัปัระยกุต์ิใชื่โ้ด้ยเด็้ก ๆ ห้รอ่น่กศึึกษา เพ่ั�อปัรบ่ต่ิว่และ
รบ่มั่่อก่บการเปัล่�ยนแปัลงจากสถึานการณ์ว่กิฤติ 

ไทยเบฟติระห้น่กถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญของการศึึกษา ซึ�งถ่ึอเปัน็ค์ว่ามั่
ท้าทายท่�ไมั่่สามั่ารถึทำาได้้เพ่ัยงลำาพ่ัง เพ่ัยงองค์์กรห้รอ่ห้น่ว่ยงานใด้ 
ห้น่ว่ยงานห้นึ�ง แต่ิต้ิองอาศ่ึยค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บทกุภาค์ส่ว่น ด่้งน่�น  
ไทยเบฟจะมั่ิเพ่ัยงแต่ิดึ้งศ่ึกยภาพัของบคุ์ลากรภายในองค์์กรเท่าน่�น  
แต่ิจะผู้นึกกำาล่งก่บองค์์กรเค์รอ่ข่าย ในการนำาปัระสบการณ์ ค์ว่ามั่ร้ ้
มั่าแลกเปัล่�ยนและแบ่งปันั ถึอด้บทเรย่นจากปัระสบการณ์ท่�ผู่้านมั่า  
รว่มั่ท่�งค์ว่ามั่สำาเรจ็ เพ่ั�อขยายผู้ลไปัย่งโรงเรย่นและพ่ั�นท่�อ่�น ๆ  
ติลอด้จนเชื่่�อมั่โยงการทำางานก่บโค์รงการรบ่ผิู้ด้ชื่อบต่ิอส่งค์มั่  
ในอก่ 4 ด้้าน ค่์อ ด้้านสาธารณสขุ ด้้านก่ฬา ด้้านศิึลปัะและว่ฒ่นธรรมั่  
และด้้านการพ่ัฒนาส่งค์มั่ เชื่่�อมั่โยงชื่มุั่ชื่นในพ่ั�นท่�ท่�มั่ก่ารด้ำาเนินโค์รงการ
เห้ล่าน่�ของไทยเบฟอย้ ่เพ่ั�อสรา้งการเปัล่�ยนแปัลงอยา่งเปัน็รป้ัธรรมั่

ต่่อยอด้การศึกษา ผ่านการเรย้นรูจ้ัากปีระสบการณ์ต่รง ล้งมือทำาจัรงิ

ทนุบตุ่รพนักงาน

ทนุการศึกษา

eisa Beta Young 
Entrepreneur

โค์รงการการพ่ัฒนาการศึึกษาระด่้บนานาชื่าติิ  
โด้ย ซ ่อาเซย่น

การศึกษาระดั้บอดุ้มศึกษา

โค์รงการค์ุ้งบางกะเจา้ โค์รงการส่งค์ว่ามั่ร้ ้สรา้งค์ว่ามั่สขุ

Connext ED & OTOP Junior Partnership School โค์รงการค์รเ้จา้ฟา้กรมั่ห้ลว่งนราธวิ่าสราชื่นค์รนิทร์

การศึกษาขั�นพื�นฐาน
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การพัฒนาดู้านสาธารณสขุ

การพ่ัฒนาด้้านสาธารณสขุเปัน็สิ�งท่�ไทยเบฟติระห้น่กและให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญ 
ติามั่เจตินารมั่ณ์ท่�จะรว่่มั่สน่บสนนุและพ่ัฒนากิจกรรมั่ด้้านสาธารณสขุ 
เพ่ั�อส่งค์มั่และชื่มุั่ชื่นมั่าอยา่งต่ิอเน่�อง ท่�งการสน่บสนนุกิจกรรมั่ขององค์์กร 
มั่้ลนิธ ิห้รอ่ห้น่ว่ยงานทางด้้านสาธารณสุขต่ิาง ๆ เพ่ั�อรว่่มั่ผู้ล่กด่้นและ 
ขบ่เค์ล่�อนการด้ำาเนินงานให้้บรรลวุ่ต่ิถึปุัระสงค์์และเปัา้ห้มั่ายของแต่ิละองค์์กร 
ท่�มัุ่่งห้ว่ง่ให้้ปัระชื่าชื่นมั่่สขุภาพัท่�ด่้ มั่่ค์ว่ามั่ร้ใ้นการปัอ้งก่นโรค์ และการด้แ้ล 
สขุภาพัของตินเอง สอด้ค์ล้องก่บเปัา้ห้มั่ายการพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ของสห้ปัระชื่าชื่าติิ 
อน่ได้้แก่ การมั่ส่ขุภาพัและค์ว่ามั่เปัน็อย้ท่่�ด่้ (Good Health and Well-being)



โรงพยาบาล้สถาบันโรคัไต่ภมูิราช้นคัรนิทร ์ 

โรงพัยาบาลชื่่�นนำาของเอเชื่ย่ในการด้แ้ลรก่ษาผู้้้ปัว่่ยโรค์ไติอยา่ง
ค์รบว่งจร รว่มั่ถึึงผู้้้ปัว่่ยแผู้นกอายรุกรรมั่ท่�ว่ไปั เปัดิ้ให้้บรกิาร
ต่ิ�งแต่ิเด่้อนก่นยายน 2555 โด้ยมั่่ค์ณะแพัทยผ์ู้้้เชื่่�ยว่ชื่าญ 
เฉีพัาะทางและท่มั่พัยาบาลท่�มั่่ปัระสบการณ์สง้ โด้ยโรงพัยาบาล
สถึาบน่โรค์ไติภมิ้ั่ราชื่นค์รนิทร ์ได้้พ่ัฒนาด้้านการว่จิย่อยา่งต่ิอเน่�อง
เพ่ั�อปั้องก่นการเกิด้ภาว่ะไติว่ายเร่�อรง่ รว่มั่ท่�งเผู้ยแพัรค่์ว่ามั่ร้ ้ 
ว่ธิก่ารปัอ้งก่น แนว่ทางการรก่ษา และเค์ล็ด้ล่บการด้แ้ลสขุภาพั 
ผู้้้ปั่ว่ยท่�ม่ั่ปััญห้าโรค์ไติได้้ม่ั่ค์ว่ามั่ร้แ้ละค์ว่ามั่เข้าใจท่�ด่้ สามั่ารถึ 
อย้ก่่บภาว่ะท่�เปัน็อย้แ่ละมั่่ค์ณุภาพัชื่ว่่ติิท่�ด่้ขึ�น ปัจัจบุ่นมั่่จำานว่น 
ผู้้้ปัว่่ยท่�มั่าฟอกเล่อด้ด้้ว่ยเค์ร่�องไติเท่ยมั่ มั่ากถึึง 358,264 รอบ 
และด้ำาเนินการปัลก้ถ่ึายไติ ต่ิ�งแต่ิปั ี2562 จนถึึงปัจัจบุ่นสำาเรจ็แล้ว่ 
เปัน็จำานว่น 80 ราย

และในชื่่ว่งสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 
โรงพัยาบาลสถึาบน่โรค์ไติภมิ้ั่ราชื่นค์รนิทร ์ติระห้น่กถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญ
ในการฉ่ีด้ว่ค่์ซน่ปัอ้งก่นโรค์โค์ว่ดิ้-19 ซึ�งจะชื่ว่่ยสรา้งภม้ั่ิค์ุ้มั่ก่นห้มั่้่
เพ่ั�อห้ยดุ้ย่�งการแพัรร่ะบาด้ได้้โด้ยเรว็่ จงึได้้จด่้ต่ิ�งศึน้ยบ์รกิาร
ฉ่ีด้ว่ค่์ซน่แก่บคุ์ลากรด่้านห้น้าท่�มั่่ห้น้าท่�ในการปัอ้งก่นและค์ว่บค์มุั่
การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 รว่มั่ถึึงปัระชื่าชื่นท่�ว่ไปั 

มลู้นิธหัิ้ว่ใจัแห่้งปีระเทศไทย ในพระบรมราช้ปูีถัมภ์

ค์ณุฐาปัน สิรวิ่ฒ่นภ่กด่้ ในฐานะกรรมั่การมั่ล้นิธห่ิ้ว่ใจ
แห่้งปัระเทศึไทย ในพัระบรมั่ราชื่ป้ัถ่ึมั่ภ์ ติระห้น่กและให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญ
ในการเผู้ยแพัรค่์ว่ามั่ร้แ้ละสน่บสนนุกิจกรรมั่ ในภารกิจห้ล่ก 
3 ด้้านของมั่ล้นิธ ิได้้แก่

1. การชื่ว่่ยชื่ว่่ติิข่�นพ่ั�นฐาน CPR 
2.  โค์รงการห้ล่ก 3 อ.ด่้ต่ิอใจ (อาห้าร อารมั่ณ์ ออกกำาล่งกาย)
3.  โค์รงการกระโด้ด้เชื่อ่ก ทางเล่อกเยาว่ชื่น พ้ันโรค์ห่้ว่ใจ 

มั่าอยา่งต่ิอเน่�อง อาทิ รว่่มั่สน่บสนนุการจด่้กิจกรรมั่สนทนา
ออนไลน์ ในห่้ว่ข้อ “เพัราะห่้ว่ใจค่์อชื่ว่่ติิ” เน่�องในว่น่ห่้ว่ใจโลก 
29 ก่นยายน 2563

และยง่มั่่กิจกรรมั่บรรยายผู่้านทางออนไลน์ Work from Home 
อยา่งไร กาย-ใจ แข็งแรง เพ่ั�อให้้พัน่กงานในเค์รอ่ท่�ปัฏิบ่ติิงาน 
ท่�บ้าน (Work from Home) ได้้รว่่มั่รบ่ฟงั โด้ยได้้รบ่เก่ยรติิจาก 

ด้ร.ฉ่ีติรภา ห่้ติถึโกศึล ค์ณะอนกุรรมั่การโค์รงการอาห้ารไทย 
ห่้ว่ใจด่้ มั่ล้นิธห่ิ้ว่ใจแห่้งปัระเทศึไทย ในพัระบรมั่ราชื่ป้ัถ่ึมั่ภ์ เปัน็ 
ว่ทิยากรบรรยายในห่้ว่ข้อ “ปัรบ่ไลฟส์ไติล์ เสรมิั่ภม้ั่ิต้ิานโค์ว่ดิ้-19”  
เมั่่�อว่น่ท่� 18 มั่ิถึนุายน 2564 

นอกจากน่�ไทยเบฟยง่ได้้ให้้การสน่บสนนุการจด่้งานมั่ห้กรรมั่
สขุภาพัออนไลน์ “Healthcare 2021 ว่ค่์ซน่ปัระเทศึไทย” ซึ�งจด่้
โด้ยเค์รอ่มั่ติิชื่น และได้้เชื่ญิค์ณุเขตินภ่นต์ิ จลุจริว่ฒ่น์ ว่ทิยากร
สอนการชื่ว่่ยชื่ว่่ติิข่�นพ่ั�นฐานจากมั่ล้นิธห่ิ้ว่ใจแห่้งปัระเทศึไทย 
ในพัระบรมั่ราชื่ป้ัถ่ึมั่ภ์ บรรยายในห่้ว่ข้อ “CPR New Normal” 
เพ่ั�อปัระชื่าส่มั่พ่ันธแ์ละสอนว่ธิก่ารชื่ว่่ยชื่ว่่ติิข่�นพ่ั�นฐานอยา่ง
ถึก้ต้ิองและปัลอด้ภ่ยในยคุ์ New Normal โด้ยมั่่การเผู้ยแพัรใ่น
รป้ัแบบไลฟ ์สติรม่ั่มั่ิ�ง บนแพัลติฟอรม์ั่เฟซบุ๊กเค์รอ่มั่ติิชื่น ข่าว่สด้ 
ปัระชื่าชื่าติิธรุกิจ และยท้บ้มั่ติิชื่นท่ว่ ่เมั่่�อว่น่ท่� 22 สิงห้าค์มั่ 2564 

2564 ภารกิจัสำาคััญ
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ช้า้งคัลิ้นิกเว่ช้กรรม 

เปัน็เว่ลากว่า่ 15 ปั ีน่บต่ิ�งแต่ิปั ี2549 ท่� “ชื่า้งค์ลินิกเว่ชื่กรรมั่” 
ค์ลินิกเพ่ั�อชื่ว่่ยเห้ล่อปัระชื่าชื่นด้้านการแพัทยไ์ด้้เปัน็ส่ว่นห้นึ�ง 
ในการสรา้งค์ณุภาพัชื่ว่่ติิท่�ด่้ให้้แก่ปัระชื่าชื่นในชื่มุั่ชื่นรอบโรงงาน 
เขติจง่ห้ว่ด่้กำาแพังเพัชื่ร และจง่ห้ว่ด่้ใกล้เค่์ยง ให้้มั่โ่อกาสเข้าถึึง 
การรก่ษา และได้้รบ่การด้แ้ลจากสถึานพัยาบาลท่�มั่่ปัระสิทธภิาพั 
ภายใต้ิปัณิธานของค์ณุเจรญิ และค์ณุห้ญิงว่รรณา สิรวิ่ฒ่นภ่กด่้ 
ปัระธานและรองปัระธานกรรมั่การบรษ่ิทฯ ท่�ด้ำารไิว่ต่้ิ�งแต่ิเมั่่�อค์ร่�ง
ก่อต่ิ�งว่า่ “ค์นไทยให้้ก่นได้้” โด้ยมั่แ่พัทยเ์ฉีพัาะทางจากท่�ว่ปัระเทศึ

ห้ลากห้ลายสาขา อาทิ โรค์กระด้ก้และข้อ โรค์ห่้ว่ใจ โรค์ระบบ 
ทางเดิ้นอาห้าร ฝงัเข็มั่-แพัทยผ์ู้สมั่ผู้สาน และอ่�น ๆ ห้มั่นุเว่ย่น
มั่าติรว่จสขุภาพัของพ่ั�น้องปัระชื่าชื่นเปัน็ปัระจำา โด้ยเปัดิ้ให้้บรกิาร 
ต่ิ�งแต่ิว่่นจ่นทร์ถึึงว่่นเสาร์ ระห้ว่่างเว่ลา 08.00 - 17.00 น. 
นอกจากให้้บรกิารทางการแพัทยแ์ล้ว่ ยง่มั่่ห้น่ว่ยแพัทยเ์ค์ล่�อนท่�
เพ่ั�อชื่ว่่ยเห้ล่อ และให้้บรกิารติรว่จรก่ษาฟรแ่ก่ปัระชื่าชื่นในพ่ั�นท่�
ใกล้เค่์ยงอยา่งต่ิอเน่�อง 

 โคัรงการห้น่ว่ยแพทยเ์คัล่ื้อนท่้ จังัห้ว่ดั้กำาแพงเพช้ร

ไทยเบฟผู้สานค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ท่มั่แพัทยผ์ู้้้เชื่่�ยว่ชื่าญโรงพัยาบาล
จฬุาลงกรณ์ สภากาชื่าด้ไทย รว่่มั่ด้้ว่ยห้น่ว่ยงานสาธารณสขุ 
จง่ห้ว่ด่้กำาแพังเพัชื่ร จด่้โค์รงการห้น่ว่ยแพัทยเ์ค์ล่�อนท่� ให้้บรกิาร 
ติรว่จสขุภาพัปัระชื่าชื่นฟร ่ในการติรว่จมั่ะเรง็ลำาไส้ให้ญ่และ 
ลำาไส้ติรง ติรว่จว่นิิจฉ่ียโรค์ไขมั่่นเกาะต่ิบ ให้้ก่บพ่ั�น้องปัระชื่าชื่น

ในจง่ห้ว่ด่้กำาแพังเพัชื่ร ซึ�งเปัน็การปัอ้งก่นโรค์ก่อนเกิด้โรค์เพ่ั�อ
ลด้อต่ิราการเส่ยชื่ว่่ติิ และยง่เปัน็การสรา้งค์ณุภาพัชื่ว่่ติิท่�ด่้ให้้แก่
ชื่มุั่ชื่นจง่ห้ว่ด่้กำาแพังเพัชื่ร ให้้มั่โ่อกาสการเข้าถึึงการรก่ษาและ 
ได้้รบ่การด้แ้ลจากสถึาบ่นพัยาบาลท่�มั่่ปัระสิทธภิาพั ภายใต้ิ
ปัณิธาน “ค์นไทยให้้ก่นได้้”
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คัว่ามมุ่งมั่นแล้ะคัว่ามสำาเรจ็ั

การด้แูล้แล้ะการช้ว่่ยเห้ลื้อสังคัมแล้ะภาค้ัเคัรอืขา่ย 
ในสถานการณ์การระบาด้ของโรคัโคัว่ดิ้-19 

จากสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 กลุม่ั่ไทยเบฟ 
ติระห้น่กและให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญก่บสถึานการณ์ด่้งกล่าว่ ท่�ส่งผู้ลกระทบ 
ต่ิอสุขภาพัและค์ว่ามั่ปัลอด้ภ่ยของปัระชื่าชื่นเปั็นอย่างยิ�ง  
จงึได้้ด้ำาเนินการเพ่ั�อสน่บสนุนทกุภาค์ส่ว่น ในการข่บเค์ล่�อน 
มั่าติรการต่ิาง ๆ และปัระสานค์ว่ามั่ชื่่ว่ยเห้ล่อไปัย่งบุค์ลากร 
ทางการแพัทย ์ห้น่ว่ยงานภาค์รฐ่ ภาค์เอกชื่น พ่ันธมั่ติิรทางธรุกิจ 
ทกุภาค์ส่ว่น รว่มั่ถึึงพัน่กงานของกลุ่มั่ในทกุระด่้บมั่าอย่าง 
ต่ิอเน่�อง อาทิ ส่งมั่อบผู้ลิติภ่ณฑ์์ทำาค์ว่ามั่สะอาด้จากแอลกอฮอล์  
ห้น้ากากอนามั่่ย Surgical mask และห้น้ากากอนามั่่ย N95  
รว่มั่ไปัถึึงสิ�งของจำาเปั็น อาทิ ผู้้าห่้มั่ นำาด่้�มั่ ไปัย่งโรงพัยาบาล  
โรงพัยาบาลสนามั่ ห้น่ว่ยงานสาธารณสขุท่�ว่ปัระเทศึ และห้น่ว่ยงาน 
ภาค์รฐ่ท่�มั่ห่้น้าท่�รบ่ผิู้ด้ชื่อบด้แ้ลในเร่�องสถึานการณ์โรค์โค์ว่ดิ้-19 
ซึ�งไทยเบฟได้้ด้ำาเนินการมั่าอยา่งต่ิอเน่�อง เพ่ั�อด้แ้ลและแบง่เบา
ภาระให้้ก่บบคุ์ลากรทางการแพัทย ์เจา้ห้น้าท่�ท่�เก่�ยว่ขอ้ง ท่�งน่�รว่มั่
การส่งมั่อบแอลกอฮอล์แล้ว่กว่า่ 1.4 ล้านลิติร ห้น้ากาก Surgical 
Mask มั่ากกว่า่ 9.3 ล้านชื่ิ�น และห้น้ากาก N95 มั่ากกว่า่ 240,000 ชื่ิ�น

มอบอปุีกรณ์ทางการแพทยแ์ล้ะช้ดุ้ต่รว่จัห้าเช้ื�อ COVID-19 
Antigen test kit

ไทยเบฟได้้รว่่มั่ก่บมั่้ลนิธิสิรวิ่ฒ่นภ่กด่้ มั่อบอุปักรณ์ทาง 
การแพัทย ์รว่มั่มั่ล้ค่์ากว่า่ 10.2 ล้านบาท ให้้ก่บโรงพัยาบาลบษุราค่์มั่ 
ซึ�งเปัน็โรงพัยาบาลสนามั่ท่�รก่ษาผู้้้ปัว่่ยติิด้เชื่่�อโรค์โค์ว่ดิ้-19 ท่�มั่่
อาการน้อยถึึงปัานกลาง นอกจากน่�ยง่ได้้ส่งมั่อบชื่ดุ้ติรว่จห้าเชื่่�อ 
COVID-19 Antigen test kit (self-test) จำานว่น 10,000 ชื่ดุ้  
ให้้ก่บสำาน่กงานติำารว่จแห่้งชื่าติิ เพ่ั�อนำาไปัใชื่ใ้นการค่์ด้กรอง 
ติรว่จห้าเชื่่�อ COVID-19 อก่ด้้ว่ย

สนับสนนุกองทนุช้ยัพัฒนาสู้ภัยโรคัโคัว่ดิ้-19

ไทยเบฟให้้การสน่บสนนุกองทนุชื่ย่พ่ัฒนาส้้ภ่ยโรค์โค์ว่ดิ้-19 (และ
โรค์ระบาด้ต่ิาง ๆ ) โด้ยได้้มั่อบเงิน จำานว่น 12 ล้านบาท เพ่ั�อนำาไปั
จด่้ซ่�ออปุักรณ์ทางการแพัทย ์อาทิ เค์ร่�อง High Flow Oxygen 
Generators ซึ�งเปัน็อปุักรณ์ทางการแพัทยท่์�มั่่ค์ว่ามั่จำาเปัน็และ
สำาค่์ญในการชื่ว่่ยชื่ว่่ติิ ผู้้้ปัว่่ยภาว่ะห้ายใจล้มั่เห้ลว่ ห้รอ่มั่ภ่าว่ะ
พัรอ่งออกซเิจน รว่มั่ถึึงสน่บสนนุผู้ลิติภ่ณฑ์์ทำาค์ว่ามั่สะอาด้จาก
แอลกอฮอล์ ห้น้ากากอนามั่่ย (Surgical mask) ห้น้ากากอนามั่่ย 
N95 และนำาด่้�มั่ เพ่ั�อส่งมั่อบค์ว่ามั่ชื่ว่่ยเห้ล่อไปัยง่โรงพัยาบาล
สนามั่และโรงพัยาบาลต่ิาง ๆ ท่�ว่ปัระเทศึ

สนับสนนุการจัดั้ทำากรมธรรมป์ีระกันภัยคัุ้มคัรองการ
ติ่ด้เช้ื�อโรคัโคัว่ดิ้-19 สำาห้รบับคุัล้ากรทางการแพทย์

ไทยเบฟ รว่่มั่ก่บมั่ล้นิธสิิรวิ่ฒ่นภ่กด่้ และมั่ล้นิธธิรรมั่าภิบาล
ทางการแพัทย ์สน่บสนนุการจด่้ทำากรมั่ธรรมั่์ปัระก่นภ่ยค์ุ้มั่ค์รอง 
การติิด้เชื่่�อ (โรค์โค์ว่ดิ้-19) สำาห้รบ่บคุ์ลากรทางการแพัทย ์
รว่มั่ถึึงเจา้ห้น้าท่�ท่�เก่�ยว่ข้องท่�ว่ปัระเทศึ จำานว่น 274,000 ค์น 
ซึ�งมั่่ทนุปัระก่นภ่ยรว่มั่ท่�งสิ�นกว่า่ 5,400 ล้านบาท ผู่้านศึน้ย์
ปัฏิบติ่ิการ ศึน้ยบ์รหิ้ารสถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์ 
โค์ว่ดิ้-19 (ศึปัก.ศึบค์.) เพ่ั�อชื่ว่่ยค์ุ้มั่ค์รองและเปัน็ห้ล่กปัระก่น 
ทางสขุภาพั และรว่่มั่สรา้งขว่ญ่กำาล่งใจให้้ก่บท่มั่แพัทยแ์ละ
บคุ์ลากรด้้านสาธารณสขุ
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โคัรงการ “โออชิ้ ิให้้ สู้ภัย COVID-19”

ไทยเบฟ รว่่มั่ก่บ บรษ่ิท โออชิื่ ิกรุป๊ั จำาก่ด้ (มั่ห้าชื่น) ด้ำาเนิน
โค์รงการ “โออชิื่ ิให้้ ส้้ภ่ย COVID-19” ต่ิอเน่�องเปัน็ปัท่ี� 2 เพ่ั�อ 
มั่อบผู้ลิติภ่ณฑ์์อาห้าร เค์ร่�องด่้�มั่โออชิื่ ินำาด่้�มั่ติราชื่า้ง ให้้ก่บ 
7 โรงพัยาบาล ปัระกอบด้้ว่ย โรงพัยาบาลจฬุาลงกรณ์ 
โรงพัยาบาลพัระมั่งกฎุเกล้า โรงพัยาบาลศิึรริาชื่ โรงพัยาบาล
รามั่าธบิด่้ โรงพัยาบาลธรรมั่ศึาสติรเ์ฉีลิมั่พัระเก่ยรติิ โรงพัยาบาล
ราชื่ว่ถ่ิึ และสถึาบ่นบำาราศึนราด้ร้ โด้ยจด่้ส่งอาห้ารและนำาด่้�มั่ 
บรรจใุนติ้้แชื่เ่ยน็ท่�จด่้ต่ิ�งไว่ใ้ห้้บรเิว่ณว่อรด์้ผู้้้ปัว่่ยติิด้เชื่่�อ 
โรค์โค์ว่ดิ้-19 เพ่ั�ออำานว่ยค์ว่ามั่สะด้ว่กแก่บคุ์ลากรทางการแพัทย ์
พัยาบาล เจา้ห้น้าท่�สาธารณสขุ และผู้้ท่้�เก่�ยว่ขอ้งในการด้แ้ลผู้้ป้ัว่่ย

มอบตู่้แช้จ่ัดั้เก็บว่คััซน้

ไทยเบฟ รว่่มั่ก่บสภาอุติสาห้กรรมั่แห่้งปัระเทศึไทย ส่งมั่อบติ้้แชื่่
เพ่ั�อจด่้เก็บว่ค่์ซ่นโค์ว่ดิ้-19 ให้้ก่บสถึานพัยาบาลใน 10 จง่ห้ว่ด่้ห้ล่ก 
เพ่ั�อนำาไปัจด่้เก็บว่ค่์ซ่นโค์ว่ดิ้-19 ได้้แก่ โรงพัยาบาลผู้้้ส้งอายุ
บางขุนเท่ยน กรุงเทพัมั่ห้านค์ร, โรงพัยาบาลแมั่่สอด้ จง่ห้ว่ด่้ติาก, 
โรงพัยาบาลบางเลน จง่ห้ว่ด่้นค์รปัฐมั่, โรงพัยาบาลถึลาง จง่ห้ว่ด่้
ภ้เก็ติ, โรงพัยาบาลสุราษฎรธ์าน่ จง่ห้ว่ด่้สุราษฎรธ์าน่, โรงพัยาบาล
สมั่เด็้จพัระพุัทธเลิศึห้ล้า จง่ห้ว่ด่้สมัุ่ทรสงค์รามั่, โรงพัยาบาล 
พัห้ลพัลพัยุห้เสนา จง่ห้ว่ด่้กาญจนบุร,่ โรงพัยาบาลราชื่บุร ่ 
จง่ห้ว่ด่้ราชื่บุร,่ โรงพัยาบาลพุัทธโสธร จง่ห้ว่ด่้ฉีะเชื่ิงเทรา และ 
โรงพัยาบาลกระบ่� จง่ห้ว่ด่้กระบ่�

จัดั้ตั่�งศนูยฉ้์ด้ว่คััซน้ปีอ้งกันโคัว่ดิ้-19

ไทยเบฟย่งได้้ผู้สานค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บห้อการค้์าไทย และ
กรงุเทพัมั่ห้านค์ร โรงพัยาบาลจฬุาลงกรณ์ สภากาชื่าด้ไทย 
โรงพัยาบาลพัระรามั่ 9 และเฟรเซอรส์ พัรอ็พัเพัอรต่์ิ� ท่�ได้้ให้้การ
สน่บสนนุพ่ั�นท่�ศึน้ยก์ารค้์าสามั่ยา่นมั่ติิรทาว่น์ ห้้างสรรพัสินค้์า
เด้อะ สติรท่ รช่ื่ด้า เอเชื่ย่ท่ค์ เด้อะรเิว่อรฟ์รอ้นท์ ให้้เปัน็ศึน้ยก์ารฉ่ีด้
ว่ค่์ซน่ให้้แก่บคุ์ลากรด่้านห้น้าท่�มั่ห่้น้าท่�ในการปัอ้งก่นและค์ว่บค์มุั่
การแพัรร่ะบาด้เชื่่�อโรค์โค์ว่ดิ้-19 รว่มั่ถึึงค์ณะค์ร้ บุค์ลากร
ทางการศึึกษา ปัระชื่าชื่น ในพ่ั�นท่�กรงุเทพัมั่ห้านค์ร 
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ในปัท่ี�ผู่้านมั่า แมั่ส้ถึานการณ์การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ยง่ไมั่ค่์ล่�ค์ลาย ไทยเบฟก็ยง่ค์งมัุ่ง่มั่่�น “สรา้งสรรค์์และแบง่ปันัค์ณุค่์าจากการ
เติิบโติ” ในด้้านสาธารณสขุเพ่ั�อชื่มุั่ชื่นและส่งค์มั่อยา่งต่ิอเน่�อง เพ่ั�อส่งเสรมิั่สขุภาพัอนาม่ั่ยท่�ด่้ของทกุค์นในส่งค์มั่ไทย เพ่ั�อสน่บสนนุเปัา้ห้มั่าย 
การพ่ัฒนาท่�ย่�งยน่ขององค์์การสห้ปัระชื่าชื่าติิในด้้านการส่งเสรมิั่ค์ว่ามั่เปัน็อย้ท่่�ด่้ของทกุค์น (Good Health and Well-Being) ด้้ว่ยค์ว่ามั่ 
เชื่่�อม่ั่�นว่า่การม่ั่สขุภาพัด่้ ค่์อต้ินทนุท่�ด่้ท่�สดุ้ท่�จะส่งผู้ลให้้ทกุค์นสามั่ารถึสรา้งสรรค์์สิ�งท่�ด่้ อน่เปัน็ปัระโยชื่น์ต่ิอท่�งตินเอง ส่งค์มั่ และปัระเทศึชื่าติิ 

แบง่ปีนัคัณุค่ัา

โรงพัยาบาลสถึาบ่นโรค์ไติภม้ั่ิราชื่นค์รนิทรร์้สึ้กยนิด่้เปัน็อยา่งยิ�ง ท่�ได้้ให้้บรกิารฉ่ีด้ว่ค่์ซน่โค์ว่ดิ้-19  
แก่บคุ์ลากรด่้านห้น้าท่�ทำาห้น้าท่�ในการปัอ้งก่นและค์ว่บค์มุั่การแพัรร่ะบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 และ 
ปัระชื่าชื่นท่�ว่ไปั เพ่ั�อให้้ทกุค์นได้้มั่่ภมิ้ั่ค์ุ้มั่ก่น และลด้อาการรนุแรงห้ากติิด้โรค์โค์ว่ดิ้-19 ท่�งน่�ต้ิอง
ขอขอบค์ณุกระทรว่งสาธารณสขุท่�ได้้จด่้สรรว่ค่์ซน่ให้้ก่บทกุค์น และขอบค์ณุไทยเบฟท่�ชื่ว่่ยสน่บสนนุ
และด้แ้ลให้้ศึน้ยฉ่์ีด้ว่ค่์ซน่ด้ำาเนินอยา่งมั่่ปัระสิทธภิาพั

ค์ณะแพัทยศึาสติรศิ์ึรริาชื่พัยาบาลได้้รบ่การสน่บสนนุแอลกอฮอล์ ห้น้ากากอนามั่่ย surgical mask 
ห้น้ากาก N95 และชื่ดุ้ PPE เพ่ั�อให้้บคุ์ลากรทางการแพัทยไ์ด้้ใชื่ใ้นการปัฏิบ่ติิการด้แ้ลผู้้้ปัว่่ยโรค์โค์ว่ดิ้-19 
ท่�มั่่ค์ว่ามั่ต้ิองการเปัน็จำานว่นมั่าก ทำาให้้สามั่ารถึด้แ้ลผู้้้ปัว่่ยด้้ว่ยค์ว่ามั่มั่่�นใจ ปัลอด้ภ่ย นอกจากน่�ยง่ได้้
รบ่การสน่บสนนุอาห้ารและนำาด่้�มั่สำาห้รบ่ผู้้้ปัว่่ยและบคุ์ลากรทางการแพัทย ์เพ่ั�อเปัน็ขว่ญ่และกำาล่งใจ
ในการปัฏิบติ่ิงานอยา่งเข้มั่แข็ง ท่�งน่�โรงพัยาบาลต้ิองขอขอบค์ณุทางไทยเบฟเปัน็อยา่งสง้ ท่�มั่่ส่ว่น
สน่บสนนุให้้ปัระเทศึพ้ันว่กิฤติจากการระบาด้ของโรค์โค์ว่ดิ้-19 ค์ร่�งน่�

ศ.เก้ยรติ่คัณุ นพ.ธร้ช้ยั ฉันทโรจัน์ศิริ
ผู้้้อำานว่ยการโรงพัยาบาลสถึาบน่โรค์ไติภม้ั่ิราชื่นค์รนิทร์

รศ. นพ.เช้ดิ้ช้ยั นพมณ้จัำารสัเลิ้ศ
รองผู้้้อำานว่ยการโรงพัยาบาลศิึรริาชื่

คัว่ามมุง่มัน่แล้ะก้าว่ต่่อไปี

ศนูยป์ีฏิิบติั่การพิเศษในสถานการณ์โคัว่ดิ้-19

ไทยเบฟได้้จด่้ต่ิ�งศึน้ยป์ัฏิบติ่ิการพิัเศึษในสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 
[ThaiBev COVID-19 Situation Room (TSR)] เพ่ั�อให้้เปัน็
ศึน้ยก์ลางในการติิด้ติามั่ข่าว่สาร และด้ำารงค์ว่ามั่ต่ิอเน่�องทาง 
ธรุกิจของกลุ่มั่ไทยเบฟ ให้้สามั่ารถึผู้ลิติและจด่้ส่งสินค้์าได้้ 
อยา่งต่ิอเน่�องเพ่ัยงพัอก่บค์ว่ามั่ต้ิองการของผู้้้บรโิภค์ และด้แ้ล 
ค์ว่ามั่เปัน็อย้ข่องพัน่กงาน และติระห้น่กถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญของการ 
ชื่ว่่ยเห้ล่อส่งค์มั่และพ่ันธมั่ิติรทางธรุกิจให้้สามั่ารถึฟนัฝา่ก้าว่ข้ามั่ 
สถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ไปัด้้ว่ยก่น 

คัลิ้นิกเทคันิคัการแพทย ์โปีรแล็้บ ว่ภิาว่ด้้ 

ไทยเบฟเล็งเห็้นถึึงค์ว่ามั่สำาค่์ญของการติรว่จห้าผู้้้มั่โ่อกาสในการ
ติิด้เชื่่�อโค์ว่ดิ้-19 จงึได้้ด้ำาเนินการจด่้ต่ิ�งค์ลินิกเทค์นิค์การแพัทย ์ 
โปัรแล็บ ว่ภิาว่ด่้ และเปัดิ้ให้้บรกิารเพ่ั�อเปัน็ศึน้ยใ์นการติรว่จห้าเชื่่�อ 
เพ่ั�อแบง่เบาภาระภาค์รฐ่และชื่ว่่ยลด้การแพัรร่ะบาด้ โด้ยม่ั่ว่ต่ิถึปุัระสงค์์
เพ่ั�อติรว่จค่์ด้กรองพัน่กงาน ขณะเด่้ยว่ก่นห้ากห้น่ว่ยงานภาค์รฐ่
ห้รอ่ปัระชื่าชื่นสนใจสามั่ารถึขอเข้ารบ่บรกิารโด้ยมั่่อต่ิราค่์าบรกิาร
ท่�ติำากว่า่การติรว่จห้าเชื่่�อท่�โรงพัยาบาลเอกชื่นท่�ว่ไปัซึ�งจะชื่ว่่ย
ลด้ค่์าใชื่จ้า่ยได้้ โด้ยข้อมั่ล้ต่ิ�งแต่ิว่น่เปัดิ้ศึน้ย ์เมั่่�อว่น่ท่� 16 เมั่ษายน 
2563 จนถึึงว่น่ท่� 17 พัฤศึจกิายน 2564 มั่่ผู้้้เข้ารบ่การติรว่จท่�งสิ�นกว่า่ 
112,574 ค์น
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การพัฒนาดู้านกีฬา 

ไทยเบฟด้ำาเนินงานด้้านก่ฬาอยา่งต่ิอเน่�องมั่านานกว่า่ 20 ปั ีก่บเปัา้ห้มั่าย
ในการมั่ส่่ว่นรว่่มั่พ่ัฒนาก่ฬาของชื่าติิ ติามั่แนว่คิ์ด้ “สรา้งค์นด้้ว่ยก่ฬา 
สรา้งค์ณุค่์าด้้ว่ย Sportsmanship” ท่�งในสถึานการณ์ปักติิ ห้รอ่ภายใต้ิ
สถึานการณ์ท่�มั่ค่์ว่ามั่เปัล่�ยนแปัลงเกิด้ขึ�น โด้ยเฉีพัาะก่บสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 
ในชื่ว่่ง 2 ปัท่ี�ผู่้านมั่า แต่ิไทยเบฟยง่ค์งก้าว่เดิ้นต่ิอไปัอยา่งมัุ่ง่มั่่�น ในทกุโค์รงการ 
ท่�ได้้รเิริ�มั่ด้ำาเนินการ ส้แ่นว่ทางการพ่ัฒนาก่ฬาอยา่งย่�งยน่



2564 ภารกิจัสำาคััญ

ฟุต่บอล้

การด้ำาเนินงานด้้านก่ฬาฟุติบอลท่�แข็งแกรง่ของไทยเบฟอยา่งต่ิอเน่�องมั่านานกว่า่ 20 ปั ีท่�มั่่ค์ว่ามั่ค์รอบค์ลมุั่ในทกุระด่้บ ต่ิ�งแต่ิระด่้บ
เยาว่ชื่น ระด่้บอาชื่พ่ั ระด่้บชื่าติิ จนถึึงระด่้บสากล อน่เปัน็การเดิ้นทางท่�เค่์ยงข้างก่นมั่าก่บว่งการฟุติบอลของไทยมั่าติลอด้ระยะเว่ลา 
ด่้งกล่าว่ ได้้สะท้อนให้้เห็้นถึึงแนว่ทางพ่ัฒนาท่�ชื่ด่้เจน มั่่ค์ว่ามั่เปัน็ไปัได้้ติามั่เปัา้ห้มั่ายท่�ได้้ว่างไว่ ้ ซึ�งในทกุโค์รงการมั่่ค์ว่ามั่ส่มั่พ่ันธ ์
เก่�ยว่เน่�อง และสามั่ารถึต่ิอยอด้ส้่ค์ว่ามั่สำาเรจ็ให้้ปัรากฏเปัน็จรงิได้้อยา่งชื่ด่้เจน 

9 โค์รงการห้ล่กและอก่ห้ลายโค์รงการยอ่ยในระด่้บเยาว่ชื่นอน่แข็งแกรง่ ท่�ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินการและพ่ัฒนาอยา่งจรงิจง่รว่มั่ถึึง 
การสน่บสนนุว่งการฟุติบอลในระด่้บอาชื่พ่ั ระด่้บชื่าติิ ติลอด้ระยะเว่ลาท่�ผู่้านมั่าจนถึึงปัจัจบุ่นได้้ผู้ลิด้อกออกผู้ล สรา้งค์ว่ามั่สำาเรจ็  
สรา้งค์ว่ามั่สขุให้้ก่บค์นในชื่าติิอยา่งต่ิอเน่�อง

โคัรงการก้ฬาของไทยเบฟ แนว่ทาง / เปีา้ห้มาย คัว่ามสำาเรจ็ั / อปุีสรรคั/ การแก้ไข ในปี ี2564

1 TBFA 
(ThaiBev Football Academy)

โค์รงการฟุติบอลเพ่ั�อเยาว่ชื่นข่�นพ่ั�นฐาน 
โด้ยไมั่่ต้ิองเส่ยค่์าใชื่จ้า่ย เพ่ั�อให้้กระจาย
โอกาสส้่เยาว่ชื่นอยา่งกว่า้งขว่าง รว่มั่ถึึง  
สรา้งสขุภาพัท่�ด่้ ท่�สามั่ารถึพ่ัฒนาส้่
ค์ว่ามั่เปัน็เลิศึ และต่ิอยอด้ส้ก่ารสรา้งอาชื่พ่ั  
โด้ยได้้มั่่การปัรบ่ปัรงุและพ่ัฒนาแนว่ทาง
การด้ำาเนินงานอย้เ่สมั่อ และให้้สอด้ค์ล้อง
ก่บสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ในปัจัจบุ่น

•  70% ของเยาว่ชื่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการ 
มั่่สขุภาพัท่�แข็งแรง ใกล้ชื่ดิ้ค์รอบค์รว่่ 
มั่่ท่กษะในการเล่นฟุติบอลท่�ถึก้ต้ิอง 
และสรา้งโอกาสในการต่ิอยอด้ส้่
ค์ว่ามั่สำาเรจ็ในเส้นทางฟุติบอล

•  จากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ทำาให้้การ
ด้ำาเนินงานและการจด่้สรรงบปัระมั่าณ
เปัน็ไปัด้้ว่ยค์ว่ามั่รอบค์อบ และยง่ชื่ว่่ย
ให้้พ่ัฒนาข่ด้ค์ว่ามั่สามั่ารถึของท่มั่งาน 
พ่ัฒนาว่ธิก่ารและแสว่งห้าค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ
จากทกุฝา่ยท่�เก่�ยว่ข้องอยา่งเห้มั่าะสมั่

2 Chang Mobile Football Clinic  

3 Chang Football Community  

4 Chang Junior Football Team  โค์รงการฟุติบอลเพ่ั�อต่ิอยอด้ส้่
ค์ว่ามั่สำาเรจ็ส้่การเปัน็น่กฟุติบอล
อาชื่พ่ั ท่�ไทยเบฟต้ิองการผู้ล่กด่้นและ
พ่ัฒนาปัระสิทธภิาพั เพ่ั�อสรา้งบคุ์ลากร
ท่�มั่่ค์ณุภาพัให้้ก่บว่งการฟุติบอลไทย
ให้้ปัรากฏเปัน็จรงิ โด้ยการ 

• สรา้งท่มั่ฟุติบอล ฝึกซอ้มั่ ฝึกอบรมั่ 
เพ่ั�อการแข่งข่นแบบมั่่ออาชื่พ่ั

• แสว่งห้าเยาว่ชื่นค์ณุภาพัจากทกุ
ภม้ั่ิภาค์ท่�ว่ปัระเทศึ เพ่ั�อเข้าโค์รงการ
พ่ัฒนาอยา่งเขม้ั่ข้น

• สรา้งท่ว่รน์าเมั่นต์ิเพ่ั�อสรา้ง
ปัระสบการณ์ และสานฝนัการเปัน็ 
น่กฟุติบอลอาชื่พ่ั 

• 30% ของเยาว่ชื่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการ
อยา่งต่ิอเน่�อง สามั่ารถึพ่ัฒนา
ต่ิอยอด้ส้่เส้นทางน่กฟุติบอลอาชื่พ่ัใน
ระด่้บต่ิาง ๆ รว่มั่ถึึงการเปัน็บคุ์ลากร
สายต่ิาง ๆ ในว่งการก่ฬา

•  ค์ว่ามั่สำาเรจ็ในเชื่งิปัรมิั่าณยง่ค์งเท่าเดิ้มั่ 
ด้้ว่ยข้อจำาก่ด้ต่ิาง ๆ และได้้มั่ก่าร
พ่ัฒนาในเชื่งิค์ณุภาพัเพิั�มั่มั่ากขึ�น

•  โค์รงการฟุติบอลท่�ไทยเบฟได้้
ด้ำาเนินการ ถ่ึอเปัน็ต้ินแบบให้้ก่บห้ลาย
องค์์กร เพ่ั�อรว่่มั่ก่นสรา้งค์ว่ามั่สำาเรจ็ 
ให้้ก่บว่งการฟุติบอลของชื่าติิ

•  ภาพัล่กษณ์ของชื่า้งในว่งการฟุติบอล
ยง่ค์งแข็งแกรง่ในลำาด่้บต้ิน ๆ  
ของเมั่่องไทย

5 Chang Advance Football 
Clinic  

6 Chang Junior Cup  

7 Chang Junior Cup – Road to 
England

8 Chang Soccer School  

9 Assumption College  
Thonburi Football School   
Academy
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ภายใต้ิสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ท่�เกิด้ขึ�นในชื่ว่่ง 2 ปัท่ี�ผู่้านมั่า มั่่ผู้ลให้้ 
การด้ำาเนินโค์รงการฟุติบอลมั่่การปัรบ่เปัล่�ยนร้ปัแบบ เพ่ั�อให้้เกิด้
ค์ว่ามั่ปัลอด้ภ่ยแก่บุค์ค์ลผู้้้รว่่มั่โค์รงการ อาทิ

 •  การให้้ค์ว่ามั่ร้ภ้าค์ทฤษฎ่และภาค์ปัฏิบ่ติิท่�เห้มั่าะสมั่ก่บ
สถึานการณ์ผู่้านชื่อ่งทางออนไลน์ต่ิาง ๆ ในชื่ว่่งท่�เกิด้
การระบาด้ในว่งกว่า้ง เพ่ั�อให้้เปัน็ไปัติามั่แนว่ทาง และ
มั่าติรการสาธารณสขุของภาค์รฐ่

 • การจำาก่ด้บคุ์ค์ลผู้้้เข้ารว่่มั่โค์รงการในแต่ิละพ่ั�นท่� ให้้เปัน็  
  ไปัติามั่ปัระกาศึของ ศึบค์.ในแต่ิละชื่ว่่งเว่ลา

 • การเพิั�มั่มั่าติรการรก่ษาสขุภาพัอนามั่่ย เชื่น่ การติรว่จว่ด่้ 
  อณุห้ภม้ั่ิ การติรว่จห้าเชื่่�อโค์ว่ดิ้-19 แบบ ATK ฯลฯ

 • การให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บพ่ันธมั่ิติรในว่งการก่ฬา ในการ 
  เข้ารบ่การติรว่จห้าเชื่่�อโค์ว่ดิ้-19 ณ ศึน้ยต์ิรว่จโค์ว่ดิ้ 

 •  ไทยเบฟ ฟุต่บอล้ อคัาเด้ม้ ่
(ThaiBev Football Academy) 
การเขา้ส้ป่ัท่ี� 12 ของโค์รงการฝกึอบรมั่ท่กษะการเล่นฟุติบอล
ท่�ถึก้ต้ิองติามั่มั่าติรฐานสากลให้้ก่บเยาว่ชื่น โด้ยไมั่คิ่์ด้
ค่์าใชื่จ้า่ย ยง่ค์งด้ำาเนินงานต่ิอไปัท่ามั่กลางสถึานการณ์ทาง
ด้้านสาธารณสขุท่�เค์รง่ค์รด่้ ติามั่มั่าติรการปัอ้งก่นโค์ว่ดิ้-19 
ของรฐ่ โด้ยไทยเบฟให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญท่�งในด้้านการพ่ัฒนา
ก่ฬาฟุติบอล และค์ว่ามั่ปัลอด้ภ่ยด้้านสขุภาพัของเยาว่ชื่น มั่่
การเพิั�มั่มั่าติรการด้้านสาธารณสขุด้แ้ลสขุอนามั่ย่และว่ธิก่าร
ฝกึอบรมั่ให้้เห้มั่าะสมั่ก่บสถึานการณ์ เพ่ั�อค์ว่ามั่ต่ิอเน่�องใน
การพ่ัฒนาก่ฬาฟุติบอลให้้ก่บเยาว่ชื่น

 •  โคัรงการช้า้ง โมบายล์้ ฟุต่บอล้ คัลิ้นิก 
(Chang Mobile Football Clinic) 
ปัท่ี� 8 ของ Chang Mobile Football Clinic ซึ�งเปัน็
โค์รงการกระจายโอกาสในการให้้ค์ว่ามั่ร้ด้้้านก่ฬาฟุติบอล
แก่เยาว่ชื่นในพ่ั�นท่�ห่้างไกล ซึ�งเปัน็ค์ว่ามั่แข็งแกรง่ของ
โค์รงการท่�ได้้ด้ำาเนินงานอยา่งต่ิอเน่�อง จนเปัน็ต้ินแบบใน
การทำาค์ลินิกฟุติบอลแบบมั่าติรฐานให้้ก่บเยาว่ชื่นท่�ว่
ปัระเทศึ โด้ยไทยเบฟมั่่เปัา้ห้มั่ายท่�จะด้ำาเนินโค์รงการอยา่ง
ท่�ว่ถึึงท่�ง 76 จง่ห้ว่ด่้ เพ่ั�อการสรา้งรากฐานท่�มั่่�นค์ง สรา้ง
แรงบ่นด้าลใจ และชื่ว่่ยสานค์ว่ามั่ฝนัของเยาว่ชื่นไทยท่�ว่
ปัระเทศึท่�ต้ิองการเปัน็น่กฟุติบอลอาชื่พ่ั แมั่้สถึานการณ์
การแพัรก่ระจายของโรค์โค์ว่ดิ้-19 จะมั่ผู่้ลให้้ต้ิองปัรบ่เปัล่�ยน
ว่ธิก่ารและแนว่ทางในการด้ำาเนินโค์รงการ แต่ิยง่ค์งสรา้ง
ค์ว่ามั่ต่ิอเน่�องและเพิั�มั่ปัระสิทธภิาพัของโค์รงการ

 •  โคัรงการช้า้งซอคัเกอร ์สกลู้ แล้ะโคัรงการช้า้งเผือก 
ของโรงเรย้นอสัสัมช้ญัธนบรุ้
ท่�ง 2 โค์รงการ ค่์อค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อระห้ว่า่งไทยเบฟก่บ
โรงเรย่นอส่ส่มั่ชื่ญ่ธนบรุ ่เพ่ั�อค่์ด้เล่อกน่กฟุติบอลเยาว่ชื่น 
รุน่อาย ุ10 ปั ีท่�มั่่ค์ว่ามั่สามั่ารถึจากทกุภม้ั่ิภาค์ท่�ว่ปัระเทศึ  
เข้ารบ่ทนุ “ชื่า้งเผู่้อก” ท่�จะได้้รบ่การศึึกษาและฝึกฝน
ท่กษะการเล่นฟุติบอลฟร ่จนจบมั่่ธยมั่ศึึกษาปัท่ี� 6  
ซึ�งในปั ี2564 มั่่เยาว่ชื่นเข้ารว่่มั่โค์รงการกว่า่ 5,000 ค์น 
ท่�ง 2 โค์รงการมั่่ค์ว่ามั่ต่ิอเน่�องและแข็งแกรง่ สามั่ารถึ
สรา้งน่กฟุติบอลอาชื่พ่ัท่�มั่่ค์ณุภาพัและมั่ช่ื่่�อเส่ยงให้้ก่บ
ว่งการฟุติบอลไทยมั่ากกว่า่ 200 ค์น ในระยะเว่ลา 10 ปั ี
ท่�ผู่้านมั่า น่บเปัน็โค์รงการท่�สามั่ารถึสรา้งบคุ์ลากร
ท่�มั่่ค์ณุภาพัให้้ก่บปัระเทศึผู่้านก่ฬาฟุติบอลได้้อยา่ง
มั่่ปัระสิทธภิาพั และจะยง่ค์งด้ำาเนินการต่ิอไปัอยา่ง
มั่่พ่ัฒนาการและมั่่แบบแผู้น
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กอล์้ฟ

กอล์ฟค่์อห้นึ�งในก่ฬาสำาค่์ญท่�ไทยเบฟเล็งเห็้นว่า่ จะทำาให้้เกิด้การพ่ัฒนาบคุ์ลากรท่�มั่่ค์ณุภาพัให้้ก่บส่งค์มั่ไทย ด้้ว่ยกอล์ฟเปัน็ก่ฬาท่�ต้ิอง
ใชื่ส้มั่าธคิ์ว่บค์มุั่จติิใจและค์ว่ามั่ชื่ำานาญ จากการด้ำาเนินงานมั่านานกว่า่ 10 ปั ีก่บ 3 โค์รงการสำาค่์ญ ท่�มั่่ระบบการพ่ัฒนาอยา่งเปัน็ข่�นติอน
ท่�ชื่ด่้เจน 

ฟกิเกอรส์เก็ต่แล้ะสปีดี้สเก็ต่ติ่�ง 
(Figure Skate & Speed Skating)

ก้าว่ส้่ปัท่ี� 9 ก่บการสน่บสนนุก่ฬาฟิกเกอรส์เก็ติ ก่ฬาสากล 
ท่�เต็ิมั่ไปัด้้ว่ยค์ว่ามั่ท้าทาย ท่�มั่่ท่�งค์ว่ามั่ยากและค์ว่ามั่งด้งามั่  
จนได้้รบ่ค์ว่ามั่นิยมั่มั่ากขึ�นเปัน็ลำาด่้บในกลุ่มั่เยาว่ชื่นไทย 
จากจำานว่นผู้้้เข้ารบ่การฝึกฝนและรว่่มั่การแข่งข่นในระด่้บต่ิาง ๆ 
อก่ท่�งเห้ล่าน่กก่ฬายง่มั่่ผู้ลงานยอด้เย่�ยมั่ท่�งในระด่้บอาเซย่น   
เอเชื่ย่ และระด่้บโลก ซึ�งเปัน็ค์ว่ามั่สำาเรจ็อยา่งเห้น่อค์ว่ามั่ค์าด้ห้มั่าย 
ท่�ไทยเบฟมัุ่่งห้ว่ง่ท่�จะให้้การสน่บสนนุอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไปั 
เพ่ั�อการมั่ส่่ว่นรว่่มั่ในการพ่ัฒนาบคุ์ลากรของว่งการก่ฬาปัระเภทน่� 
ส้่ค์ว่ามั่สำาเรจ็ในระด่้บสากล

นักก้ฬากอล์้ฟ โคัรงการไทยเบฟ ไทยทาเล้้นท์ 
(ThaiTalent Golfers)

ก่ฬากอล์ฟเปัน็ห้นึ�งในก่ฬาอาชื่พ่ัท่�มั่่น่กกอล์ฟไทยได้้สรา้ง
ชื่่�อเส่ยงในระด่้บโลกอยา่งต่ิอเน่�อง ไทยเบฟโด้ยเค์ร่�องด่้�มั่ติราชื่า้ง 
ได้้เล็งเห็้นถึึงค์ว่ามั่สามั่ารถึของเยาว่ชื่นไทยท่�มั่่ศ่ึกยภาพัพัอท่�จะ
ก้าว่ไปัส้่ระด่้บโลกได้้ ห้ากได้้รบ่การส่งเสรมิั่อยา่งจรงิจง่ จงึเกิด้
โค์รงการเพ่ั�อการพ่ัฒนาขึ�นมั่ากมั่าย จนเกิด้น่กก่ฬากอล์ฟอาชื่พ่ั
ไทยเบฟ-ไทยทาเลนท์ ซึ�งเปัน็น่กก่ฬากอล์ฟฝีมั่่อด่้ในระด่้บเยาว่ชื่น
ท่�ได้้รบ่การค่์ด้เล่อกเข้ารว่่มั่โค์รงการ ThaiTalent Golfers 
ซึ�งติลอด้ระยะเว่ลากว่า่ 10 ปัท่ี�ผู่้านมั่า มั่น่่กกอล์ฟในส่งก่ด้  
25 ค์น ท่�ได้้ให้้การสน่นสนนุท่�งการฝึกซอ้มั่และการเข้าแข่งข่น
ท่�งในปัระเทศึและต่ิางปัระเทศึ โด้ยมั่่ปัรช่ื่ญาห้ล่กในการ 
สรา้งน่กกอล์ฟ 3 ปัระการ ค่์อ “เก่ง .. ด่้ .. ฮโ่ร”่ ซึ�งมั่่เปัอรเ์ซน็ต์ิ
ค์ว่ามั่สำาเรจ็ถึึง 60% จากจำานว่นน่กกอล์ฟ 25 ค์น โด้ยน่กกอล์ฟ 
3 ค์น ได้้พ่ัฒนาจนเปัน็น่กกอล์ฟอาชื่พ่ัในระด่้บ Asian Tour และ
อก่ 10 ค์น เปัน็น่กกอล์ฟในระด่้บ Top ของไทย

โคัรงการ แนว่ทาง / เปีา้ห้มาย คัว่ามสำาเรจ็ั / อปุีสรรคั / การแก้ไข ในปี ี2564

1 Chang Thailand Junior 
Golf Circuit

การแขง่ข่นกอล์ฟในระด่้บเยาว่ชื่นรุน่อายตุ่ิาง ๆ 
เพ่ั�อสรา้งปัระสบการณ์และรากฐานท่�แข็งแรง

มั่น่่กกอล์ฟเข้ารว่่มั่การแข่งขน่ 1,000 ค์นต่ิอปั ี
ซึ�งมั่แ่นว่โน้มั่มั่ากขึ�นทกุปั ี(เฉีพัาะในปั ี2564  
ไมั่ม่ั่ก่ารแขง่ขน่เน่�องจากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19) 

2 Chang Thailand Junior 
Golf Clinic

การอบรมั่เทค์นิค์การเล่นกอล์ฟให้้ก่บเยาว่ชื่น
ท่�ได้้รบ่การค่์ด้เล่อกจาก Golf Circuit โด้ย
โปัรกอล์ฟระด่้บโลก

โค์รงการท่�มั่่ปัระสิทธภิาพั จนได้้รบ่การยอมั่รบ่
จากน่กกอล์ฟท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการ (ในปั ี2564 
ไมั่่มั่่การจด่้ เน่�องจากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19)

3 ThaiTalent Golfers การค่์ด้เล่อกน่กกอล์ฟจาก Circuit / Clinic ท่�
มั่่ฝีมั่่อด่้เข้าโค์รงการ เพ่ั�อส่งเสรมิั่และพ่ัฒนา
ให้้เปัน็น่กกอล์ฟอาชื่พ่ัในระด่้บโลก

25 น่กก่ฬากอล์ฟท่�อย้ใ่นโค์รงการ ได้้รบ่
ค์ว่ามั่สำาเรจ็ในการเทิรน์โปัรเปัน็น่กกอล์ฟ
อาชื่พ่ัท่�งห้มั่ด้ และเปัน็น่กกอล์ฟในระด่้บ 
Asian Tour 3 ค์น และในระด่้บ Top ของ
ปัระเทศึ 10 ค์น

177บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



บาสเกต่บอล้ (Basketball)

ไทยเบฟก่บการสน่บสนนุก่ฬาบาสเกติบอลของไทยเปัน็ปัท่ี� 9 ด้้ว่ยค์ว่ามั่ท้าทายภายใต้ิสถึานการณ์ด้้านสาธารณสขุในรอบปัท่ี�ผู่้านมั่า  
ซึ�งท่มั่บาสเกติบอลและน่กก่ฬายง่ค์งสรา้งผู้ลงานการแข่งขน่ในระด่้บแชื่มั่ปัข์องปัระเทศึห้ลายรายการ รว่มั่ถึึงได้้รบ่ค์ว่ามั่สนใจจาก
สโมั่สรบาสเกติบอลล่กต่ิางปัระเทศึ ในการดึ้งน่กก่ฬาไทยเข้ารว่่มั่ท่มั่  ไทยเบฟก่บการส่งเสรมิั่ก่ฬาบาสเกติบอลยง่ค์งด้ำาเนินการต่ิอไปั
อยา่งมั่่แบบแผู้น เพ่ั�อพ่ัฒนาน่กก่ฬาให้้มั่่ค์ว่ามั่แข็งแกรง่ แม่ั่นยำา และมั่่การเค์ล่�อนไห้ว่รา่งกายท่�รว่ด้เรว็่ ก้าว่ส้่การเปัน็น่กบาสเกติบอล
ในระด่้บสากลต่ิอไปั

คัว่ามมุง่ม่ันแล้ะคัว่ามสำาเรจ็ั

ค์ว่ามั่สำาเรจ็ของโค์รงการก่ฬาต่ิาง ๆ ท่�ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินการมั่าอยา่งต่ิอเน่�อง ด้้ว่ยนโยบายท่�ได้้กำาห้นด้ไว่อ้ยา่งชื่ด่้เจน ภายใต้ิสถึานการณ์
และอปุัสรรค์ต่ิาง ๆ ซึ�งปัระสิทธผิู้ลก็ยง่ค์งปัรากฏให้้เห็้นอยา่งต่ิอเน่�องในแต่ิละปัขีองการด้ำาเนินงาน เพ่ั�อเปัา้ห้มั่ายของการมั่่ส่ว่นรว่่มั่ในการ
พ่ัฒนาอยา่งย่�งยน่ให้้ก่บว่งการก่ฬา

โคัรงการก้ฬาของไทยเบฟ แนว่ทาง / เปีา้ห้มาย คัว่ามสำาเรจ็ั / อปุีสรรคั / การแก้ไข ปี ี2564

Youth football
•  ThaiBev Football  
 Academy
•  Chang Mobile Football  
 Clinic
 •  Chang Football  
 Community

ก่ฬาฟุติบอลเพ่ั�อเยาว่ชื่นทกุโค์รงการจะยง่ค์ง
ด้ำาเนินงานอยา่งต่ิอเน่�อง และปัรบ่ปัรงุแนว่ทาง
ให้้เปัน็ไปัติามั่มั่าติรฐานสากลอย้เ่สมั่อ ท่�งยง่
ได้้ปัรบ่ปัรงุการด้ำาเนินงานให้้สอด้ค์ล้องก่บการ
สาธารณสขุ ติลอด้ระยะเว่ลาของสถึานการณ์
โค์ว่ดิ้-19 ในปัจัจบุ่น

ก่อนสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 โค์รงการฟุติบอล
เพ่ั�อเยาว่ชื่นของไทยเบฟปัระสบค์ว่ามั่สำาเรจ็อยา่ง
น่าภม้ั่ิใจ

 70% ของเยาว่ชื่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการอยา่ง
สมั่ำาเสมั่อ จะมั่่สขุภาพัรา่งกายท่�แข็งแรงสมั่บร้ณ์ 
มั่่ท่กษะในการเล่นฟุติบอลท่�ถึก้ต้ิอง 
และมั่่เทค์นิค์ท่�ด่้สามั่ารถึต่ิอยอด้ไปัส้่ค์ว่ามั่สำาเรจ็   
ใกล้ชื่ดิ้ค์รอบค์รว่่ ซึ�งเปัน็ปัระโยชื่น์ข่�นพ่ั�นฐาน
ของส่งค์มั่ไทย

จากสถึานการณ์โรค์โค์ว่ดิ้-19 ทำาให้้ต้ิองห้ยดุ้ 
ด้ำาเนินงานเปัน็ชื่ว่่ง ๆ จงึเปัน็ชื่ว่่งท่�ต้ิองมั่่การ 
ปัรบ่แผู้นงาน เพ่ั�อให้้เกิด้ปัระสิทธภิาพัมั่ากขึ�น 
ภายใต้ิข้อจำาก่ด้ต่ิาง ๆ เชื่น่ งบปัระมั่าณ 
ปัระสิทธภิาพัของบคุ์ลากร แสว่งห้าค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ 
จากพ่ันธมั่ิติร และค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อจากจติิอาสา  
(ผู้้้ปักค์รอง ค์ร-้อาจารย ์ผู้้้นำาท้องถิึ�น)  
ซึ�งท่มั่งานสามั่ารถึพ่ัฒนาว่ธิก่ารและแสว่งห้า
ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ จนลลุ่ว่งไปัด้้ว่ยด่้ เปัน็การสรา้ง
ปัระสิทธภิาพัให้้ก่บท่มั่งานอก่ด้้ว่ย
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Chang Junior
•  Chang Junior Football 

Team
• Chang Soccer School
• "โค์รงการชื่า้งเผู่้อก”  
 รร.อส่ส่มั่ชื่ญ่ธนบรุ่

โค์รงการต่ิอยอด้เพ่ั�อสรา้งค์ว่ามั่สำาเรจ็ส้่การเปัน็ 
น่กก่ฬาอาชื่พ่ัถ่ึอเปัน็เปัา้ห้มั่ายสำาค่์ญท่�ไทยเบฟ 
จะผู้ล่กด่้นและปัรบ่ปัรงุมั่าติรฐานและปัระสิทธภิาพั 
ในการด้ำาเนินงาน เพ่ั�อสรา้งบคุ์ลากรท่�มั่่ค์ณุภาพั
สำาห้รบ่ว่งการฟุติบอลไทยให้้ปัรากฏเปัน็จรงิ 

30% ของเยาว่ชื่นท่�เข้ารว่่มั่โค์รงการในแต่ิละปั ี
สามั่ารถึพ่ัฒนาส้่การเปัน็น่กฟุติบอลอาชื่พ่ัใน
สโมั่สรฟุติบอลระด่้บต่ิาง ๆ  

อก่ 20% ใชื่ค้์ว่ามั่ร้ ้ค์ว่ามั่สามั่ารถึต่ิอยอด้ส้่การ
เปัน็บคุ์ลากรในว่งการฟุติบอล เชื่น่ ผู้้้ฝึกสอน   
ผู้้้จด่้การแข่งข่น ผู้้้ต่ิด้สิน ผู้้้ส่�อข่าว่ก่ฬา  
น่กธรุกิจด้้านก่ฬา ฯลฯ ในปัจัจบุ่นถ่ึอว่า่ 
ภาพัล่กษณ์ของไทยเบฟและเค์ร่�องด่้�มั่ติราชื่า้ง 
ค่์อผู้้้นำาในว่งการฟุติบอล

โค์รงการเพ่ั�อการสน่บสนนุก่ฬา
ฟุติบอลในระด่้บอาชื่พ่ั 
• สมั่าค์มั่ก่ฬาฟุติบอลแห่้ง 
 ปัระเทศึไทยฯ
• สโมั่สรฟุติบอลอาชื่พ่ั
•  การแข่งข่นฟุติบอลอาชื่พ่ั                 

2 รายการ

ฟุติบอลอาชื่พ่ัยง่ค์งเปัน็เปัา้ห้มั่ายท่�ไทยเบฟ 
สน่บสนนุและให้้ค์ว่ามั่สำาค่์ญอยา่งต่ิอเน่�อง  
เพ่ั�อเปัน็เส้นทางให้้ก่บเยาว่ชื่นก้าว่ส้่การเปัน็ 
น่กฟุติบอลอาชื่พ่ัของว่งการฟุติบอลไทย 

ในชื่ว่่ง 10 ปั ีท่�ผู่้านมั่า ว่งการฟุติบอลอาชื่พ่ั 
ของไทยมั่ค่์ว่ามั่เข้มั่แขง็และมั่ม่ั่ล้ค่์าสง้ท่�สดุ้ใน 
เอเชื่ย่ติะว่น่ออกเฉ่ียงใต้ิ (ข้อมั่ล้จาก AFC และ
การปัระเมิั่นจากผู้้ใ้ห้้การสน่บสนนุทกุติราสินค้์า
ท่�เก่�ยว่ข้องก่บว่งการฟุติบอลของอาเซย่น)

สิ�งสำาค่์ญท่�ไทยเบฟได้้รบ่ค่์อ ภาพัล่กษณ์ท่�ด่้ 
ขององค์์กร ท่�ไมั่่เค์ยทอด้ทิ�งว่งการฟุติบอลไทย 
“เพัราะไมั่่ใชื่แ่ค่์เพ่ัยงฟุติบอลไทย แต่ิเพ่ั�อค์นไทย
ท่�งชื่าติิ” ติลอด้เส้นทางท่�ผู่้านมั่ามั่่การปัรบ่ปัรงุ
พ่ัฒนาการทำางานของท่มั่งานให้้เข้มั่ข้น เข้าถึึง
ขอ้มั่ล้อยา่งแท้จรงิ สรา้งบคุ์ลากรท่�มั่ป่ัระสิทธภิาพั 
ในการด้ำาเนินงานและสรา้งค์ว่ามั่ส่มั่พ่ันธท่์�ด่้ 
ก่บห้น่ว่ยงานต่ิาง ๆ ในว่งการฟุติบอลไทย  
เพ่ั�อปัระโยชื่น์ในการด้ำาเนินงานด้้านต่ิาง ๆ  
ของไทยเบฟ

โค์รงการก่ฬาฟิกเกอรส์เก็ติและ 
สปัดี้สเก็ติติิ�ง (ก่ฬาฤด้ห้้นาว่)
•  สน่บสนนุสมั่าค์มั่ก่ฬา

ฟิกเกอรส์เก็ติและ
สปัดี้สเก็ติติิ�ง

สน่บสนนุและสรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บสมั่าค์มั่
รว่มั่ถึึงชื่ว่่ยปัระชื่าส่มั่พ่ันธเ์พ่ั�อสรา้งการรบ่ร้ส้้่
สาธารณชื่น เพ่ั�อการเติิบโติและค์ว่ามั่สำาเรจ็ของ
ก่ฬาฟิกเกอรส์เก็ติฯ ของไทย ซึ�งไทยเบฟเปัน็
เพ่ัยงองค์์กรเด่้ยว่ท่�สน่บสนนุก่ฬาฟิกเกอรส์เก็ติ

การรเิริ�มั่เข้าไปัสน่บสนนุก่ฬาฟิกเกอรส์เก็ติฯ 
ของไทยเบฟ  ในระยะเว่ลา 6 ปั ีทำาให้้เกิด้
ค์ว่ามั่เปัล่�ยนแปัลงในทิศึทางท่�ด่้ยิ�งขึ�นทำาให้้
สมั่าค์มั่ฯ เกิด้ค์ว่ามั่พัรอ้มั่และเขม้ั่แข็ง เชื่น่ 
สถึานท่�ฝึกซอ้มั่ ค์ณุภาพัของโค้์ชื่ ปัรมิั่าณ 
การเข้ารว่่มั่การแขง่ขน่ในระด่้บต่ิาง ๆ เพิั�มั่มั่ากขึ�น 
ทำาให้้มั่จ่ำานว่นเยาว่ชื่นท่�สนใจเข้ารว่่มั่ในก่ฬา 
ฟิกเกอรส์เก็ติเพิั�มั่ขึ�นอยา่งชื่ด่้เจน มั่่ระบบ
พ่ัฒนาน่กก่ฬาติามั่มั่าติรฐานสากล  
จนสรา้งค์ว่ามั่สำาเรจ็ในก่ฬาซเ่กมั่ส์ 2 ปัซีอ้น 
(2017 / 2019) ก่บรางว่ล่ 2 เห้รย่ญทอง และ 
ยง่ได้้สิทธิ�ไปัแข่งข่นก่ฬาโอลิมั่ปักิ ฤด้ห้้นาว่  
ปั ี2021 อยา่งน่าภาค์ภม้ั่ิใจ
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โค์รงการก่ฬาบาสเกติบอล สน่บสนนุท่มั่สโมั่สรบาสเกติบอลอาชื่พ่ั “ไฮเทค์” 
ท่�มั่่ผู้ลงานอบ่ด่้บท่� 1 ของบาสเกติบอลอาชื่พ่ัของ
ไทย และในระด่้บเอเชื่ย่ ท่�งยง่รว่่มั่มั่่อก่บสโมั่สร 
ไฮเทค์ในการเปัดิ้การฝึกอบรมั่บาสเกติบอล 
ข่�นพ่ั�นฐานให้้ก่บเยาว่ชื่นเปัน็ปัระจำาทกุปั ี 

10 ปั ีในการรว่่มั่สน่บสนนุก่ฬาบาสเกติบอล 
ได้้เกิด้ผู้ลสำาเรจ็ก่บรางว่ล่ต่ิาง ๆ ท่�งในระด่้บ
ปัระเทศึและเอเชื่ย่ท่�สโมั่สรได้้รบ่อยา่งต่ิอเน่�อง
เสมั่อมั่า ถ่ึอเปัน็สโมั่สรบาสเกติบอลอาชื่พ่ั
ชื่่�นแนว่ห้น้าของไทยท่�มั่่บคุ์ค์ลท่�ว่ไปัร้จ้ก่และ
ชื่่�นชื่มั่ ท่�งยง่สรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการฝึกอบรมั่
ให้้ค์ว่ามั่ร้ใ้นการเล่นบาสเกติบอลให้้ก่บเยาว่ชื่น 
ซึ�งได้้รบ่ค์ว่ามั่สนใจอยา่งต่ิอเน่�องทกุปั ีโด้ย 
แต่ิละปัมีั่่เยาว่ชื่นเข้ารบ่การฝึกกว่า่ 600 ค์น  
เต็ิมั่กำาล่งปัระสิทธภิาพัของผู้้้ฝึกสอนและ
น่กบาสเกติบอลอาชื่พ่ัของไฮเทค์ ท่�ได้้เข้ารว่่มั่ใน
การฝึกอบรมั่ทกุค์ร่�ง เปัน็การสรา้งส่ส่นและเปัน็
แรงบ่นด้าลใจแก่เยาว่ชื่น เพ่ั�อรว่่มั่ก่นสรา้งให้้
ก่ฬาบาสเกติบอลไทยแข็งแกรง่และกล่บมั่าได้้รบ่
ค์ว่ามั่นิยมั่ในว่งกว่า้งด่้งเชื่น่ในอด่้ติท่�ผู่้านมั่า

โค์รงการพ่ัฒนาก่ฬากอล์ฟ
เพ่ั�อเยาว่ชื่น
•  Chang Thailand Junior 

Golf Circuit
•  Chang Thailand Junior 

Golf Clinic

ยง่ค์งมัุ่่งมั่่�นท่�จะด้ำาเนินโค์รงการ เพ่ั�อเปัา้ห้มั่าย 
ในการสรา้งและพ่ัฒนาเยาว่ชื่นส้่การเปัน็ 
น่กกอล์ฟอาชื่พ่ัในระด่้บสากล

ปั ี2564 ไมั่่มั่่การจด่้การแข่งข่นและการเปัดิ้
ค์ลินิกกอล์ฟ เน่�องจากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 

• ThaiTalent Golfers ค่์ด้เล่อกน่กก่ฬากอล์ฟเยาว่ชื่นเข้าส่งก่ด้ 
ThaiBev ThaiTalent Golfers เพ่ั�อสน่บสนนุ 
การฝึกซอ้มั่และเข้าแข่งข่นในรายการต่ิาง ๆ 

25 ค์น ของน่กกอล์ฟในส่งก่ด้ ได้้พ่ัฒนาจนไปัส้่
การเปัน็น่กกอล์ฟระด่้บ Asian Tour 3 ค์น เปัน็
น่กกอล์ฟระด่้บ Top ของไทย 10 ค์น ซึ�งถ่ึอเปัน็ 
เปัอรเ์ซน็ต์ิค์ว่ามั่สำาเรจ็ถึึง 60% 

โค์รงการก่ฬาว่อลเลยบ์อล 
•  Volleyball Clinic:  

Your Way
•  estCola U16 

Championship
• สมั่าค์มั่ก่ฬาว่อลเลยบ์อลฯ

35 ปั ีของค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการพ่ัฒนาก่ฬา
ว่อลเลยบ์อล ทำาให้้ก้าว่ขึ�นมั่าอย้ใ่นระด่้บนานาชื่าติิ 
และจะยง่ค์งสน่บสนนุอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไปั 
เพ่ั�อสรา้งน่กก่ฬารุน่ให้มั่่ห้มั่นุเว่ย่นส่บเปัล่�ยน 
เพ่ั�อค์ว่ามั่ย่�งยน่ของว่งการก่ฬาว่อลเลยบ์อลไทย

50% ของน่กก่ฬาว่อลเลยบ์อลเยาว่ชื่น ได้้พ่ัฒนา
ต่ิอยอด้ส้่การเปัน็น่กก่ฬาอาชื่พ่ั และอก่ 10%  
เข้าส้่ว่งการว่อลเลยบ์อลในห้น้าท่�ต่ิาง ๆ เชื่น่  
โค้์ชื่ เจา้ห้น้าท่�ในระด่้บปัระเทศึและต่ิางปัระเทศึ  
โด้ยผู้ลงานว่อลเลยบ์อลห้ญิงของไทยอย้ใ่น 
อน่ด่้บท่� 14 ของโลก 

โค์รงการก่ฬาเทนนิส เปัน็การด้ำาเนินงานเพ่ั�อมัุ่่งเน้นการพ่ัฒนา
ให้้เกิด้ค์ว่ามั่สอด้ค์ล้องท่�งในระด่้บเยาว่ชื่น – 
มั่ห้าว่ทิยาล่ย – อาชื่พ่ั

30% ของเยาว่ชื่นในระด่้บต่ิาง ๆ ท่�เข้ารว่่มั่
โค์รงการ จะมั่่เส้นทางส้่การเปัน็น่กก่ฬาเทนนิส
อาชื่พ่ั
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โค์รงการก่ฬาบาสเกติบอล สน่บสนนุท่มั่สโมั่สรบาสเกติบอลอาชื่พ่ั “ไฮเทค์” 
ท่�มั่่ผู้ลงานอบ่ด่้บท่� 1 ของบาสเกติบอลอาชื่พ่ัของ
ไทย และในระด่้บเอเชื่ย่ ท่�งยง่รว่่มั่มั่่อก่บสโมั่สร 
ไฮเทค์ในการเปัดิ้การฝึกอบรมั่บาสเกติบอล 
ข่�นพ่ั�นฐานให้้ก่บเยาว่ชื่นเปัน็ปัระจำาทกุปั ี 

10 ปั ีในการรว่่มั่สน่บสนนุก่ฬาบาสเกติบอล 
ได้้เกิด้ผู้ลสำาเรจ็ก่บรางว่ล่ต่ิาง ๆ ท่�งในระด่้บ
ปัระเทศึและเอเชื่ย่ท่�สโมั่สรได้้รบ่อยา่งต่ิอเน่�อง
เสมั่อมั่า ถ่ึอเปัน็สโมั่สรบาสเกติบอลอาชื่พ่ั
ชื่่�นแนว่ห้น้าของไทยท่�มั่่บคุ์ค์ลท่�ว่ไปัร้จ้ก่และ
ชื่่�นชื่มั่ ท่�งยง่สรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการฝึกอบรมั่
ให้้ค์ว่ามั่ร้ใ้นการเล่นบาสเกติบอลให้้ก่บเยาว่ชื่น 
ซึ�งได้้รบ่ค์ว่ามั่สนใจอยา่งต่ิอเน่�องทกุปั ีโด้ย 
แต่ิละปัมีั่่เยาว่ชื่นเข้ารบ่การฝึกกว่า่ 600 ค์น  
เต็ิมั่กำาล่งปัระสิทธภิาพัของผู้้้ฝึกสอนและ
น่กบาสเกติบอลอาชื่พ่ัของไฮเทค์ ท่�ได้้เข้ารว่่มั่ใน
การฝึกอบรมั่ทกุค์ร่�ง เปัน็การสรา้งส่ส่นและเปัน็
แรงบ่นด้าลใจแก่เยาว่ชื่น เพ่ั�อรว่่มั่ก่นสรา้งให้้
ก่ฬาบาสเกติบอลไทยแข็งแกรง่และกล่บมั่าได้้รบ่
ค์ว่ามั่นิยมั่ในว่งกว่า้งด่้งเชื่น่ในอด่้ติท่�ผู่้านมั่า

โค์รงการพ่ัฒนาก่ฬากอล์ฟ
เพ่ั�อเยาว่ชื่น
•  Chang Thailand Junior 

Golf Circuit
•  Chang Thailand Junior 

Golf Clinic

ยง่ค์งมัุ่่งมั่่�นท่�จะด้ำาเนินโค์รงการ เพ่ั�อเปัา้ห้มั่าย 
ในการสรา้งและพ่ัฒนาเยาว่ชื่นส้่การเปัน็ 
น่กกอล์ฟอาชื่พ่ัในระด่้บสากล

ปั ี2564 ไมั่่มั่่การจด่้การแข่งข่นและการเปัดิ้
ค์ลินิกกอล์ฟ เน่�องจากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 

• ThaiTalent Golfers ค่์ด้เล่อกน่กก่ฬากอล์ฟเยาว่ชื่นเข้าส่งก่ด้ 
ThaiBev ThaiTalent Golfers เพ่ั�อสน่บสนนุ 
การฝึกซอ้มั่และเข้าแข่งข่นในรายการต่ิาง ๆ 

25 ค์น ของน่กกอล์ฟในส่งก่ด้ ได้้พ่ัฒนาจนไปัส้่
การเปัน็น่กกอล์ฟระด่้บ Asian Tour 3 ค์น เปัน็
น่กกอล์ฟระด่้บ Top ของไทย 10 ค์น ซึ�งถ่ึอเปัน็ 
เปัอรเ์ซน็ต์ิค์ว่ามั่สำาเรจ็ถึึง 60% 

โค์รงการก่ฬาว่อลเลยบ์อล 
•  Volleyball Clinic:  

Your Way
•  estCola U16 

Championship
• สมั่าค์มั่ก่ฬาว่อลเลยบ์อลฯ

35 ปั ีของค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการพ่ัฒนาก่ฬา
ว่อลเลยบ์อล ทำาให้้ก้าว่ขึ�นมั่าอย้ใ่นระด่้บนานาชื่าติิ 
และจะยง่ค์งสน่บสนนุอยา่งต่ิอเน่�องต่ิอไปั 
เพ่ั�อสรา้งน่กก่ฬารุน่ให้มั่่ห้มั่นุเว่ย่นส่บเปัล่�ยน 
เพ่ั�อค์ว่ามั่ย่�งยน่ของว่งการก่ฬาว่อลเลยบ์อลไทย

50% ของน่กก่ฬาว่อลเลยบ์อลเยาว่ชื่น ได้้พ่ัฒนา
ต่ิอยอด้ส้่การเปัน็น่กก่ฬาอาชื่พ่ั และอก่ 10%  
เข้าส้่ว่งการว่อลเลยบ์อลในห้น้าท่�ต่ิาง ๆ เชื่น่  
โค้์ชื่ เจา้ห้น้าท่�ในระด่้บปัระเทศึและต่ิางปัระเทศึ  
โด้ยผู้ลงานว่อลเลยบ์อลห้ญิงของไทยอย้ใ่น 
อน่ด่้บท่� 14 ของโลก 

โค์รงการก่ฬาเทนนิส เปัน็การด้ำาเนินงานเพ่ั�อมัุ่่งเน้นการพ่ัฒนา
ให้้เกิด้ค์ว่ามั่สอด้ค์ล้องท่�งในระด่้บเยาว่ชื่น – 
มั่ห้าว่ทิยาล่ย – อาชื่พ่ั

30% ของเยาว่ชื่นในระด่้บต่ิาง ๆ ท่�เข้ารว่่มั่
โค์รงการ จะมั่่เส้นทางส้่การเปัน็น่กก่ฬาเทนนิส
อาชื่พ่ั

โคัรงการก้ฬาของไทยเบฟ แนว่ทาง / เปีา้ห้มาย คัว่ามสำาเรจ็ั / อปุีสรรคั / การแก้ไข ปี ี2564

โค์รงการน่กพัากยเ์รอ่ยาว่
รุน่จิว๋่

จากการเปัน็ผู้้้รเิริ�มั่โค์รงการฯ ด้้ว่ยต้ิองการ
อนรุก่ษ์ส่งเสรมิั่ว่ฒ่นธรรมั่ไทยให้้ค์งอย้ ่และ
จะยง่สน่บสนนุและสรา้งน่กพัากยเ์รอ่ยาว่รุน่จิว๋่ 
จากรุน่ส้่รุน่ต่ิอไปั

ปั ี2563 - 2564 ไมั่่มั่่การจด่้โค์รงการ ด้้ว่ยปัญัห้า
นำาท่ว่มั่ และโค์ว่ดิ้-19 แต่ิถึึงอยา่งไรเยาว่ชื่นท่�ผู่้าน
โค์รงการยง่ค์งฝึกฝนและส่�งสมั่ปัระสบการณ์
เพ่ั�อการเปัน็น่กพัากยเ์รอ่ยาว่อาชื่พ่ั

การสรา้งท่มั่งานและบคุ์ลากร 
ท่�มั่่ค์ณุภาพั

การด้ำาเนินงานด้้านพ่ัฒนาก่ฬาทกุโค์รงการยง่มั่่
เปัา้ห้มั่ายเพ่ั�อการสรา้งท่มั่งานท่�แข็งแกรง่ ร้จ้รงิ 
ทำาจรงิ สามั่ารถึปัฏิบ่ติิงานได้้อยา่งมั่่ปัระสิทธภิาพั
ในทกุสถึานการณ์

สรา้งท่มั่งานท่�แข็งแกรง่จำานว่น 38 ค์น 
เพ่ั�อด้ำาเนินงานใน 11 ปัระเภทก่ฬา (85 โค์รงการ) 
โด้ยท่มั่งานจะทำาห้น้าท่�ในด้้านการปัระสานงาน 
การจด่้กิจกรรมั่ การปัระชื่าส่มั่พ่ันธโ์ค์รงการ 
ท่�งระบบ 

สรา้งค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บเค์รอ่ข่าย
พ่ันธมั่ิติร

เค์รอ่ข่ายและพ่ันธมั่ิติรด้้านก่ฬาเปัน็เปัา้ห้มั่าย
สำาค่์ญในการด้ำาเนินโค์รงการด้้านก่ฬาท่�งห้มั่ด้
ให้้ปัระสบค์ว่ามั่สำาเรจ็ และต่ิอยอด้ไปัส้่การแก้ไข
ปัญัห้าต่ิาง ๆ เพ่ั�อปัระโยชื่น์ขององค์์กร

5 พ่ั�นท่�ในภม้ั่ิภาค์ต่ิาง ๆ ท่�ให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อ 
ในการชื่ว่่ยแก้ไขปัญัห้าต่ิาง ๆ ขององค์์กร 
นอกเห้น่อจากเร่�องก่ฬา 

บคุ์ลากรในว่งการก่ฬากว่า่ 100 ค์น ท่�มั่่
ค์ว่ามั่สำาค่์ญในการให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อแก้ไขปัญัห้า 
ให้้ข้อมั่ล้ และให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการด้ำาเนินงาน  

200 ห้น่ว่ยงาน ท่�ให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในการ
ด้ำาเนินงานอยา่งมั่่ปัระสิทธภิาพั ซึ�งจำานว่น
เค์รอ่ข่ายค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อในเร่�องต่ิาง ๆ ยง่ค์งมั่่
ให้้อยา่งต่ิอเน่�อง แมั่้ในสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19

181บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



แบง่ปีนัคัณุค่ัา

ค์ณุสมั่พัร ใชื่บ้างยาง เขา้มั่าส้่ว่งการก่ฬาว่อลเลยบ์อลของไทยด้้ว่ยค์ว่ามั่รก่ และเห็้นค์ว่ามั่สำาค่์ญของก่ฬา โด้ยได้้รว่่มั่ทำางานในสมั่าค์มั่ฯ 
มั่าต่ิ�งแต่ิยคุ์แห่้งการเปัล่�ยนแปัลงนานกว่า่ 30 ปั ี

"เม่ั่�อค์ร่�งก่ฬาว่อลเลยบ์อลยง่ไมั่เ่ปัน็ท่�ร้จ้ก่ ยง่ไมั่ไ่ด้้รบ่ค์ว่ามั่นิยมั่เห้มั่อ่นในปัจัจบุน่ จงึทำาให้้ไมั่ม่ั่ผู่้้ส้น่บสนนุ  ไทยเบฟได้้เขา้มั่าเปัน็เพ่ั�อนก่บ
เรา รว่่มั่ต่ิอส้้ก่นมั่าต่ิ�งแต่ิยคุ์ของการเปัล่�ยนแปัลง จนถึึงปัจัจบุน่น่� นานกว่า่ 30 ปั ีท่�สามั่ารถึพ้ัด้ได้้อยา่งเต็ิมั่ปัาก และด้้ว่ยค์ว่ามั่ภาค์ภม้ั่ใิจว่า่ 
ไทยเบฟเปัน็ส่ว่นสำาค่์ญท่�ทำาให้้ว่งการว่อลเลยบ์อลไทยพ่ัฒนามั่าได้้จนถึึงทกุว่น่น่�" 

ก่บค์ว่ามั่ค์าด้ห้ว่ง่ในอนาค์ติของว่งการว่อลเลยบ์อลไทย ค์ณุสมั่พัรกล่าว่ว่า่

"ไม่ั่เพ่ัยงแค่์ก่ฬาว่อลเลยบ์อลเท่าน่�น แต่ิอยากเห็้นก่ฬาทกุปัระเภทได้้เปัน็ส่ว่นห้นึ�งของการสรา้งโอกาสในการพ่ัฒนาเยาว่ชื่นท่�ว่ปัระเทศึ  
ให้้ได้้รบ่ค์ว่ามั่สำาเรจ็ในการเล่นก่ฬา การศึึกษา ไปัส้่การมั่อ่าชื่พ่ัท่�มั่่�นค์ง ... และยง่ห้ว่ง่ว่า่เยาว่ชื่นจะได้้เรย่นร้ถึ้ึงค์ำาว่า่ 'ก่ฬา' ท่�สอนให้้ค์น 
ม่ั่นำาใจ ร้แ้พ้ั ร้ช้ื่นะ ร้อ้ภ่ย เรย่นร้ท่้�จะอย้ร่ว่่มั่ก่นเปัน็ท่มั่ด้้ว่ยค์ว่ามั่รก่ ค์ว่ามั่สาม่ั่ค์ค่์ เปัน็นำาห้นึ�งใจเด่้ยว่ก่น เพ่ั�อก้าว่เดิ้นไปัส้่ค์ว่ามั่สำาเรจ็  
และนำาพัาว่งการว่อลเลยบ์อลของไทยให้้ก้าว่ห้น้ายิ�งขึ�นต่ิอไปั"

สมพร ใช้บ้างยาง  
อด่้ติรองปัล่ด้กระทรว่งมั่ห้าด้ไทย ปัจัจบุ่นด้ำารงติำาแห้น่งนายกสมั่าค์มั่ก่ฬาว่อลเลยบ์อลแห่้ง
ปัระเทศึไทย เปัน็สมั่่ยท่� 5 โด้ยได้้รบ่การยอมั่รบ่จากมั่ว่ลสโมั่สรสมั่าชื่กิ น่กก่ฬา ผู้้้ฝึกสอน ผู้้้ต่ิด้สิน 
และผู้้้เก่�ยว่ข้องในว่งการ ว่า่เปัน็บคุ์ค์ลท่�ทุ่มั่เทให้้ก่บว่งการก่ฬาไทย โด้ยเฉีพัาะก่ฬาว่อลเลยบ์อลไทย 
อยา่งแท้จรงิ   

รงัสรรค์ั ว่วิ่ฒัน์ช้ยัโช้คั “โค้ัช้อน้”  
อด่้ติน่กฟุติบอลท่มั่ชื่าติิและน่กฟุติบอลอาชื่พ่ัห้ลายสโมั่สรในไทยล่ก มั่่บคุ์ลิกเปัน็ผู้้้นำาชื่ด่้เจน
สมั่ติำาแห้น่งก่ปัต่ินท่มั่ฟุติบอล จนได้้รบ่ค์ำากล่าว่ขานว่า่เปัน็ The Smart Guy ก่บการเดิ้นทางบน
เส้นทางน่กเติะท่�แข็งแกรง่กว่า่ 20 ปั ีและค์ว่ามั่สำาเรจ็ในอาชื่พ่ัน่กฟุติบอลผู้้้ค์ว่า้แชื่มั่ปัไ์ทยล่ก 5 สมั่่ย 
จนถึก้เรย่กว่า่ “มั่ิสเติอรไ์ทยล่ก” ส้่การเปัน็โค้์ชื่อาชื่พ่ัในฟุติบอลไทยล่กอยา่งมั่่จง่ห้ว่ะก้าว่ท่�มั่่�นค์ง

รง่สรรค์์ ห้รอ่โค้์ชื่อน้ ห่้ว่ห้น้าผู้้ฝ้กึสอนท่มั่ฟุติบอลโปัลิศึ เทโรในปัจัจบุน่ เปัน็ชื่ายห้นุม่ั่ท่�ใชื่ช้ื่ว่่ติิอย้ใ่นว่งการฟุติบอลมั่านานต่ิ�งแต่ิเด็้กจนถึึง
ปัจัจบุ่นในว่ย่ 42 ปั ี ซึ�งเขาได้้กล่าว่ว่า่ “ฟุติบอลเปัน็ส่ว่นห้นึ�งของชื่ว่่ติิผู้มั่ไปัแล้ว่ ... เพัราะในว่น่ท่�ก้าว่เขา้มั่าเปัน็น่กฟุติบอล สิ�งท่�ผู้มั่ได้้รบ่ค่์อ
การศึึกษา การเรย่นร้ ้ปัระสบการณ์ซึ�งห้าจากท่�ไห้นไมั่ไ่ด้้ และยง่ได้้มั่อ่าชื่พ่ัท่�ผู้มั่รก่ ผู้มั่ได้้เรย่นร้ใ้นการอย้ร่ว่่มั่ก่บค์นอ่�น เรย่นร้ใ้นการเปัน็
ผู้้น้ำาและม่ั่มั่มุั่มั่องท่�กว่า้งและไกลขึ�น

ก่บอาชื่พ่ัโค้์ชื่ท่�ผู้มั่ได้้รบ่โอกาสจากท่มั่และผู้้บ้รหิ้าร ซึ�งค์ว่ามั่รบ่ผิู้ด้ชื่อบในห้น้าท่�และเทค์นิค์เปัน็สิ�งสำาค่์ญ แต่ิสิ�งท่�สำาค่์ญยิ�งกว่า่ค่์อ 
การทำาให้้ทกุค์นทุ่มั่เทให้้ก่บท่มั่ และร้สึ้กอย้เ่สมั่อว่า่ท่มั่ค่์อบา้น ท่�ต้ิองพัยายามั่อยา่งเต็ิมั่ท่�เพ่ั�อปักปัอ้งบา้น ปักปัอ้งค์รอบค์รว่่ของเราไว่ ้ 
น่�ค่์อการบรหิ้ารของผู้มั่ท่�จะยง่ค์งเปัน็เชื่น่น่�ต่ิอไปั

นำาใจน่กก่ฬา ... เปัน็สิ�งท่�ผู้มั่เรย่นร้ม้ั่าติลอด้ต่ิ�งแต่ิเปัน็น่กฟุติบอล เพัราะนอกจากทำาให้้เกมั่การแขง่ขน่น่าด้แ้ล้ว่ ยง่ทำาให้้ผู้้ช้ื่มั่ได้้รบ่ร้ถึ้ึง 
ค์ว่ามั่ยติุิธรรมั่ จรรยาบรรณ และการแสด้งสปัริติิของน่กก่ฬา เปัน็การส่งต่ิอค์ว่ามั่ม่ั่นำาใจน่กก่ฬาไปัส้่ผู้้ร้ว่่มั่ท่มั่ ผู้้ร้ว่่มั่แขง่ขน่ค์นอ่�น ๆ  
ทำาให้้บรรยากาศึสนกุขึ�น ไมั่ว่่า่ผู้ลของการแขง่ขน่จะเปัน็อยา่งไร 

ก่บการสน่บสนนุของไทยเบฟท่�มั่ใ่ห้้ก่บสโมั่สรและก่ฬาทกุปัระเภท และการท่�ผู้มั่ได้้มั่โ่อกาสรว่่มั่งานด้้ว่ยในห้ลายโค์รงการ มั่น่เปัน็สิ�งสำาค่์ญ
สำาห้รบ่การพ่ัฒนาก่ฬาของบา้นเรา ท่�ผู้มั่ขอเปัน็ต่ิว่แทนขอบค์ณุ และห้ว่ง่ว่า่ไทยเบฟจะยง่ค์งเดิ้นเค่์ยงขา้งว่งการก่ฬาของไทยติลอด้ไปั"
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มาต่รการรบัมือว่กิฤต่โคัว่ดิ้-19

ผู้ลกระทบต่ิอว่งการก่ฬาจากสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ในชื่ว่่ง 2 ปั ี
ท่�ผู่้านมั่า ต่ิ�งแต่ิปั ี2563 จนถึึง 2564 ท่�งต่ิอว่งการก่ฬาอาชื่พ่ัและ
กิจกรรมั่ต่ิาง ๆ ท่�เก่�ยว่ข้องก่บก่ฬา ท่�ต้ิองพับก่บค์ว่ามั่ท้าทาย 
ท่�งถึก้ยกเลิก ถึก้เล่�อนการแข่งข่น รว่มั่ถึึงการปัรบ่เปัล่�ยนรป้ัแบบ
การจด่้การแข่งขน่ ฯลฯ ก่บว่ถ่ิึ New Normal ท่�เกิด้ขึ�น รป้ัแบบ 
“Train at Home” จงึเปัน็ว่ถ่ิึของว่งการก่ฬาท่�เกิด้ขึ�นในชื่ว่่งต้ิน 
สำาห้รบ่การฝึกซอ้มั่ของน่กก่ฬา เพ่ั�อสรา้งสมั่รรถึภาพัรา่งกายให้้
พัรอ้มั่สำาห้รบ่การแขง่ขน่ ซึ�งต่ิอมั่าได้้ถึก้ปัรบ่เปัล่�ยนเปัน็การฝึกซอ้มั่
ก่บท่มั่ในแบบปัดิ้ ภายใต้ิมั่าติรการด้แ้ลสขุภาพัอนามั่่ยอยา่ง 
เข้มั่งว่ด้ติามั่กฎระเบ่ยบของ ศึบค์. อก่ท่�งชื่อ่งทางการส่�อสารใน
ปัจัจบุ่นท่�เปัล่�ยนแปัลงอยา่งสิ�นเชื่งิ ทำาให้้รป้ัแบบในการด้ำาเนินงาน
และปัระชื่าส่มั่พ่ันธไ์ด้้เปัล่�ยนแปัลงไปั จากค์ว่ามั่รว่่มั่มั่อ่ท่�ไทยเบฟ
และพ่ันธมั่ิติรก่ฬามั่่ให้้ต่ิอก่น ด่้งเชื่น่

1. การเผู้ยแพัรข่้อมั่ล้ในว่งการก่ฬาสาขาต่ิาง ๆ รว่มั่ถึึงค์ว่ามั่ 
 เค์ล่�อนไห้ว่ของน่กก่ฬา ผู่้านส่�อออนไลน์ท่�งในรป้ัแบบของ 
 การเชื่่�อมั่ต่ิอข้อมั่ล้จากพ่ันธมั่ิติร และการผู้ลิติรายการต่ิาง ๆ  
 โด้ย ThaiTalent Facebook เพ่ั�อให้้เกิด้การรบ่ร้ใ้นว่งกว่า้ง  
 ท่�เปัน็ไปัอยา่งมั่่ปัระสิทธภิาพั ห้ลากห้ลาย รว่ด้เรว็่ ชื่ด่้เจน  

 ซึ�งนอกจากจะได้้รบ่ค์ว่ามั่ร้แ้ล้ว่ ยง่สรา้งค์ว่ามั่สนกุสนาน 
 ผู่้านกิจกรรมั่และการพ้ัด้ค์ยุในรายการ “ถึามั่ปัุ�บ ติอบปัั� บ” 
 และ ThaiTalent Talk ทาง ThaiTalent Facebook ท่�มั่อ่ย้ ่
 อยา่งสมั่ำาเสมั่อ

2. การจด่้กิจกรรมั่ก่ฬารว่มั่ถึึงการจด่้การแข่งข่นในระบบปัดิ้  
 ระบบจำาก่ด้การเข้าชื่มั่ ติามั่มั่าติรการสาธารณสขุของรฐ่บาล 
 เปัน็รป้ัแบบ New Normal ท่�เปัล่�ยนไปัอยา่งชื่ด่้เจนและ 
 ท่นต่ิอสถึานการณ์ มั่่การเพิั�มั่มั่าติรการรก่ษาสขุอนามั่่ย 
 ในพ่ั�นท่�จด่้กิจกรรมั่ก่ฬา เชื่น่ การติรว่จว่ด่้อณุห้ภม้ั่ิ  
 การติรว่จห้าเชื่่�อโค์ว่ดิ้-19 แบบ ATK ฯลฯ

3. การให้้ค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อก่บพ่ันธมั่ิติรในว่งการก่ฬา ในการเข้ารบ่ 
 การติรว่จห้าเชื่่�อโค์ว่ดิ้-19 ณ ศึน้ยต์ิรว่จโค์ว่ดิ้ อยา่งต่ิอเน่�อง 

เห้ล่าน่�ค่์อค์ว่ามั่รว่่มั่มั่่อระห้ว่า่งไทยเบฟและพ่ันธมั่ิติรในว่งการก่ฬา
ท่�มั่่ต่ิอก่นด้้ว่ยด่้เสมั่อมั่า เพ่ั�อสรา้งเส้นทางแห่้งโอกาสใน
การพ่ัฒนาก่ฬาของชื่าติิรว่่มั่ก่น 

คัว่ามสำาเรจ็ัของโคัรงการ

พันธกิจัท่้เขม้แขง็ 

เยาว่ช้นได้้รบัโอกาส 
เข้ารว่่มมากขึ�น 

5 % ต่่อปีี

 เยาว่ช้นพัฒนาสู่ระดั้บอาช้พ้ 
มากขึ�น  

5 % ต่่อปีี

โค์รงการสน่บสนนุ 
• ThaiBev Football Academy 
• Chang Mobile Football Unit 
• Chang Junior Team 
• Chang Air Force Youth Tournament 
• Chang Junior Golf Clinic

โค์รงการสน่บสนนุ 
• Chang Soccer School 
• Assumption Thonburi Football Academy 
• ThaiTalent Golfers 
• Figure Skate 
• Volleyball 
• Tennis

การพัฒนาสู่นักก้ฬาอาช้พ้

• ชื่ว่่ยเพิั�มั่โอกาสในการต่ิอยอด้การขายผู้ลิติภ่ณฑ์์ 
• ชื่ว่่ยแก้ปัญัห้าการเส่ยโอกาสทางการขายผู้ลิติภ่ณฑ์์

• ชื่ว่่ยพ่ัฒนาระบบอะค์าเด้มั่่�ท้องถิึ�นในปัระเทศึไทย 
•  นำาแนว่คิ์ด้ห้ล่กการพ่ัฒนาส่งค์มั่ด้้ว่ยก่ฬาของบรษ่ิท  

ไปัต่ิอยอด้ในส่งค์มั่

5 พื�นท่้
100 บคุัล้ากรสำาคััญ

200 ห้น่ว่ยงาน
6,000 บคุัล้ากรสำาคััญ

เคัรอืข่ายช้ว่่ยแก้ปีญัห้า 
แล้ะต่่อยอด้ธรุกิจัอาช้พ้

เคัรอืข่ายช้ว่่ยพัฒนาสังคัม  
แล้ะเคัรอืข่ายก้ฬาท่้เข้มแข็ง

การกระจัายโอกาสสู่เยาว่ช้น

•  เยาว่ชื่นท่�มั่่ท่กษะค์ว่ามั่สามั่ารถึ มั่่โอกาสพ่ัฒนาไปัส้่ 
น่กก่ฬาอาชื่พ่ั
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ตั่ว่ช้้�ว่ดั้เปีา้ห้มายการพัฒนาท่้ยัง่ยนื

เปีา้ห้มาย 3: สรา้งห้ลั้กปีระกันการม้สุขภาว่ะท่้ด้้ แล้ะส่งเสรมิ 
คัว่ามเปีน็อยูท่้่ด้้สำาห้รบัทกุคันในทกุช้ว่่งว่ยั

ตั่ว่ช้้�ว่ัด้ จำานว่นจง่ห้ว่ด่้ ห้รอ่พ่ั�นท่�สำาห้รบ่การนำาผู้้้ฝึกสอนเข้าไปั
ให้้ค์ว่ามั่ร้ ้และจำานว่นเยาว่ชื่นท่�เข้ารว่่มั่กิจกรรมั่

•  เปัา้ห้มั่ายของโค์รงการม่ั่การว่างแผู้นท่�จะกระจายการให้้ค์ว่ามั่ร้ ้
และฝึกสอนให้้เยาว่ชื่นท่�อย้ใ่นท่�ว่ทกุพ่ั�นท่�ในปัระเทศึไทย ได้้มั่่
โอกาสเรย่นร้ว้่ธิก่ารท่�ถึก้ต้ิองจากผู้้้เชื่่�ยว่ชื่าญ รว่มั่ถึึงสามั่ารถึ 
ต่ิอยอด้ให้้เยาว่ชื่นท่�มั่่ค์ว่ามั่สามั่ารถึได้้พ่ัฒนา และมั่่โอกาส 
ในการสรา้งอาชื่พ่ัต่ิอไปั

เปีา้ห้มาย 8: ส่งเสรมิการเจัรญิเติ่บโต่ทางเศรษฐกิจัท่้ต่่อเน่ือง 
คัรอบคัล้มุ แล้ะยัง่ยนื การจัา้งงานเต็่มท่้แล้ะม้ผลิ้ต่ภาพ แล้ะ 
การม้งานท่้ม้คัณุค่ัาสำาห้รบัทกุคัน

ตั่ว่ช้้�ว่ดั้ ส่ด้ส่ว่นของกิจกรรมั่ท่�ทางบรษ่ิทเข้าไปัมั่่ส่ว่นรว่่มั่ โด้ย
แบง่ส่ด้ส่ว่นจากจำานว่นกิจกรรมั่ท่�เขา้รว่่มั่ จำานว่นบคุ์ลากรท่�เขา้รว่่มั่ 
และจำานว่นบุค์ลากรท่�สามั่ารถึเติิบโติเปั็นผู้้้ปัระกอบการ

•  เปัา้ห้มั่ายของโค์รงการค่์อการสน่บสนนุ และมั่่ส่ว่นรว่่มั่ใน
กิจกรรมั่ท่�สามั่ารถึพ่ัฒนาบคุ์ลากรท่�เข้ามั่ารบ่การฝึกอบรมั่ 
สามั่ารถึออกไปัสรา้งอาชื่พ่ั และเปัน็ท่�ยอมั่รบ่ในสาขาอาชื่พ่ั

ตั่ว่ช้้�ว่ดั้ ส่ด้ส่ว่นของเยาว่ชื่นท่�อย้ใ่นพ่ั�นท่�ด้้อยพ่ัฒนา ท่�อาจไมั่ไ่ด้้รบ่
โอกาสในการฝกึอบรมั่

•  เปั้าห้มั่ายของโค์รงการค่์อการฝึกอบรมั่ และฝึกปัฏิบ่ติิ ให้้ก่บ
เยาว่ชื่นท่�ว่ปัระเทศึ โด้ยเฉีพัาะเยาว่ชื่นท่�อย้่ในพ่ั�นท่�ห่้างไกล 
อาจจะไม่ั่ได้้รบ่โอกาสให้้การศึึกษาห้าค์ว่ามั่ร้อ้ย่างถึ้กว่ธิ ่
เพ่ั�อให้้เยาว่ชื่นเห้ล่าน่�นมั่่โอกาสท่�จะพ่ัฒนาตินเอง 
จนสามั่ารถึสรา้งรายได้้จากโอกาสท่�บรษ่ิทมั่อบให้้
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ก้าว่สู่ปี ี2568

เปัา้ห้มั่ายพ่ัฒนาน่กก่ฬาเยาว่ชื่น
ส้่น่กก่ฬาอาชื่พ่ั

5 % ต่่อปีี

การพัฒนาเยาว่ช้น
สู่นักก้ฬาอาช้พ้

ปัระเภทก่ฬา เข้ารว่่มั่โค์รงการ ระด่้บอาชื่พ่ั  
(ค์น/ปัี)

ก่ฬาฟุติบอล 15,000 30

ก่ฬากอล์ฟ 100 -

2564 2565 - 2568

25 คัน

การสรา้ง
คัว่ามเปีน็เลิ้ศสู่
บคุัคัล้ต้่นแบบ

เปัา้ห้มั่ายในการสน่บสนนุและ
สรา้งค์ว่ามั่เปัน็บคุ์ค์ลต้ินแบบ 
ในว่งการก่ฬามั่ากขึ�น

2565 - 25682564
สน่บสนนุและสรา้งค์ว่ามั่เปัน็บคุ์ค์ลต้ินแบบ 
ในว่งการก่ฬา

•  เน่�องในสถึานการณ์โค์ว่ดิ้-19 ทำาให้้ 
การจด่้กิจกรรมั่ไมั่่สามั่ารถึจด่้ได้้ติามั่ปักติิ 

ส่งเสรมิั่และกระจายโอกาสให้้เยาว่ชื่น
ได้้ฝึกท่กษะฟุติบอลจากโค์รงการ

76 จังัห้ว่ดั้

การกระจัาย
โอกาส

2564 2568

เพ่ิมเคัรอืข่ายท่้เข้มแข็ง 10%

ห้น่ว่ยงานรฐ่และเอกชื่นกว่า่

250 ห้น่ว่ยงาน
บคุ์ลากรท่�สำาค่์ญในว่งการก่ฬา  

กว่า่ 9,000 คัน

ห้น่ว่ยงานภาค์รฐ่และเอกชื่นกว่า่ 

200 ห้น่ว่ยงาน

บุค์ลากรท่�สำาค่์ญในว่งการก่ฬา  

กว่า่ 6,000 คัน

การเพ่ิมเคัรอืข่าย 2565 - 2568

5 % ต่่อปีี

2564
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การอนุรุกัษ์์ศิิลปะ
และวัฒันุธรรมของชาติิ

การอนุรุกัษ์์มรดกทางศิิลปวัฒันุธรรมและประเพณีีอนัุดีงามของไทย  
ถืือเปน็ุวัาระสำำาคััญของชาติิ บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) เล็งเห็นุ 
คัวัามสำำาคััญของการสืำบสำานุ รกัษ์า และต่ิอยอดมรดกอนัุทรงคัณุีค่ัาทาง 
ศิิลปวัฒันุธรรมของชาติิไทยนีุ�ให้ยงัคังคัวัามดีงามอยา่งยั�งยนืุและนุ่าภาคัภมูใิจ 
สำำาหรบัคันุไทยทกุคันุสืำบต่ิอไป



2564 ภารกิจสำาคัญ

กลุ่่�มงานทััศนศิลุ่ป์ ์
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การสืำบสำานุศิิลปวัฒันุธรรม ประเพณีีอนัุดีงามของประเทศิ เพื�อนุำาไปสำู่การเผยแพร ่ถ่ืายทอด ศึิกษ์าเรยีนุรู ้โดยยังดำารงหัวัใจสำำาคััญ 
และแก่นุแท้ไวั ้ซึ่ึ�งมีแผนุงานุการสำนัุบสำนุนุุหนุ่วัยงานุและบคุัคัลเพื�อสืำบสำานุศิิลปวัฒันุธรรมไทยและสำากล

การรกัษ์า อนุรุกัษ์์ศิิลปวัฒันุธรรมอนัุดีงาม หรอือตัิลักษ์ณ์ีนัุ�นุ ๆ ให้ดำารงอยูต่ิลอดไป โดยมแีผนุงานุการทำานุบุำารงุรกัษ์าโบราณีสำถืานุ-วัตัิถืุ
ศิิลปวัตัิถื ุศิิลปนิุแห่งชาติิ สำาระทางประวัติัิศิาสำติร ์ขนุบธรรมเนีุยมประเพณีี เพื�อรกัษ์าให้ชนุรุนุ่หลัง

การต่ิอยอดองค์ัคัวัามรูด้้านุศิิลปวัฒันุธรรมแต่ิละแขนุงของหนุ่วัยงานุหรอืบุคัลากรด้านุศิิลปวัฒันุธรรม ที�มีคัวัามเชี�ยวัชาญและ 
ทักษ์ะเฉพาะ ให้มีโอกาสำพัฒนุาขีดคัวัามสำามารถืเพิ�มขึ�นุ โดยมีแผนุงานุสำรา้ง หรอืสำนัุบสำนุุนุกิจกรรมขึ�นุใหม่ หรอืรว่ัมมือกับภาคีัต่ิาง ๆ 
เพื�อต่ิอยอดศิิลปวัฒันุธรรมด้านุต่ิาง ๆ 

แนุวัทางทั�ง 3 แนุวัทาง จะถืกูขับเคัลื�อนุผลักดันุไปสำู่เปา้หมาย “นุำาคัวัามเปน็ุไทยสำู่สำากล” และเพื�อ “สำรา้งสำรรค์ัคัณุีค่ัาสำู่สัำงคัมอยา่งมั�นุคัง
และยั�งยนืุ”

โดยวัธิกีาร 4  ประการที�ใชผ้สำมผสำานุให้สำอดคัล้องกับบรบิทของงานุแต่ิละกลุ่มงานุติามสำภาพเหติปุจัจยัทั�งภายในุและภายนุอกองค์ักร  
ได้แก่  1. การสำรา้งสำรรค์ัโคัรงการ/กิจกรรมใหม่ (Innovation) 2. การสำนัุบสำนุนุุการดำาเนิุนุงานุของหนุ่วัยงานุต่ิาง ๆ (Sponsorship)  
3. การรว่ัมกันุสำรา้งสำรรค์ังานุกับพันุธมิติร (Collaboration) 4. การบรหิารเคัรอืข่ายด้านุศิิลปวัฒันุธรรม (Partnership)

โดยแบ่งกลุ่มงานุเปน็ุ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มงานุทัศินุศิิลป ์2. กลุ่มงานุดนุติรแีละวัรรณีศิิลป ์3. กลุ่มงานุวัฒันุธรรมประเพณีี  
4. กลุ่มงานุพระพุทธศิาสำนุา

นิทัรรศการภาพถ่�ายฝีพีระหััตถ์่สมเด็็จพระกนิษฐาธิริาชเจา้ 
กรมสมเด็็จพระเทัพรตันราชสด่็า ฯ สยามบรมราชกม่าร ี 
ป์ระจำาป์ ี๒๕๖๓ “ชวีิติยามอย่�บา้น”

จดัโดยสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทย ในุพระบรมราชปูถัืมภ์ 
กรงุเทพมหานุคัร หอศิิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร 
และมูลนิุธส่ิำงเสำรมิการถ่ืายภาพ ด้วัยการสำนัุบสำนุุนุจากบรษัิ์ท 
ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) และหนุ่วัยงานุเอกชนุอื�นุ ๆ 

สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตัินุราชสำุดา ฯ  
สำยามบรมราชกมุาร ีเสำด็จพระราชดำาเนิุนุไปทรงเปิด
นิุทรรศิการภาพถ่ืายฝีีพระหัติถ์ื “ชีวัติิยามอยู่บ้านุ Life@Home”  
ณี หอศิิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร 
เมื�อวันัุที� 10 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563
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นิุทรรศิการเฉลิมพระเกียรติิ “รตัินุแห่งจฬุาฯ” จดัขึ�นุเนืุ�องในุโอกาสำ 
ที�สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ  
สำยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนุมายคุัรบ 66 พรรษ์า  
ในุวันัุที� 2 เมษ์ายนุ พ.ศิ. 2564 จดัแสำดงตัิ�งแต่ิวันัุที� 30 มีนุาคัม ถึืง 
5 เมษ์ายนุ พ.ศิ. 2564 ณี ชั�นุ G ศินูุยก์ารค้ัาสำามยา่นุมิติรทาวัน์ุ

ในุการนีุ�ศินูุยก์ารค้ัาสำามยา่นุมิติรทาวัน์ุรว่ัมกับคัณีะอกัษ์รศิาสำติร ์
ได้รบัพระมหากรณุีาธคิัณุีจากสำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรม
สำมเด็จพระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานุ
พระราชานุญุาติให้จดันิุทรรศิการเฉลิมพระเกียรติิ เพื�อจดัแสำดง
พระฉายาลักษ์ณ์ีที�หาชมได้ยาก และของใชส่้ำวันุพระองค์ัสำมัยที�
ทรงเปน็ุนิุสิำติคัณีะอกัษ์รศิาสำติร ์จฬุาลงกรณ์ีมหาวัทิยาลัย เชนุ่ 
บัติรประจำาตัิวันิุสิำติ ต้ินุฉบับวัทิยานิุพนุธป์รญิญาโท เมื�อคัรั�ง

พิธเีปดินิุทรรศิการเฉลิมพระเกียรติิ “รตัินุแห่งจฬุาฯ”  
ณี สำามยา่นุมติิรทาวัน์ุ เมื�อวันัุที� 30 มนีุาคัม พ.ศิ. 2564

งานุ BAB Exclusive Invitation Night เมื�อวันัุที� 27 พฤศิจกิายนุ พ.ศิ. 2563  
ณี หอศิิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร

เทัศกาลุ่ศิลุ่ป์ะร�วิมสมยันานาชาติ บางกอก อารต์ เบยีนนาเลุ่�: 
Bangkok Art Biennale (BAB) 

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุงานุเทศิกาลศิิลปะรว่ัมสำมัยนุานุาชาติิ “บางกอก 
อารต์ิ เบียนุนุาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale 2020) หรอื 
BAB 2020 กับคัวัามยิ�งใหญ่ระดับโลก ที�เนุรมิติกรงุเทพฯ สำู่เมือง 
แห่งศิิลปวัฒันุธรรมระดับโลก ต่ิอเนืุ�องติลอด 4 เดือนุ ตัิ�งแต่ิ 
วันัุที� 12 ติลุาคัม 2563 - 21 กมุภาพันุธ ์2564 ยกระดับศิิลปนิุไทย  
ได้สำรา้งสำรรค์ัผลงานุศิิลปะรว่ัมสำมัยสำู่สำายติาระดับโลก

ผสำานุคัวัามรว่ัมมือคัรั�งสำำาคััญจากภาคัรฐั เอกชนุ และเคัรอืข่าย
พันุธมิติรทกุภาคัส่ำวันุที�กำาหนุดจดัขึ�นุทกุ 2 ป ีด้วัยการนุำาผลงานุ
ศิิลปะกวัา่ 200 ชิ�นุ ของ 82 ศิิลปนิุชั�นุนุำาทั�วัโลก จาก 35 ประเทศิ 
รวัม 5 ทวัปี มาจดัแสำดงภายใต้ิแนุวัคิัดหลักสำดุท้าทาย “Escape 
Routes” หรอื “ศิิลปส์ำรา้ง ทางสำขุ” ซึ่ึ�งได้จดัแสำดงบนุ 11 สำถืานุที�
สำำาคััญของกรงุเทพมหานุคัร ได้แก่ เดอะ ปารค์ั BAB BOX  
(ถืนุนุวัทิย)ุ เดอะ พรลีดู โคัรงการวันัุ แบงค็ัอก วัดัพระเชติพุนุวัมิล
มังคัลารามราชวัรมหาวัหิาร วัดัอรณุีราชวัรารามราชวัรมหาวัหิาร 
วัดัประยรุวังศิาวัาสำวัรวัหิาร หอศิิลปวัฒันุธรรมแห่ง

พระองค์ัทรงศึิกษ์าในุภาคัวัชิาภาษ์าติะวันัุออก วัรรณีกรรมที� 
พระราชนิุพนุธไ์วัใ้นุชว่ังที�ทรงศึิกษ์าอยู ่และหลังจากที�ทรงสำำาเรจ็ 
การศึิกษ์า รวัมถึืงกิจกรรมการออกรา้นุโคัรงการส่ำวันุพระองค์ั 
สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ  
สำยามบรมราชกมุาร ีโดยได้รบัการเอื�อเฟ้� อข้อมลูจากคัณีะ 
อกัษ์รศิาสำติร ์จฬุาลงกรณ์ีมหาวัทิยาลัย และการสำนัุบสำนุนุุจาก 
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ)

นิทัรรศการเฉลิุ่มพระเกียรติสมเด็็จพระกนิษฐาธิริาชเจา้  
กรมสมเด็็จพระเทัพรตันราชสด่็า ฯ สยามบรมราชกม่าร ี 
“รตันแหั�งจฬ่าฯ” 
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กรงุเทพมหานุคัร ล้ง 1919 มิวัเซึ่ยีมสำยาม รเิวัอร ์ซึ่ตีิิ� แบงค็ัอก 
และสำวันุเบญจสิำริ

งานุ BAB 2020 ถืือเปน็ุโคัรงการสำำาคััญที�จดัขึ�นุมาเพื�อสำรรค์ัสำรา้ง
ให้กรงุเทพมหานุคัรเปน็ุศินูุยก์ลางแห่งการท่องเที�ยวัที�สำำาคััญทาง
ด้านุศิิลปะรว่ัมสำมัยของโลก โดยติลอดระยะเวัลาของการจดังานุ
อยา่งต่ิอเนืุ�อง 4 เดือนุในุคัรั�งนีุ�มีนัุกท่องเที�ยวัทั�งจากกลุ่มศิิลปนิุ 
นัุกสำะสำมงานุศิิลปะ ภัณีฑารกัษ์์ ประชาชนุ และนัุกท่องเที�ยวัผู้ที�รกั
งานุศิิลปะ เข้าชมงานุศิิลปะเฉลี�ยทั�ง 11 สำถืานุที� เปน็ุนัุกท่องเที�ยวั
ชาวัไทย จำานุวันุ 414,801 คันุ นัุกท่องเที�ยวัชาวัต่ิางประเทศิ จำานุวันุ 
5,358 คันุ รวัม 417,159 คันุ สำามารถืสำรา้งรายได้เพิ�มขึ�นุให้แก่
ชมุชนุโดยรอบพื�นุที�จดังานุ

นุอกจากนีุ� ได้เพิ�มชอ่งทางการชมงานุศิิลปะผ่านุทางออนุไลน์ุ เชนุ่  
เฟซึ่บุ�ก อนิุสำติาแกรม เวับ็ไซึ่ต์ิ เพื�อเปดิโอกาสำให้กลุ่มคันุรกังานุ
ศิิลปะจากทั�วัโลกได้ชม Virtual Tour และกิจกรรม BAB TALK 
BAB WALK และ Live Performance จากศิิลปนิุต่ิางชาติิชื�อดัง
อยา่ง New-Territories และ Miles Greenberg กิจกรรมการ
ศึิกษ์า นุำาชมนิุทรรศิการติามสำถืานุที�ต่ิาง ๆ เปน็ุต้ินุ ซึ่ึ�งมีผู้ชม 
ที�เข้าถึืงมากกวัา่ 2.3 ล้านุคัรั�ง 

เทศิกาลศิิลปะรว่ัมสำมัยนุานุาชาติิ “บางกอก อารต์ิ เบียนุนุาเล่” 
(Bangkok Art Biennale) จะกลับมาสำรรค์ัสำรา้งอกีคัรั�งในุ BAB  
2022 สำามารถืติิดติามขอ้มลูเพิ�มเติิมได้ทาง www.facebook.com/
Bkkartbiennale หรอื www.bkkartbiennale.com

1.  สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จ 
พระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ี 
เสำด็จพระราชดำาเนิุนุมาทรงเปดิงานุบางกอก  
อารต์ิ เบียนุนุาเล่ 2020 ณี อาคัาร The Parq  
ในุวันัุที� 12 ติลุาคัม 2563

2. สำมเด็จพระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จ 
พระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ี 
เสำด็จพระราชดำาเนิุนุไปทอดพระเนุติรงานุ 
บางกอก อารต์ิ เบียนุนุาเล่ 2020

3.  คัณีะทตูิ รว่ัมชมงานุบางกอก อารต์ิ เบยีนุนุาเล่ 
2020 ในุวันัุที� 19 ธนัุวัาคัม 2564

4.  กิจกรรมอบรมเด็ก BAB ที�ผ่านุการคััดเลือก  
ณี ห้องออดิทอเรยีม อาคัารไทยเบฟ คัวัอเติอร ์ 
ในุวันัุที� 26 กันุยายนุ 2564

5.  บรรยากาศิการเยี�ยมชมงานุบางกอก อารต์ิ  
เบยีนุนุาเล่ 2020 
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โครงการป์ระกวิด็ศิลุ่ป์กรรมชา้งเผืือก 

ไทยเบฟจดัขึ�นุเพื�อส่ำงเสำรมิแนุวัทางศิิลปะในุเชงิเสำมือนุจรงิ 
และศิิลปะรปูลักษ์ณ์ีและให้การสำนัุบสำนุนุุศิิลปนิุในุแนุวัทาง 
ดังกล่าวัได้มีเวัทีในุการแสำดงคัวัามสำามารถืเปน็ุการเฉพาะ  
ซึ่ึ�งเงินุชนุะเลิศิรางวัลัศิิลปกรรมชา้งเผือกสำงูถึืง 1 ล้านุบาท  
โดยในุป ี2563 จดัประกวัดในุหัวัข้อ “ในุฝีนัุ” 

การออกรา้นถ่�ายภาพ “ฉายานิติกร” 

ฉายานิุติิกรเริ�มต้ินุขึ�นุคัรั�งแรกในุงานุ “อุนุ่ไอรกั คัลายคัวัามหนุาวั” 
ป ี2561 โดยทีมงานุของไทยเบฟ เพื�อให้บรกิารถ่ืายภาพยอ้นุยคุั
สำำาหรบัผู้ที�มาเที�ยวัชมงานุ ซึ่ึ�งได้รบัคัวัามนิุยมเป็นุอย่างสำูง  
จนุเปน็ุที�กล่าวัขานุทั�วัไป หลังจากงานุ “อุนุ่ไอรกั คัลายคัวัามหนุาวั” 
แล้วั ยงัมีบรษัิ์ทและหนุ่วัยงานุต่ิาง ๆ ให้คัวัามสำนุใจติิดต่ิอขอให้ไป
เปดิบรกิารถ่ืายภาพอยา่งต่ิอเนืุ�อง ซึ่ึ�งรายได้จากการถ่ืายภาพ
ทั�งหมดได้นุำาไปใชเ้พื�อสำาธารณีประโยชน์ุในุรปูแบบต่ิาง ๆ 

งานุวันัุพ่อแห่งชาติิ วันัุที� 1 - 6 ธนัุวัาคัม  
2563 ณี วังัสำราญรมย ์ถืนุนุสำนุามไชย

งานุยอยศิยิ�งฟา้ อยธุยามรดกโลก  
วันัุที� 11 - 20 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563  
ณี อทุยานุประวัติัิศิาสำติร ์
พระนุคัรศิรอียธุยา

1. คัณีะกรรมการตัิดสิำนุโคัรงการศิิลปกรรม 
ชา้งเผือก คัรั�งที� 10 “ในุฝีนัุ”  
ณี หอศิิลปวัฒันุธรรมแห่งกรงุเทพมหานุคัร 
เมื�อวันัุที� 5 มนีุาคัม พ.ศิ. 2564 

2. ผลงานุรางวัลัชา้งเผือก โคัรงการศิิลปกรรม
ชา้งเผือก คัรั�งที� 10  
ชื�อศิิลปนิุ: นุางสำาวัลดากร พวังบปุผา 
ชื�อผลงานุ: แหวักวัา่ยในุนิุทรา 
เทคันิุคั: ภาพพิมพ์โลหะ 
ขนุาด: 80 x 180 ซึ่ม.

3. โคัรงการศิิลปกรรมชา้งเผือก คัรั�งที� 11  
เปดิรบัสำมคััรผลงานุในุหัวัขอ้ “คันุไทย 
ให้กันุได้” 

1

1

2

3
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สนับสนน่การด็ำาเนินงานของมลุ่่นิธิหิัอศิลุ่ป์วิฒันธิรรมแหั�งกรง่เทัพมหัานคร 

ไทยเบฟสำนัุบสำนุุนุการดำาเนิุนุการของมูลนิุธิหอศิิลปวัฒันุธรรมแห่งกรุงเทพมหานุคัร ผ่านุกิจกรรมการหารายได้ โดยสำมเด็จ 
พระกนิุษ์ฐาธริาชเจา้ กรมสำมเด็จพระเทพรตัินุราชสำดุา ฯ สำยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานุภาพถ่ืายฝีีพระหัติถ์ื จำานุวันุ 10 ภาพ ผ่านุ
สำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทย ในุพระบรมราชปูถัืมภ์  เพื�อนุำามาจดัหารายได้สำนัุบสำนุนุุการดำาเนิุนุงานุของมลูนิุธหิอศิิลปวัฒันุธรรม 
แห่งกรุงเทพมหานุคัร ในุการนีุ� พลติำารวัจเอก อศัิวันิุ ขวัญัเมือง ผู้วัา่ราชการกรุงเทพมหานุคัร ได้ประสำานุผู้สำนัุบสำนุุนุและรว่ัมเป็นุ 
สัำกขีพยานุในุพิธีรบัมอบภาพถ่ืายฝีีพระหัติถ์ืและเงินุสำนัุบสำนุุนุ โดยมีคัุณีดาวั วัาสิำกศิิร ินุายกสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทย  
ในุพระบรมราชปูถัืมภ์ และคัณุีนิุติิกร กรยัวัเิชยีร ผู้อำานุวัยการโคัรงการส่ำงเสำรมิศิิลปวัฒันุธรรม บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ)  
เปน็ุผู้แทนุมอบภาพถ่ืายฝีีพระหัติถ์ื และคัณุีกอบกาญจน์ุ วัฒันุวัรางกรู ประธานุมลูนิุธฯิ เปน็ุผู้รบัมอบเงินุสำนัุบสำนุนุุจากหนุ่วัยงานุต่ิาง ๆ 

นิทัรรศการภาพถ่�าย “The Embassy of Portugal Bangkok, 
the First Diplomatic Mission in Thailand” 

จดัโดยสำถืานุทตูิโปรติเุกสำ ประจำาประเทศิไทย รว่ัมกับสำมาคัม 
ถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทย ในุพระบรมราชปูถัืมภ์ มลูนิุธส่ิำงเสำรมิ 
การถ่ืายภาพ ด้วัยการสำนัุบสำนุุนุจากมูลนิุธสิิำรวิัฒันุภักดีและ 
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) จดัแสำดงระหวัา่งวันัุที� 2  
ถึืง 20 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563

เปน็ุการจดัแสำดงภาพถ่ืายจำานุวันุทั�งหมด 40 ภาพ แสำดงให้เห็นุถึืง
การดำารงอยูข่องวัถีิืชมุชนุแห่งการอยูอ่าศัิยในุกรงุเทพมหานุคัร 
ถึืงแม้วัา่คัวัามเปน็ุเมอืงจะได้รบัการพัฒนุาและขยายตัิวัออกไป 
อาคัารบ้านุเรอืนุที�ตัิ�งอยูร่มินุำาทั�งหลายที�ถืกูสำรา้งขึ�นุตัิ�งแต่ิ พ.ศิ. 
2403 - 2413 ยงัคังสำภาพเหมอืนุเดิมให้เห็นุอยูจ่นุถึืงปจัจบัุนุ รปูถ่ืาย 
ทางประวัติัิศิาสำติรบ์างภาพที�แสำดงในุงานุนีุ�ถ่ืายโดย Joaquim 
Antonio ชา่งภาพชาวัโปรติเุกสำที�ได้รบัการยกยอ่งเปน็ุอยา่งมาก 
ในุชว่ังต้ินุศิติวัรรษ์ที� 20 นุอกจากนีุ�ยงัมีภาพถ่ืายสำมัยใหม่จาก 
ช่างภาพเยาวัชนุรุนุ่ใหม่ที�เข้ารว่ัมโคัรงการประกวัดภาพถ่ืาย  
One shot knockout โดยได้รบัคัวัามรว่ัมมอืจากสำมาคัมถ่ืายภาพ
แห่งประเทศิไทย ในุพระบรมราชปูถัืมภ์ มลูนิุธส่ิำงเสำรมิการถ่ืายภาพ 
และได้รบัการสำนัุบสำนุนุุจาก บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ)

พิธรีบัมอบภาพถ่ืายฝีพีระหัติถ์ื และเงนิุสำนัุบสำนุนุุ ณี ห้องอมรพิมานุ ศิาลาวัา่การกรงุเทพมหานุคัร เสำาชงิชา้ เมื�อวันัุที� 13 สิำงหาคัม พ.ศิ. 2564

พิธเีปดินิุทรรศิการภาพถ่ืาย The Embassy of Portugal Bangkok,  
The First Diplomatic Mission in Thailand ณี ICONLUXE Gallery 
ICONSIAM เมื�อวันัุที� 2 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563

ภาพถ่ืายรางวัลัชนุะเลิศิจากการประกวัด One shot knockout
ชา่งภาพ: นุายวัริตัิน์ุ กันุฉลาด



192 การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ

โครงการป์ระกวิด็ภาพถ่�าย Sustainability Action Hero  

ไทยเบฟรว่ัมกับสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทยในุพระบรมราชปูถัืมภ์ 
และศินูุย ์C asean จดัโคัรงการประกวัดภาพถ่ืาย Sustainability 
Action Hero ภายใต้ิ 17 เป้าหมาย การพัฒนุาที�ยั�งยืนุของ
สำหประชาชาติิ (17 Sustainable Development Goals) เนุ้นุภาพถ่ืาย 
ที�นุำาเสำนุอแนุวัคิัด แนุวัทาง กระบวันุการที�สำามารถืนุำามาประยกุต์ิใช ้
ให้เกิดผลลัพธที์�เปน็ุไปติามเปา้หมายการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ และ 
ชว่ัยเหลือชา่งภาพอสิำระที�ประสำบปญัหาไม่มีงานุทำาเนืุ�องจาก 
สำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 1 
“เพื�อควิามยากจนจะหัมด็ไป์” 
นุายสำกุฤษ์ฏิิ์� หิรญัสำารพงศ์ิ 
ชื�อภาพ “ทำามาค้ัาขาย เพื�อคัวัามยากจนุจะหมดไป”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 2 
“จะไม�มีใครต้องหิัวิโหัย”
นุายจรีศัิกดิ� ซึุ่นุ่ไร ้
ชื�อภาพ “ในุนุำามีปลา ในุนุามขีา้วั”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 3 
“การรกัษาพยาบาลุ่ต้องทัั�วิถึ่ง”
นุายชยัสิำทธิ� รตัินุชศูิรี
ชื�อภาพ “เยี�ยมบา้นุให้กำาลังใจผูป้ว่ัย”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 4 “อยากเรยีนต้องได้็เรยีน”
นุายชยัสิำทธิ� รตัินุชศูิรี
ชื�อภาพ “ส่ำงหลานุไปโรงเรยีนุ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 5 
“ยอมรบัในควิามแตกต�างทัางเพศ”
นุายวัหิาร ขวัญัดี
ชื�อภาพ “สำนุกุสำนุานุ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 6
“มนีำาใชไ้ม�ขาด็แคลุ่น”
นุายโอภาสำ องัวัรกลุ
ชื�อภาพ “นุำาหล่อเลี�ยงชวีัติิ”
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ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 7 
“พลัุ่งงานสะอาด็จะเป์น็พลัุ่งงานหัลัุ่ก”
นุายนิุพนุธ ์เกติจุรสัำ
ชื�อภาพ “โซึ่ลารเ์ซึ่ลล์กับเมอืงใหญ่”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 8
“การจา้งงานทีั�มคีณ่ค�า แลุ่ะการเติบโตทัางเศรษฐกิจ”
นุายธนุวัฒัน์ุ ทองจนัุทร์
ชื�อภาพ “เกษ์ติรก้าวัหนุ้า”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 9 
“นวิตักรรม คือ คำาตอบเพื�อคณ่ภาพชวีิติทีั�ดี็”
นุายอภิวัฒัน์ุ เวัยีงคัำา
ชื�อภาพ “นุวัตัิกรรมการเรยีนุรูส้ำู่การพัฒนุาคัวัามคิัด 
และจนิุตินุาการ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 10
“โอกาสเป์น็ของทัก่คน”
นุายปรดีี ศิรตีิระกลู
ชื�อภาพ “เพื�อชวีัติิ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 11
“ทัก่คนจะต้องมสัีงคมทีั�ป์ลุ่อด็ภัยโด็ยไม�ต้องรอ้งขอ”
นุายนิุพนุธ ์เกติจุรสัำ
ชื�อภาพ “บา้นุรมินุำา”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 12
“ทัก่การผืลิุ่ตเป์น็มติรต�อโลุ่ก”
นุายแสำงชยั เติชะสำถืาพร
ชื�อภาพ “ยอ้มด้าย”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 13
“ป์ญัหัาโลุ่กรอ้นจะได้็รบัการแก้ไข”
นุายหรรษ์า ตัิ�งมั�นุภวูัดล
ชื�อภาพ “เซึ่ลล์แสำงอาทิติยล์ดโลกรอ้นุ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 14
“สมด็ลุ่่แหั�งท้ัองทัะเลุ่จะกลัุ่บมา”
นุายกันุติพัฒน์ุ โภคัศิศิิพันุธ์
ชื�อภาพ “ปลาสำากดำารวัมฝีงู”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 15
“ต้นไมแ้ลุ่ะสัตวิป์์า่จะได้็รบัการค่้มครองตลุ่อด็ไป์”
นุายกตัิญญู ูวัฒุชิยัธนุากร
ชื�อภาพ “หนุ้าที�พ่อ เพื�อลกู”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 16
“สังคมในฝีนั”
นุายสำกุฤษ์ฏิิ์� หิรญัสำารพงศ์ิ
ชื�อภาพ “สัำงคัมไทย สัำงคัมแห่งคัวัามสำขุ”

ชนะเลิุ่ศ เป์า้หัมายทีั� 17
“ควิามร�วิมมือเพื�อการพัฒนาทีั�ยั�งยนื”
นุายยงยทุธ คังมหาพฤกษ์์
ชื�อภาพ “พลังงานุธรรมชาติิ”



เป์า้หัมาย หััวิข้อการป์ระกวิด็ภาพถ่�าย
จำานวิน 
ผื่้ทีั�ส�ง

ภาพ (คน)

จำานวิน
ภาพ 

(ภาพ)

เปา้หมายที� 1 ยติุิคัวัามยากจนุทกุรปูแบบในุทกุที� (No Poverty) เพื�อคัวัามยากจนุจะหมดไป 68 288

เปา้หมายที� 2
ยติุิคัวัามหิวัโหย บรรลคุัวัามมั�นุคังทางอาหาร 
และยกระดับโภชนุาการ และส่ำงเสำรมิเกษ์ติรกรรม 
ที�ยั�งยนืุ (Zero hunger)

จะไม่มีใคัรต้ิองหิวัโหย 83 335

เปา้หมายที� 3
สำรา้งหลักประกันุวัา่คันุมีชวีัติิที�มสีำขุภาพดีและ 
ส่ำงเสำรมิสำวัสัำดิภาพสำำาหรบัทกุคันุในุทกุวัยั  
(Good health and well-being)

การรกัษ์าพยาบาลต้ิองทั�วัถึืง 31 108

เปา้หมายที� 4
สำรา้งหลักประกันุวัา่ทกุคันุมีการศึิกษ์าที�มีคัณุีภาพ
อยา่งคัรอบคัลมุและเท่าเทียม และสำนัุบสำนุนุุโอกาสำ
ในุการเรยีนุรูต้ิลอดชวีัติิ (Quality education)

อยากเรยีนุต้ิองได้เรยีนุ 131 702

เปา้หมายที� 5
บรรลคุัวัามเสำมอภาคัระหวัา่งเพศิและให้อำานุาจ
ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทกุคันุ (Gender 
equality)

ยอมรบัในุคัวัามแติกต่ิางทางเพศิ 81 292

เปา้หมายที� 6
สำรา้งหลักประกันุเรื�องนุำาและการสำขุาภิบาลให้
มีการจดัการอยา่งยั�งยนืุ และมสีำภาพพรอ้มใช้
สำำาหรบัทกุคันุ (Clean water and sanitation)

มีนุำาใชไ้ม่ขาดแคัลนุ 239 1335

เปา้หมายที� 7
สำรา้งหลักประกันุวัา่ทกุคันุเข้าถึืงพลังงานุสำมัยใหม่
ในุราคัาที�สำามารถืซึ่ื�อหาได้ เชื�อถืือได้ และยั�งยนืุ 
(Affordable and clean energy)

พลังงานุสำะอาดจะเปน็ุพลังงานุหลัก 122 501

เปา้หมายที� 8

ส่ำงเสำรมิการเติิบโติทางเศิรษ์ฐกิจที�ต่ิอเนืุ�อง 
คัรอบคัลมุ และยั�งยนืุ การจา้งงานุเต็ิมที�และมี
ประสิำทธภิาพ และการมีงานุที�สำมคัวัรสำำาหรบัทกุคันุ 
(Decent work and economic growth)

การจา้งงานุที�มีคัณุีค่ัาและการเติิบโติ
ทางเศิรษ์ฐกิจ 85 454

เปา้หมายที� 9

สำรา้งโคัรงสำรา้งพื�นุฐานุที�มีคัวัามทนุทานุ ส่ำงเสำรมิ
การพัฒนุาอตุิสำาหกรรมที�คัรอบคัลมุและยั�งยนืุ 
และส่ำงเสำรมินุวัตัิกรรม (Industry, innovation 
and infrastructure)

นุวัตัิกรรม คืัอ คัำาติอบเพื�อคัณุีภาพ
ชวีัติิที�ดี 72 279

เปา้หมายที� 10
ลดคัวัามไม่เสำมอภาคัภายในุและระหวัา่งประเทศิ 
(Reduced inequalities) โอกาสำเปน็ุของทกุคันุ 109 473

เปา้หมายที� 11
ทำาให้เมืองและการตัิ�งถิื�นุฐานุของมนุษุ์ยม์ีคัวัาม
ปลอดภัยทั�วัถึืง พรอ้มรบัการเปลี�ยนุแปลงและ
ยั�งยนืุ (Sustainable cities and communities)

ทกุคันุจะมีสัำงคัมที�ปลอดภัย 
โดยไมต้่ิองรอ้งขอ 105 531

เปา้หมายที� 12
สำรา้งหลักประกันุให้มีแบบแผนุการผลิติและ 
การบรโิภคัที�ยั�งยนืุ (Responsible consumption 
and production)

ทกุการผลิติจะเปน็ุมติิรต่ิอโลก 172 809

เปา้หมายที� 13
ปฏิิ์บัติิการอยา่งเรง่ด่วันุเพื�อต่ิอสำู้กับการ
เปลี�ยนุแปลงสำภาพภมูิอากาศิ และผลกระทบ 
ที�เกิดขึ�นุ (Climate action)

ปญัหาโลกรอ้นุจะได้รบัการแก้ไข 86 272

เปา้หมายที� 14
อนุรุกัษ์์และใชป้ระโยชน์ุจากมหาสำมทุร ทะเล และ
ทรพัยากรทางทะเลอยา่งยั�งยนืุเพื�อการพัฒนุา 
ที�ยั�งยนืุ (Life below water)

สำมดลุแห่งท้องทะเลจะกลับมา 82 330
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สำถิืติิการส่ำงภาพเขา้ประกวัด โคัรงการประกวัดภาพถ่ืาย Sustainability Action Hero ภาคัใต้ิ 17 เปา้หมายการพัฒนุาที�ยั�งยนืุของ
สำหประชาชาติิ (17 Sustainable Development Goals)
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เป์า้หัมาย หััวิข้อการป์ระกวิด็ภาพถ่�าย
จำานวิน 
ผื่้ทีั�ส�ง

ภาพ (คน)

จำานวิน
ภาพ 

(ภาพ)

เปา้หมายที� 15

ปกปอ้ง ฟ้� นุฟู และสำนัุบสำนุนุุการใชร้ะบบนิุเวัศิ
บนุบกอยา่งยั�งยนืุ จดัการปา่ไม้อยา่งยั�งยนืุ 
ต่ิอสำู้การกลายสำภาพเปน็ุทะเลทราย หยดุการ
เสืำ�อมโทรมของที�ดินุและฟ้� นุสำภาพกลับมาใหม่ และ
หยดุการสำญูเสีำยคัวัามหลากหลายทางชวีัภาพ 
(Life on land)

ต้ินุไม้และสัำติวัป์า่จะได้รบัคัวัามคัุ้มคัรอง
ติลอดไป 125 595

เปา้หมายที� 16

ส่ำงเสำรมิสัำงคัมที�สำงบสำขุและคัรอบคัลมุ เพื�อการ
พัฒนุาที�ยั�งยนืุ ให้ทกุคันุเข้าถึืงคัวัามยติุิธรรม 
และสำรา้งสำถืาบันุที�มีประสิำทธผิล รบัผิดชอบ และ
คัรอบคัลมุในุทกุระดับ (peace, justice and 
strong institutions)

สัำงคัมในุฝีนัุ 107 496

เปา้หมายที� 17
เสำรมิคัวัามเข้มแข็งให้กับกลไกการดำาเนิุนุงานุและ
ฟ้� นุฟูสำภาพหุ้นุส่ำวันุคัวัามรว่ัมมือระดับโลกสำำาหรบั
การพัฒนุาที�ยั�งยนืุ (Partnership for the goals)

คัวัามรว่ัมมือเพื�อสำรา้งการพัฒนุา 
ที�ยั�งยนืุ 89 369

195บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

กลุ่่�มงานด็นตรแีลุ่ะวิรรณศิลุ่ป์์

มลุ่่นิธิหิัลุ่วิงป์ระดิ็ษฐไพเราะ (ศร ศิลุ่ป์บรรเลุ่ง) 

ไทยเบฟให้การสำนัุบสำนุนุุมลูนิุธหิลวังประดิษ์ฐไพเราะ (ศิร  
ศิิลปบรรเลง) ต่ิอเนืุ�องตัิ�งแต่ิ พ.ศิ. 2557 ผ่านุ 3 โคัรงการหลัก ได้แก่ 
โคัรงการประกวัดบรรเลงดนุติรไีทยศิรทอง ชงิถ้ืวัยพระราชทานุ  
เพื�อให้โอกาสำเยาวัชนุนัุกดนุติรไีทยได้มีเวัทีการแข่งขันุ ต่ิอเนืุ�อง 
ด้วัยโคัรงการค่ัายเยาวัชนุดนุติรไีทยศิรทองที�จดักิจกรรมให้ 
เยาวัชนุได้มีโอกาสำแลกเปลี�ยนุเรยีนุรูจ้ากบคุัลากรผู้เชี�ยวัชาญ 
นุอกโรงเรยีนุ และโคัรงการเพื�อนุดนุติร ีอนัุเปน็ุการทำางานุรว่ัมกับ 
เคัรอืข่ายบคุัลากรด้านุดนุติรไีทย เพื�อสำรา้งสำรรค์ักิจกรรมอนัุเปน็ุ 
ประโยชน์ุต่ิอวังการดนุติรไีทยมากขึ�นุ 
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คณะนักรอ้งป์ระสานเสียงสวินพลุ่ ่

ไทยเบฟสำนัุบสำนุุนุคัณีะนัุกรอ้งประสำานุเสีำยงสำวันุพลตู่ิอเนืุ�อง 
มาตัิ�งแต่ิปี 2549 ซึ่ึ�งเป็นุคัณีะนัุกรอ้งที�บุกเบิกและสำรา้งมิติิใหม่ 
ในุการขับรอ้งประสำานุเสีำยงจนุเข้าสำู่ปีที� 20 ซึ่ึ�งได้นุำาชื�อเสีำยงมาสำู่ 
ประเทศิอย่างต่ิอเนืุ�อง 

มลุ่่นิธิอิาจารยส์ก่ร ีเจรญิสข่ 

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุมลูนิุธอิาจารยส์ำกุร ีเจรญิสำขุ ดำาเนิุนุกิจกรรมที�
เนุ้นุด้านุการพัฒนุาศัิกยภาพและคัณุีภาพชวีัติิ โดยกิจกรรมการ
เรยีนุการสำอนุให้กับเด็กที�อยูใ่นุโรงเรยีนุที�ขาดแคัลนุ กลุม่เด็กและ
เยาวัชนุในุสำถืานุพินิุจ สำถืานุบำาบัด สำถืานุฟ้� นุฟู ในุทุกภูมิภาคั 
ต่ิอเนืุ�องมา 18 ป ีผ่านุการแลกเปลี�ยนุเรยีนุรูใ้นุการบรรเลงบทเพลง 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งรว่ัมเป็นุทีมวัทิยากรในุโคัรงการชมุชนุดี 
มีรอยยิ�ม ซึ่ึ�งทำางานุรว่ัมกับไทยเบฟมาติลอด 10 ป ีซึ่ึ�งจะสัำญจร 
ไปยังโรงเรยีนุในุพื�นุที�จงัหวัดัต่ิาง ๆ ต่ิอเนืุ�องเป็นุเวัลา 8 ป ี 

กิจกรรม “วันัุพ่อแห่งชาติิ” วันัุที� 2 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563  
ณี วังัสำราญรมย ์ถืนุนุสำนุามไชย

กิจกรรมส่ำงมอบคัวัามสำขุในุเทศิกาลคัรสิำต์ิมาสำ ผ่านุกิจกรรม Christmas Carols 
วันัุที� 25 ธนัุวัาคัม พ.ศิ. 2563

(ปลีะ 10 คัรั�ง) และมแีผนุการขยายผลไปสำู่การพัฒนุาเชงิลึก 
ผ่านุโคัรงการส่ำงเสำรมิทักษ์ะดนุติร ีเพื�อส่ำงเสำรมิทักษ์ะด้านุดนุติรี
อยา่งต่ิอเนืุ�องในุโรงเรยีนุที�ไทยเบฟได้เขา้ไปสำนัุบสำนุนุุ โดยฝีกึฝีนุ
นัุกเรยีนุจนุสำามารถืสำรา้งรายได้ให้แก่นัุกเรยีนุและโรงเรยีนุ เพื�อ
สำรา้งการเชื�อมโยงการทำางานุรว่ัมกันุของพนัุกงานุในุเคัรอืไทยเบฟ 
ติลอดจนุการสำรา้งคัวัามสัำมพันุธอ์ยา่งต่ิอเนืุ�องกับชมุชนุเปา้หมาย
โดยรอบ
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ทัน่การศึกษาวิทิัยาลัุ่ยด็ร่ยิางคศิลุ่ป์ ์มหัาวิทิัยาลัุ่ยมหิัด็ลุ่ 

ไทยเบฟสำนัุบสำนุุนุการให้ทนุุการศึิกษ์าแก่นัุกศึิกษ์าวัทิยาลัย
ดรุยิางคัศิิลป์ มหาวัทิยาลัยมหิดล ต่ิอเนืุ�องตัิ�งแต่ิปี 2551 ในุฐานุะ 
ที�เป็นุสำถืาบันุดนุติรทีี�ได้รบัการจดัอนัุดับ World Top 100  
ของ QS World University Rankings by Subject ในุด้านุ 
Reforming Arts และเป็นุสำถืาบันุดนุติรอีนัุดับ 1 ของไทย ได้
ติระหนัุกถึืงหนุ้าที�สำำาคััญในุการมีส่ำวันุรว่ัมสำรา้งประโยชน์ุให้สัำงคัม
และชมุชนุ โดยได้ส่ำงเสำรมิโอกาสำในุการเรยีนุรูโ้ดยขยายโอกาสำ
ด้านุทนุุการศึิกษ์า ในุปีการศึิกษ์า 2563 ไทยเบฟได้สำนัุบสำนุุนุทนุุ 
การศึิกษ์าแก่นัุกศึิกษ์า จำานุวันุ 41 ทนุุ ประกอบไปด้วัย ทนุุการศึิกษ์า 
ประเภทเรยีนุดี (Merit Scholarship) จำานุวันุ 31 ทนุุ (ทนุุละ  
10,000 - 30,000 บาท) และทนุุประเภทพรสำวัรรค์ั มคีัวัามโดดเด่นุ 
สำายอาชีพดนุติร ี(Talent Scholarship) จำานุวันุ 10 ทนุุ (ทนุุละ 
60,000 บาท) 

วิงด็ร่ยิางค์ฟีลีุ่ฮารโ์มนิกแหั�งป์ระเทัศไทัย  

ไทยเบฟสำนัุบสำนุนุุวังดรุยิางค์ัฟีลฮารโ์มนิุกแห่งประเทศิไทย 
(Thailand Philharmonic Orchestra: TPO)  อยา่งต่ิอเนืุ�อง  
ตัิ�งแต่ิป ี2553 จนุถึืงการแสำดงฤดกูาลที� 16 ซึ่ึ�งปจัจบุนัุมกีาร 
จดัโคัรงการเพิ�มเติิมกับชมุชนุและสัำงคัมโดยรอบ เพื�อส่ำงเสำรมิ 
ให้ชมุชนุมสีำขุภาวัะที�ดี เพื�อพัฒนุาทักษ์ะชวีัติิและสำรา้งภมูคิัุม้กันุ
สำำาหรบัเด็กและเยาวัชนุ สำอดคัล้องกับเปา้หมายเพื�อการพัฒนุา 
ที�ยั�งยนืุ (Sustainable Development Goals – SDGs) ในุด้านุการ
สำรา้งหลักประกันุวัา่ทกุคันุมกีารศึิกษ์าที�มคีัณุีภาพอยา่งคัรอบคัลมุ
และเท่าเทียม และสำนัุบสำนุนุุโอกาสำการเรยีนุรูต้ิลอดชวีัติิ (Quality 
Education) เชนุ่ กิจกรรมดนุติรใีนุสำวันุ 
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กลุ่่�มงานวิฒันธิรรมป์ระเพณี

Bangkok Water Festival 2021 
(เทัศกาลุ่วิถีิ่นำา...วิถีิ่ไทัย 2564) 

ติอกยำากลยทุธ ์“บ วั ร ยกกำาลังสำอง” สำานุพลังคัวัามรว่ัมมอื
ระหวัา่งบา้นุ วัดั โรงเรยีนุ บรษัิ์ท วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม และราชการ 
ให้เกิดคัวัามยั�งยนืุเพื�อชมุชนุโดยชมุชนุ สิำ�งแวัดล้อมที�ดีเพื�อ
คัณุีภาพชวีัติิที�ดี “ชมุชนุพอเพียง ยั�งยนืุ เพื�อโลก” ด้วัยโคัรงการ 
“เก็บกลับ - รไีซึ่เคิัล” กิจกรรมพัฒนุาชมุชนุที�เปดิโอกาสำให้ชมุชนุ
ชว่ัยกันุคิัด รว่ัมพัฒนุา และลงมอืบรหิารจดัการขยะอยา่งยั�งยนืุ

โคัรงการ “เก็บกลับ - รไีซึ่เคิัล” โดยบรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ รไีซึ่เคิัล  
จำากัด (TBR) รว่ัมกับเทศิกาล วัถีิืนุำา...วัถีิืไทย ได้เริ�มกิจกรรม 
เวัริก์ชอป “ชมุชนุพอเพียง ยั�งยนืุ เพื�อโลก” ขึ�นุ เพื�อสำานุต่ิอ 
คัวัามยั�งยนืุสำู่มิติิด้านุสิำ�งแวัดล้อม ไมใ่ชเ่พียงแค่ัมติิิด้านุวัฒันุธรรม  
โดยยกระดับกิจกรรมทำาคัวัามสำะอาดบา้นุ วัดั โรงเรยีนุ และผนุวัก 
การอบรม “เยาวัชนุเจา้บา้นุ สืำบสำานุวัฒันุธรรม” เข้าไวัด้้วัยกันุ เพื�อ 
มุง่เนุ้นุให้ชมุชนุมส่ีำวันุรว่ัมในุการวัางแผนุบรหิารจดัการสิำ�งแวัดล้อม 
ปลกูฝีงัและสำรา้งจติิสำำานึุกให้เยาวัชนุและคันุในุชมุชนุรูจ้กัคััดแยก 
ขยะตัิ�งแต่ิต้ินุทาง เพื�อนุำากลับเขา้สำู่กระบวันุการรไีซึ่เคิัลอยา่ง 
ถืกูวัธิ ีสำามารถืลดปรมิาณีขยะ ชมุชนุรว่ัมวัางแผนุการบรหิาร 
จดัการอยา่งเปน็ุระบบโดยมีภาคัเอกชนุและเคัรอืขา่ยภาคัการศึิกษ์า 
เขา้มามีส่ำวันุรว่ัมในุการแบง่ปนัุองค์ัคัวัามรู ้เยาวัชนุและชมุชนุนุำารอ่ง 
ที�ได้รว่ัมกิจกรรมคัรั�งนีุ� ประกอบด้วัย ชมุชนุฝีั� งธนุบรุ ีกทม. ชมุชนุ
ไม้ขาวั จงัหวัดัภเูก็ติ และตัิวัแทนุชมุชนุในุเทศิบาลเมอืงลำาพูนุ 
นุอกจากนีุ�ยงัสำรา้งคัวัามสำามัคัคีัผ่านุการรว่ัมกันุทำาถัืงขยะ 
อตัิลักษ์ณ์ีของแต่ิละชมุชนุ เชนุ่ ถัืงคััดแยกขวัดพลาสำติิก PET  
รปูทรงเต่ิามะเฟ้องที�ทำามาจากเศิษ์อวันุที�เหลือใชจ้ากการประมง  
โดยฝีมีอืชมุชนุชาวัประมง หมู ่๔ บา้นุไมข้าวั จดัวัางที�หาดไมข้าวั  
จงัหวัดัภเูก็ติ ถัืงคััดแยกขวัด PET รปูทรงชา้งที�สำานุจากไมไ้ผ่  
โดยชา่ง ๒ สำกลุของเชยีงใหม่ โคัรงเหล็กจากวัดัเมอืงสำาติรและ 
ชา่งจกัสำานุโดยชาวับา้นุอำาเภอแม่แจม่ จดัวัางไวัที้�บรเิวัณีกาดบะปา๊วั 
จงัหวัดัเชยีงใหม ่ทั�งนีุ� เพื�อนุำาเอาขยะขวัดพลาสำติิก PET ไปเข้าสำู่
กระบวันุการรไีซึ่เคิัลต่ิอไป 

โคัรงการ “เก็บกลับ-รไีซึ่เคิัล” (Bring Back-Recycle) กิจกรรมพัฒนุาชมุชนุที�เปดิโอกาสำให้ชมุชนุชว่ัยกันุคิัด รว่ัมพัฒนุา และลงมือบรหิารจดัการขยะอยา่งยั�งยนืุ  
เปน็ุกิจกรรมต่ิอยอดจากเทศิกาล Bangkok Water Festival 2021 ด้วัยการอบรมเชงิปฏิิ์บติัิการให้คัวัามรูเ้รื�องการรกัษ์าสิำ�งแวัดล้อมในุชมุชนุกับเยาวัชนุ 
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Bangkok River Festival 2020  
(สายนำาแหั�งวิฒันธิรรม 2563) 

ไทยเบฟสำรา้งสำรรค์ังานุ “Bangkok River Festival 2020 เทศิกาล
สำายนุำาแห่งวัฒันุธรรมไทย” จดัขึ�นุต่ิอเนืุ�องเปน็ุคัรั�งที� 6 ภายใต้ิ
แนุวัคิัด “รื�นุเรงิ แสำงศิิลป”์ ซึ่ึ�งได้ผนึุกกำาลังรว่ัมกับหนุ่วัยงานุภาคัรฐั  
กระทรวังวัฒันุธรรม กระทรวังการท่องเที�ยวัและกีฬา โดยการท่องเที�ยวั 
แห่งประเทศิไทย กองทัพเรอื กรงุเทพมหานุคัร รวัมถึืงหนุ่วัยงานุ
ภาคัเอกชนุ เคัรอืข่ายพันุธมิติร และชมุชนุต่ิาง ๆ ที�รว่ัมเป็นุ 
หนึุ�งเดียวักันุ โดยปนีีุ�เนุ้นุการจดังานุแบบการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ 
“เขา้ถึืงงา่ย ปลอดภัย รว่ัมสำมัย มีเอกลักษ์ณ์ี” และมุง่พัฒนุาและ
สำรา้งประโยชน์ุ “บ วั ร” อยา่งยั�งยนืุ แบง่ปนัุองค์ัคัวัามรูแ้ละผลักดันุ 
อตัิลักษ์ณ์ีและคัณุีค่ัาเชงิวัฒันุธรรมของชมุชนุให้กวัา้งขึ�นุผ่านุกิจกรรม 
นุอกจากนีุ�ยงัได้เชื�อมโยงงานุเทศิกาลศิิลปะรว่ัมสำมัยนุานุาชาติิ 
“บางกอก อารต์ิ เบยีนุนุาเล่ 2020” (Bangkok Art Biennale 2020) 
หรอื BAB 2020 เพื�อบอกเล่าคัวัามเปน็ุไทยไปทั�วัโลก

พรอ้มกันุนีุ�ได้มกีารจดังานุ “Lamphun River Festival” ต่ิอเนืุ�อง 
เปน็ุคัรั�งที� 2 รว่ัมลอยกระทงรมิฝีั� งแม่นุำากวัง แม่นุำาสำายหลักที� 
หล่อเลี�ยงชวีัติิและวัฒันุธรรมผูค้ันุในุถิื�นุล้านุนุา และกิจกรรมถืวัาย 
โคัมบชูา พระธาติหุรภิญุชยั และอื�นุ ๆ ที�นุ่าสำนุใจอกีมากมาย  
ณี ประติทู่านุาง ติำาบลในุเมอืง อำาเภอเมืองลำาพูนุ จงัหวัดัลำาพูนุ

นุอกจากนีุ� สำำาหรบัพื�นุที�การจดังานุได้ผ่านุการรบัรองมาติรฐานุคัวัาม
ปลอดภัยด้านุสำขุอนุามัยเพื�อนัุกท่องเที�ยวั Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA) จากกระทรวัง 
การท่องเที�ยวัและกีฬา โดยการท่องเที�ยวัแห่งประเทศิไทย (ททท.) 
และกระทรวังสำาธารณีสำุข โดยกรมคัวับคัมุโรคั กรมอนุามัย  
กรมสำนัุบสำนุนุุบรกิารสำขุภาพ ที�ทำาให้การจดังานุมคีัวัามปลอดภัย 
และมมีาติรการในุการคััดกรองปอ้งกันุ COVID-19 

199บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564

บรรยากาศิผู้เข้ารว่ัมงานุ Bangkok River Festival 2020 ทั�งชาวัไทยและ 
ชาวัต่ิางชาติิ ณี เอเชยีทีคั เดอะ รเิวัอรฟ์รอ้นุท์ และงานุ Lamphun River  
Festival บรเิวัณีแม่นุำากวัง



“โครงการทัน่เลุ่�าเรยีนหัลุ่วิงสำาหัรบัพระสงฆ์ไ์ทัย”  
ถ่วิายพระราชกศ่ลุ่แด็�พระบาทัสมเด็็จพระบรมชนกาธิเิบศร  
มหัาภมิ่พลุ่อด็ลุ่่ยเด็ชมหัาราช บรมนาถ่บพิตร  
เนื�องในวินัคลุ้่ายวินัสวิรรคต 

มลูนิุธสิิำรวิัฒันุภักดี และบรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ)  
รว่ัมสำมทบทนุุ “โคัรงการทนุุเล่าเรยีนุหลวังสำำาหรบัพระสำงฆ์ไ์ทย  
ในุพระบรมราชปูถัืมภ์” มาอยา่งต่ิอเนืุ�องเปน็ุปทีี� 4 เพื�อถืวัายเปน็ุ 
พระราชกศุิลแด่พระบาทสำมเด็จพระบรมชนุกาธเิบศิร มหาภมูพิล 
อดลุยเดชมหาราช บรมนุาถืบพิติร เนืุ�องในุวันัุคัล้ายวันัุสำวัรรคัติ  
13 ติลุาคัม 2564 เพื�อสืำบสำานุพระราชปณิีธานุ ส่ำงเสำรมิการศึิกษ์า 
พระปรยิติัิธรรมของพระสำงฆ์ ์ติลอดจนุเทิดพระเกียรติิและนุ้อมถืวัาย 
พระราชกศุิล โดยมีเจา้ประคัณุีสำมเด็จพระวันัุรตัิ เจา้อาวัาสำวัดั 
บวัรนิุเวัศิวัหิาร เปน็ุประธานุฝีา่ยสำงฆ์ ์ณี พระอโุบสำถื วัดับวัรนิุเวัศิวัหิาร

หัอพระไตรป์ฎิก “วิชริเกลุ้่าธิรรมานส่รณ์” 

มลูนิุธสิิำรวิัฒันุภักดีและบรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ)  
ทำาพิธวีัางศิิลาฤกษ์์หอพระไติรปฎิก “วัชริเกล้าธรรมานุสุำรณ์ี” 
ในุวันัุที� 24 มกราคัม พ.ศิ. 2563 ซึ่ึ�งจดัสำรา้งขึ�นุเพื�อนุ้อมถืวัายเปน็ุ 
พระราชกศุิลแด่พระบาทสำมเด็จพระเจา้อยู่หัวั เนืุ�องในุโอกาสำ 
มหามงคัลพระราชพิธบีรมราชาภิเษ์ก และถืวัายเปน็ุพุทธบชูา โดย 
มพีระพิพัฒนุกิจวัธิานุ เจา้อาวัาสำวัดัวัชริธรรมสำาธติิ เปน็ุประธานุ 
ฝีา่ยสำงฆ์์ คัณุีฐาปนุ - คัณุีปภัชญา สิำรวิัฒันุภักดี เปน็ุประธานุ 
ฝีา่ยฆ์ราวัาสำวัางศิิลาฤกษ์์ พรอ้มด้วัยคัณีะผูบ้รหิาร ที�ปรกึษ์า 
ของไทยเบฟ และพุทธศิาสำนิุกชนุ รว่ัมพิธดัีงกล่าวั ณี  
วัดัวัชริธรรมสำาธติิวัรวัหิาร เขติพระโขนุง

และในุวันัุที� 9 เมษ์ายนุ พ.ศิ. 2564 คัณุีฐาปนุ สิำรวิัฒันุภักดี ได้ทำาพิธี
อญัเชญิติราสัำญลักษ์ณ์ีพระราชพิธบีรมราชาภิเษ์ก พุทธศัิกราช 
2562 ขึ�นุประดิษ์ฐานุบนุหอไติร มลูนิุธสิิำรวิัฒันุภักดี โดยคัณุีเจรญิ 
– คัณุีหญิงวัรรณีา สิำรวิัฒันุภักดี และคัรอบคัรวัั ได้จดัสำรา้งหอไติร  
“วัชริเกล้าธรรมานุสุำรณ์ี” เพื�อใชเ้ปน็ุที�ศึิกษ์าพระไติรปฎิกสำำาหรบั 
พระภิกษุ์สำงฆ์ ์เปน็ุที�เก็บคััมภีร ์ใบลานุ หนัุงสืำอพระไติรปฎิก และ 
หนัุงสืำอขอ่ยล้านุนุา ลักษ์ณีะเปน็ุอาคัาร 2 ชั�นุ ศิิลปกรรมแบบล้านุนุา  
มพืี�นุที�ประมาณี 137 ติารางเมติร ชั�นุล่างเปน็ุโคัรงสำรา้งปนูุเพื�อจดัทำา 
เปน็ุห้องสำมดุ ชั�นุบนุเปน็ุโคัรงสำรา้งไมสั้ำกทั�งหลังประดับติกแต่ิง 
ลวัดลายด้วัยทองคัำาเปลวัแท้ โดยได้จดัสำรา้งแล้วัเสำรจ็เมื�อปลาย  
พ.ศิ. 2563 ที�ผ่านุมา

กลุ่่�มงานพระพ่ทัธิศาสนา

200 การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ
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โครงการเขียนภาพจติรกรรมฝีาผืนังภายในพระวิหิัาร
พระพ่ทัธินาค วิดั็ป์ระยร่วิงศาวิาสวิรวิหิัาร 

เนืุ�องในุโอกาสำมหามงคัล พระราชพิธบีรมราชาภิเษ์กของพระบาท
สำมเด็จพระเจา้อยู่หัวั เมื�อปี 2562 วัดัประยุรวังศิาวัาสำวัรวัหิาร  
รูสึ้ำกปติิิโสำมนัุสำเปน็ุอยา่งยิ�ง และมีดำารวิัา่วัหิารพระพุทธนุาคัซึ่ึ�งเปน็ุ
ศิาสำนุสำถืานุสำำาคััญของวัดั ซึ่ึ�งยงัไม่มกีารเขียนุจติิรกรรมฝีาผนัุง 
จงึเปน็ุโอกาสำอนัุเปน็ุมงคัลยิ�งที�จะจารกึภาพพระราชพิธบีรมราชาภิเษ์ก
ของพระบาทสำมเด็จพระเจา้อยู่หัวั และภาพพระราชกรณีียกิจ 
ทางด้านุศิาสำนุาของพระมหากษั์ติรยิท์กุพระองค์ัในุพระมหาจกัรี
บรมราชวังศ์ิ รวัมถึืงประวัติัิคัวัามเปน็ุมาของวัดัประยรุวังศิาวัาสำ 
วัรวัหิาร ไวัเ้พื�อเฉลิมพระเกียรติิพระบาทสำมเด็จพระเจา้อยู่หัวั 
เนืุ�องในุโอกาสำอนัุเปน็ุมงคัลสำงูสำดุนีุ� 

ในุการนีุ� มลูนิุธสิิำรวิัฒันุภักดี และบรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด 
(มหาชนุ) ได้ปวัารณีาในุการสำนัุบสำนุนุุการดำาเนิุนุการเขยีนุภาพ
จติิรกรรมฝีาผนัุงในุคัรั�งนีุ� โดยจะมีระยะเวัลาการดำาเนิุนุงานุเปน็ุเวัลา  
4 ป ี(ป ี2564-2567) ซึ่ึ�งการดำาเนิุนุโคัรงการคัรั�งนีุ�ยงัมแีผนุงานุที�
ต้ิองการถ่ืายทอดเทคันิุคั ทักษ์ะ ให้แก่เยาวัชนุนัุกศึิกษ์าที�เรยีนุด้านุ
ทัศินุศิิลป ์และสำาขาที�เกี�ยวัข้อง ได้มารว่ัมเรยีนุรูถึ้ืงวัธิกีารสำรา้งสำรรค์ั
งานุ แนุวัคิัดในุการถ่ืายทอดเนืุ�อหา รวัมถึืงได้รว่ัมปฏิิ์บติัิงานุจรงิกับ
ทีมงานุ อ. จำานุง รตัินุกลู ศิิลปนิุที�มปีระสำบการณ์ีและคัวัามเชี�ยวัชาญ
ด้านุการเขยีนุภาพจติิรกรรมฝีาผนัุง เพื�อเปน็ุส่ำวันุหนึุ�งในุการเสำรมิสำรา้ง
พัฒนุาทักษ์ะฝีีมือแก่เยาวัชนุคันุรุนุ่หลัง อนัุเปน็ุการสืำบสำานุงานุศิิลปะ
และวัฒันุธรรมจากชา่งฝีมืีอไทยให้ดำารงอยูสื่ำบทอดได้ต่ิอไป  

โครงการการบร่ณะพระพ่ทัธิรป่์เงนิป์างอ่ม้บาตร  
วิดั็พระบรมธิาตไ่ชยาราชวิรวิหิัาร  
จงัหัวิดั็สร่าษฎรธ์ิานี 

ไทยเบฟให้การสำนัุบสำนุนุุการบรูณีะซึ่อ่มแซึ่มเสำรมิสำรา้งคัวัามมั�นุคัง
ให้กับพระพุทธรปูเงนิุปางอุม้บาติร ซึ่ึ�งเปน็ุโบราณีวัตัิถื ุอนัุเปน็ุ
พระพุทธรปูสำำาคััญของวัดัพระบรมธาติไุชยาราชวัรวัหิาร จงัหวัดั
สำรุาษ์ฎรธ์านีุ ที�ชำารดุเสีำยหายหลายจดุ ซึ่ึ�งปจัจบุนัุเก็บรกัษ์าอยู ่ณี 
คัลังโบราณีวัตัิถื ุพิพิธภัณีฑสำถืานุแห่งชาติิ ไชยา โดยคัวัามรว่ัมมอื
กับกรมศิิลปากร การบรูณีะดังกล่าวัดำาเนิุนุการภายใต้ิรปูแบบและ 
การคัวับคัมุงานุของเจา้หนุ้าที�จากกลุม่วัทิยาศิาสำติรเ์พื�อการอนุรุกัษ์์ 
สำำานัุกพิพิธภัณีฑสำถืานุแห่งชาติิ กรมศิิลปากร 

201บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



การสนับสนน่อป่์ถั่มภ์กิจกรรมด้็านศาสนา 
เพื�อเผืยแผื�พระพ่ทัธิศาสนา 

ศน่ยว์ิปิ์สัสนาสากลุ่ไร�เชญิตะวินั 

มูลนิุธสิิำรวิัฒันุภักดี และ บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) 
รว่ัมส่ำงเสำรมิกิจกรรมทางด้านุพุทธศิาสำนุาและกิจกรรมสำมาธิ
ภาวันุา ประจำาปี 2564 ณี ศิูนุย์วัปิัสำสำนุาสำากลไรเ่ชิญติะวันัุ  
จงัหวัดัเชยีงราย เพื�อส่ำงเสำรมิให้ศินูุยว์ัปิสัำสำนุาสำากลไรเ่ชญิติะวันัุ
เปน็ุ “ศินูุยก์ลางในุการเผยแผ่พระพุทธศิาสำนุาสำู่ประชาคัมโลก” 
โดยให้การสำนัุบสำนุนุุเปน็ุนุำาดื�มชนิุดขวัดและนุำาดื�มชนิุดแกลลอนุ
คัวับคัูกั่นุ และสำนัุบสำนุนุุเคัรื�องดื�มให้คัวัามสำดชื�นุ เชนุ่ โออชิ ิเอสำ 
จบัใจ ติามโอกาสำในุการจดังานุเปน็ุประจำาทกุเดือนุ 

สำนัุบสำนุนุุการจดัพิมพ์หนัุงสืำอธรรมทานุ “ชบุชใูจในุยามวักิฤติิ” 
จำานุวันุ 15,000 เล่ม เพื�อชว่ัยเหลือผู้ที�กำาลังลำาบากจาก
สำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19 โดยมอบผ่านุโคัรงการ “บญุ BOX : ส่ำงบญุ
จากใจ ส่ำงอาหารไปถึืงบ้านุ” โดยในุกล่องบญุ BOX ประกอบด้วัย
หนัุงสืำอธรรมทานุ “ชบุชใูจในุยามวักิฤติิ” จำานุวันุ 1 เล่ม พรอ้มด้วัย
ข้าวัสำารอาหารแห้ง เพื�อให้ผู้รบัได้ทั�งอาหารกายและอาหารใจ

202 การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ

เป์น็เจา้ภาพอป่์ถั่มภ์งบป์ระมาณการจดั็งานกิจกรรมวินัมาฆ์บช่า วิถีิ่ออนไลุ่น์ สไตล์ุ่นิวินอรม์อลุ่ วิดั็ป์ระยร่วิงศาวิาสวิรวิหิัาร 
วินัทีั� 26 กม่ภาพันธิ ์2564 แบ่
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การสนับสนน่อป่์ถั่มภ์เป์น็เจา้ภาพพิมพ์หันังสือ เพื�อเผืยแผื�พระพ่ทัธิศาสนา 

หนัุงสืำอ “พหปุการกถืา วัา่ด้วัยคัวัามรูร้กัสำามคััคีัมอีปุการะมาก” (พระพรหมบณัีฑิติ ประยรู ธมมฺจติิโฺติ) แจกงานุวันัุพ่อแห่งชาติิ 
ที�สำนุามหลวัง 5 ธนัุวัาคัม 2563 จำานุวันุ 30,000 เล่ม 

หนัุงสืำอ “โคัวัทิกถืา” วันัุที� 16 - 17 กันุยายนุ 2564 งานุบำาเพ็ญกศุิลอายวุัฒันุมงคัล 66 ป ีพระพรหมบัณีฑิติ (ประยรู ธมมฺจติิโฺติ)  
เจา้อาวัาสำวัดัประยรุวังศิาวัาสำวัรวัหิาร จำานุวันุ 10,000 เล่ม

หนัุงสืำอ “บันุทึกหลวังพ่อ” ที�ระลึกในุการบำาเพ็ญกศุิลคัรบรอบ 50 วันัุ พระธรรมรตัินุากร อดีติเจา้อาวัาสำวัดัพระเชติพุนุวัมิลมังคัลาราม
ราชวัรมหาวัหิาร วันัุที� 25 - 26 เมษ์ายนุ 2564 จำานุวันุ 5,000 เล่ม 

หนัุงสืำอ พิธรีบัมอบพระบญัชาแต่ิงตัิ�งเจา้อาวัาสำวัดัพระเชติพุนุวัมิลมงัคัลารามราชวัรมหาวัหิารและพิธทีำาบญุอายวุัฒันุมงคัล 7 รอบ 84 ป ี
สำมเด็จพระมหาธรีาจารย ์เจา้อาวัาสำวัดัพระเชติพุนุวัมิลมังคัลารามราชวัรมหาวัหิาร วันัุที� 23 - 24 พฤษ์ภาคัม 2564 จำานุวันุ 5,000 เล่ม 

หนัุงสืำอ “ภาพประวัติัิศิาสำติรที์�ต้ิองจารกึ” (การถืวัายคััมภีรพ์ระมาลัย) ที�ระลึกในุโอกาสำฉลองอายวุัฒันุมงคัล 60 ป ีพระราชปรยิติัิมนีุุ  
ผู้ชว่ัยเจา้อาวัาสำวัดัพระเชติพุนุวัมิลมังคัลารามราชวัรมหาวัหิาร วันัุที� 26 - 27 เมษ์ายนุ 2564 จำานุวันุ 5,000 เล่ม 

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

COVER_COATED DIC2019 4CSUN 4 mm.

พหุปการกถา
ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

บทเทศนา พหุปการกถา
ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
กรรมการมหาเถรสมาคม

แต่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๓

พหบการกถาพหุปการกถา

COVERSUN 10 mm.ปกหลังแบบที่3 OK

โควิทกถา

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

จัดพิมพ์ถวายเป็นธรรมทาน

โควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ
์โควิด           พ

ระพ
รหมบัณ

ฑ
ิต  (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

โควิทโรคูปสมคาถา 

รตนตฺตยานุภาเวน  สพฺพเทวาน  เตชสา

อุปฺปนฺโน  โควิโท โรโค  สฺยามรฏฺเ วินฺสสตุ

ราชปุญฺญานุภาเวน  ทสปารมิตาหิ จ 

อาโรคิยสุขญฺเจว สทา โสตฺถี ภวฺนตุ เต  ฯ
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แบ�งป์นัคณ่ค�า

ทั�านผื่้หัญิงสิรกิิติยา เจนเซน
นัุกอกัษ์รศิาสำติรป์ฏิิ์บัติิการ สำำานัุกวัรรณีกรรมและประวัติัิศิาสำติร ์กรมศิิลปากร

เสน�ห์ัของป์ระวิติัศาสตร์

สืำ�อสำารเพื�อให้คันุรุนุ่ใหม่สำนุใจการเรยีนุรูป้ระวัติัิศิาสำติรอ์ยา่งยั�งยนืุ ต้ิองเริ�มจากการปรบัทัศินุคัติิ  
เพื�อให้เกิดคัวัามสำนุใจ และปรบัวัิธีการสืำ�อสำาร วัิธีการเรยีนุการสำอนุ และวัิธีการนุำาเสำนุอข้อมูล  
หากเปน็ุการเรยีนุรูเ้พื�อนุำาไปสำอบ ไปวัดัผล อาจไม่ใชก่ารเรยีนุรูที้�ยั�งยนืุ ถ้ืาคันุรุนุ่ใหม่ไม่ได้เข้าไปศึิกษ์า
จรงิจงั หรอืเข้าไปสัำมผัสำกับพื�นุที�จรงิ อนุาคัติประวัติัิศิาสำติรนั์ุ�นุก็อาจหายไป หากพวักเขาได้เข้าไป 
มีประสำบการณ์ีรว่ัม ก็มีโอกาสำที�ประวัติัิศิาสำติรจ์ะได้รบัการอนุุรกัษ์์และเผยแพร ่ทำาให้เขารูสึ้ำกวัา่
ประวัติัิศิาสำติรเ์ปน็ุส่ำวันุหนึุ�งของชวีัติิพวักเขา

อาจารยภ์ธ่ิร ภม่ะธิน

นัุกวัชิาการประวัติัิศิาสำติรโ์บราณีคัดี พิพิธภัณีฑ์วัทิยา

พินิจพิพิธิภัณฑ์

พิพิธภัณีฑ์ คืัอสำถืานุที�เก็บรวับรวัมสิำ�งของต่ิาง ๆ เพื�อนุำามาจดัแสำดง ตีิคัวัาม และให้คัวัามรู ้การที�จะ
สำนุกุกับการพินิุจพิพิธภัณีฑ์นัุ�นุ ต้ิองมีค่ัานิุยม หรอืเห็นุคัณุีค่ัาของเรื�องราวัในุอดีติ ส่ำวันุนัุกพิพิธภัณีฑ์
ต้ิองมีคัวัามรูแ้บบสำหวัทิยาการ รูก้ารเปลี�ยนุแปลงค่ัานิุยมที�เกิดขึ�นุในุโลกติลอดเวัลา เสำมือนุเป็นุ 
นัุกสำรา้งปญัญาให้เกิดขึ�นุในุสัำงคัม ต้ิองมีคัณุีธรรม จรยิธรรม ถึืงจะเกิดประโยชน์ุอยา่งยั�งยนืุ ซึ่ึ�งหาก 
ทั�ง 2 ส่ำวันุปรบักระบวันุคิัด เพื�อแลกเปลี�ยนุกันุ ผ่านุสืำ�อและชอ่งทางต่ิาง ๆ รวัมถึืงการสำนัุบสำนุนุุจาก 
ภาคัรฐั และเอกชนุ ก็จะมีโอกาสำที�ดีต่ิอการพัฒนุาพิพิธภัณีฑ์ต่ิอไป

คณ่ยท่ัธิศักด์ิ็ ส่ภสร
ผู้วัา่การการท่องเที�ยวัแห่งประเทศิไทย 

Bangkok Art Biennale : แผืนทีั�เพื�อส�งเสรมิการทั�องเทีั�ยวิ แลุ่ะพัฒนาส่�การทั�องเทีั�ยวิเชงิคณ่ภาพ
อย�างยั�งยนื

การกลับมาของงานุบางกอก อารต์ิ เบียนุนุาเล่ คัรั�งที� 2 ของกรงุเทพมหานุคัร ในุป ี2020 ที�นุำาเสำนุอ 
ผลงานุศิิลปะชั�นุเอก ของศิิลปนิุที�มีชื�อเสีำยงระดับนุานุาชาติิ ถืือเปน็ุจดุหมายปลายทางในุการรวัมตัิวั
ของนัุกท่องเที�ยวัที�ชื�นุชอบด้านุศิิลปะและวัฒันุธรรมจากทั�วัทกุมมุโลก การจดังานุในุคัรั�งนีุ� เปน็ุการยนืุยนัุ
ถึืงสำถืานุการณ์ีที�ดีขึ�นุ ในุชว่ังหลังจากการเกิดสำถืานุการณ์ีการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 ซึ่ึ�งพิสำจูน์ุ
ให้เห็นุถึืงคัวัามสำามารถืและคัวัามพรอ้มของประเทศิไทยในุการต้ิอนุรบันัุกท่องเที�ยวั ด้วัยรอยยิ�มและ
คัวัามปลอดภัย

นุอกจากนีุ� จากการเปน็ุภัณีฑารกัษ์์ ในุนิุทรรศิการฟิล์มกระจก : เรื�องราวัเหนืุอกาลเวัลา ทำาให้ได้ข้อคิัดอกีขอ้หนึุ�ง คืัอ ประโยชน์ุที�แท้จรงิ 
ของประวัติัิศิาสำติร ์คืัอ ประวัติัิศิาสำติร ์กับปจัจบุนัุ แท้จรงิแล้วั คัวัามจรงิในุด้านุคัวัามต้ิองการ คัวัามรูสึ้ำกของคันุ ไมไ่ด้เปลี�ยนุแปลงไป มี
เพียงคัวัามเจรญิด้านุวัทิยาศิาสำติรแ์ละเทคัโนุโลย ีที�เปลี�ยนุแปลงเคัรื�องมอืในุการบนัุทึกประวัติัิศิาสำติรไ์วัเ้ท่านัุ�นุ หากเราต้ิองการรูอ้นุาคัติ 
จะเปน็ุอยา่งไร ก็ให้ยอ้นุดเูรื�องราวัในุอดีติ ผ่านุหลักฐานุที�บนัุทึกในุรปูแบบต่ิาง ๆ ที�เปลี�ยนุแปลงไปติามกาลเวัลาเท่านัุ�นุ

การท่องเที�ยวัแห่งประเทศิไทยมีคัวัามยนิุดีและเชื�อมั�นุวัา่ งานุบางกอก อารต์ิ เบียนุนุาเล่ 2020 จะชว่ัยเสำรมิศัิกยภาพการท่องเที�ยวัเชงิ
วัฒันุธรรม สำรา้งประโยชน์ุในุเชงิคัวัามคิัดสำรา้งสำรรค์ั ดึงดดูนัุกท่องเที�ยวัทั�งชาวัไทยและต่ิางชาติิ ฟ้� นุฟูจติิใจ และกระติุ้นุเศิรษ์ฐกิจด้านุ 
การท่องเที�ยวัให้กลับมา ภายใต้ิภาวัการณ์ีถืดถือยของเศิรษ์ฐกิจทั�วัโลก ประเทศิไทยยงัคังเดินุหนุ้ากิจกรรมติามแผนุที�เพื�อส่ำงเสำรมิ 
การท่องเที�ยวั และพัฒนุาสำู่การท่องเที�ยวัเชงิคัณุีภาพอยา่งยั�งยนืุ
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อาจารยต์ลุ่่ย ์หิัรญัญลุ่าวิลัุ่ย์

นุายกสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทย ในุพระบรมราชปูถัืมภ์ ผู้ก่อตัิ�งโรงเรยีนุสัำงเคัราะห์แสำง

การถ่�ายภาพ: ศิลุ่ป์ะเป์ี� ยมเสน�ห์ัของทัก่ ๆ คน

ด้วัยเทคัโนุโลยกีารสืำ�อสำารยคุัปจัจบุันุ ทำาให้ต้ิองมีการปรบัเปลี�ยนุวัธิกีารนุำาเสำนุองานุบางส่ำวันุ
จากการจดัแสำดงในุแกลเลอร ีมาอยูใ่นุรปูแบบออนุไลน์ุ ซึ่ึ�งสืำ�อสำารไปยงักลุม่คันุได้จำานุวันุมาก 
รวัดเรว็ั ทำาให้แต่ิละคันุพยายามสำรา้งสำรรค์ัสิำ�งที�แปลกใหม่ เพื�อเข้าถึืงพื�นุที�ของผู้รบัสำาร  
ชา่งภาพที�ทำางานุและสำามารถืเข้าใจวัตัิถืปุระสำงค์ัของงานุที�ทำาได้ จนุสำามารถืสืำ�อสำารได้ติรง 
ติามคัวัามนิุยมของกระแสำโลกภาพถ่ืาย ก็จะอยูร่ว่ัมในุยคุัสำมัยนีุ�ได้ ต้ิองหาจดุเด่นุของตัิวัเอง  
เพื�อสำรา้งรปูแบบที�แติกต่ิางเปน็ุเอกลักษ์ณ์ีเฉพาะของตัิวัเองอยา่งลงตัิวัและยั�งยนืุ

ในุฐานุะอปุนุายกสำมาคัมถ่ืายภาพแห่งประเทศิไทยฯ และอาจารยส์ำอนุการถ่ืายภาพมามากกวัา่ 
10 ป ีสิำ�งหนึุ�งที�มุ่งมั�นุมาติลอด คืัอการถ่ืายทอดองค์ัคัวัามรู ้เพื�อให้นุำาคัวัามรูไ้ปใชป้ระโยชน์ุได้
ต่ิอไป ทั�งในุกลุ่มนัุกศึิกษ์าที�สำามารถืนุำาคัวัามรูไ้ปเปน็ุพื�นุฐานุพัฒนุาสำู่เส้ำนุทางสำายอาชพี หรอื
กลุ่มผู้ประกอบการที�จำาเปน็ุต้ิองพัฒนุาการสืำ�อสำารสิำนุค้ัาของตินุเองผ่านุภาพถ่ืาย ซึ่ึ�งในุชว่ัง 
สำถืานุการณ์ี COVID-19 ที�ผ่านุมา จงึได้จดัโคัรงการ “กินุใจ” เพื�อสำนัุบสำนุนุุการถ่ืายภาพเมนุู
อาหารให้แก่ผู้ประกอบการรายใหม่ ๆ จนุถึืงการขยายผลเพื�อการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ โดยได้ 
จดัทำาคัลิปเพื�อสำอนุการถ่ืายภาพด้วัยตัิวัเอง เพื�อติิดอาวัธุให้กับผู้ประกอบการได้ในุระยะยาวั

อษัฎาวิธ่ิ สาครกิ
เลขาธกิารมลูนิุธหิลวังประดิษ์ฐไพเราะ (ศิร ศิิลปบรรเลง)

ด็นตรไีทัย : ใครวิ�าน�าเบื�อ

การให้ดนุติรไีทยอยูใ่นุกระแสำที�ยั�งยนืุนัุ�นุ ต้ิองเริ�มจากการนิุยามวัา่ ดนุติรไีทยเปน็ุเรื�องที�
มีพัฒนุาการมาโดยติลอด และสำามารถืเปลี�ยนุแปลงและปรบัให้เข้ากับยคุัสำมัยที�เปลี�ยนุไป 
ปจัจบุนัุโลกเปลี�ยนุ ดนุติรไีทยก็ปรบัได้ เพื�อให้อยูใ่นุคัวัามนิุยมได้อยา่งยั�งยนืุ 

งานุของมลูนิุธหิลวังประดิษ์ฐไพเราะ (ศิร ศิิลปบรรเลง) ก็มีการปรบัตัิวัมาโดยติลอด แต่ิ
ยังคังสืำบสำานุการเผยแพรค่ัวัามรูด้้านุดนุติรไีทยให้กับเยาวัชนุคันุรุนุ่หลังมาโดยติลอด 
โดยมีกิจกรรมหลักที�ดำาเนิุนุการรว่ัม 10 ป ีภายใต้ิการสำนัุบสำนุนุุของไทยเบฟ คืัอ โคัรงการ
ประกวัดบรรเลงดนุติรไีทยศิรทอง ชงิถ้ืวัยพระราชทานุ ซึ่ึ�งทำาให้เราได้พบนัุกเรยีนุ คัรดูนุติร ี
และบคุัลากรทางดนุติร ีมากกวัา่ 1,000 คันุในุแต่ิละป ีขยายผลด้วัยกิจกรรม ค่ัายเยาวัชนุ
ศิรทอง ซึ่ึ�งนุอกจากเยาวัชนุจะได้คัวัามรู้เชิงเทคันิุคัของดนุติรีไทยแล้วั มูลนิุธิยังได้ 
สำอดแทรกคัวัามรูเ้รื�องการทำาเคัรื�องดนุติร ีรวัมไปถึืงคัวัามเกี�ยวัเนืุ�องกับวัถีิืชุมชนุด้วัย 
ล่าสำดุคืัอ โคัรงการเพื�อนุดนุติร ีซึ่ึ�งเปน็ุการรวัมตัิวัของเคัรอืข่ายคันุดนุติร ีรว่ัมกันุสำำารวัจ 
เดินุทางไปทั�วัประเทศิ เพื�อสำนัุบสำนุุนุคัวัามต้ิองการด้านุดนุติรขีองโรงเรยีนุและชุมชนุ  
โดยเนุ้นุงานุดนุติรทีี�มีส่ำวันุเกี�ยวัข้องกับกิจกรรมในุชมุชนุ 

สิำ�งที�เราภมูิใจ คืัอ เห็นุการเติิบโติของเยาวัชนุที�สำนุใจดนุติรไีทย รว่ัมสืำบสำานุจากรุนุ่สำู่รุนุ่ 
ทำาให้ดนุติรไีทยดำารงอยู ่อยากส่ำงกำาลังใจให้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที�ทำาหนุ้าที�อนุรุกัษ์์ 
กลุ่มนีุ�ต้ิองใชพ้ลังงานุ พลังใจเปน็ุอยา่งมาก เพื�อให้เกิดการติอบรบัในุวังที�กวัา้งขวัางขึ�นุ 
กลุ่มต่ิอมาคืัอ กลุ่มที�สืำบทอด กลุ่มองค์ักร มลูนิุธ ิสำำานัุก คัรบูาอาจารยต่์ิาง ๆ และกลุ่ม
สำดุท้าย คืัอ กลุ่มผู้สำรา้งอะไรใหม่ ๆ ขอให้มีกำาลังใจ อยา่ได้หยดุสำรา้ง และทำาหนุ้าที�อยา่ง
สำม่ำาเสำมอ ข้อนีุ�สำำาคััญ เพราะดนุติรไีทยจะยั�งยนืุได้ ถ้ืาพัฒนุาอยา่งสำม่ำาเสำมอ

205บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



นายเอกชยั เจยีรกลุ่่
นัุกกีติารค์ัลาสำสิำกระดับโลก เจา้ของรา้นุกีติาร ์Fonzo

จากผื่้รกักีตาร ์ส่�แชมป์โ์ลุ่กแลุ่ะเจา้ของกิจการ 

คัวัามสำำาเรจ็ในุชวีัติิคืัอคัวัามกระตืิอรอืรนุ้ วัางแผนุชวีัติิ เดินุติามคัวัามฝีนัุ ทำาทกุอยา่งจากทกุสิำ�ง
ที�รกั จากนัุกศึิกษ์าวัทิยาลัยดรุยิางคัศิิลป ์มหาวัทิยาลัยมหิดล ที�มุ่งมั�นุขยนัุฝีึกซึ่อ้ม จนุได้รบัทนุุ
เดินุทางไปแข่งขันุระดับโลกหลายรายการโดยสำนัุบสำนุนุุจากไทยเบฟ ซึ่ึ�งรายการที�ประสำบคัวัาม
สำำาเรจ็สำงูสำดุ คืัอได้อนัุดับ 1 ที�อเมรกิา ในุการแข่งขันุกีติารค์ัลาสำสิำกระดับนุานุาชาติิประจำาป ี2557  
เวัที GFA Guitar Foundation of America จากจดุนัุ�นุก็ได้ก้าวัเข้าสำู่อกีหนึุ�งคัวัามฝีนัุที�จะนุำาพาไปสำู่ 
อาชพีที�มั�นุคัง และอยูกั่บสิำ�งที�รกัได้อยา่งยั�งยนืุ คืัอ การเริ�มธรุกิจสำรา้งแบรนุด์กีติารข์องตินุเองขึ�นุ  
‘Fonzo’ โดยมีเปา้หมายที�จะนุำาแบรนุด์กีติารข์องคันุไทยขึ�นุสำู่ 1 ในุ 3 ของโลก การที�ชวีัติิจะประสำบ
คัวัามสำำาเรจ็ได้ ผมเชื�อวัา่มาจากหลัก 3 ข้อ คืัอ เริ�มจากทำาทกุอยา่งจากสิำ�งที�รกั ที�ชอบ ที�หลงใหล 
เพราะอยา่งนุ้อยเราก็มคีัวัามสำขุ ต่ิอมาคืัอ อยา่หยดุที�จะทำาต่ิอ แม้บางคัรั�งต้ิองอาศัิยคัวัามอดทนุ
เปน็ุอยา่งมาก สำดุท้ายคืัอ อยา่คิัดวัา่ยงัไม่พรอ้ม หากวันัุนัุ�นุผมไม่พรอ้มที�จะมุ่งมั�นุซึ่อ้มต่ิอเนืุ�อง  
ก็จะไม่ได้รบัทนุุสำนัุบสำนุนุุจากไทยเบฟ จนุประสำบคัวัามสำำาเรจ็ติามคัวัามฝีนัุได้เชนุ่วันัุนีุ�

ควิามม่�งมั�นแลุ่ะควิามสำาเรจ็

Bangkok River Festival 
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งานุ Bangkok River Festival 2020 มีประชาชนุเข้ารว่ัมงานุกวัา่ 70,000 คันุ ในุการจดักิจกรรมติลอด 3 วันัุ ซึ่ึ�งกิจกรรมจดัขึ�นุพรอ้มกันุ 
10 ท่านุำา โดยมีผู้เข้ารว่ัมงานุสำงูสำดุ ณี เอเชยีทีคั เดอะ รเิวัอรฟ์รอ้นุท์ จำานุวันุ 15,794 คันุ เมื�อวันัุที� 31 ติลุาคัม 2563 ทั�งนีุ�สำามารถืสำรา้ง 
รายได้ให้ผู้ประกอบการชมุชนุ ได้มา 1.33 ล้านุบาทติลอดการจดังานุ 
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จติอาสาทีั�เข้าร�วิมกิจกรรม
1. บรษัิ์ท เฟ้� องฟูอนัุนุต์ิ สำนัุบสำนุนุุนุำายาอเีอม็และอเีอม็ บอล  3  คันุ
2. เจา้หนุ้าที�ทำาคัวัามสำะอาดจากเขติธนุบรุ ี 30  คันุ
3. เจา้หนุ้าที�ขดุลอกคัลองจากเขติธนุบรุ ี 10  คันุ
4. นัุกเรยีนุจติิอาสำาจากโรงเรยีนุสำติรวีัทิยา  25  คันุ
5. ตัิวัแทนุจากเอเชยีทีคั   5  คันุ
6. นัุกศึิกษ์า Beta Young  20  คันุ
7.  นัุกศึิกษ์าจติิอาสำาจากมหาวัทิยาลัยธรรมศิาสำติร ์รงัสิำติ  15  คันุ
8.  ชาวับ้านุในุชมุชนุวัดักัลยาณีมิติร  30  คันุ 
9.  ผู้บรหิารและตัิวัแทนุจากไทยเบฟ  10  คันุ
10.  ผู้บรหิารเอเชยีทีคั เดอะ รเิวัอรฟ์รอ้นุท์  1  คันุ
รวัมทั�งสิำ�นุ  149  คันุ
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กิจกรรม “คัลีนุคัลอง” (Clean Klong) กิจกรรมหนึุ�งในุงานุ Bangkok River Festival คืัอการต่ิอยอดคัวัามยั�งยนืุให้ชมุชนุรมิฝีั� งแม่นุำาเจา้พระยา  
ด้วัยกิจกรรมทำาคัวัามสำะอาดและปรบัภมูิทัศิน์ุชมุชนุ โดยมีเจา้หนุ้าที�ภาคัรฐั สำมาชกิชมุชนุ ภาคัเอกชนุรอบพื�นุที� ภาคีัภาคัเอกชนุ และจติิอาสำารว่ัมทำากิจกรรม

กิจกรรมเสำวันุา โดยผูเ้ชี�ยวัชาญด้านุศิิลปวัฒันุธรรม มผีูส้ำนุใจเขา้รว่ัม 
มากกวัา่ 300 คันุ โดยมีนัุกศึิกษ์าจากโคัรงการ eisa จากชมุชนุโดยรอบ  
และประชาชนุทั�วัไปเข้ารว่ัม

จากสำถืานุการณ์ีโรคัโคัวัดิ-19 ที�แพรร่ะบาดอย่างหนัุกในุช่วังกลางปี ทำาให้
เศิรษ์ฐกิจในุระดับชมุชนุประสำบปญัหา งานุ Bangkok River Festival 2020  
มีส่ำวันุชว่ัยส่ำงเสำรมิรา้นุค้ัาชมุชนุให้สำามารถืกระติุ้นุการขายได้ผ่านุชอ่งทาง
สืำ�อออนุไลน์ุ 
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การพัฒนุาเยาวัชนุในุชมุชนุอยา่งยั�งยนืุ จากโคัรงการ “เยาวัชนุเจา้บ้านุ สืำบสำานุวัฒันุธรรม” จำานุวันุในุฐานุข้อมลู ณี ปจัจบุันุ 100 คันุ 
เข้ารว่ัมกิจกรรมในุป ี2563 จำานุนุ 62 คันุ มอบทนุุป ี2563 จำานุวันุ 29 ทนุุ และป ี2564 เพิ�ม 10 ทนุุ

โอกาสำในุการเพิ�มทักษ์ะ และส่ำงเสำรมิการเรยีนุรูนุ้อกห้องเรยีนุ ผ่านุการปฏิิ์บัติิและลงมือทำาจรงิ โอกาสำที�จะได้เข้ารว่ัมนิุทรรศิการ 
รว่ัมทำาเวัริก์ชอป รว่ัมการอบรมที�มีประโยชน์ุมากมาย โอกาสำที�จะได้รบัการสำนัุบสำนุุนุให้ทำาในุสิำ�งที�ตัิ�งใจและสำามารถืต่ิอยอด 
“กิจกรรมเปน็ุกิจการ” 

 ส่ำวันุหนึุ�งของกิจกรรมเวัริก์ชอปเพื�อเยาวัชนุ จดัโดยมลูนิุธ ิบางกอก อารต์ิ เบยีนุนุาเล่

มลูนิุธบิางกอก อารต์ิ เบยีนุนุาเล่ รว่ัมกับงานุรเิวัอร ์เฟสำติิวัลั จดัการประกวัดการทำาแผนุที�แนุะนุำาชมุชนุแก่นุ้อง ๆ นัุกเรยีนุเจา้บา้นุทั�ง 5 ชมุชนุ อาทิ ชมุชนุวัดัโพธิ� 
ชมุชนุวัดัประยรุ ชมุชนุวัดัอรณุี ชมุชนุวัดักัลยา และชมุชนุวัดัระฆ์งั เพื�อส่ำงเสำรมิและสำนัุบสำนุนุุโคัรงการเยาวัชนุเจา้บา้นุ สืำบสำานุวัฒันุธรรม 
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Bangkok Art Biennale (BAB)

จำานวินผื่เ้ขา้ร�วิมสมคัร 
Dek BAB 2020
16 มนีาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563

จำานวิน Dek BAB 2020 ทีั�ป์ฏิิบติังานจรงิ
(แยกตามตำาแหัน�งงาน)
12 ตลุ่่าคม 2563 - 21 กม่ภาพันธิ ์2564 

41%

34%
25%

ผู้ชว่ัยติิดตัิ�งงานุศิิลปะ 
305 คันุ 

ผู้ติิดติามศิิลปนิุ 258 คันุ

ผู้นุำาชมและดแูลชิ�นุงานุ 
190 คันุ

จาก 305 คน 
คัด็เลืุ่อกเหัลืุ่อ 11 คน

จาก 258 คน
คัด็เลืุ่อกเหัลืุ่อ 10 คน

จาก 190 คน
คัด็เลืุ่อกเหัลืุ่อ 96 คน

ผู้ชว่ัยติิดตัิ�ง
งานุศิิลปะ

ผู้ติิดติาม
ศิิลปนิุ

ผู้นุำาชมและ
ดแูลชิ�นุงานุ

ป์ฏิิบัติงานจรงิ 
ผื่้ช�วิยติด็ต้ังงานศิลุ่ป์ะ 7 คน
Dek BAB เก�า 2 คน
Dek BAB ใหัม� 5 คน

ป์ฏิิบัติงานจรงิ
ผื่้ติด็ตามศิลุ่ป์นิ 5 คน
Dek BAB เก�า 3 คน
Dek BAB ใหัม� 2 คน

ป์ฏิิบัติงานจรงิ
ผื่้นำาชมแลุ่ะด็แ่ลุ่ชิน้งาน 96 คน
Dek BAB เก�า 20 คน
Dek BAB ใหัม� 76 คน

รวิม 753 คน

674
เด็กใหม่

79
เด็กเก่า
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ทัางตรง (ลุ้่านบาทั) 218.27

ทัางออ้ม (ลุ้่านบาทั) 35.65

เพิ�มขึ้น (ลุ้่านบาทั) 60.60

รวิม (ลุ้่านบาทั) 314.52

ทัางตรง (ลุ้่านบาทั) 81.70

ทัางออ้ม (ลุ้่านบาทั) 13.35

เพิ�มขึ้น (ลุ้่านบาทั) 22.68

รวิม (ลุ้่านบาทั) 117.73

ทัางตรง (ลุ้่านบาทั) 857

ทัางออ้ม (ลุ้่านบาทั) 140

เพิ�มขึ้น (ลุ้่านบาทั) 238

รวิม (ลุ้่านบาทั) 1235

*ไมซึ่ ์(MICE) ยอ่มาจาก M = Meetings, I = Incentives, C = Conventions, E = Exhibitions และ ME = Mega Event
Credit: Research result by Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB)

Bangkok Art Biennale (BAB) ในุบทบาทของผู้จดัเทศิกาล
ศิิลปะรว่ัมสำมยันุานุาชาติิ นุอกจากให้คัวัามรูเ้กี�ยวักับศิิลปะรว่ัมสำมยั
แก่เยาวัชนุและผู้ที�สำนุใจ ส่ำงเสำรมิวังการศิิลปะไทยให้เติิบโติ 
เปน็ุที�รูจ้กัแก่สำายติาคันุทั�วัโลกแล้วั เรายงัมุง่เสำรมิสำรา้งเศิรษ์ฐกิจ
ให้กับกรงุเทพมหานุคัรในุมิติิของการท่องเที�ยวั อกีหนึุ�งหนุ้าที�
คัวัามรบัผิดชอบที�สำำาคััญ คืัอการมีส่ำวันุรว่ัมในุการดแูลโลกใบนีุ�
อยา่งยั�งยนืุ โดยเชื�อวัา่ นุอกจากศิิลปะจะสำรา้งคัวัามงามแล้วั  
ยงันุำาพาไปสำู่ “การติระหนัุก-รู”้ ได้ไม่มากก็นุ้อย

ศิิลปะสำามารถืมีบทบาทกับการดำาเนิุนุชวีัติิในุทกุมิติิ BAB จงึได้ 
ขยายผลต่ิอยอดโคัรงการเพื�อสัำงคัมและสิำ�งแวัดล้อม โดยเฉพาะ 
การสำรา้งรากฐานุจติิสำำานึุกให้แก่เยาวัชนุ โดยการรว่ัมงานุกับ 
Thailand Sustainability Expo (TSX) ศิิลปนิุ BAB 2018  
คัณุีคัมกฤษ์ เทพเทียนุ และ คัณุีกฤช งามสำม และได้นุำาศิิลปนิุ 
ที�มคีัวัามสำามารถืในุการสำรา้งสำรรค์ังานุจากเศิษ์วัสัำดเุหลือใช ้
ในุเคัรอืข่ายหลายท่านุ มารว่ัมส่ำงต่ิอคัวัามรูใ้นุกิจกรรม หัวัข้อ  
“Trash to Treasure เพราะขยะก็มค่ีัา” ให้เด็ก ๆ ได้รบัคัวัามรู ้ 
สำรา้งแรงบนัุดาลใจ ได้มีส่ำวันุรว่ัมในุการใชค้ัวัามคิัดสำรา้งสำรรค์ั
พัฒนุาสิำ�งประดิษ์ฐ์จากเศิษ์วัสัำดเุหลือใชร้อบตัิวั ต่ิอยอดเปน็ุ 
ผลงานุทางศิิลปะ สำรา้งคัวัามประทับใจและผลักดันุให้เกิด 
คัวัามห่วังใยต่ิอสิำ�งแวัดล้อมต่ิอไปจากรุนุ่สำู่รุนุ่ได้

Bangkok Art Biennale (BAB) มีนุโยบายส่ำงเสำรมิแนุวัทาง
ปฏิิ์บัติิติาม 17 เปา้หมายการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ (Sustainable 
Development Goals) โดยรว่ัมมอืกับ บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ 
รไีซึ่เคิัล จำากัด (Thai Beverage Recycle) บรษัิ์ท อาหารเสำรมิ 
จำากัด (Feed Addition Company Limited) ผ่านุกิจกรรม  
”ศิิลปส์ำรา้ง ทางสำขุ สัำญจร” โดยเปน็ุการลงพื�นุที�จดักิจกรรม 

Economic Impact

ค�าใชจ้�ายในอต่สาหักรรมไมซ*์:
795.04 ลุ้่านบาทั

ภาษีรฐับาลุ่:
117.73 ลุ้่านบาทั l 2018: 271.43 ล้านุบาท

สรา้งอาชพี:
1,235 ตำาแหัน�ง l 2018: 2,849 ติำาแหนุ่ง

ผืลุ่รวิมรายได้็ในป์ระเทัศ 
ของอต่สาหักรรมไมซ:์
314.52 ลุ้่านบาทั l 2018: 725.17 ล้านุบาท

ทัางตรง (ลุ้่านบาทั) 608.99

ทัางออ้ม (ลุ้่านบาทั) 97.60

เพิ�มขึ้น (ลุ้่านบาทั) 88.44

รวิม (ลุ้่านบาทั) 795.04
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ก้าวิส่�ป์ ี2568

การทำางานุด้านุการส่ำงเสำรมิศิิลปวัฒันุธรรมของไทยเบฟยงัคัง
เดินุหนุ้าสำนัุบสำนุนุุการขับเคัลื�อนุติามปณิีธานุนุำาคัวัามภาคัภมูิใจ
ของคัวัามเปน็ุไทย (Pride of Thainess) สำู่การสำรา้งสำรรค์ั
กิจกรรมพัฒนุาสัำงคัมอยา่งมั�นุคังและยั�งยนืุ (Stable and 
Sustainable)

ทั�งนีุ� เนืุ�องด้วัยศิิลปวัฒันุธรรมคืัอคัวัามเปน็ุสำากล ที�เชื�อมโยง
ถึืงกันุได้อย่างไรข้้อจำากัด ทำาให้สำามารถืสำรา้งคัวัามรว่ัมมือกับ 
ทกุหนุ่วัยธรุกิจ และหนุ่วัยสัำงคัม ในุการรว่ัมกันุสำรา้งสำรรค์ัเพื�อรว่ัม
สำรา้งประโยชน์ุ ไปสำู่การแบ่งปันุคัณุีค่ัาและมูลค่ัาสำู่ชมุชนุ สัำงคัม 
(Creating and Sharing the Value of Growth) ได้อยา่งภาคัภมูใิจ 
นัุบเป็นุการเชื�อมโยงสำู่ทกุบรบิทของการดำาเนิุนุกิจกรรมเพื�อ 
สัำงคัมด้านุต่ิาง ๆ ของไทยเบฟ

กลยทุธที์�จะมาบรหิารจดัการการดำาเนิุนุงานุ การเชื�อมโยงเคัรอืขา่ย 
และผู้มีส่ำวันุได้ส่ำวันุเสีำย ประกอบไปด้วัย กลยทุธ ์4 ประการ คืัอ 
สืำบสำานุ (stable of growth) รกัษ์า (sustainability) ต่ิอยอด 

(creating value) รว่ัมมือ (collaboration & partnership) กลยทุธ ์
ทั�ง 4 ข้อ จะนุำามาผสำมผสำานุกันุอยา่งบรูณีาการในุกลุ่มงานุต่ิาง ๆ 
ได้แก่ กลุ่มงานุทัศินุศิิลป ์กลุ่มงานุดนุติรแีละวัรรณีศิิลป ์กลุ่มงานุ
วัฒันุธรรมประเพณีี และกลุ่มงานุพระพุทธศิาสำนุา

ทั�งหมด คืัอคัวัามมุง่มั�นุของงานุส่ำงเสำรมิศิิลปวัฒันุธรรม ที�กำาหนุดเปน็ุ
เปา้หมายในุการพัฒนุางานุที�เสำมอืนุเปน็ุพลังผลักดันุเพื�อเสำรมิสำรา้ง 
การทำางานุพัฒนุาชมุชนุที�มคีัวัามแติกต่ิางหลากหลาย และมอีตัิลักษ์ณ์ี
เฉพาะตัิวัในุด้านุภมูปิระเทศิ พื�นุฐานุอาชพีและเศิรษ์ฐกิจระดับชมุชนุ แต่ิ
กิจกรรมพัฒนุาเชงิศิิลปวัฒันุธรรม จะเปน็ุตัิวักลางอนัุจะนุำาพาไปสำู่การ
เปดิพื�นุที� เพื�อให้ไปสำู่การเขา้รว่ัม เข้าถึืง เขา้ใจรว่ัมกันุ ระหวัา่งเราในุฐานุะ 
ภาคัเอกชนุที�พรอ้มรว่ัมสำนัุบสำนุุนุ รว่ัมพัฒนุาชุมชนุให้มีรากฐานุ 
ที�แข็งแรง มีโคัรงสำรา้งทางสัำงคัมและเศิรษ์ฐกิจที�เข้มแข็ง พอเพียง  
มคีัวัามสำขุ เพื�อให้ชมุชนุพรอ้มสำรา้งคัณุีค่ัาและแบง่ปนัุสำู่สัำงคัม เมื�อสัำงคัม
เข้มแข็งเติิบโติอยา่งมั�นุคัง ก็พรอ้มสำรา้งสำรรค์ัคัณุีค่ัาและรว่ัมพัฒนุา
ประเทศิชาติิให้ก้าวัหนุ้าอยา่งยั�งยนืุต่ิอไป

เวัริก์ชอป ให้ศิิลปนิุเกิดคัวัามเขา้ใจ สำรา้งสำรรค์ัและนุำาวัตัิถืดิุบเหลือใช้
จากกระบวันุการผลิติมาสำรา้งเปน็ุงานุศิิลปะ ใชศ้ิาสำติรที์�ศิิลปนิุแต่ิละท่านุ
ถืนัุดในุการรว่ัมพัฒนุาวัตัิถืดิุบเหลือใชต่้ิาง ๆ เปน็ุการสำรา้งมลูค่ัาเพิ�ม 
ให้เกิดประโยชน์ุสำงูสำดุ สำามารถืสำรา้งเปน็ุชิ�นุงานุศิิลปะเพิ�มมลูค่ัาได้ และ
สำรา้งการติระหนัุกรูเ้รื�องปญัหาขยะที�โลกกำาลังเผชญิ พรอ้มกับสืำ�อสำาร
ให้ทกุคันุชว่ัยกันุรกัษ์าสิำ�งแวัดล้อม เริ�มต้ินุรว่ัมแรงรว่ัมใจพัฒนุาสัำงคัม 
ประเทศิ และโลกของเรา ให้เกิดการพัฒนุาที�ยั�งยนืุต่ิอไป

ศิิลปนิุที�เข้ารว่ัมกิจกรรม ดังนีุ�

 ศิาสำติราจารย ์ถืาวัร โกอดุมวัทิย ์(Prof. Thavorn Ko-Udomvit) 
 คัณุีดาวั วัาสิำกศิิร ิ(Dow Wasiksiri) 
 คัณุีจติิต์ิสิำงห์ สำมบญุ (Jitsing Somboon) 
 ผูช้ว่ัยศิาสำติราจารยว์ัฒุกิร คังคัา (Asst. Prof. Wutikorn Kongka) 
 ศิาสำติราจารย ์กมล เผ่าสำวัสัำดิ� (Prof. Kamol Phaosavasdi) 
 ผู้ชว่ัยศิาสำติราจารย ์ทรงวัทิย ์พิมพะกรรณ์ี (Asst. Prof.  
 Songwit Pimpakun) 
 คัณุีกฤช งามสำม (Krit Ngamsom) 
 คัณุีคัมกฤษ์ เทพเทียนุ (Komkrit Tepthian) 
 คัณุีสำนิุทัศิน์ุ ประดิษ์ฐ์ทัศินีุย ์(Sanitas Pradittasnee) 
 คัณุีธวัชัชยั พันุธสุำวัสัำดิ� (Tawatchai Puntusawasdi) 
 คัณุีปานุพรรณี ยอดมณีี (Pannapan Yodmanee) 
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การพัฒนุาชมุชนุและสังคม 
ติลอดระยะเวัลา 16 ปทีี�ผ่านุมาไทยเบฟให้คัวัามสำำาคััญอยา่งยิ�งกับการสำรา้ง 
คัวัามสัำมพันุธที์�ยั�งยนืุกับชมุชนุ บรษัิ์ทยงัคังมุง่มั�นุสำานุต่ิอการพัฒนุา 
คัวัามอยา่งยั�งยนืุของชมุชนุคัวับคัูไ่ปกับการดำาเนิุนุธรุกิจ มุง่เนุ้นุการสำรา้ง
การมีส่ำวันุรว่ัมทั�งการรว่ัมคิัด รว่ัมพัฒนุาชมุชนุในุหลากหลายมติิิผ่านุ
โคัรงการต่ิาง ๆ อยา่งเปน็ุรปูธรรม โดยมคีัวัามมุง่หวังัให้เกิดการสำรา้ง
เศิรษ์ฐกิจระดับชมุชนุที�ยั�งยนืุ ชมุชนุสำามารถืพึ�งพาตินุเองได้ นุอกจากนัุ�นุ
ยงัเปน็ุการสำรา้งคัวัามสัำมพันุธที์�ดี และส่ำงผลต่ิอภาพลักษ์ณ์ีที�ดีขององค์ักร
ในุการชว่ัยเหลือชมุชนุผ่านุการทำางานุภายใต้ิโคัรงการ “ไทยเบฟรว่ัมสำรา้ง
ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม” ถึืงแม้ปจัจบุันุประเทศิไทยและทั�วัโลกกำาลังเผชญิกับ
สำถืานุการณ์ีการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 ที�ส่ำงผลกระทบในุทกุภาคัส่ำวันุ
ของสัำงคัม ไทยเบฟก็ยงัคังมุง่มั�นุและดำาเนิุนุกิจกรรมเพื�อชว่ัยเหลือชมุชนุและ
สัำงคัมอยา่งต่ิอเนืุ�องเพื�อให้ทกุภาคัส่ำวันุผ่านุวักิฤตินีุ�ไปด้วัยกันุ  



ลุ่ำาดั็บ พ้ืนทีั� จงัหัวิดั็
จำานวินชม่ชน/ 
ผื่้รบัป์ระโยชน์ 
ทีั�ด็ำาเนินการ

โครงการรป่์ธิรรม

 1. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
อบุลราชธานีุ อบุลราชธานีุ 8 ชมุชนุ 172 ราย

โคัรงการพัฒนุาเคัรอืข่ายผ้าฝีา้ย
อนิุทรยี…์สำายใยคันุรมิโขง 
เคัรอืข่ายฝีา้ยอำาเภอโขงเจยีม

2. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
ยางติลาด กาฬสิำนุธุ์ 13 ชมุชนุ 177 ราย โคัรงการเชื�อมโยงเคัรอืข่ายแปรรปูผ้า

3. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
จนัุทบรุี จนัุทบรุี 7 ชมุชนุ 200 ราย

โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ 
ชมุชนุบางสำระเก้า 
โคัรงการพัฒนุาเสืำ�อกกจนัุทบรู

4. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
แม่แจม่ เชยีงใหม่ 7 ชมุชนุ 218 ราย โคัรงการพัฒนุากลุ่มทอผ้าแม่แจม่

5. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม  
พัทลงุ พัทลงุ 9 ชมุชนุ 493 ราย โคัรงการท่องเที�ยวัวัถีิืนุาและพัฒนุา

ผลิติภัณีฑ์กระจดู

6. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
สำรุาษ์ฎรธ์านีุ สำรุาษ์ฎรธ์านีุ 5 ชมุชนุ 141 ราย โคัรงการผักปลอดภัย 

โคัรงการเห็ดคัรบวังจร

7. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม  
กระบี� กระบี� 1 ชมุชนุ 50 ราย

โคัรงการปลิงดี ชมุชนุดีเกาะป ู
แปรรปูอาหารทะเลชมุชนุบ้านุเกาะป ู 
โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุบา้นุเกาะปู

8. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
นุคัรศิรธีรรมราช นุคัรศิรธีรรมราช 7 ชมุชนุ 202 ราย

โคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุพรหมโลก 
โคัรงการส่ำงเสำรมิชอ่งทางการติลาด
ส้ำมโอทับทิมสำยาม

9. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม                         
เมืองกาฬสิำนุธุ์ กาฬสิำนุธุ์ 12 ชมุชนุ 193 ราย โคัรงการพัฒนุาชมุชนุทอผ้าพื�นุเมือง 

บ้านุดงนุ้อย

2564 ภารกิจสำาคัญ
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โครงการส�งเสรมิคนร่�นใหัม�เพื�อสรา้งชม่ชนดี็มรีอยยิม้    

เริ�มดำาเนิุนุโคัรงการตัิ�งแต่ิป ี2561 ภายใต้ิแนุวัคิัดที�ใชพ้ลังของคันุรุนุ่ใหมก่ลับคืันุสำู่ท้องถิื�นุ ดำาเนิุนุงานุในุรปูแบบธรุกิจเพื�อสัำงคัม 
(Social Enterprise) ในุการขับเคัลื�อนุเศิรษ์ฐกิจชมุชนุ ติามหลักปรชัญาเศิรษ์ฐกิจพอเพียง และขยายไปสำู่เปา้หมายการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ 
โดยเนุ้นุการทำางานุที�เชื�อมโยงคัวัามรว่ัมมอืในุระดับพื�นุที� สำรา้งการมส่ีำวันุรว่ัมของชมุชนุในุการพัฒนุาด้านุสัำงคัม เศิรษ์ฐกิจ และสิำ�งแวัดล้อม 
โดยมีพื�นุฐานุจากคัวัามต้ิองการและศัิกยภาพของแต่ิละชมุชนุเปน็ุตัิวัตัิ�ง รว่ัมคิัด รว่ัมพัฒนุาชมุชนุเพื�อให้เกิดโคัรงการอยา่งเปน็ุรปูธรรม 
จนุนุำาไปสำู่การบรหิารจดัการชมุชนุด้วัยตินุเองได้ในุอนุาคัติ ปจัจบุนัุไทยเบฟขบัเคัลื�อนุงานุโดยมพืี�นุที�ดำาเนิุนุการ 15 พื�นุที� (15 อำาเภอ) ในุ 
14 จงัหวัดั



ลุ่ำาดั็บ พ้ืนทีั� จงัหัวิดั็
จำานวินชม่ชน/ 
ผื่้รบัป์ระโยชน์ 
ทีั�ด็ำาเนินการ

โครงการรป่์ธิรรม

10. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
หนุองคัาย หนุองคัาย 3 ชมุชนุ 110 ราย โคัรงการพัฒนุาเคัรอืข่ายเกษ์ติร

อนิุทรยี ์จงัหวัดัหนุองคัาย

11. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
ปตัิติานีุ ปตัิติานีุ 5 ชมุชนุ 83 ราย โคัรงการพัฒนุาผ้าบาติิกจากบล็อกไม้ 

ชมุชนุบาราโหม

12. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
นุราธวิัาสำ นุราธวิัาสำ 11 ชมุชนุ 197 ราย โคัรงการพัฒนุาผลิติภัณีฑ์กระจดู 

บ้านุพรกุาบแดง

13. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
ขอนุแก่นุ ขอนุแก่นุ 9 ชมุชนุ 288 ราย

โคัรงการส่ำงเสำรมิชอ่งทางการติลาด
เส้ำนุไหมบ้านุดงบัง 
โคัรงการผักปลอดภัย

14. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม 
ปราจนีุบรุี ปราจนีุบรุี 2 ชมุชนุ 79 ราย โคัรงการพัฒนุากลุ่มเกษ์ติรอนิุทรยี์

บ้านุลาดติะเคีัยนุ

15. ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม นุ่านุ นุ่านุ 6 ชมุชนุ 519 ราย โคัรงการพัฒนุาคัลัสำเติอรก์าแฟ 
บ่อเกลือ

ไทัยเบฟีม่�งมั�น พัฒนาเศรษฐกิจชม่ชน สรา้งควิามส่ขแลุ่ะจดั็การตนเองได้็อย�างยั�งยนื

สำรา้งต้ินุแบบการพัฒนุาสัำงคัมและ
สิำ�งแวัดล้อม ขยายผลสำู่ชมุชนุในุวังกวัา้ง

สำรา้งเคัรอืข่ายพันุธมิติร เพื�อการพัฒนุา
อยา่งยั�งยนืุ

ยกระดับวัสิำาหกิจชมุชนุ เปน็ุวัสิำาหกิจ
เพื�อสัำงคัม

ผืลุ่การด็ำาเนินงาน 
จำานวินกลุ่่�มสะสม รายได้็สะสมทีั�สรา้งเพิ�มให้ัชม่ชน

เกษ์ติร 39 กลุ่ม

ท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ 10 กลุ่ม

แปรรปู 56 กลุ่ม

จำานวิน 
ผื่้รบัผืลุ่ป์ระโยชน์ 

3,122 ราย

105 กลุ่่�ม 15,865,276 
บาทั

เป์า้หัมาย

214 การพัฒนาชมุชนและสังคม 

แบ่
่งปั

นัคุ
ณุ

คุา
ให้
คุน

ทั่ �ว
โล
ก



พ้ืนทีั� 1: ชม่ชนดี็มีรอยยิม้ป์ราจนีบร่ ีจงัหัวิดั็ป์ราจนีบร่ี

โครงการพัฒนาศน่ยเ์รยีนร่ช้ม่ชนเพื�อเศรษฐกิจทีั�ยั�งยนื  

โคัรงการขับเคัลื�อนุงานุในุพื�นุที�กลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุเกษ์ติร
อนิุทรยี์ติำาบลลาดติะเคีัยนุ อำาเภอกบินุทรบ์ุร ีจงัหวัดัปราจนีุบุร ี
มีสำมาชิกในุกลุ่มจำานุวันุ 40 คันุ โดยมีคัวัามมุ่งหวังัที�จะพัฒนุา
ชมุชนุให้เป็นุแหล่งผลิติอาหารปลอดภัย ขยายผลสำู่ระบบเกษ์ติร
อนิุทรยี์ ซึ่ึ�งมีพื�นุที�เพาะปลกูผักอนิุทรยี์ จำานุวันุ 15 ไร ่ดำาเนิุนุ
กิจกรรมที�เป็นุประโยชน์ุต่ิอส่ำวันุรวัม ยึดหลักสัำมมาชีพ คืัอ 
ไม่เบียดเบียนุตินุเองและผู้อื�นุ สำามารถืยกระดับเป็นุศิูนุย์เรยีนุรู้
และต้ินุแบบเกษ์ติรอนิุทรยี์ให้กับชมุชนุ

กิจกรรมทีั�ด็ำาเนินงานแลุ่ะผืลุ่สำาเรจ็ทีั�เกิด็ขึ้น 

ด้็านการพัฒนาพ้ืนทีั�

•  ได้รบัการพัฒนุาพื�นุที� ผ่านุการจดักิจกรรมจติิอาสำา รว่ัมกับ 
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ โลจสิำติิก จำากัด ประกอบไปด้วัย 
การซึ่อ่มแซึ่มโรงเรอืนุเลี�ยงไก่ โรงเรอืนุผลิติปุ�ยอนิุทรยี ์ 
วัางระบบนุำาในุแปลงผักและไมย้นืุต้ินุ ได้แก่ มะมว่ัง ขนุนุุ 

•  ได้รบัการสำนัุบสำนุนุุเทคัโนุโลยทีางการเกษ์ติร 2 ชนิุด คืัอ 
เคัรื�องสำบูนุำาและติู้อบพลังงานุแสำงอาทิติย ์จากสำำานัุกงานุ
พลังงานุจงัหวัดัปราจนีุบรุ ีเพื�อแก้ปญัหาการขาดแคัลนุนุำา 
และใชอ้บสำมนุุไพรในุแปลง

ด้็านการพัฒนาบค่ลุ่ากร 

•  ยกระดับคัณุีภาพผลผลิติทางการเกษ์ติร ด้วัยการขอรบัรอง
มาติรฐานุ Organic Thailand ให้กับสำมาชกิกลุ่มจำานุวันุ  
6 ราย วัางแผนุขยายผลปลีะ 2 ราย ผลักดันุให้สำมาชกิได้รบั
การพัฒนุาศัิกยภาพ ในุโคัรงการ Young Smart Farmers 
จำานุวันุ 3 ราย 

•  ขยายสำมาชกิเพิ�มจาก 29 ราย เปน็ุ 40 ราย ขยายพื�นุที�ทำาการ
เกษ์ติร เพิ�มขึ�นุ 12 ไร ่ในุพื�นุที�สำมาชกิ และมีแผนุที�จะขยายเปน็ุ
เคัรอืข่ายเกษ์ติรอนิุทรยีร์ะดับติำาบล จำานุวันุ 100 คัรวััเรอืนุ

ด้็านการตลุ่าด็ 

•  พัฒนุาชอ่งทางการจำาหนุ่ายผักอนิุทรยี ์ในุรปูแบบขายติรง 
และพรอีอเดอร ์โดยมตีิลาดประจำาดังนีุ� รา้นุเลมอนุฟารม์ 
โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภเูบศิร จงัหวัดัปราจนีุบรุ ีบรษัิ์ท 
NP FOOD จำากัด โรงพยาบาลกบนิุทรบ์รุ ีบรษัิ์ท เฟ้� องฟูอนัุนุต์ิ 
จำากัด (บรษัิ์ทในุเคัรอื) เปิดการขายสิำนุค้ัาผักปลอดภัย  
รปูแบบพรอีอเดอรผ่์านุเพจชมุชนุดีมีรอยยิ�มปราจนีุบรุ ี 
และเพจวัสิำาหกิจชมุชนุฯ 

•  ประสำานุงานุรว่ัมกับฝีา่ยกิจกรรมเพื�อสัำงคัม บรษัิ์ท จนิุหลง 
คัอนุสำติรั�คัชั�นุ (ประเทศิไทย) จำากัด (VP House ดำาเนิุนุการสำรา้ง
รา้นุค้ัาชมุชนุบรเิวัณีด้านุหนุ้าศินูุยเ์รยีนุรู)้ 

แบ�งป์นัคณ่ค�า

นางด็ารา เข้มกำาลัุ่ง
ประธานุกลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุเกษ์ติรอนิุทรยี ์ติำาบลลาดติะเคีัยนุ จงัหวัดัปราจนีุบรุี

ตัิ�งแต่ิพนัุกงานุจติิอาสำาไทยเบฟเข้ามาชว่ัยพัฒนุาพื�นุที�ของเราทำาให้สำมาชกิมีกำาลังใจกลับมา
รวัมตัิวักันุได้อกีคัรั�ง และยงัมีเจา้หนุ้าที�จากไทยเบฟมาคัอยให้คัำาปรกึษ์ากับเราติลอดเวัลา ตัิ�งแต่ิ
กระบวันุการคิัด การจดัตัิ�งและบรหิารกลุ่มสำมาชกิ การติลาด และการวัางแผนุการปลกู ด้วัยวัธิคิีัด 
‘เอาติลาดนุำาการผลิติ’ เราจะผลิติสิำนุค้ัาติามคัวัามต้ิองการของติลาด ทำาให้สำมาชกิทกุคันุมีรายได้ 
กลับมามีกำาลังใจและยิ�มได้อยา่งมีคัวัามสำขุอกีคัรั�ง

215บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



พ้ืนทีั� 2: ชม่ชนดี็มีรอยยิม้พัทัลุ่ง่ จงัหัวิดั็พัทัลุ่ง่

โครงการพัฒนาผืลิุ่ตภัณฑ์กระจด่็แบบครบวิงจร

โคัรงการขับเคัลื�อนุงานุในุพื�นุที�อำาเภอคัวันุขนุนุุ จงัหวัดัพัทลงุ 
เปน็ุการต่ิอยอดอาชพีวัถีิืเดิมที�มีอยูใ่นุพื�นุที� ซึ่ึ�งส่ำวันุใหญ่ประกอบ
อาชพี ได้แก่ ประมงพื�นุบ้านุ ทอผ้า งานุปกัและการจกัสำานุกระจดู 
ซึ่ึ�งได้มีการวัเิคัราะห์ปญัหารว่ัมกับชมุชนุ ซึ่ึ�งพบวัา่ การพัฒนุา
ผลิติภัณีฑ์ให้มีคัวัามทันุสำมัยและการหาชอ่งทางการติลาด 
เปน็ุสิำ�งที�ชมุชนุมีคัวัามต้ิองการ 

กิจกรรมทีั�ด็ำาเนินงานแลุ่ะผืลุ่สำาเรจ็ทีั�เกิด็ขึ้น

•   ในุป ี2564 เกิดการรวัมกลุ่มสำมาชกิจดจดัตัิ�งเปน็ุวัสิำาหกิจ
ชมุชนุศินูุยศิ์ิลปาชพีบ้านุหัวัปา่เขียวั จงัหวัดัพัทลงุ มีสำมาชกิ
จำานุวันุ 105 คันุ จดัทำาแผนุธรุกิจในุการขับเคัลื�อนุกลุ่มและ
เชื�อมโยงเคัรอืข่ายกระจดูในุพื�นุที� ได้แก่ กลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุ
กระจดูบ้านุโคักเมา เข้ามาเปน็ุพี�เลี�ยงให้กลุ่ม และเปน็ุภาคีั
ในุการรว่ัมพัฒนุาผลิติภัณีฑ์กระจดูของกลุ่ม 

•   พัฒนุาและถ่ืายทอดองค์ัคัวัามรูด้้านุกระบวันุการผลิติ
หัติถืกรรมกระจดู เรื�องการปกักระเป�ากระจดูและการขึ�นุรปู
และการตัิดเยบ็ประกอบกระเป�ากระจดู และยกระดับให้เปน็ุ
ศินูุยเ์รยีนุรูก้ระจดูแบบคัรบวังจร  

•   จดัทำาแปลงสำาธติิการปลกูกระจดู ในุพื�นุที� 10 ไร ่เพื�อเปน็ุ
แหล่งเรยีนุรูข้องชมุชนุ

•   สำรา้งแบรนุด์กระจดูรอยยิ�ม กระเป�าพรเีมี�ยม กระเป�า
กระจดูปกั พัฒนุาแบรนุด์ ชื�อวัา่ “จดูดี มีรอยยิ�ม”

•   ขยายชอ่งทางการติลาดให้กลุ่ม โดยเชื�อมโยงการทำางานุ
รว่ัมกับ บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีั (ประเทศิไทย) วัสิำาหกิจ
เพื�อสัำงคัม จำากัด ในุการหาติลาดเพื�อจำาหนุ่ายผลิติภัณีฑ์
กระจดู สำามารถืสำรา้งรายได้ให้กับชมุชนุ กวัา่ 1.6 ล้านุบาท  
และมีผู้ได้รบัผลประโยชน์ุ 250 คัรวััเรอืนุ

นางอรณ่ มาเอยีด็
ประธานุกลุม่วัสิำาหกิจชมุชนุกระจดูบา้นุโคักเมา จงัหวัดัพัทลงุ

ปา้ขอพูดคัำาวัา่ขอบคัณุี ขอบคัณุีมากจรงิ ๆ ที�ไม่ทอดทิ�งชมุชนุ โคัรงการพัฒนุาชมุชนุ 
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) ชมุชนุดีมีรอยยิ�มพัทลงุ และบรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีั 
วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (ประเทศิไทย) จำากัด ที�เข้ามาชว่ัย หาออเดอรก์ระเป�ากระจดู ทำาให้สำมาชกิ
กลุ่มปา้ได้มีงานุทำา มีรายได้ ในุชว่ังโคัวัดินีุ� ไม่ได้ชว่ัยแต่ิกลุ่มปา้ แต่ิออเดอรที์�มายงัชว่ัยคันุอกี 
4 ถึืง 5 หมู่บ้านุที�กระจายงานุ มีเงินุให้ลกูไปโรงเรยีนุ มีเงินุซึ่ื�อข้าวักินุ ขอบคัณุีมาก ๆ ชมุชนุ
จะไม่ลืมคัวัามหวังัดีที�ยื�นุมือเข้ามาชว่ัยเหลือชมุชนุคัรั�งนีุ�แนุ่นุอนุ ขอบคัณุีค่ัะ

แบ�งป์นัคณ่ค�า

216 การพัฒนาชมุชนและสังคม 
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พ้ืนทีั� 3: ชม่ชนดี็มีรอยยิม้กระบี� จงัหัวิดั็กระบี�

โครงการอาหัารทัะเลุ่แลุ่ะอาหัารทัะเลุ่แป์รรป่์ 
กลุ่่�มสตรชีม่ชนบ้านเกาะป์่

ชมุชนุบ้านุเกาะปเูปรยีบเสำมือนุคัรวััอาหารทะเลที�สำำาคััญของ 
จงัหวัดักระบี�อกีแห่งหนึุ�ง เพราะด้วัยพื�นุที�ของเกาะปทีู�อดุมไปด้วัย
ทรพัยากรทางทะเล โดยอาหารทะเลทั�งหมดที�ชมุชนุจบัได้จะนุำาไป
ขายให้กับแพรบัซึ่ื�อในุพื�นุที� ซึ่ึ�งราคัาขายนัุ�นุได้ราคัาไม่สำงูเมื�อเทียบ
กับราคัาที�ผู้บรโิภคัซึ่ื�อจากแพโดยติรง จากเหติผุลนีุ�ทางชมุชนุดี
มีรอยยิ�มกระบี�เห็นุถึืงชอ่งวัา่งของราคัา จงึเกิดแนุวัคิัดการพัฒนุา
และเพิ�มชอ่งทางการติลาดให้กับชาวัประมงชมุชนุบ้านุเกาะปู
ในุรูปแบบการขายอาหารทะเลสำดไปยังผู้บรโิภคัโดยติรง 
นุอกจากนีุ�ยงัมีการแปรรปูสิำนุค้ัาอาหารทะเลต่ิาง ๆ ในุรปูแบบ
พรอ้มปรงุและพรอ้มทานุ เพื�อเปน็ุทางเลือกให้กับลกูค้ัา โดยมี
เปา้หมายของการพัฒนุาโคัรงการอาหารทะเลและอาหารทะเล
แปรรปู คืัอ การส่ำงของสำด คัณุีภาพดี ปลอดภัย จากทะเลชมุชนุ
สำู่มือผู้บรโิภคัทั�วัประเทศิ เพื�อการสำรา้งอาชพีและการสำรา้งรายได้
ให้ชมุชนุ

ปจัจบุันุชมุชนุดีมีรอยยิ�มกระบี�ได้ขับเคัลื�อนุงานุของกลุ่มโดย
จดัประชมุรว่ัมวัางแผนุพัฒนุากลุ่มสำติรแีปรรปูชมุชนุบ้านุเกาะปู
ซึ่ึ�งมีสำมาชกิจำานุวันุ 32 คันุ ทำาการวัางแผนุรว่ัมพัฒนุาอาชพีและ
แปรรปูอาหารทะเล ได้แก่ ปลาแดดเดียวั นุำาพรกิปมู้า นุำาพรกิ
ปลายา่ง ปลิงพรอ้มปรงุ และเชื�อมโยงงานุกลุ่มสำติรแีปรรปูรว่ัมกับ
กลุ่มปลิงดีชมุชนุดีเกาะป ูเพื�อให้กลุ่มสำติรแีปรรปูเปน็ุกลุ่มฐานุ
การผลิติปลิงทะเลแปรรปู นุอกจากนัุ�นุยงัส่ำงเสำรมิการทำาการติลาด
สิำนุค้ัาให้กับกลุ่มจนุนุำาไปสำู่การสำรา้งรายได้ที�เพิ�มขึ�นุ

โครงการป์ลิุ่งดี็ ชม่ชนดี็เกาะป์่

โคัรงการขับเคัลื�อนุงานุในุพื�นุที� ชมุชนุบ้านุเกาะป ูติำาบล 
เกาะศิรบีอยา อำาเภอเหนืุอคัลอง จงัหวัดักระบี� ชาวับ้านุส่ำวันุใหญ่
ประกอบอาชพีประมง ซึ่ึ�่�งเปน็ุอาชพีที�ขับเคัลื�อนุเศิรษ์ฐกิจหลัก
ของพื�นุที� สัำติวัเ์ศิรษ์ฐกิจที�สำำาคััญในุชมุชนุ ได้แก่ ปลิงทะเล มีการ
ค้ัาขายปลิงทะเลแบบสำดและแปรรปู สำรา้งรายได้ให้กับคันุในุชมุชนุ
ตัิ�งแต่ิอดีติถึืงปจัจบุันุ ชมุชนุดีมีรอยยิ�มกระบี�มองเห็นุโอกาสำ
ในุการสำรา้งรายได้ให้กับชาวับ้านุจากปลิงทะเล จงึรว่ัมกับชาวับ้านุ
ขับเคัลื�อนุ “โคัรงการปลิงดี ชมุชนุดีเกาะป”ู โดยมีเปา้หมายคืัอ 
การรวัมกลุ่มชาวับ้านุเพื�อขยายพื�นุที�การเลี�ยงปลิงทะเลชมุชนุ
สำู่การแปรรปู การสำรา้งอาชพีและรายได้ติลอดจนุเปน็ุพื�นุที�นุำารอ่ง
การพัฒนุาเศิรษ์ฐกิจชมุชนุโดยใชฐ้านุทรพัยากรในุพื�นุที�ของ
กลุ่มจงัหวัดัอนัุดามันุ

ปจัจบุันุชมุชนุดีมีรอยยิ�มกระบี� ได้ดำาเนิุนุการรวัมกลุ่ม จดัตัิ�ง 
กลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุปลิงดีชมุชนุดีเกาะป ูมีสำมาชกิกวัา่ 50 คันุและ
ได้ขยายพื�นุที�การเพาะเลี�ยงปลิง ผ่านุการระดมหุ้นุเพื�อการขยาย
สำรา้งคัอกเพาะเลี�ยงปลิงบนุพื�นุที� 1 ไร ่เลี�ยงปลิงได้เพิ�มขึ�นุกวัา่ 
3,000 ตัิวั นุอกจากนัุ�นุยงัเชื�อมโยงประชารฐัฯ กลุ่มอนัุดามันุ 
ขับเคัลื�อนุพัฒนุาโคัรงการปลิงทั�งระบบ โดยมีเปา้หมายเพื�อการ
ผลักดันุพื�นุที�ให้เปน็ุศินูุยก์ลางด้านุการเพาะเลี�ยงและแปรรปูปลิง
กลุ่มจงัหวัดัอนัุดามันุ นุอกจากนัุ�นุเสำรมิให้ชมุชนุพัฒนุาสิำนุค้ัา 
และเชื�อมโยงติลาดการขายตัิวัปลิงสำด ปลิงติากแห้ง 
เนืุ�อปลิงพรอ้มปรงุ ในุพื�นุที�ภาคัใต้ิ

โครงการทั�องเทีั�ยวิโด็ยชม่ชนบ้านเกาะป์่

การท่องเที�ยวัโดยชมุชนุบ้านุเกาะป ูเริ�มต้ินุเมื�อป ี2556 จนุถึืง
ปจัจบุนัุนัุบเปน็ุเวัลากวัา่ 7 ปใีนุการพัฒนุาชมุชนุเพื�อการท่องเที�ยวั
เปา้หมายหลักเพื�อให้คันุในุชมุชนุได้ประโยชน์ุสำงูสำดุจากทรพัยากร
ในุพื�นุที� โดยคัำานึุงถึืงวัฒันุธรรม การอนุุรกัษ์์ รกัษ์าไวัซ้ึ่ึ�ง
ทรพัยากรที�มีอยู่

ปจัจบุันุชมุชนุดีมีรอยยิ�มกระบี�เล็งเห็นุถึืงศัิกยภาพชมุชนุ
คัวัามพรอ้มของทรพัยากรในุด้านุต่ิาง ๆ โดยเข้ามามีบทบาท
รว่ัมพัฒนุาและส่ำงเสำรมิให้เกิดการรวัมกลุ่ม จดจดัตัิ�งกลุ่ม
วัสิำาหกิจชมุชนุท่องเที�ยวัโดยชมุชนุบ้านุเกาะป ูโดยมีสำมาชกิ 
50 คันุ รว่ัมกันุจดัทำาแผนุเพื�อกำาหนุดเปา้หมายการพัฒนุาการ
ท่องเที�ยวั เชื�อมโยง จดัทำาเส้ำนุทางและกิจกรรมการท่องเที�ยวั 
บา้นุเกาะป ูในุ 3 รปูแบบ ได้แก่ (1) ท่องเที�ยวัทางทะเล (2) ท่องเที�ยวั 
ทางบก (3) แพ็กเกจกิจกรรม CSR 

นุอกจากนัุ�นุกลุ่มยงัมีการพัฒนุาการติลาดและการประชาสัำมพันุธ ์
ซึ่ึ�่�งนุำาไปสำู่การเกิดรายได้สำู่ชมุชนุ โดยใชก้ารบรูณีาการรว่ัมกันุ
ระหวัา่งชมุชนุ หนุ่วัยงานุในุพื�นุที� ทั�งภาคัรฐัและภาคัเอกชนุ
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โครงการสำาคัญ

โครงการไทัยเบฟี...รวิมใจต้านภัยหันาวิ 

ไทยเบฟดำาเนิุนุโคัรงการ “ไทยเบฟ...รวัมใจต้ิานุภัยหนุาวั” 
มายาวันุานุต่ิอเนืุ�องเปน็ุปทีี� 22 โดยยงัคังมุ่งมั�นุสำานุต่ิอการ
แบ่งปนัุไออุนุ่ผ่านุการมอบ”ผ้าห่มผืนุเขียวั” ให้กับประชาชนุ
ผู้ประสำบภัยหนุาวัในุพื�นุที�ภาคัเหนืุอและติะวันัุออกเฉียงเหนืุอ 
โดยได้รบัคัวัามรว่ัมมือจากกระทรวังมหาดไทย กรมปอ้งกันุและ
บรรเทาสำาธารณีภัย รวัมถึืงหนุ่วัยงานุพันุธมิติรต่ิาง ๆ ทั�งภาคัรฐั
และภาคัเอกชนุที�เข้ามารว่ัมส่ำงต่ิอคัวัามอบอุนุ่กับโคัรงการนีุ� 
เพิ�มขึ�นุอยา่งต่ิอเนืุ�อง จนุถึืงปจัจบุันุนีุ�ได้ส่ำงมอบผ้าห่มไปแล้วัถึืง 
4,400,000 ผืนุ นุอกจากนัุ�นุไทยเบฟยงัให้คัวัามสำำาคััญในุเรื�อง
คัวัามใส่ำใจต่ิอสิำ�งแวัดล้อม ซึ่ึ�งปนีีุ�ต่ิอเนืุ�องเปน็ุปทีี� 2 ในุการจดัทำา
ผ้าห่มที�เปน็ุมิติรต่ิอสิำ�งแวัดล้อม (Eco Friendly Blanket) ซึ่ึ�งเปน็ุ
ผ้าห่มฟลีซึ่รไีซึ่เคิัล ผลิติจากขวัดพลาสำติิกใชแ้ล้วั โดยผ้าห่ม 
200,000 ผืนุ ทำาให้ลดขยะขวัดนุำา PET 7,600,000 ขวัด (1 ผืนุ: 
38 ขวัด)  นุอกจากการส่ำงมอบผ้าห่มแล้วัทางโคัรงการฯ ยงัได้
มอบโอกาสำในุการเข้าถึืงคัวัามชว่ัยเหลือในุด้านุต่ิาง ๆ ทั�งด้านุการ
ศึิกษ์า ได้มอบทนุุการศึิกษ์า และอปุกรณ์ีการเรยีนุการสำอนุให้กับ
โรงเรยีนุต่ิาง ๆ และด้านุสำาธารณีสำขุ  ได้ประสำานุงานุโรงพยาบาล
พันุธมิติรในุการจดัหนุ่วัยแพทยเ์คัลื�อนุที�เข้ามาติรวัจดแูลสำขุภาพ
ให้กับประชาชนุที�มารบัมอบผ้าห่ม และเพื�อส่ำงเสำรมิให้พนัุกงานุ 
ในุองค์ักรได้เปน็ุส่ำวันุหนึุ�งในุการแบ่งปนัุคัวัามอบอุนุ่ผ่านุแคัมเปญ 

1 ปนัุ 1 อุนุ่ เพื�อนุำาผ้าห่มไปมอบให้เด็กและเยาวัชนุในุพื�นุที�นุอกเหนืุอ
จาก 15 จงัหวัดัของโคัรงการไทยเบฟ...รวัมใจต้ิานุภัยหนุาวัในุทกุป ี 
โดยมุ่งหวังัให้เกิดพลังคัวัามรว่ัมมือของทกุภาคัส่ำวันุในุการรว่ัมกันุ
สำรา้งสัำงคัมแห่งการให้ที�ยั�งยนืุ 

นายธินยศ หัลุ่านหัลุ่งส้า  
ประธานุกลุ่มปลิงดีชมุชนุดีเกาะป ูจงัหวัดักระบี�

ขอขอบคัณุีบรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) มาก ๆ ที�มโีคัรงการพัฒนุาชมุชนุ ส่ำงนุ้องเจา้หนุ้าที�   
ลงมาปฏิิ์บัติิงานุในุพื�นุที� ส่ำวันุตัิวัของนุ้องมคีัวัามมุง่มั�นุตัิ�งใจในุการทำางานุมาก เรยีนุรูสิ้ำ�งต่ิาง ๆ รว่ัมกับ
ชมุชนุ ฝีกึให้ชมุชนุดำาเนิุนุธรุกิจบนุฐานุทนุุที�ชมุชนุมี รว่ัมติิดติาม ประเมนิุผลจากการดำาเนิุนุงานุ  
รวัมกลุม่ชาวับา้นุมารว่ัมขบัเคัลื�อนุโคัรงการปลิงซึ่ึ�งเปน็ุชอ่งทางการพัฒนุาที�สำรา้งอาชพีสำรา้งรายได้ 
ให้ชมุชนุได้อยา่งแท้จรงิ 

นายสามารถ่ เก็มบาเส 
ประธานุกลุ่มท่องเที�ยวัโดยชมุชนุบ้านุเกาะป ูจงัหวัดักระบี�

ขอขอบคัณุีไทยเบฟที�โคัรงการพัฒนุาชมุชนุเขา้มารว่ัมพัฒนุาพื�นุที� ถืือเปน็ุแรงกระติุ้นุและ
แรงผลักดันุการขบัเคัลื�อนุงานุท่องเที�ยวัโดยชมุชนุเปน็ุอยา่งดี ทำาให้ชมุชนุเกิดคัวัามสำนุใจ
และรวัมกลุม่การพัฒนุาการท่องเที�ยวัเพื�อให้การท่องเที�ยวัในุชมุชนุกลับมาขบัเคัลื�อนุอกีคัรั�ง
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โครงการทั�องเทีั�ยวิโด็ยชม่ชนตามรอยองค์หัลุ่วิงป์่ม่ั�น 
ภร่ทัิัตโต

บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) รว่ัมกับ กรมการพัฒนุา
ชมุชนุ และคัณีะทำางานุการพัฒนุาเศิรษ์ฐกิจฐานุรากและประชารฐั  
ดำาเนิุนุโคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ ติามรอยองค์ัหลวังปูม่ั�นุ 
ภรูทัิติโติ ต่ิอเนืุ�องเปน็ุปทีี� 2 เพื�อเชญิชวันุประชาสัำมพันุธใ์ห้
ประชาชนุได้เดินุทางเขา้ไปเรยีนุรูป้ระวัติัิ วัตัิรปฏิิ์บติัิอนัุงดงาม 
รวัมทั�งปฏิิ์ปทาคัำาสำอนุขององค์ัหลวังปูม่ั�นุ ภรูทัิติโติ ซึ่ึ�งท่านุได้
จารกิไปในุพื�นุที�ต่ิาง ๆ หลายภมูภิาคั ทั�งภาคักลาง ภาคัเหนืุอ  
และภาคัติะวันัุออกเฉียงเหนืุอของประเทศิไทย นุอกจากนีุ�ยงัเปน็ุ 
การส่ำงเสำรมิให้เกิดการทำางานุรว่ัมกันุระหวัา่ง บ้านุ วัดั โรงเรยีนุ 
ภายใต้ิหลักการ “บวัร” และพัฒนุาเปน็ุบรษัิ์ท วัสิำาหกิจชมุชนุ 
ราชการ (บวัร 2) เพื�อกระติุ้นุเศิรษ์ฐกิจสำรา้งรายได้ของชมุชนุ 

โคัรงการฯ มพืี�นุที�ดำาเนิุนุการติามที�องค์ัหลวังปูม่ั�นุ ภรูทัิติโติ 
ได้จารกิไปในุ 12 จงัหวัดั 36 พื�นุที�ประกอบด้วัยพื�นุที�หลัก  
4 เส้ำนุทาง ได้แก่ ภาคักลาง จงัหวัดัลพบรุ ีจงัหวัดันุคัรนุายก  
และกรงุเทพมหานุคัร ภาคัเหนืุอ จงัหวัดัเชยีงใหม ่ภาคัติะวันัุออก
เฉียงเหนืุอติอนุล่าง จงัหวัดัอบุลราชธานีุ และจงัหวัดัอำานุาจเจรญิ 
ภาคัติะวันัุออกเฉียงเหนืุอติอนุบนุ จงัหวัดัสำกลนุคัร จงัหวัดั
นุคัรพนุม จงัหวัดัหนุองคัาย จงัหวัดัอดุรธานีุ จงัหวัดัหนุองบวััลำาภ ู
และจงัหวัดัเลย โดยมุง่ที�จะสำรา้งเส้ำนุทางท่องเที�ยวัโดยชมุชนุอยา่ง
ต่ิอเนืุ�อง ซึ่ึ�งจะชว่ัยส่ำงเสำรมิการสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุอยา่งยั�งยนืุ 
และสำรา้งโอกาสำทางเศิรษ์ฐกิจในุด้านุการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุได้
เปน็ุอยา่งดีอกีด้วัย

กิจกรรมป ี2563 ของโคัรงการท่องเที�ยวัโดยชมุชนุติามรอย 
องค์ัหลวังปูม่ั�นุ ภรูทัิติโติ ขยายผลไปยงัเคัรอืขา่ยต่ิาง ๆ ดังนีุ�

•   จดักิจกรรมติามรอยองค์ัหลวังปูม่ั�นุรว่ัมกับมหาวัทิยาลัย 
เคัรอืขา่ยของไทยเบฟ 3 คัรั�ง มผีู้เขา้รว่ัม 150 คันุ

•   จดัทรปิรว่ัมกับสำมาคัมการค้ัาอตุิสำาหกรรมการท่องเที�ยวัอสีำานุและ
สำมาคัมสำมาพันุธธ์รุกิจการท่องเที�ยวัส่ำวันุภมูภิาคัแห่งประเทศิไทย  
3 คัรั�ง มีผู้เข้ารว่ัม 150 คันุ

•   กิจกรรมธรรมะออนุทัวัรป์ทีี� 10 ของสำำานัุกทรพัยากรบคุัคัล 
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด (มหาชนุ) ภายใต้ิโคัรงการท่องเที�ยวั
โดยชมุชนุติามรอยองค์ัหลวังปูม่ั�นุ ภรูทัิติโติ รปูแบบ On Ground 
6 คัรั�ง มีผู้เข้ารว่ัม 306 คันุ และแบบ Online 1 คัรั�ง มีผูเ้ข้ารว่ัม 
200 คันุ

โดยสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ 228,744 บาท ติิดติามรายละเอยีด “โคัรงการ
ท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ ติามรอยองค์ัหลวังปูม่ั�นุ” ได้ที� 
www.luangpumun-cbt.org

นางมาลีุ่จนัทัร ์ฮาด็ทัักษ์วิงศ์ 
ชาวับ้านุผู้ประสำบภัยหนุาวั อำาเภอกสุำมุาลย ์จงัหวัดัสำกลนุคัร

ไทยเบฟมา พวักหนุก็ูดีใจค่ัะ ที�ทางบรษัิ์ทได้มาเล็งเห็นุเข้ามาชว่ัยเหลือเรื�องผ้าห่มกันุหนุาวั เขาบอกวัา่
ผ้าห่มนีุ�มาจากขวัดพลาสำติิก คัรั�งแรกหนุก็ูรูสึ้ำกวัา่ ตืิ�นุเต้ินุค่ัะวัา่ทำาได้อยา่งไร ผ้าห่มผืนุนีุ�ก็จะชว่ัยลดขยะ 
แล้วัก็จะชว่ัยโลกของเราลดคัวัามรอ้นุค่ัะ เพราะวัา่ผลิติมาจากขวัดค่ัะ

นายพ่นศักด์ิ็ วิาณิชวิเิศษกลุ่่
รองผู้วัา่ราชการจงัหวัดัสำกลนุคัร

ในุเรื�องของสำถืานุการณ์ีต้ิานุภัยหนุาวั เปน็ุที�ทราบกันุวัา่เปน็ุจงัหวัดัทางติอนุบนุของภาคัอสีำานุ ซึ่ึ�งอยู่
ที�ราบสำงูภพูานุติรงนีุ�ก็มีอากาศิหนุาวัเยน็ุมาโดยติลอด ไทยเบฟมีโคัรงการเข้ามาก็ถืือวัา่ได้รบัคัวัาม
กรณุีาด้วัย สำามารถืแจกให้กับพี�นุ้อง 18 อำาเภอ และเราทราบวัา่คัณุีภาพของผ้าห่มจากการรไีซึ่เคิัล
จากขวัดพลาสำติิกต่ิาง ๆ ทำาให้มีคัวัามอบอุนุ่มากยิ�งขึ�นุ ขอบคัณุีแทนุชาวัสำกลนุคัร พี�นุ้องประชาชนุ
ในุจงัหวัดัสำกลนุคัรติลอดมาคัรบั

แบ�งป์นัคณ่ค�า
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ภาพกิจกรรมธิรรมะออนทััวิร์

มาตรการรบัมือวิกิฤตโควิดิ็-19

โครงการช�วิยเหัลืุ่อชม่ชนในช�วิงสถ่านการณ์โควิดิ็-19 
(ทัำาการตลุ่าด็ออนไลุ่น์ จำาหัน�ายสินค้าชม่ชน)

จากสำถืานุการณ์ีแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 ที�ต่ิอเนืุ�อง ส่ำงผลให้
หลายชมุชนุได้รบัผลกระทบเรื�องการจำาหนุ่ายหรอืส่ำงออกผลผลิติ
ทางการเกษ์ติร ปญัหาสิำนุค้ัาล้นุติลาดเนืุ�องจากพ่อค้ัาคันุกลาง 
ไม่สำามารถืเข้ารบัซึ่ื�อสิำนุค้ัาจากชมุชนุได้ และสิำนุค้ัาแปรรปูยงัได้รบั
ผลกระทบจากการท่องเที�ยวัที�หยดุชะงัก

โคัรงการชมุชนุดีมีรอยยิ�มจงึมีแนุวัคิัดการเปลี�ยนุวักิฤติเปน็ุ
โอกาสำ ในุการปรบัวัธิคิีัดของชมุชนุ ให้เห็นุถึืงการติลาดยคุัใหม่
ที�จะสำามารถืสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุได้ โดยมีการเติิมองค์ัคัวัามรู ้ 
การพัฒนุาสิำนุค้ัา การประชาสัำมพันุธผ่์านุสืำ�อออนุไลน์ุและจดัระบบ
บรหิารจดัการขนุส่ำงสิำนุค้ัา เพื�อสำรา้งกำาลังใจ และคัวัามมั�นุใจ 
ให้ทกุชมุชนุพรอ้มที�จะเผชญิหนุ้ากับสำถืานุการณ์ีที�จะเกิดขึ�นุ
ในุอนุาคัติ ด้วัยคัวัามรว่ัมมือของเจา้หนุ้าที�พัฒนุาธรุกิจชมุชนุ 
ที�ประจำาแต่ิละจงัหวัดัและพนัุกงานุของบรษัิ์ทที�อยูส่่ำวันุกลาง 
สำรา้งสำรรค์ัการเรยีนุรูร้ว่ัมกับชมุชนุ เริ�มสำำารวัจรวับรวัมข้อมลู
สิำนุค้ัาจากชมุชนุที�ได้รบัคัวัามเดือดรอ้นุ และพัฒนุาชอ่งทาง
จำาหนุ่ายในุรปูแบบติลาดออนุไลน์ุ โดยใชเ้ปน็ุชอ่งทางหลักเพื�อ
อำานุวัยคัวัามสำะดวักในุการซึ่ื�อขาย คืัอ LINE @รา้นุชมุชนุดี 
มีรอยยิ�ม ปจัจบุันุสำามารถืสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ 2,020,950 บาท  
มีชมุชนุเข้ารว่ัม 24 ชมุชนุ สำมาชกิรบัประโยชน์ุ 1,216 ราย  
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พ้ืนทีั� กลุ่่�ม/ชม่ชน ผื่้รบัผืลุ่ป์ระโยชน์
(ราย)

รายได้็รวิม
(บาทั)

ผืลุ่ไม้ตามฤด็ก่าลุ่

จงัหวัดัจนัุทบรุี เคัรอืข่ายเกษ์ติรอนิุทรยี ์วัถีิืคันุจนัุท์  
สำวันุไรนุ่าพุทธเกษ์ติร

5 133,181

จงัหวัดั
นุคัรศิรธีรรมราช

กลุ่มผู้ผลิติส้ำมโอทับทิมสำยาม บ้านุบางดกุ 35 348,437

สำวันุคัำาสิำงห์ 5 98,640

กลุ่มมังคัดุ GAP พรหมคีัรี 30 65,950

จงัหวัดัอดุรธานีุ กลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุคันุรกัมะม่วัง ติำาบลกดุหมากไฟ 
อำาเภอหนุองวัวััซึ่อ

33 161,700

จงัหวัดันุ่านุ

กลุ่มผู้ปลกูมะม่วังบ้านุสำบเปด็ 50 20,000

วัสิำาหกิจชมุชนุเงาะแปลงใหญ่บ้านุวังัผา อำาเภอทุ่งชา้ง 116
11,362

วัสิำาหกิจชมุชนุผลิติไม้ผลเพื�อการติลาดบ้านุวังัผา 60

วัสิำาหกิจชมุชนุแปลงใหญ่พญาแก้วั 190 6,650

จงัหวัดัเชยีงใหม่
วัสิำาหกิจชมุชนุแปลงใหญ่มะม่วังไรบ่วักบง 30

391,775
วัสิำาหกิจชมุชนุแปลงใหญ่ท่าล้อ 50

กลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุเกษ์ติรผสำมผสำานุบ้านุปงินุ้อย 105 18,460

จงัหวัดั
สำรุาษ์ฎรธ์านีุ กลุ่มเงาะเหมืองทวัด 40 198,498

จงัหวัดั
กำาแพงเพชร

กลุ่มเกษ์ติรกรผู้ปลกูแติงโม ติำาบลเขาคีัรสิำ  
อำาเภอพรานุกระต่ิาย

35 36,000

จงัหวัดั
พระนุคัรศิรอียธุยา

วัสิำาหกิจชมุชนุกลุ่มผู้ปลกูเมล่อนุปลอดภัยติามแนุวั
ทฤษ์ฎีใหม่

11 73,560

สินค้าแป์รรป่์อาหัาร

จงัหวัดักาฬสิำนุธุ ์
(อำาเภอเมืองฯ)

วัสิำาหกิจชมุชนุอิ�มสำขุ 30 54,900

กลุ่มแปรรปูเนืุ�อสัำติวัช์มุชนุดอนุสำวัรรค์ั 5 1,600

จงัหวัดัจนัุทบรุี
ชมุชนุขนุมแปลกรมิคัลองหนุองบวัั 15 39,165

วัสิำาหกิจชมุชนุผลิติภัณีฑ์ชมุชนุบ้านุแถืวั 30 4,187
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นางอมัพร สวิสัด์ิ็ส่ข
ประธานุกลุ่มผู้ผลิติส้ำมโอบ้างบางดกุ อำาเภอปากพนัุง  จงัหวัดันุคัรศิรธีรรมราช

ปนีีุ�ส้ำมโอของเราให้ผลผลิติเยอะมาก แต่ิเรายงัติิดขัดในุเรื�องการขนุส่ำงและจำาหนุ่าย 
ด้วัยสำถืานุการณ์ีโคัวัดิเข้ามา แต่ิโชคัดีที�ชมุชนุดีมีรอยยิ�มเข้ามาชว่ัยเหลือ ถ้ืาเกิด
ชมุชนุดีมีรอยยิ�มไม่เข้ามาชว่ัยเหลือ ผลผลิติเราจะติิดขัดมากเลยค่ัะ ต้ิองขอบคัณุี
ชมุชนุดีมีรอยยิ�มที�ทำาเพื�อเกษ์ติรกรจรงิ ๆ ค่ัะ

รูสึ้ำกดีใจที�ทางบรษัิ์ทและชมุชนุดีมีรอยยิ�ม ได้เข้ามาชว่ัยเกษ์ติรส่ำวันุหนึุ�ง
ได้นุำาสิำนุค้ัาเผยแพรอ่อกไปให้รูจ้กักันุในุกลุ่มคันุหลาย ๆ ท้องที� ในุที�ติลาด
เข้าไม่ถึืงบ้างหรอืวัา่การสืำ�อสำารบางคัรั�งไม่ถึืงบ้าง และหลาย ๆ อย่าง 
ที�ทางไทยเบฟมาชว่ัยนัุ�นุ ทางชาวัสำวันุปลื�มปติีิและยนิุดีเปน็ุอยา่งมาก

นายมนตร ี ศิรวิิฒ่ิ 
เกษ์ติรกร เจา้ของสำวันุเงาะโรงเรยีนุสำามธดิา 
กลุ่มเงาะโรงเรยีนุเหมืองทวัด 
อำาเภอบ้านุนุาสำาร จงัหวัดัสำรุาษ์ฎรธ์านีุ  

แบ�งป์นัคณ่ค�า

พ้ืนทีั� กลุ่่�ม/ชม่ชน ผื่้รบัผืลุ่ป์ระโยชน์
(ราย)

รายได้็รวิม
(บาทั)

จงัหวัดันุ่านุ วัสิำาหกิจชมุชนุผู้ปลกูกาแฟบ้านุห้วัยขาบ 40 1,200

จงัหวัดั
นุคัรศิรธีรรมราช วัสิำาหกิจชมุชนุผู้ประกอบการท่องเที�ยวัพรหมโลก 35 105,275

สินค้าอาหัารทัะเลุ่สด็

จงัหวัดักระบี� กลุ่มสำติรแีปรรปูชมุชนุบ้านุเกาะปู 43 233,860

จงัหวัดัเพชรบรุี วัสิำาหกิจแพปลาชมุชนุรา้นุค้ัาชมุชนุติำาบลแหลมผักเบี�ย 214 15,310

สินค้าแป์รรป่์ข้าวิ

จงัหวัดัหนุองคัาย วัสิำาหกิจชมุชนุกลุ่มข้าวัอนิุทรยีอ์ำาเภอสำระใคัร 9 1,240
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โครงการป์ระป์าภเ่ขาบ้านห้ัวิยบง อำาเภอแม�แจ�ม จงัหัวิดั็เชยีงใหัม�

จากสำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19 สำรา้งผลกระทบจนุเกิดการเปลี�ยนุแปลงอยา่งมากในุหลาย ๆ ด้านุ ทั�งเรื�องสำขุภาพ เศิรษ์ฐกิจ การท่องเที�ยวั 
ติลอดจนุการใชช้วีัติิ คันุจำานุวันุมากติกงานุและต้ิองกลับมาบา้นุเกิดรวัมถึืงคัวัาญชา้ง บ้านุห้วัยบง อำาเภอแมแ่จม่ จงัหวัดัเชยีงใหม ่ที�ออกไป
รบัจา้งต่ิางถิื�นุ เมื�อเจอวักิฤติปางชา้งปดิ คัวัาญและชา้งไม่มีรายได้จงึตัิดสิำนุใจกลับมายงับ้านุเกิดโดยที�ยงัไม่ได้เติรยีมคัวัามพรอ้ม จงึประสำบ
ปญัหาขาดแคัลนุอาหารชา้งอยา่งหนัุก ไทยเบฟ โดยชมุชนุดีมีรอยยิ�มแม่แจม่และชมุชนุจงึรว่ัมกันุวัางแผนุเพื�อเริ�มต้ินุการสำรา้งคัวัามยั�งยนืุ
ด้านุอาหารให้ชา้ง พรอ้มแผนุพัฒนุาอื�นุ ๆ อาทิ การท่องเที�ยวัโดยชมุชนุ (หมู่บ้านุชา้ง) ในุอนุาคัติ โดยได้จดัทำาระบบประปาภเูขาระยะทาง 
2 กิโลเมติร (พื�นุที�ได้รบัประโยชน์ุ จำานุวันุ 21 ไร ่เพื�อให้ชา้งได้มนีุำากินุ ติลอดจนุเปน็ุแหล่งจดัการนุำาสำำาหรบัแปลงปลกูหญ้าอาหารชา้ง และ
ชมุชนุสำามารถืนุำาไปใชป้ระโยชน์ุด้านุการเกษ์ติร เปน็ุการสำรา้งคัวัามมั�นุคัง และลดค่ัาใชจ้า่ยให้เจา้ของชา้งในุอนุาคัติ ปจัจบุันุได้มีการรวัมกลุ่ม
คันุเลี�ยงชา้งเพื�อจดัตัิ�งเปน็ุกลุ่มวัสิำาหกิจชื�อ “วัสิำาหกิจชมุชนุชา้งคืันุถิื�นุบ้านุห้วัยบง” ในุการต่ิอยอดการทำาการเกษ์ติรในุการปลกูข้าวัพันุธุ์
พื�นุเมืองของชาวัดอย และการทำาโรงสีำข้าวัติำามือเพื�อที�จะพัฒนุาสำรา้งแบรนุด์ข้าวัดอยให้เปน็ุที�รูจ้กัในุชื�อ “มเูข่อโพ” 

ผลลัพธที์�ได้จากการดำาเนิุนุโคัรงการนีุ�เกิดประโยชน์ุกับชาวับ้านุบ้านุห้วัยบง 60 คัรวััเรอืนุ คันุเลี�ยงชา้งจำานุวันุ 20 คัรวััเรอืนุ ชา้งจำานุวันุ 
20 กวัา่เชอืก และระบบประปาภเูขาสำามารถืกักเก็บนุำาได้ 4,500 ลิติรต่ิอวันัุ   

การบรรเทัาภัยหันาวิแลุ่ะช�วิยเหัลืุ่ออื�น ๆ 
•   มอบผ้าห่ม จำานุวันุ 200,000 ผืนุ แบ่งเปน็ุ 
 •   ผู้สำงูอาย ุ81,954 คันุ
 •   ผู้มีรายได้นุ้อย 59,259 คันุ
 •   ผู้ประสำบภัยหนุาวั 43,863 คันุ
 •   คันุพิการทพุพลภาพ 12,595 คันุ
 •   เด็กไรผู้้อปุการะ 2,329 คันุ
(ที�มาของแหล่งข้อมลู: สำรปุโดยกรมปอ้งกันุและบรรเทาสำาธารณีภัย 15 จงัหวัดั กระทรวังมหาดไทย)
•   แจกจา่ยสำู่พี�นุ้องผู้ประสำบภัยหนุาวั ในุ 15 จงัหวัดั
•   ชาวับ้านุกวัา่ 1,425 คันุ ในุ 9 จงัหวัดั ภาคัเหนืุอ/อสีำานุ ที�มารบัมอบผ้าห่มได้รบัโอกาสำเข้าถึืงการติรวัจสำขุภาพ

จากหนุ่วัยแพทยเ์คัลื�อนุที�
•   มอบอปุกรณ์ีการเรยีนุและคัอมพิวัเติอร ์60 เคัรื�องให้โรงเรยีนุที�ส่ำงมอบผ้าห่มทั�งหมด 14 แห่ง
•   ขวัดนุำา PET  7,600,000 ขวัดนุำามารไีซึ่เคิัลเปน็ุผ้าห่ม
•   จำานุวันุพนัุกงานุจติิอาสำาเข้ารว่ัมโคัรงการ 275 คันุ 
•   จำานุวันุชั�วัโมงพนัุกงานุจติิอาสำา เข้ารว่ัมโคัรงการ 4,263 ชั�วัโมง

ควิามม่�งมั�นแลุ่ะควิามสำาเรจ็

สำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19 ทำาให้ผมและกลุ่มคันุเลี�ยงชา้งตัิดสิำนุใจกลับมาตัิ�งต้ินุที�บ้านุเกิดของ
ตินุเอง เนืุ�องจากปางชา้งที�เคัยทำาอยูข่าดรายได้ ไม่มีนัุกท่องเที�ยวั รูสึ้ำกท้อแท้หมดกำาลังใจ 
จงึอยากจะไปเริ�มต้ินุใหม่ที�บ้านุ พวักเราคันุเลี�ยงชา้งจงึมาคัยุกันุวัา่เราจะเริ�มต้ินุอยา่งไร 
จงึได้เกิดการรวัมตัิวักันุเปน็ุกลุ่มวัสิำาหกิจชมุชนุ และได้มาเจอกับชมุชนุดีมีรอยยิ�มแม่แจม่ 
ไทยเบฟเวัอเรจ ได้เข้ามาชว่ัยเหลือการทำาประปาภเูขา ทำาให้ชา้งมีนุำาดื�มสำะอาดกินุ จากเดิม 
มีปญัหาเรื�องของแหล่งนุำาดื�มที�ปนุเป้� อนุสำารเคัมีจากการปลกูพืชเชงิเดี�ยวั ซึ่ึ�งเปน็ุอนัุติราย
ต่ิอชา้ง นุอกจากชา้งจะมีนุำาดื�มสำะอาดกินุแล้วั ชมุชนุยงัใชป้ระโยชน์ุในุการทำาการเกษ์ติร 
ปลกูพืชผักและหญ้าให้กับชา้งอกีด้วัย รูสึ้ำกดีใจมาก ๆ ที�ชมุชนุดีมีรอยยิ�มแม่แจม่ และไทยเบฟ 
ยื�นุมือเข้ามาชว่ัยเหลือ สำมาชกิทกุคันุต่ิางก็ดีใจเพราะไม่มีหนุ่วัยงานุใดมาชว่ัยเหลือเลย ทำาให้
พวักเรามีกำาลังใจมาก ๆ และอยากจะพัฒนุาตัิวัเอง พัฒนุากลุ่มไปเรื�อย ๆ และในุอนุาคัติจะ
พัฒนุาการท่องเที�ยวัแบบโฮมสำเติย ์ติอนุนีุ�ก็มเีรื�องของโรงสีำขา้วัที�ไทยเบฟได้เข้ามาสำนัุบสำนุนุุ 
การพัฒนุาแบรนุด์สิำนุค้ัาข้าวัชมุชนุ การหาชอ่งทางติลาด ขอบคัณุีไทยเบฟมาก ๆ คัรบั

คณ่สด็ดี่็ เสรชีวีิ ี
ตัิวัแทนุวัสิำาหกิจชมุชนุ 
ชา้งคืันุถิื�นุบ้านุห้วัยบง 
อำาเภอแม่แจม่ 
จงัหวัดัเชยีงใหม่

แบ�งป์นัคณ่ค�า
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ด้็านการช�วิยเหัลืุ่อชม่ชนในช�วิงสถ่านการณ์โควิดิ็-19  
(ทัำาการตลุ่าด็ออนไลุ่น์ จำาหัน�ายสินค้าชม่ชน)  
 
•  สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ 2,020,950  บาท
•  มีชมุชนุเข้ารว่ัม 24 ชมุชนุ  
•  สำมาชกิรบัประโยชน์ุ 1,216 ราย

ด้็านสิ�งแวิด็ลุ้่อม 

•  จดัทำาระบบประปาภเูขา ระยะทาง 2 กิโลเมติร
•  ระบบประปาภเูขาสำามารถืกักเก็บนุำาได้ 4,500 ลิติรต่ิอวันัุ
•  ชา้งจำานุวันุ 20 กวัา่เชอืกมีแหล่งนุำากินุ
•  พื�นุที�ทำาโคัรงการคัรอบคัลมุ 21 ไร ่
•  ชาวับ้านุและคันุเลี�ยงชา้ง ได้ประโยชน์ุ จำานุวันุ 60 คัรวััเรอืนุ

ตัวิชีว้ิดั็เป์า้หัมายการพัฒนาทีั�ยั�งยนื

SDGs/ESG โครงการ/กิจกรรม ตัวิชีว้ิดั็

เป์า้หัมาย 1: ยติ่ควิามยากจนทัก่รป่์แบบ 
ในทัก่ทีั�

1.5 ภายในุป ี2573 สำรา้งภมูิต้ิานุทานุและ  
ลดการเปดิรบัและคัวัามเปราะบางต่ิอเหติุ
รนุุแรงที�เกี�ยวัข้องกับภมูิอากาศิและ 
ภัยพิบัติิทางเศิรษ์ฐกิจ สัำงคัม และ 
สิำ�งแวัดล้อม ให้กับผู้ที�ยากจนุและอยูใ่นุ
สำถืานุการณ์ีเปราะบาง

โคัรงการไทยเบฟ...รวัมใจต้ิานุภัยหนุาวั 

ลดจำานุวันุผู้ได้รบัผลกระทบจาก
เหติรุนุุแรงที�เกี�ยวัข้อง 
กับภมูิอากาศิและภัยพิบัติิกวัา่ 
200,000 คันุต่ิอปี

ด้็านเศรษฐกิจชม่ชน 
•  พื�นุที�ดำาเนิุนุการ 15 พื�นุที� ในุ 14 จงัหวัดั
•  สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ 15,865,276 บาท
•  มีชมุชนุเข้ารว่ัม 105 ชมุชนุ  
•  สำมาชกิรบัประโยชน์ุ 3,122 ราย

224 การพัฒนาชมุชนและสังคม 
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SDGs/ESG โครงการ/กิจกรรม ตัวิชีว้ิดั็

เป์า้หัมาย 6: สรา้งหัลัุ่กป์ระกันเรื�อง 
การเข้าถึ่งนำาสะอาด็แลุ่ะส่ขอนามัย แลุ่ะ 
มกีารบรหิัารจดั็การทีั�ยั�งยนืสำาหัรบัทัก่คน

6.4 เพิ�มประสิำทธภิาพการใชนุ้ำาในุทกุภาคัส่ำวันุ 
และสำรา้งหลักประกันุวัา่จะมีการใชนุ้ำา 
และจดัหานุำาที�ยั�งยนืุ เพื�อแก้ไขปญัหา 
การขาดแคัลนุนุำาและลดจำานุวันุประชาชนุ
ที�ประสำบคัวัามทกุข์จากการขาดแคัลนุนุำา 
ภายในุป ี2573

6.b สำนัุบสำนุนุุและเพิ�มคัวัามเข้มแข็งในุ
การมีส่ำวันุรว่ัมของชมุชนุท้องถิื�นุในุการ
พัฒนุาการจดัการนุำาและสำขุอนุามัย

โคัรงการประปาภเูขาบ้านุห้วัยบง  

•  จดัทำาระบบประปาภเูขา
ระยะทาง 2 กิโลเมติร 

•  เกิดประโยชน์ุกับชาวับ้านุ
บ้านุห้วัยบง ที�ประสำบ
ปญัหาขาดแคัลนุนุำาใชก้วัา่ 
60 คัรวััเรอืนุ 

•  ระบบประปาภเูขาสำามารถื 
กักเก็บนุำาได้ 4,500 ลิติรต่ิอวันัุ

•  ชาวับ้านุบ้านุห้วัยบง 
60 คัรวััเรอืนุ และคันุเลี�ยงชา้ง
จำานุวันุ 20 คัรวััเรอืนุ   
มีส่ำวันุรว่ัมในุการดำาเนิุนุ
โคัรงการ

เป์า้หัมาย 8: ส�งเสรมิการเติบโตทัาง
เศรษฐกิจทีั�ต�อเนื�อง ครอบคลุ่ม่ แลุ่ะยั�งยนื 
การจา้งงานเต็มทีั�แลุ่ะมปี์ระสิทัธิภิาพ  
แลุ่ะการมีงานทีั�สมควิรสำาหัรบัทัก่คน

8.3 ส่ำงเสำรมินุโยบายที�มุ่งเนุ้นุการพัฒนุา 
ที�สำนัุบสำนุนุุกิจกรรมที�มีผลิติภาพ การสำรา้ง 
งานุที�สำมคัวัร คัวัามเปน็ุผู้ประกอบการ  
คัวัามสำรา้งสำรรค์ัและนุวัตัิกรรม และส่ำงเสำรมิ
การเกิดและการเติิบโติของวัสิำาหกิจรายยอ่ย 
ขนุาดเล็ก และขนุาดกลาง ซึ่ึ�งรวัมถึืง 
ผ่านุทางการเข้าถึืงบรกิารทางการเงินุ

•  โคัรงการส่ำงเสำรมิคันุรุนุ่ใหม่เพื�อสำรา้ง
ชมุชนุดีมีรอยยิ�ม    

•  โคัรงการชว่ัยเหลือชมุชนุในุชว่ังสำถืานุการณ์ี 
โคัวัดิ-19 (ทำาการติลาดออนุไลน์ุ จำาหนุ่าย
สิำนุค้ัาชมุชนุ)    

•  สำามารถืสำรา้งรายได้ให้แก่
ชมุชนุกวัา่ 3,100 ราย และ
สำรา้งรายได้เข้าสำู่ชมุชนุได้
รวัมมากกวัา่ 15.8 ล้านุบาท

•  สำามารถืสำรา้งรายได้ให้แก่
ชมุชนุกวัา่ 1,200 ราย และ
สำรา้งรายได้เข้าสำู่ชมุชนุได้
รวัมมากกวัา่  2 ล้านุบาท

การดำาเนิุนุงานุของโคัรงการพัฒนุาชมุชนุ เราได้มุ่งมั�นุเข้าไปรว่ัมพัฒนุาชมุชนุในุหลากหลายมิติิจนุทำาให้เกิดโคัรงการต่ิาง ๆ อย่าง 
เป็นุรูปธรรม และสำอดคัล้องกับเป้าหมายการพัฒนุาอย่างยั�งยืนุขององค์ัการสำหประชาชาติิ ได้แก่ ข้อ 8 (SDG 8) เรื�อง ส่ำงเสำรมิ 
การเจรญิเติิบโติทางเศิรษ์ฐกิจที�ยั�งยนืุ ผ่านุโคัรงการด้านุการพัฒนุาเศิรษ์ฐกิจชมุชนุ จนุสำามารถืสำรา้งรายได้ให้แก่ชมุชนุกวัา่ 4,200 ราย 
และสำรา้งรายได้เข้าสำู่ชุมชนุได้รวัมมากกวัา่ 17.8 ล้านุบาท ข้อ 1 (SDG 1) เรื�อง ยุติิคัวัามยากจนุทุกรูปแบบ (SDG ย่อยข้อ 1.5) 
ผ่านุโคัรงการที�ไทยเบฟทำาต่ิอเนืุ�องมายาวันุานุ 22 ปี โคัรงการสำามารถืช่วัยลดจำานุวันุผู้ได้รบัผลกระทบจากเหติรุนุุแรงที�เกี�ยวัข้อง 
กับภมูิอากาศิและภัยพิบัติิกวัา่ 200,000 คันุ/ป ีนุอกจากนัุ�นุ ยงัสำอดคัล้องกับ ข้อ 6 (SDG 6) เรื�อง สำรา้งหลักประกันุเรื�องการเข้าถึืง 
นุำาสำะอาด (SDG ย่อยข้อ 6.4 และ 6.b) ผ่านุโคัรงการประปาภูเขาบ้านุห้วัยบง โดยสำรา้งระบบประปาภูเขาระยะทาง 2 กิโลเมติร 
ชาวับ้านุบ้านุห้วัยบง 60 คัรวััเรอืนุ คันุเลี�ยงช้างจำานุวันุ 20 คัรวััเรอืนุ มีส่ำวันุรว่ัมในุการดำาเนิุนุโคัรงการพัฒนุาและฟ้� นุฟูระบบ
ประปาภเูขา พรอ้มทั�งได้รบัผลประโยชน์ุจากโคัรงการ
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โครงการประชารฐัรกัสามคัคี
จากการที�ภาคัรฐัได้ดำาเนิุนุนุโยบายการพัฒนุาเศิรษ์ฐกิจฐานุราก ได้ขบัเคัลื�อนุ
การทำางานุ และผนึุกกำาลังรว่ัมกับทกุภาคัส่ำวันุ ทั�งภาคัรฐั นุำาโดย พลเอกอนุพุงษ์์ 
เผ่าจนิุดา รฐัมนุติรวีัา่การกระทรวังมหาดไทย ภาคัเอกชนุ นุำาโดย คัณุีฐาปนุ 
สิำรวิัฒันุภักดี กรรมการผูอ้ำานุวัยการใหญ่ บรษัิ์ท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัด 
(มหาชนุ) โดยมเีปา้หมายหลักในุการ “สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ ประชาชนุมคีัวัามสำขุ” 
ภายใต้ิคัวัามรว่ัมมอืของทกุภาคัส่ำวันุโดยนุ้อมนุำาพระราโชบายในุการ “สืำบสำานุ 
รกัษ์า ต่ิอยอด” หลักปรชัญาของเศิรษ์ฐกิจพอเพียง และศิาสำติรพ์ระราชา
ด้านุการพัฒนุา คืัอ “เขา้ใจ เขา้ถึืง และพัฒนุา” เปน็ุกรอบเปา้หมายในุการ
ขบัเคัลื�อนุงานุที�สำอดรบักับเปา้หมายคัวัามรว่ัมมอืเพื�อการพัฒนุาที�ยั�งยนืุทั�ง 17 ขอ้
ขององค์ัการสำหประชาชาติิ (SDGs: Sustainable Development Goals) โดยมี 
บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามคััคีั วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (ประเทศิไทย) จำากัด หรอืบรษัิ์ท 
“ส่ำวันุกลาง” เปน็ุผูป้ระสำานุคัวัามรว่ัมมอืกับเคัรอืขา่ย “ประชารฐัรกัสำามคััคีั” 
ซึ่ึ�งเปน็ุบรษัิ์ทที�จดัตัิ�งขึ�นุภายใต้ิการบรหิารองค์ักรแบบ “วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม” 
(Social Enterprise) ทั�ง 76 แห่งทั�วัประเทศิ และเปน็ุผูเ้ชื�อมโยงการทำางานุของ 
5 ภาคัส่ำวันุเขา้ด้วัยกันุ ได้แก่ ภาคัรฐั ภาคัเอกชนุ ภาคัวัชิาการ ภาคัประชาสัำงคัม 
และภาคัประชาชนุ

โคัรงการประชารฐัใชห้ลักการดำาเนิุนุงานุที�สำอดคัล้องกับหลักปรชัญาของเศิรษ์ฐกิจพอเพียง โดยใชพื้�นุที�เปน็ุตัิวัตัิ�ง และสัำมมาชพีเต็ิมพื�นุที� 
มกีลยทุธแ์ละแผนุการดำาเนิุนุงานุที�สำำาคััญประกอบไปด้วัย 1 เปา้หมาย 3 กลุม่งานุ 5 กระบวันุการ กระจายสำู่ 76 จงัหวัดัทั�วัประเทศิ 



1.   อนุรุกัษ์์ธรรมชาติิ เชนุ่ ผืนุปา่ ผืนุดินุ 
ต้ินุนุำา ท้องทะเล

2.   สำรา้งวันัิุยในุการจดัการขยะอยา่งเปน็ุ
รปูธรรม

3.   รณีรงค์ัการบรหิารจดัการนุำาเสีำย

1.  สำรา้งวัชิาชพีในุระดับชมุชนุ 
เชนุ่ โคัรงการ OTOP

2. ให้คัวัามรูแ้ก่เยาวัชนุ

หัลัุ่กป์รชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สืบสาน รกัษา ต�อยอด็

การพัฒนาโด็ยยดึ็เอาพ้ืนทีั�เป์น็ตัวิต้ัง

สิ�งแวิด็ลุ้่อมองค์ควิามร่ ้
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สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุ
ประชาชนุมคีัวัามสำขุ

เกษตร
แป์รรป่์
(SME/
OTOP)

ทั�องเทีั�ยวิ
โด็ยชม่ชน

เป์า้หัมาย1

กลุ่่�มงาน3

กระบวินการ5

บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีัจงัหวัดั (วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม) จำากัด 76 แห่ง
บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีั วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (ประเทศิไทย) จำากัด 1 แห่ง

โครงสรา้ง

หลักปรชัญาของเศิรษ์ฐกิจพอเพียงหัลัุ่กการ

การเข้าถึืง
ปจัจยัการผลิติ

การสำรา้ง
องค์ัคัวัามรู้

การติลาด การสืำ�อสำาร
เพื�อการรบัรู้

การบรหิารจดัการ
เพื�อคัวัามยั�งยืนุ

ต้ินุทาง .................................. กลางทาง .................................. ปลายทาง



2564 ภารกิจสำาคัญ

โครงการโรงพยาบาลุ่อาหัารป์ลุ่อด็ภัย 

เริ�มดำาเนิุนุการมาตัิ�งแต่ิป ี2560 ภายใต้ิการบรูณีาการคัวัามรว่ัมมอื
ของ 6 หนุ่วัยงานุ สำรา้งคัวัามปลอดภัยอาหารในุโรงพยาบาล 
ประกอบด้วัย กระทรวังสำาธารณีสำขุ กระทรวังเกษ์ติรและสำหกรณ์ี 
สำถืาบันุพัฒนุาองค์ักรชมุชนุ (องค์ัการมหาชนุ) กระทรวังพาณิีชย ์
กระทรวังมหาดไทย และบรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามคััคีั วัสิำาหกิจเพื�อ
สัำงคัม (ประเทศิไทย) จำากัด 

ภารกิจหลัก คืัอ การเชื�อมโยงนุโยบายไปยงัเคัรอืขา่ยประชารฐั
รกัสำามคััคีัระดับจงัหวัดั เพื�อประสำานุงานุกับโรงพยาบาลในุ
การหาแหล่งพื�นุที�ผลิติวัตัิถืดิุบที�ปลอดภัย (ผัก ผลไม ้ฯลฯ) 

ทั�งภายในุจงัหวัดัและจงัหวัดัใกล้เคีัยง การรวัมกลุม่เกษ์ติรกร การ
รวับรวัมวัตัิถืดิุบ บรกิารจดัการขนุส่ำงไปยงัโรงพยาบาล

นุอกเหนืุอจากผูป้ว่ัยในุโรงพยาบาลจะได้บรโิภคัอาหารที�ผลิติจาก
วัตัิถืดิุบปลอดภัยแล้วั เปา้หมายสำำาคััญอกีประการหนึุ�ง คืัอ การ
สำรา้งรายได้ให้กับเกษ์ติรกรและกลุม่วัสิำาหกิจชมุชนุในุพื�นุที�อยา่ง
ยั�งยนืุอกีด้วัย

โรงพยาบาลุ่

โรงพยาบาลุ่

ป์ชร. จวิ.

ป์ชร. จวิ.

ป์ชร. จวิ. ป์ชร. ป์ทัทั.สาธิารณสข่

เกษตรกร 

เครอืข�ายเกษตรกร 

เครอืข�ายเกษตรกร 

1.สั�งซือ้ 2. ยนืยนัการสั�งซือ้

3. จดั็สรรโควิต้า 
การผืลิุ่ตทีั�เป์น็ธิรรม

5. รบัสินค้า 

9. ป์ระชม่ร�วิมกัน

6. รบัใบวิางบลิุ่แลุ่ะ
ชำาระเงินให้ักับเกษตรกร
ทัันทีั

7. ชำาระสินค้า 15 วินั
8. รายงาน 
การด็ำาเนินการ 
ป์ชร. ป์ทัทั.

4. จดั็ส�ง

ส่ำงใบสัำ�งซึ่ื�อทกุสัำปดาห์ 
สำำาหรบัการสัำ�งซึ่ื�อ

สัำปดาห์ถัืดไป

 ส่ำงใบสัำ�งซึ่ื�อที�ได้รบั 
ให้กับเคัรอืข่าย

-  วัางแผนุการสัำ�งซึ่ื�อ  
แจง้ไปยงักลุ่มเกษ์ติรกร
แต่ิละรายและแจง้ยอด 
การส่ำงทาง LINE Group  
หรอืโทรศัิพท์

ติรวัจสำอบสิำนุค้ัา 
และรบัใบวัางบิล

รบัสิำนุค้ัาจากเกษ์ติรกร 
ส่ำงให้กับโรงพยาบาล 

- ปลกูผักและผลไมต้ิาม demand จากเคัรอืข่าย 
- กรณีีคัรั�งแรกต้ิองวัางแผนุการปลกู  
 45-60 วันัุ 
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ภาพรวิมผืลุ่การด็ำาเนินงาน

•  ดำาเนิุนุงานุผ่านุเคัรอืข่ายประชารฐัรกัสำามัคัคีั 39 จงัหวัดั
•  จดัส่ำงสิำนุค้ัาเกษ์ติรปลอดภัยเข้าสำู่โรงพยาบาล 49 แห่งทั�วัประเทศิ
•  สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุรวัมกวัา่ 208.26 ล้านุบาท 
•  เคัรอืขา่ยประชารฐัรกัสำามคััคีัที�สำรา้งรายได้ให้แก่ชมุชนุสำงูสำดุ 5 อนัุดับแรก ได้แก่ พิษ์ณีโุลก ติรงั กาญจนุบรุ ีกระบี� และนุ่านุ ติามลำาดับ

ภาคกลุ่าง 
(12 จงัหัวิดั็)

ภาคตะวินัออก 
เฉียงเหันือ 
(10 จงัหัวิดั็)

ภาคใต้ 
(9 จงัหัวิดั็)

ภาคเหันือ
(8 จงัหัวิดั็)

ติรงั 
กระบี� 
ชมุพร 
พังงา 
สำติลู 
นุราธวิัาสำ 
นุคัรศิรธีรรมราช 
ปตัิติานีุ 
สำรุาษ์ฎรธ์านีุ 

ศิรสีำะเกษ์ 
หนุองบัวัลำาภ ู
รอ้ยเอด็ 
อบุลราชธานีุ 
หนุองคัาย 
สำรุนิุทร ์
อดุรธานีุ 
ขอนุแก่นุ 
นุคัรราชสีำมา 
มหาสำารคัาม 

พิษ์ณีโุลก
พะเยา
นุคัรสำวัรรค์ั
เพชรบรูณ์ี 
สำโุขทัย
ลำาพูนุ
นุ่านุ
ลำาปาง

กาญจนุบรุ ี
นุนุทบรุ ี
นุคัรปฐม 
เพชรบรุ ี
อา่งทอง 
สิำงห์บรุ ี
ลพบรุ ี
สำระบรุ ี
สำมทุรสำาคัร  
สำพุรรณีบรุ ี
จนัุทบรุ ี
ติราด 
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โครงการผ้ืาขาวิม้าท้ัองถิ่�นหััตถ่ศิลุ่ป์ไ์ทัย

จากแนุวัคิัดที�วัา่ “วัฒันุธรรมและภมูปิญัญาในุการทอผ้าขาวัมา้
สำามารถืพบเห็นุได้ในุทกุจงัหวัดัของประเทศิ หากเพราะสำามารถื
พัฒนุาผ้าขาวัมา้ที�ดเูรยีบงา่ย ให้เกิดคัวัามหลากหลาย มคีัณุีภาพ
และสำอดคัล้องกับคัวัามต้ิองการของผูบ้รโิภคั ก็จะสำามารถืสำรา้ง
อาชพี สำรา้งรายได้ให้กับชมุชนุอยา่งยั�งยนืุ”  เปน็ุจดุเริ�มต้ินุของ
โคัรงการ “ผ้าขาวัมา้ท้องถิื�นุหัติถืศิิลปไ์ทย” ภายใต้ิคัวัามรว่ัมมอื
ของบรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามคััคีั วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (ประเทศิไทย) 
จำากัด และกรมการพัฒนุาชมุชนุ กระทรวังมหาดไทย ซึ่ึ�งดำาเนิุนุการ
มาอยา่งต่ิอเนืุ�องตัิ�งแต่ิป ี2559 นัุบเปน็ุปทีี� 5 ติิดต่ิอกันุ 

เปา้หมายสำำาคััญ คืัอ การเปลี�ยนุมมุมองของผูบ้รโิภคัที�มต่ีิอผ้าขาวัม้า  
สำรา้งแรงบนัุดาลใจ และองค์ัคัวัามรูใ้ห้แก่ชมุชนุ อนัุจะนุำาไปสำู่การพัฒนุา
และต่ิอยอดผลิติภัณีฑ์ให้มีคัวัามหลากหลาย มคีัณุีภาพสำอดคัล้องกับ
คัวัามต้ิองการของติลาด ติลอดจนุชว่ัยสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุอยา่งยั�งยนืุ

นัุบตัิ�งแต่ิชว่ังปลายป ี2563 เปน็ุต้ินุมา แมจ้ะอยูภ่ายใต้ิสำถืานุการณ์ี
การแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 แต่ิโคัรงการผ้าขาวัมา้ท้องถิื�นุ
หัติถืศิิลปไ์ทย ยงัคังเนุ้นุการทำางานุรว่ัมกับกลุม่ผูผ้ลิติผ้าขาวัมา้
อยา่งใกล้ชดิ ภายใต้ิมาติรการเฝีา้ระวังัและปอ้งกันุอยา่งเข้มขนุ้ พรอ้ม
ผสำานุคัวัามรว่ัมมอืกับทีม EISA (Education Institute Support 
Activity) ในุการรวัมพลังคันุรุนุ่ใหม ่รว่ัมสำรา้งสำรรค์ัอตัิลักษ์ณ์ี
ผ้าขาวัมา้ทอมอืผ่านุกิจกรรม “Creative Young Designers”

ชม่ชน สถ่าบัน

บ้านุหาดเสีำ�ยวั จ.สำโุขทัย คัณีะศิิลปกรรมศิาสำติร ์ 
มหาวัทิยาลัยธรุกิจบัณีฑิติย์

วัสิำาหกิจชมุชนุคัอติติอนุดีไซึ่น์ุ จ.ปทมุธานีุ คัณีะศิิลปกรรมศิาสำติร ์ 
มหาวัทิยาลัยกรงุเทพ

บ้านุดอนุแร ่จ.ราชบรุี วัทิยาลัยเพาะชา่ง

บ้านุหนุองลิง จ.สำพุรรณีบรุี คัณีะศิิลปกรรมศิาสำติร ์ 
มหาวัทิยาลัยราชภัฏิ์สำวันุสำนัุุนุทา

บ้านุไทรงาม จ.สำระแก้วั
คัณีะศิิลปกรรมศิาสำติร ์สำาขาวัชิาศิิลปะการออกแบบ 
พัสำติราภรณ์ี 
มหาวัทิยาลัยธรรมศิาสำติร์

บ้านุหนุองขาวั จ.กาญจนุบรุี
คัณีะศิิลปกรรมศิาสำติร ์สำาขาวัชิาศิิลปะการออกแบบ 
พัสำติราภรณ์ี 
มหาวัทิยาลัยธรรมศิาสำติร์

บ้านุเขาเต่ิา จ.ประจวับคีัรขีันุธ์ สำถืาบันุส่ำงเสำรมิศิิลปวัฒันุธรรม  
มหาวัทิยาลัยรงัสิำติ

สำำาหรบัป ี2564 อยูร่ะหวัา่งดำาเนิุนุงานุ 15 ชมุชนุผู้ผลิติผ้าขาวัม้า 13 สำถืาบันุการศึิกษ์า และ 3 สำโมสำรฟุติบอล
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สาขาลุ่ายผ้ืาขาวิม้าอตัลัุ่กษณ์ป์ระจำาชม่ชน (Heritage)

นุอกจากนีุ�ยงัจดัให้มีการประกวัดลายผ้าขาวัม้า “นุวัอตัิลักษ์ณ์ี” ป ี2564  เพื�อคััดเลือกลายผ้าขาวัม้าที�มคีัวัามสำวัยงามโดดเด่นุ พรอ้ม
ผลักดันุเข้าสำู่กระบวันุการจดลิขสิำทธิ�ลายผ้าทั�ง 10 ผลงานุที�ชนุะการประกวัด (จาก 182 ลายผ้า) ดังนีุ�

“ผ้ืาขาวิม้าแหั�งควิามภักดี็”
โดย กลุ่มอาชพีผ้าฝีา้ยอำาพันุ 
จงัหวัดัเชยีงใหม่

“ผ้ืาขาวิม้าสายร่ง้”
โดย กลุ่มทอผ้าบ้านุห้วัยทราย  
จงัหวัดัเชยีงใหม่

“ผ้ืาขาวิม้าอโีป์ลุ้่ายขอ”
โดย วัสิำาหกิจชมุชนุแปรรปูจากไหมและฝีา้ย  
จงัหวัดัรอ้ยเอด็

“น�านนิรนัด็ร”์
โดย กลุ่มทอผ้าบ้านุซึ่าวัหลวัง 
จงัหวัดันุ่านุ

“พันแสงร่ง้”
โดย นุายปญุชรศัิม์ สำาลี  
นัุกออกแบบอสิำระ 

“ผ้ืาขาวิม้าทัะเลุ่ด็วิงตา”
โดย นุางสำาวัเจนุจริา วัุนุ้ก้อนุ 
มหาวัทิยาลัยธรรมศิาสำติร์

“สองชาติพันธิ่”์
โดย กลุ่มสำติรทีอผ้าบ้านุทุ่งมั�ง จงัหวัดัสำกลนุคัร

“Light of the nan river แสงแหั�งแม�นำาน�าน”
โดย นุายปญุชรศัิม์ สำาลี นัุกออกแบบอสิำระ

“หัลุ่งป์า่”
โดย วัสิำาหกิจชมุชนุกลุ่มนุำามอญแจซ้ึ่อ้นุ 
จงัหวัดัลำาปาง

“WINTER STORY ผ้ืาขาวิม้าลุ่มหันาวิ”
โดย นุายธชัเชษ์ฐ์ ปราบปราม 
มหาวัทิยาลัยธรรมศิาสำติร์

สาขาลุ่ายผ้ืาขาวิม้าควิามคิด็สรา้งสรรค์ (Creative) 
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ภาพรวิมผืลุ่การด็ำาเนินงาน

•  7 กลุ่มผู้ผลิติผ้าขาวัม้า 6 สำถืาบันุการศึิกษ์า 4 สำโมรสำรฟุติบอล
•  354 ผลงานุการออกแบบ  163 ผลงานุที�ได้นุำามาผลิติจรงิ
•  10 ผลงานุลายผ้าที�ชนุะการประกวัด ได้รบัการผลักดันุเข้าสำู่กระบวันุการจดลิขสิำทธิ�
•  ปัจจุบันุมีชุมชนุเข้ารว่ัมโคัรงการ 26 ชุมชนุ สำรา้งรายได้แล้วักวัา่ 173 ล้านุบาท 

Operating results

•  Seven Pakaoma manufacturers, six educational institutions, four football clubs 
•   354 designs, 163 works that have been put into production 
•   10 winning designs that are in the copyright registration process 
•   At present, 26 communities participate in the project, generating income of more than 173 million baht. 

รา้นป์ระชารฐัรกัสามัคคี

รา้นุประชารฐัรกัสำามัคัคีัเปดิดำาเนิุนุการภายใต้ิแนุวัคิัดการพัฒนุา
ชอ่งทางการขายระดับประเทศิ ตัิ�งแต่ิชว่ังปลายไติรมาสำที� 3 ของป ี
2560 ณี บรเิวัณีชั�นุ 1 อาคัารซึ่ดัีบเบิ�ลย ูทาวัเวัอร ์(ถื.รชัดาภิเษ์ก) 
ทกุวันัุจนัุทร-์ศิกุร ์เวัลา 09.30-18.00 นุ. 

รป่์แบบการให้ับรกิาร

ศินูุยจ์ดัแสำดงและจำาหนุ่ายผลิติภัณีฑ์ชมุชนุจากเคัรอืข่าย 
ประชารฐัรกัสำามัคัคีั ทั�งขายปลีก ขายส่ำง และรปูแบบ 
Made to Order  
 •  Shopee: prsthailand 
 •  Lazada: prsthailand 
 
ข้อมลูผลิติภัณีฑ์และโปรโมชนัุต่ิาง ๆ ติิดติามได้ที� 
 •   Facebook: สำารพัดสำรรพศิิลป ์/ ประชารฐัรกัสำามัคัคีั

ประเทศิไทย / Pakaoma Thailand
 •   www.prsthailand.com
 •  LINE ID: @prsthailand 
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ภาพรวิมผืลุ่การด็ำาเนินงาน

•  สำนัุบสำนุนุุการจดัจำาหนุ่ายผลิติภัณีฑ์ชมุชนุรวัมกวัา่ 257,000 รายการ จาก 600 ชมุชนุ  
•  สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุรวัมกวัา่ 20.74 ล้านุบาท 
•  สำำาหรบัในุชว่ังสำถืานุการณ์ีโคัวัดิ-19 (ม.คั. 63 - ก.ย. 64) สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุรวัมกวัา่ 7.48 ล้านุบาท 

การสนับสนน่พ้ืนทีั�ออกบธ่ิจดั็แสด็ง
แลุ่ะจำาหัน�ายผืลิุ่ตภัณฑ์ชม่ชน

สำถืานุการณ์ีการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 เปน็ุวักิฤติการณ์ี
สำำาคััญที�คันุไทยทั�งประเทศิต้ิองเผชญิหนุ้ามาติลอดระยะเวัลาเกือบ 
2 ปเีต็ิม ทำาให้รฐับาลประกาศิใชพ้ระราชกำาหนุดการบรหิารราชการ
ในุสำถืานุการณ์ีฉกุเฉินุ พ.ศิ. 2548 เพื�อคัวับคัมุสำถืานุการณ์ีดังกล่าวั 
นัุบตัิ�งแต่ิวันัุที� 26 มนีุาคัม 2563 เปน็ุต้ินุมา ซึ่ึ�งส่ำงผลกระทบ
โดยติรงต่ิอกลุม่/ชมุชนุ ภายใต้ิการขบัเคัลื�อนุของเคัรอืขา่ย
ประชารฐัรกัสำามคััคีัระดับจงัหวัดั ที�รายได้ส่ำวันุใหญ่มาจากการขาย
สิำนุค้ัาและบรกิาร โดยที�ผ่านุมามบีรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามคััคีั 
วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม (ประเทศิไทย) จำากัด เปน็ุหนึุ�งในุฟนัุเฟ้องที�คัอย
เชื�อมโยงพื�นุที�หนุ่วัยงานุภาคัรฐั เอกชนุ รวัมไปถึืงภาคีัเคัรอืข่าย 
เพื�อเปดิพื�นุที�ให้ชมุชนุต่ิาง ๆ นุำาผลิติภัณีฑ์มาจดัแสำดงและจำาหนุ่าย  

อยา่งไรก็ติาม แมว้ัา่ตัิ�งแต่ิป ี2563 เปน็ุต้ินุมา พื�นุที�ในุการจดัแสำดง
และจำาหนุ่ายส่ำวันุใหญ่จะถืกูจำากัด รวัมถึืงมีการประกาศิยกเลิก
กิจกรรมต่ิาง ๆ ออกไปอยา่งไมม่กีำาหนุด แต่ิก็ยงัมบีางส่ำวันุที�
สำามารถืดำาเนิุนุการภายใต้ิมาติรการผ่อนุปรนุกิจการและกิจกรรม
เพื�อปอ้งกันุการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 และสำามารถืสำรา้ง
รายได้ให้แก่กลุม่/ชมุชนุรวัม 13 งานุ รวัมกวัา่ 4.98 ล้านุบาท 
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ภาพรวิมผืลุ่การด็ำาเนินงาน

•  สำนัุบสำนุนุุพื�นุที�ออกบธูจดัแสำดงและจำาหนุ่ายผลิติภัณีฑ์ชมุชนุ รวัม 99 งานุ กวัา่ 400 ชมุชนุ
•  สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุรวัมกวัา่ 48 ล้านุบาท 
•  13 งานุในุชว่ังสำถืานุการณ์ีการแพรร่ะบาดของโรคัโคัวัดิ-19 (ป ี63 - ปจัจบุันุ) สำรา้งรายได้ให้ชมุชนุรวัมกวัา่ 4.98 ล้านุบาท

แบ�งป์นัคณ่ค�า

ผื่้บรหิัาร หัรอื ผื่้ทีั�ได้็รบัการสนับสนน่จากโครงการ 

คณ่ทิัวิาพร ศรวีิรกลุ่่ 
กรรมการผู้จดัการ บรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีักาญจนุบรุ ี(วัสิำาหกิจเพื�อสัำงคัม) จำากัด

โคัรงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยมีคัวัามมุ่งหวังัให้ผู้ปว่ัยในุโรงพยาบาลได้บรโิภคัอาหารที�สำะอาด 
ลดอตัิราการเจบ็ปว่ัยจากการบรโิภคัอาหารที�ไม่สำะอาดและมีสำารพิษ์ เกษ์ติรกรที�ปลกูผักอนิุทรยีจ์งึ
สำามารถืผลิติอาหารปลอดภัยให้แก่โรงพยาบาลเหล่านัุ�นุได้ สำำาหรบัคัวัามสำำาเรจ็ของกาญจนุบรุ ีคิัดวัา่
ส่ำวันุหนึุ�งมาจากการที�ดิฉันุเปน็ุประธานุเคัรอืข่ายเกษ์ติรอนิุทรยีจ์งัหวัดักาญจนุบรุจีงึทำาให้การประสำานุ
งานุและการขับเคัลื�อนุต่ิาง ๆ เปน็ุไปได้ง่ายและคัล่องตัิวั เราได้รบัการสำนัุบสำนุนุุที�ดีจากท่านุผู้วัา่ราชการ
จงัหวัดั ที�ให้คัวัามสำำาคััญและรว่ัมมือเต็ิมที�ในุการจดัหารถืห้องเยน็ุเพื�อใชย้มืขนุส่ำงผักและห้องใหญ่เยน็ุ
เพื�อเก็บผักโดยงบพัฒนุาการจงัหวัดั ประชารฐัรกัสำามัคัคีัประเทศิไทยเปน็ุองค์ักรหลักที�ชว่ัยดแูลและ
แก้ปญัหาต่ิาง ๆ กรมการพัฒนุาชมุชนุที�ให้คัวัามรว่ัมมือดีมาก ติลอดจนุการชว่ัยเหลือในุด้านุเงินุทนุุ 
หมนุุเวัยีนุจากธนุาคัารเพื�อการเกษ์ติรและสำหกรณ์ีการเกษ์ติร

นางมีนา สีสอาด็ 
วัสิำาหกิจชมุชนุแฟชั�นุมัดยอ้ม Colourful จ.สำมทุรปราการ

รูสึ้ำกดีใจและขอบคัณุีประชารฐัรกัสำามัคัคีัประเทศิไทยเปน็ุอยา่งมากที�มีสำถืานุที�ให้จำาหนุ่ายสิำนุค้ัามาให้
ทางกลุ่มไปออกบธูอยา่งต่ิอเนืุ�อง บางพื�นุที�หากไปติิดต่ิอเองก็จะมค่ีัาใชจ้า่ยในุการเชา่พื�นุที�ค่ัอนุข้างสำงู 
บางงานุขายได้มากบ้างนุ้อยบ้างถืือวัา่เปน็ุเรื�องปกติิของการค้ัาขาย โดยเฉพาะในุชว่ังสำภาวัะเศิรษ์ฐกิจ
เปน็ุแบบนีุ� แต่ิก็ยงัดีกวัา่ที�ไม่มีโอกาสำไปขายเลย ต้ิองขอบคัณุีจรงิ ๆ ค่ัะ

ส่จนิต์ โพธิวิิจิติร  
ประธานุกลุ่มทอผ้าและตัิดเยบ็บ้านุหาดเสีำ�ยวั จ.สำโุขทัย 

เมื�อก่อนุทางกลุ่มของเรามีการทอผ้าขาวัม้าแบบพื�นุ ๆ ซึ่ึ�งส่ำวันุใหญ่จะขายเปน็ุผืนุให้กับคันุในุชมุชนุ
กันุเอง แต่ิหลังจากที�ส่ำงผลงานุเข้ารว่ัมประกวัดโคัรงการผ้าขาวัม้าท้องถิื�นุหัติถืศิิลปไ์ทยในุป ี2560 จนุ
ได้รบัรางวัลัชนุะเลิศิ ประเภทผ้าขาวัม้าแปรรปู ทำาให้เราเริ�มเปน็ุที�รูจ้กัในุวังกวัา้ง ยิ�งได้รบัการสำนัุบสำนุนุุ
จากประชารฐัประเทศิไทยในุการชว่ัยเพิ�มชอ่งทางการจดัจำาหนุ่าย ทั�งหาพื�นุที�สำำาหรบัออกบธู รวัมถึืงนุำา
สิำนุค้ัาไปวัางจำาหนุ่ายในุรา้นุประชารฐัรกัสำามัคัคีั ทำาให้ได้รบัคัวัามสำนุใจและเปน็ุที�ต้ิองการของติลาดมาก
ยิ�งขึ�นุ ในุปทีี�ผ่านุมายงัได้มีโอกาสำทำางานุรว่ัมกับนุ้อง ๆ นัุกศึิกษ์ามหาวัทิยาลัยธรุกิจบัณีฑิติยที์�เข้ามา 
ชว่ัยคิัด ชว่ัยทำาให้ผลิติภัณีฑ์ของเรามีมลูค่ัาเพิ�มมากยิ�งขึ�นุ เราดีใจที�เด็กสำมัยใหม่เห็นุคัณุีค่ัาของ
ผ้าขาวัม้าไทย ขอบคัณุีโคัรงการที�ทำาให้คันุในุชมุชนุของเรามคีัวัามสำขุ และอย่ดีูกินุดีมากยิ�งขึ�นุค่ัะ
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ตัวิชีว้ิดั็เป์า้หัมายการพัฒนาทีั�ยั�งยนื

โคัรงการที�เกิดขึ�นุภายใต้ิการดำาเนิุนุงานุของโคัรงการประชารฐั
รกัสำามัคัคีั และเคัรอืข่ายประชารฐัรกัสำามัคัคีัระดับจงัหวัดั 
สำอดคัล้องกับเปา้หมายการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุขององค์ัการ
สำหประชาชาติิ ข้อ 8 (SDG 8) เรื�อง ส่ำงเสำรมิการเจรญิเติิบโติ
ทางเศิรษ์ฐกิจที�ยั�งยนืุ ทั�งนีุ�โคัรงการประชารฐัรกัสำามัคัคีั สำามารถื
ชว่ัยขบัเคัลื�อนุการดำาเนิุนุงานุของชมุชนุไปแล้วัรวัม 1,353 โคัรงการ 
คัรอบคัลมุ 99,828 คัรวััเรอืนุ ในุ 4,222 ชมุชนุทั�วัประเทศิ และ
สำามารถืสำรา้งรายได้ให้ชมุชนุไปแล้วักวัา่ 1,695 ล้านุบาท 

นุอกจากนีุ�ยงัสำอดคัล้องกับข้อ 17 (SDG 17) เรื�อง สำรา้งคัวัาม
รว่ัมมือระดับสำากลต่ิอการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ โดยสำนัุบสำนุนุุส่ำงเสำรมิ
หุ้นุส่ำวันุคัวัามรว่ัมมือระหวัา่งภาคัรฐั เอกชนุ ประชาสัำงคัม วัชิาการ 
และประชาชนุ เพื�อจดัตัิ�งเปน็ุบรษัิ์ท ประชารฐัรกัสำามัคัคีั วัสิำาหกิจ
เพื�อสัำงคัม จำานุวันุ 77 จงัหวัดั เปน็ุมลูค่ัาเงินุรว่ัมทนุุ 337 ล้านุบาท 
สำรา้งให้เกิดโคัรงการคัวัามรว่ัมมือ 1,353 โคัรงการ

ผืลุ่กระทับทีั�เกิด็ขึ้น

1,695,357,835 บาทั

1,024
929

1,195
1,074

จำานวินโครงการ

1,353 โครงการ
4,222 จำานวินชม่ชน 
(99,828 ครวัเรอืน)

รายได้็ทีั�เพิ�มขึ้นจากการด็ำาเนินการ

จำานวินชม่ชนในโครงการตามภม่ภิาค

การทั�องเทีั�ยวิการเกษตร การแป์รรป่์

ภาคเหันือ

ภาคตะวินัออกเฉียงเหันือ

ภาคกลุ่าง

ภาคใต้

34%

13%

53%
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ศินูุย ์ซ ีอาเซยีนุ (C asean)
ศิูนุย์ ซึ่ี อาเซึ่ียนุเกิดขึ�นุจากคัวัามรว่ัมมือทางด้านุธุรกิจ ศิิลปะ และ
วัฒันุธรรม ขององค์ักรภาคัเอกชนุที�เป็นุพลเมืองอาเซึ่ียนุรว่ัมกันุพัฒนุา
ภมูิภาคั ติลอดจนุเชื�อมโยงคันุรุนุ่ใหม่เพื�อให้เกิดการเรยีนุรู ้แลกเปลี�ยนุ
นุวัตัิกรรม และการพัฒนุาประเทศิและภมิูภาคัอย่างยั�งยืนุ โดยมีวัสัิำยทัศิน์ุ
องค์ักร คืัอ “Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity” 
หรอื “การสำรา้งคัวัามรว่ัมมือเพื�อคัวัามเชื�อมโยงและการพัฒนุาประเทศิในุ
กลุ่มอาเซึ่ียนุ” 

ปัจจบุันุพันุธมิติรของศิูนุย์ ซึ่ี อาเซึ่ียนุ ประกอบไปด้วัย องค์ักรชั�นุนุำาของ
ประเทศิไทย องค์ักรระหวัา่งประเทศิ และองค์ักรภาคัประชาสัำงคัมระดับโลก 
ทั�งนีุ� ติลอดปี 2564 ศิูนุย์ ซึ่ี อาเซึ่ียนุได้จดักิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่นุ 
การประชมุ สัำมมนุา โคัรงการประกวัด และการแข่งขันุต่ิาง ๆ เพื�อผลักดันุ 
ให้เกิด 1) การพัฒนุาด้านุคัวัามยั�งยืนุ 2) การสำรา้งคัวัามรว่ัมมือในุกลุ่ม
ประเทศิอาเซึ่ียนุและนุานุาชาติิ และ 3) การพัฒนุาบุคัคัล



2564 ภารกิจสำาคัญ

Win Win WAR Thailand

“Win Win WAR Thailand” รายการทีวัเีรยีลลิตีิ�โชวัที์�ประกวัด
แข่งขันุแผนุธรุกิจเพื�อค้ันุหาสำดุยอดนัุกธรุกิจเพื�อสัำงคัม (Social 
Entrepreneurs) ที�ใชก้ลไกทางธรุกิจชว่ัยแก้ไขปญัหาสัำงคัม 
หรอืสิำ�งแวัดล้อม โดยรายการจดัทำาขึ�นุเพื�อให้คัวัามรูแ้ละสำรา้ง 
คัวัามเข้าใจที�ถืกูต้ิอง ในุคัอนุเซึ่ปต์ิ “ธรุกิจเพื�อสัำงคัม” หรอื  
“ธรุกิจแบ่งปนัุ” โคัรงการ Win Win WAR Thailand (สำดุยอด 
นัุกธรุกิจแบ่งปนัุ) ขึ�นุ โดยมีวัตัิถืปุระสำงค์ัหลัก 3 ประการ คืัอ  

1)  สำรา้งคัวัามติระหนัุกรูถึ้ืงแนุวัทางการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุในุ 
วังกวัา้ง 

2)  สำรา้งเวัทีในุการแลกเปลี�ยนุองค์ัคัวัามรูแ้ละประสำบการณ์ี 
ด้านุการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ ทั�งในุมิติิเศิรษ์ฐกิจ สัำงคัม และ  
สิำ�งแวัดล้อม  

3)  บ่มเพาะและพัฒนุาทักษ์ะของผู้ประกอบการธรุกิจแบ่งปนัุ 
(Social Entrepreneurs) ให้สำามารถืใชก้ลไกธรุกิจแบ่งปนัุ 
(Social Enterprise) เข้าเปน็ุส่ำวันุหนึุ�งในุการพัฒนุาอยา่ง
ยั�งยนืุ 

ภาพรวิมโครงการ 

ซึ่ึ�งในุป ี2564 รายการ “Win Win WAR Thailand Season 2” ได้
รบัรางวัลัทีวัสีีำขาวั คัรั�งที� 2 ประเภทรายการส่ำงเสำรมิการศึิกษ์าหรอื
เทคัโนุโลยดีีเด่นุ

จากคัวัามสำำาเรจ็ในุปทีี�ผ่านุมา ศินูุย ์C asean ยงัคังดำาเนิุนุ
โคัรงการอยา่งต่ิอเนืุ�อง ในุป ี2564 จดัทำารายการ Win Win WAR 
Thailand Special Online Edition (สำดุยอดนัุกธรุกิจแบ่งปนัุ
เปน็ุปทีี� 3) โดยมีผลลัพธจ์ากการดำาเนิุนุโคัรงการดังนีุ� มีผู้สำนุใจ
เข้ารว่ัมประกวัดทั�งสิำ�นุ 3,548 ทีม อายเุฉลี�ยของผู้เข้าแข่งขันุ 
อยูที่� 29 ป ีอกีทั�งเพื�อขยายฐานุคันุดใูห้กวัา้งขึ�นุไปสำู่กลุ่มประเทศิ
อาเซึ่ยีนุ ปนีีุ�เปน็ุปแีรกที�มีการจดัทำาคัำาบรรยายภาษ์าองักฤษ์  
เพื�อเปดิให้ผู้ชมทางบ้านุโหวัติทีมที�ชื�นุชอบได้ทางออนุไลน์ุ มียอด 
ผู้ชมรว่ัมโหวัติกวัา่ 240,000 คัรั�ง โดยมีผู้ชมดรูวัมทั�งสิำ�นุกวัา่  
24 ล้านุคัรั�ง และมียอดการเข้าถึืงมากกวัา่ 74 ล้านุคัรั�ง ในุติลอด 
ระยะเวัลา 6 เดือนุ และทีมที�คัวัา้ติำาแหนุ่งสำดุยอดนัุกธรุกิจแบ่งปนัุ  
เงนิุรางวัลั 2,000,000 บาท พรอ้มที�ปรกึษ์าในุการทำาธรุกิจแบง่ปนัุ 
ได้แก่ ทีมกลุ่มปฏิิ์วัติัิขยะสำพุรรณีบรุ ีจากจงัหวัดัสำพุรรณีบรุ ี 
ซึ่ึ�งเปน็ุกิจการเพื�อสัำงคัมที�นุำาขยะพลาสำติิกไม่ใชแ้ล้วัมาเปลี�ยนุเปน็ุ
นุำามันุ เพื�อใชใ้นุกลุ่มเคัรื�องจกัรรอบติ่ำา เชนุ่ รถืไถื

Season 1 Season 2 Special Online 
Edition

ผื่้สมัคร

ระยะเวัลา มี.คั. - ธ.คั. 2561 มี.คั. 2562 - มี.คั. 2563 ติ.คั. - ธ.คั. 2563

จำานุวันุผู้สำมัคัร (ทีม) 987 ทีม 1,843 ทีม 3,548 ทีม

จำานุวันุผู้สำมัคัรที�ผ่านุเกณีฑ์ (ทีม) 864 ทีม 1,059 ทีม 542 ทีม

จำานุวันุผู้สำมัคัรระดับเยาวัชนุ 17% (146 ทีม) 33% (349 ทีม) 24% (130 ทีม)

อายเุฉลี�ย 34 27.5 29
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Season 1 Season 2 Special Online 
Edition

ยอด็การรบัชม

รายการทีวัี 12 ติอนุ 12 ติอนุ 100 คัลิป 
(คัลิปละ 1 นุาที)

คัลิปออนุไลน์ุ 25 คัลิป 25 คัลิป 38 คัลิป

รายการพิเศิษ์ทาง Amarin TV 1 ติอนุ (1 ชั�วัโมง)
4 ติอนุ
(ติอนุละ 30 นุาที)

-

คัลิปพิเศิษ์ 2 คัลิป
6 รายการสำด  
24 คัลิป Road to 
WAR (10 นุาที)

12 คัลิป Road to 
WAR (โปรโม)

นุำาเสำนุอในุรายการของทาง Amarin ปากลำาโพง 2 คัรั�ง ทบุโติ�ะข่าวั 1 คัรั�ง รายการออนุไลน์ุ 1 คัรั�ง

รายการอื�นุ ๆ - บันุทึกไทยเบฟ 2 คัรั�ง บันุทึกไทยเบฟ 6 คัรั�ง

ติอนุแบบออนุไลน์ุ 12 ติอนุ 12 ติอนุ 14 ติอนุ

ยอดการรบัชม 0.77 ล้านุ 1.83 ล้านุ 24 ล้านุ

จำานุวันุคัรั�งที�แสำดงผล 42 ล้านุ 92.4 ล้านุ 

75 ล้านุ ผู้ชม = 
ประเทศิไทย 85.9% 
เวัยีดนุาม 9.6% 
มาเลเซึ่ยี 3.5% 
สิำงคัโปร ์1%

ถ่ืายทอดสำดทางเฟซึ่บุ�ก 
(เข้าถึืง) 0.12 ล้านุ 2.45 ล้านุ -

AWARD
“POPULAR VOTE”

“BEST SOCIAL 
ENTREPRENEURS”

Suphanburi Garbage 
Revolution Group

AWARD

AWARD
“THE CREATIVE INNOVATION AWARD”

238 ศนูย์ ซ ีอาเซยีน (C asean)
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Thailand Sustainability Expo 2021

Thailand Sustainability Expo 2021 งานุนิุทรรศิการด้านุ 
คัวัามยั�งยนืุที�รวับรวัมเรื�องราวั ผลงานุ และประสำบการณ์ีทั�ง 
จากหนุ่วัยงานุภาคัรฐั หนุ่วัยงานุภาคัเอกชนุ วัสิำาหกิจชมุชนุ 
มหาวัทิยาลัย และพลังประชาชนุของประเทศิไทย ซึ่ึ�งในุระหวัา่ง 
วันัุที� 30 กันุยายนุ ถึืง 10 ติลุาคัม 2564 งานุดังกล่าวัจดัขึ�นุเปน็ุปทีี� 2 
ในุรปูแบบผสำมระหวัา่งนิุทรรศิการดั�งเดิมและนิุทรรศิการเสำมือนุ 
(Virtual Expo) และได้รบัการติอบรบัจากผู้สำนัุบสำนุนุุและผู้ชม 
ที�ให้คัวัามสำนุใจเรื�องการพัฒนุาด้านุสิำ�งแวัดล้อมและสัำงคัมเปน็ุ

อยา่งมาก โดยมีจำานุวันุผู้เข้าชมงานุออนุไลน์ุ ณี https://tsx2021.
thailandsustainabilityexpo.com กวัา่ 120,000 คันุ 

นุอกเหนืุอจากนิุทรรศิการจดัแสำดงด้านุคัวัามยั�งยนืุ ยงัมีกิจกรรม 
เสำวันุาออนุไลน์ุ คัลิปสัำมภาษ์ณ์ีด้านุคัวัามยั�งยนืุ จากผู้แทนุองค์ักร 
ชั�นุนุำาต่ิาง ๆ และการแข่งขันุโคัรงการด้านุคัวัามยั�งยนืุในุ 3 รปูแบบ 
อนัุได้แก่

TSX 
Thailand Sustainability 
Expo 2021

11 วินั/ 
254 ชั�วิโมง

Facebook 

เขา้ถึ่ง 6,224,616
มสี�วินร�วิม 1,222,185
เขา้ชม 4,258,324

YouTube

ยอด็เขา้ชมรวิม 
919,385
ยอด็เขา้ชม ESG talk
85,000

24 องค์กร

30 นวิตักรรม

120 รา้นค้า

90 วิทิัยากร

จำานวินผื่้เข้าชม
127,706

500 
ผื่เ้ขา้แข�งขนั

6,100
30 สถ่าบนั

ลุ่งทัะเบยีน
20,300

Shaper in Action: Waste Hero Awards 

การประกวัดโคัรงการเพื�อสัำงคัมและสิำ�งแวัดล้อมภายใต้ิหัวัข้อ 
“การจดัการขยะอาหาร” (Food Waste Management) สำำาหรบั
กลุ่มผู้ประกอบการเพื�อสัำงคัม และบคุัคัลทั�วัไป โดยเกณีฑ์การ
ตัิดสิำนุผู้ชนุะ คืัอ เจา้ของโคัรงการที�สำามารถืลดปรมิาณีขยะอาหาร 
และ/หรอืสำรา้งมลูค่ัาจากขยะอาหารได้อยา่งมีประสิำทธภิาพ ซึ่ึ�ง 

ชนะเลิุ่ศ  
Team INNO WASTE

รองชนะเลิุ่ศอนัดั็บหันึ�ง 
Team food loss food waste 

THAILAND

รองชนะเลิุ่ศอนัดั็บสอง  
Team Laika

Popular Views award  
Team OKLIN THAILAND

จากผู้สำมัคัรกวัา่ 100 ทีม คััดเหลือ 50 ทีมเพื�อเข้ารว่ัมโคัรงการ  
และคััดเลือกผู้ชนุะ 4 ทีม เพื�อรบัรางวัลัในุพิธปีดิงานุ ซึ่ึ�งจดัขึ�นุในุวันัุที�  
10 ติลุาคัม 2564 ณี อาคัาร CW Tower ถืนุนุรชัดาภิเษ์ก โดยผู้ชนุะเลิศิ  
4 อนัุดับดังกล่าวัได้แก่

นักเรยีน 
นักศึกษา
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Trash to Treasure Contest 2021

โคัรงการ “Trash to Treasure Contest 2021” จดัอยา่งต่ิอเนืุ�องเปน็ุปี
ที� 2 ติิดต่ิอกันุ ถืือเปน็ุส่ำวันุหนึุ�งของกิจกรรมเพื�อส่ำงเสำรมิคัวัามสำามารถื
และศัิกยภาพของเยาวัชนุไทย ภายใต้ิงานุ Thailand Sustainability 
Expo 2021 ชงิเงนิุรางวัลัมลูค่ัารวัม 150,000 บาท พรอ้มใบประกาศิ
เกียรติิคัณุี ซึ่ึ�งเยาวัชนุที�เขา้รว่ัมโคัรงการต้ิองสำรา้งสำรรค์ัผลงานุศิิลปะ
รปูแบบ 2D และ 3D จากขยะเหลือใชที้�พบได้ทั�วัไป ได้แก่ ขวัดนุำา
พลาสำติิก ถืงุพลาสำติิก กล่องลัง และอื�นุ ๆ ภายใต้ิแนุวัคิัดและหัวัขอ้ 
“Trash to Treasure เพราะขยะก็มค่ีัา” เพื�อสำรา้งคัวัามติระหนัุกถึืง
ปญัหาสิำ�งแวัดล้อมและการนุำาขยะเหลือใชม้าแปรรปูให้เกิดประโยชน์ุ 
อกีคัรั�ง ตัิดสิำนุโดยคัณีะกรรมการผูท้รงคัณุีวัฒุผิูเ้ชี�ยวัชาญด้านุ 
งานุศิิลปร์ะดับประเทศิ โคัรงการ “Trash to Treasure Contest 2021”  
มนัีุกเรยีนุ นิุสิำติ นัุกศึิกษ์าทั�วัประเทศิไทยเขา้รว่ัมรวัม 268 คันุ จาก
ทั�งหมด 14 สำถืาบนัุ โดยแบง่เปน็ุ 126 คันุ ในุสำาขาการประกวัด 2D และ 
142 คันุ ในุสำาขาการประกวัด 3D

TSX Sustainable Innovation Competition 
and Hackathon 2021

โคัรงการ “TSX Sustainable Innovation Competition & 
Hackathon 2021” ในุหัวัข้อ Disrupting Health & Wellness 
Experience in COVID-19  เพื�อเฟนุ้หาสำดุยอดนุวัตัิกรรมคันุรุนุ่ใหม่ 
จดัขึ�นุเปน็ุคัรั�งแรกในุป ี2564 รว่ัมกับ CU Innovation Hub เปน็ุส่ำวันุหนึุ�ง
ของกิจกรรมเพื�อส่ำงเสำรมิคัวัามสำามารถืและศัิกยภาพของเยาวัชนุไทย 
ภายใต้ิงานุ Thailand Sustainability Expo 2021 ชิงเงินุรางวัลั 
มูลค่ัารวัม 80,000 บาท พรอ้มใบประกาศิเกียรติิคัณุี ทีมผู้สำมัคัร 
เขา้รว่ัมการแขง่ขนัุทั�งสิำ�นุ 78 ทีม คััดเลือกเพียง 15 ทีม เขา้สำู่รอบ Case 
competition และคััดเลือกเพียง 7 ทีมสำดุท้าย เข้าสำู่กระบวันุการ 
Incubation และ Virtual Hackathon ต่ิอเนืุ�อง 48 ชั�วัโมง โดยผลการ
แข่งขันุ ทีมที�ได้รบัรางวัลัที� 1 ได้แก่ทีม ATTRA สำรา้ง PULSED UVC 
เคัรื�องฆ์่าเชื�อโรคัสำมรรถืนุะสำงู (ที�กระแสำ 2 แอมแปร ์จะได้พลังงานุ 
240-360 mJ./cm) โดยพลังงานุดังกล่าวัจะนุำาไปใชใ้นุการจดุหลอดให้
ทำาการฉายรงัสีำ UVC ออกมาแบบไฟแฟลชกล้องถ่ืายรปู แสำงไฟ
แฟลชที�ออกมานัุ�นุจะทำาลายโคัรงสำรา้ง DNA ของสิำ�งมีชวีัติิในุระดับ 
จลิุนุทรยี ์ไวัรสัำ สำปอรเ์ชื�อราต่ิาง ๆ พรอ้มเทียบเคีัยงประสิำทธภิาพการ
ทำาลายล้าง จากการทดสำอบ เคัรื�องนีุ�สำามารถืฆ์่าเชื�อได้ 99.99 
เปอรเ์ซึ่น็ุต์ิ ใชร้ะยะเวัลา 30-60 วันิุาที และใชต้้ินุทนุุเพียงสีำ�บาทต่ิอ
ชั�วัโมง เทียบกับประสิำทธภิาพ สำามารถืชว่ัยลดค่ัาใชจ้า่ยและคัวัาม 
เสีำยหายที�จะเกิดขึ�นุ เหมาะอยา่งยิ�งสำำาหรบัธรุกิจขนุาดใหญ่ เชนุ่  
ห้างสำรรพสิำนุค้ัา หรอืผู้ประกอบการอสัำงหารมิทรพัยทั์�วัไป ที�กังวัล 
เรื�องคัวัามปลอดภัยในุการอยูอ่าศัิยรว่ัมกันุ นุอกจากนัุ�นุทีมยงัรเีสิำรช์ 
ถึืงข้อมลูบ้านุพรอ้มขายในุแวัดวังอสัำงหาฯ ที�มีอยูก่วัา่แสำนุยนิูุติ  
ตัิ�งเปา้ขายแค่ัพันุยนิูุติก็สำามารถืทำารายได้มากมาย คัุ้มกับการลงทนุุ 
ยงัไม่นัุบรวัมถึืงหนุ่วัยยอ่ย องค์ักรเอกชนุต่ิาง ๆ ที�อยากติิดตัิ�ง 
ในุบรษัิ์ท อาคัาร กระทั�งซึ่ื�อบรจิาคัติิดตัิ�งเพื�อสัำงคัม
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ทีมที�ได้รบัรางวัลัที� 2 ได้แก่ทีม Share Care กับผลงานุ Paradise 
Pocket Space จากแนุวัคิัดคันุรุนุ่ใหม่ในุเมืองต้ิองการพื�นุที�สีำเขียวั  
ปรากฏิ์สำวันุสำาธารณีะยงัไม่เพียงพอต่ิอคัวัามต้ิองการอยูดี่ อกีทั�ง 
ไม่ติอบโจทยกั์บไลฟส์ำไติล์คันุยคุัใหม่ ยิ�งเกิดปญัหาโคัวัดิทำาให้ 
กิจกรรมทางสัำงคัมหายไป คันุไม่นิุยมไปรวัมกลุ่มจำานุวันุมาก จงึเกิด 
เปน็ุแนุวัคิัดสำรา้งพื�นุที�สีำเขียวัเพิ�ม เนุ้นุการมีส่ำวันุรว่ัม ทกุคันุเปน็ุ
เจา้ของ สำามารถืมารแีลกซึ่จ์ากการทำางานุ สำรา้งแรงบันุดาลใจ รวัมทั�ง
พบปะกลุ่มคันุที�มีแนุวัคิัดและไลฟส์ำไติล์เหมือนุกันุ นุอกจากนีุ�มีการ 
รเีสิำรช์แล้วัวัา่ ปญัหาสำขุภาพจติิปจัจบุนัุทวัสีำงูขึ�นุ จากภาวัะคัวัามเคัรยีด 
ทางเศิรษ์ฐกิจและกิจกรรมทางสัำงคัมที�หายไป โดยทกุวันัุนีุ�ไม่ได้จำากัด
อยูแ่ค่ัผู้ติิดเชื�อ แต่ิลกุลามไปถึืงกลุ่มประชากรที�ไม่ได้ติิดเชื�ออกีด้วัย  
ซึ่ึ�งปญัหาสำขุภาพจติิมีงานุวัจิยัรองรบัวัา่สำามารถืแก้ได้ด้วัยพื�นุที� 
สีำเขียวั ทั�งนีุ�โคัรงการฯ ดังกล่าวัจะชว่ัยขจดัอปุสำรรคัในุการเข้าถึืง 
พื�นุที�สีำเขียวั และดีไซึ่น์ุฟงัก์ชนัุต่ิาง ๆ ให้ติอบโจทย ์โดยจะเปลี�ยนุแปลง 
ประสำบการณ์ี จากที�ทกุคันุเข้าสำวันุฟร ีเปน็ุ User มาเก็บค่ัาบรกิาร  
แต่ิทกุคันุเปน็ุเจา้ของ เปน็ุพารท์เนุอรร์ว่ัมกันุ บรหิารงานุผ่านุ
แอปพลิเคัชนัุแสำดงรายละเอยีด แบ่งเปน็ุ Home, Membership, 
Park browsing, Density checking ฯลฯ ทั�งนีุ�เชื�อวัา่ Paradise 
Pocket Space จะชว่ัยแก้ปญัหาการปล่อยพื�นุที�รกรา้งในุเมอืงหลวังไวั ้
โดยไม่ใชป้ระโยชน์ุ ซึ่ึ�งมีอกีมากมายหลายแปลง และคัำานุวัณีต้ินุทนุุและ
รายได้แล้วั มีคัวัามใกล้เคีัยงไปจนุถึืงคัุ้มค่ัากวัา่การปล่อยเชา่ธรรมดา

และทีมที�ได้รบัรางวัลัที� 3 ได้แก่ทีม NOPANIC Mask Nano Filter 
ออรแ์กนิุกมาสำค์ั จากวััชพืชที�ไรค่้ัา แก้ปัญหาขยะ จุดเด่นุของ 
แผ่นุกรองอากาศิจากผักติบชวัา สำามารถืกำาจดัเชื�อไวัรสัำและแบคัทีเรยี
จากสำารคััดหลั�งที�มาติกลงบนุหนุ้ากากได้เอง สำามารถืปอ้งกันุฝีุนุ่  
PM 2.5 ได้ ไม่เปน็ุพิษ์ต่ิอสิำ�งแวัดล้อม สำามารถืยอ่ยสำลายได้เอง 
ติามธรรมชาติิ มองโอกาสำทางธุรกิจ ผักติบชวัาหาได้ง่าย  
ต้ินุทนุุติ่ำา ขณีะที�สิำนุค้ัามีคัวัามจำาเปน็ุสำงูขึ�นุ โดยอา้งองิข้อมลูจาก  
กรมการค้ัาภายในุ ม.คั - มี.คั. 64 ปรมิาณีซึ่ื�อขายต่ิอเดือนุ แบ่งเปน็ุ  
หนุ้ากากฝีุนุ่ที�ใชใ้นุอตุิสำาหกรรม 331 ล้านุชิ�นุ หนุ้ากากการแพทย ์ 
120 ล้านุชิ�นุ หนุ้ากากผ้า 80 ล้านุชิ�นุ

C asean Consonant: ASEAN Traditional Music Challenge 

เพื�อสำรา้งคัลังคัวัามรูศิ้ิลปกรรมดนุติรแีห่งภมูิภาคั ให้เปน็ุแหล่งข้อมลู
เผยแพรศิ่ิลปวัฒันุธรรมอาเซึ่ยีนุ ผ่านุสืำ�ออเิล็กทรอนิุกส์ำที�คันุทั�วัโลก
สำามารถืเข้าถึืงและเรยีนุรูร้ว่ัมกันุ วัง C asean Consonant  
สำรา้งสำรรค์ัคัลิปการแสำดงดนุติรพีรอ้มการสำาธติิเคัรื�องดนุติรปีระจำาชาติิ 
31 ชิ�นุ โดยนัุกดนุติร ี35 ชีวัติิ จาก 10 ประเทศิ ถ่ืายทอดคัวัามรู ้ 
และบทเพลง 19 เพลง เปน็ุภาษ์าถิื�นุแห่งอาเซึ่ยีนุ 8 ภาษ์า พรอ้มกับ 
คัำาบรรยายภาษ์าองักฤษ์ โดยมีผู้สำนุใจด้านุวัฒันุธรรมดนุติรเีข้าชม 
และศึิกษ์าข้อมลูจากทั�วัทกุมมุโลก 

กิจกรรมดังกล่าวั นุอกจากจะเปน็ุสืำ�อการศึิกษ์าสำำาหรบัทกุเพศิทกุวัยัแล้วั 
ยงัเปน็ุผลงานุศิิลปะที�สำรา้งเสำรมิมิติรภาพ คัวัามเข้าใจ ลดชอ่งวัา่ง 
จากคัวัามแติกต่ิางทางเชื�อชาติิ ผ่านุวัฒันุธรรมและเสีำยงดนุติร ี 
พรอ้มนุำาเสำนุออจัฉรยิภาพด้านุดนุติรอียา่งเท่าเทียม ในุทกุเพศิ  
ทกุชาติิพันุธุ ์แสำดงถึืงคัวัามงามในุอตัิลักษ์ณ์ีที�แติกต่ิาง แต่ิสำามารถื 
อยูร่ว่ัมกันุอยา่งสัำนุติิ อนัุเปน็ุรากฐานุต่ิอการสำรา้งคัวัามรว่ัมมือกันุ 
ในุระดับภมูิภาคัอยา่งยั�งยนืุ 
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สำรา้งสืำ�อให้คัวัามรูใ้นุระบบอเิล็กทรอนิุกส์ำผ่านุภาษ์าถิื�นุและภาษ์าสำากล (ภาษ์าองักฤษ์) เพื�อส่ำงเสำรมิให้เกิดการเรยีนุรูแ้ละพัฒนุาตัิวัเอง 
ในุชว่ังที�ต้ิองรกัษ์าระยะห่างทางสัำงคัม 

Sustainability Action Hero Photo Contest

เพื�อเผยแพรเ่ปา้หมายการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุแห่งสำหประชาชาติิ 
(UN SDGs) 17 หัวัข้อ ผ่านุคัวัามงามด้านุศิิลปะการถ่ืายภาพ  
ศินูุย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีนุ (C asean) รว่ัมมือกับสำมาคัมถ่ืายภาพแห่ง 
ประเทศิไทยฯ จดัการประกวัดภาพถ่ืาย 17 คัรั�ง เพื�อเฟนุ้หา 
ภาพถ่ืายที�จะเปน็ุสืำ�อการถ่ืายทอด และสำรา้งการติระหนัุกรู ้
เปา้ประสำงค์ัของการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุขององค์ัการ 
สำหประชาชาติิ สำู่สำาธารณีะ 

Sustainability Action Hero Talks   

การเสำวันุา แลกเปลี�ยนุคัวัามรู ้ประสำบการณ์ี แงคิ่ัด และมมุมองต่ิอ
การนุำาการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ 17 หัวัขอ้ สำู่การปฏิิ์บติัิผ่านุวัทิยากร 
ที�ได้นุำาการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุไปใชใ้นุการดำาเนิุนุชวีัติิ สำรา้งสำรรค์ั
ธรุกิจและสัำงคัม จนุเกิดเปน็ุผลงานุอนัุเปน็ุที�ประจกัษ์์ เปน็ุเวัทีที�
ทำาให้ผูส้ำนุใจการพัฒนุาอยา่งยั�งยนืุ ที�ยงัขาดประสำบการณ์ี หรอื 
ต้ิองการข้อคิัดเห็นุ หรอืเคัรอืข่ายที�จะมารว่ัมกันุทำาให้แนุวัคิัด 
เกิดเปน็ุการปฏิิ์บติัิได้จรงิ มีพื�นุที�ในุการเรยีนุรู ้สำู่การปฏิิ์บติัิอยา่ง
เปน็ุรปูธรรม 
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จดัการเสำวันุาในุรปูแบบสืำ�อผสำมผสำานุ (Hybrid) ติามข้อกำาหนุดของกระทรวังสำาธารณีสำขุอยา่งเคัรง่คัรดัเพื�อปอ้งกันุการแพรร่ะบาด  
และจดัเก็บข้อมลูในุสืำ�ออเิล็กทรอนิุกส์ำเพื�อเปน็ุคัลังคัวัามรูใ้ห้ผู้สำนุใจเข้ามาศึิกษ์าเพิ�มเติิมได้ในุชว่ังที�มีข้อกำาหนุดระยะห่างทางสัำงคัม 

ตัวิชีว้ิดั็เป์า้หัมายการพัฒนาทีั�ยั�งยนื

เป์า้หัมาย 4: สรา้งหัลัุ่กป์ระกันวิ�าทัก่คนจะมกีารศึกษาทีั�มคีณ่ภาพ 
อย�างครอบคลุ่ม่แลุ่ะเทั�าเทีัยม แลุ่ะสนับสนน่โอกาสในการเรยีนร่ ้
ตลุ่อด็ชวีิติ

4.4 เพิ�มจำานุวันุเยาวัชนุและผู้ใหญ่ที�มีทักษ์ะที�จำาเปน็ุ รวัมถึืงทักษ์ะ 
ทางเทคันิุคัและอาชพี สำำาหรบัการจา้งงานุ การมีงานุที�ดี และ 
การเปน็ุผู้ประกอบการภายในุป ี2573

4.7 สำรา้งหลักประกันุวัา่ผูเ้รยีนุทกุคันุได้รบัคัวัามรูแ้ละทักษ์ะ 
ที�จำาเปน็ุเพื�อส่ำงเสำรมิการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ รวัมไปถึืงการศึิกษ์า 
สำำาหรบัการพัฒนุาที�ยั�งยนืุและการมวีัถีิืชวีัติิที�ยั�งยนืุ สิำทธมินุษุ์ยชนุ  
คัวัามเสำมอภาคัระหวัา่งเพศิ การส่ำงเสำรมิวัฒันุธรรมแห่งคัวัามสำงบสำขุ 
และไม่ใชค้ัวัามรนุุแรง การเปน็ุพลเมอืงของโลก และคัวัามนิุยม 
ในุคัวัามหลากหลายทางวัฒันุธรรมและในุส่ำวันุรว่ัมของวัฒันุธรรม 
ต่ิอการพัฒนุาที�ยั�งยนืุ ภายในุป ี2573

เป์า้หัมาย 13: ป์ฏิิบติัการอย�างเร�งด็�วินเพื�อต�อส่้กับการ
เป์ลีุ่�ยนแป์ลุ่งสภาพภมิ่อากาศแลุ่ะผืลุ่กระทับทีั�เกิด็ขึ้น

13.3 พัฒนุาการศึิกษ์า การสำรา้งคัวัามติระหนัุกรู ้และขดีคัวัามสำามารถื 
ของมนุษุ์ยแ์ละของสำถืาบันุในุเรื�องการลดปญัหาการเปลี�ยนุแปลง 
สำภาพภมิูอากาศิ การปรบัตัิวั การลดผลกระทบ และการเตืิอนุภัย 
ล่วังหนุ้า 

มาตรการรบัมือวิกิฤตโควิดิ็-19

243บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564



สรปุประสิทธภิาพการดำาเนินงาน
ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิเศรษฐกิจ

ตัวชีว้ดัำ ผลการดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

GRI 201-1 ความสิามารถทางธิรุกิจ

รายได้รวมประจำาปี ล้านบาท 232,598 274,110 259,392 245,559

•  สัดส่วนรายได้ท่ีเกิดจากประเทศไทย รอ้ยละ 75 70 74 75

•  สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ รอ้ยละ 25 30 26 25

เงินปนัผล (ประจำาป)ี ล้านบาท 9,793 12,054 11,553 12,559

ต้นทนุการขาย ล้านบาท 162,477 189,966 178,620 169,060

ค่าใชจ้า่ยด้านผลประโยชน์พนักงาน ล้านบาท 18,265 21,880 20,008 19,447

GRI 204-1 การจดัำซือ้จดัำหา

การจดัหาโดยใชคู้่ค้าภายในประเทศ

จำานวนคู่ค้าในประเทศ (รวม) รอ้ยละ 96 98 97 97

มลูค่าการซือ้ในประเทศ (รวม) รอ้ยละ 91 93 92 89

จำานวนคู่ค้าในประเทศ

(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 95 96 94 94

มลูค่าการซือ้ในประเทศ 

(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 92 89 89 85

จำานวนคู่ค้าในประเทศ 

(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 97 99 99 99

มลูค่าการซือ้ในประเทศ 

(ธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์)

รอ้ยละ 91 99 98 99

จำานวนคู่ค้าในประเทศ 

(ธรุกิจอาหาร)

รอ้ยละ - 99 99 99

มลูค่าการซือ้ในประเทศ

(ธรุกิจอาหาร)

รอ้ยละ - 99 95 99
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ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสิิ�งแวดำล้อม

ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

GRI 302-1 การใชพ้ลังงานิภายในิองค์กร

การใชพ้ลังงานภายในองค์กร
ท้ังหมด

เมกะจลู 6,272,113,885 8,230,240,250 8,233,894,388 8,779,397,941

การใชพ้ลังงานภายในองค์กร
จากแหล่งท่ีใชแ้ล้วหมดไป

เมกะจลู 3,842,134,240 4,449,797,246 4,195,263,011 4,102,035,746

•  น้ำามันเตา เมกะจลู 1,364,409,734 1,125,218,753 1,213,782,760 1,289,979,579

•  ก๊าซธรรมชาติ เมกะจลู 3,298,576 19,089,673 69,188,652 83,544,372

•  น้ำามันรยีสู เมกะจลู 64,885,721 316,760,421 225,289,606 116,655,041

•  น้ำามันเบนซนิ เมกะจลู 4,303,097 4,308,057 4,881,195 3,777,505

•  น้ำามันดีเซล เมกะจลู 997,922,778 1,083,453,896 993,854,964 964,590,616

•  ถ่านหินบิทมูินัส เมกะจลู 1,300,044,619 1,719,556,012 1,463,530,288 1,390,177,989

•  ก๊าซปโิตรเลียมเหลว เมกะจลู 107,269,714 181,410,434 224,735,545 253,310,644

การใชพ้ลังงานจากเชือ้เพลิง 
ท่ีเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจลู 1,072,622,936 2,658,773,769 2,960,910,252 3,595,591,048

•  ก๊าซชวีภาพ เมกะจลู 565,276,866 668,481,859 629,994,793 628,533,583

•  น้ำากากส่าเข้มข้น เมกะจลู 451,631,413 269,827,965 508,714,007 482,037,500

•  แอลกอฮอล์หัว-หาง เมกะจลู 55,714,657 54,483,922 64,632,383 153,255,278

•  เศษไม้ เมกะจลู 0 1,631,099,974 1,673,871,138 2,082,098,284

•  แกลบ เมกะจลู 0 34,279,740 35,079,676 189,342,879

•  เชือ้เพลิงชวีมวล เมกะจลู 0 600,310 48,618,255 60,323,524

ไฟฟา้และไอน้ำาท่ีซือ้จากภายนอก เมกะจลู 1,085,069,893 1,291,715,097 1,262,064,027 1,241,018,733

•  ไฟฟา้ เมกะจลู 991,558,614 1,165,983,325 1,125,758,020 1,098,621,131

•  ไอน้ำา เมกะจลู 93,511,279 125,731,773 136,306,007 142,397,602

ไฟฟา้ท่ีผลิตเองจากแหล่ง
ท่ีเกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจลู 442,337 392,535 536,199 13,970,669

•  พลังงานแสงอาทิตย์ เมกะจลู 442,337 392,535 536,199 13,970,669

ไฟฟา้ท่ีขายสู่ภายนอก เมกะจลู 35,977,518 170,438,396 153,463,100 173,063,063

•  ไฟฟา้พลังงานทดแทน 
    ท่ีขายได้

เมกะจลู 35,977,518 170,438,396 153,463,100 173,063,063
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ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

ไอน้ำาท่ีขายจากแหล่งพลังงานท่ี
ใชแ้ล้วหมดไป

เมกะจลู 0 0 363,566 155,192

อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม (7)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

204.33 244.89 245.97 271.06

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุา

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

555.09 701.09 676.22 689.55

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

213.01 218.25 231.02 197.81

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งด่ืมโออชิิ

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

111.48 130.00 137.76 155.48

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสรมิสขุ

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

43.16 41.83 35.19 38.03

อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
เครือ่งด่ืมประเทศไทย (7)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

204.33 232.94 232.19 259.41

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม 
(GRG) (2)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

N/A 592.44 527.05 483.89

•  อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม 
(Inver House) (2)

เมกะจลูต่อ
เฮกโตลิตร

N/A 757.44 855.71 876.19

อตัราส่วนการใชพ้ลังงาน 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

เมกะจลูต่อ
กิโลกรมั

6.83 6.93 8.14 8.16

GRI 303-3 การใชท้รพัยากรนิ้ำาแยกตามประเภทของแหล่งนิ้ำา (3)

ปรมิาณการใชท้รพัยากรน้ำา
ท้ังหมด

ล้านลิตร 19,883 24,080 24,867 25,231

•  น้ำาผิวดิน (น้ำาฉีด ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

15,128 

18,233 16,170 16,780

•  น้ำาผิวดิน (น้ำาประเภทอืน่ ๆ  
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 734 568

•  ปรมิาณน้ำาผิวดินท้ังหมด ล้านลิตร 15,128 18,233 16,904 17,348

•  น้ำาบาดาล 
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

                         
3,435 

4,249 5,670 5,676

•  น้ำาบาดาล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ  
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมด ล้านลิตร 3,435 4,249 5,670 5,676

•  น้ำาทะเล (น้ำาจดื ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0 0

246 สรปุประสิทธภิาพการดำาเนินงาน

ภา
คผ

นว
ก



ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

•  น้ำาทะเล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ  
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาทะเลท้ังหมด ล้านลิตร 0 0 0 0

•  น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ  
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

0

0 0 0

•  น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ 
(น้ำาประเภทอืน่ ๆ   
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาท่ีแยกตัวจาก
วตัถดิุบท้ังหมด

ล้านลิตร 0 0 0 0

•  น้ำาจากแหล่งภายนอก  
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

                         
1,320 

1,465 2,130 2,019

•  น้ำาจากแหล่งภายนอก  
(น้ำาประเภทอืน่ ๆ   
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 134 163 188

•  ปรมิาณน้ำาจากแหล่งภายนอก
ท้ังหมด

ล้านลิตร 1,320 1,599 2,293 2,207

ปรมิาณการใชท้รพัยากรน้ำา 
ท้ังหมดในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครยีด
ของน้ำา

ล้านลิตร N/A 12,722 13,298 12,461

•  น้ำาผิวดิน 
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

 N/A

9,638 8,888 8,284

•  น้ำาผิวดิน (น้ำาประเภทอืน่ ๆ  
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 50

•  ปรมิาณน้ำาผิวดินท้ังหมด ล้านลิตร N/A 9,638 8,888 8,333

•  น้ำาบาดาล  
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A

2,640 3,393 3,181

•  น้ำาบาดาล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ  
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาบาดาลท้ังหมด ล้านลิตร N/A 2,640 3,393 3,181

•  น้ำาทะเล  
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

 N/A 

0 0 0

•  น้ำาทะเล (น้ำาประเภทอืน่ ๆ   
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0
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ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

•  ปรมิาณน้ำาทะเลท้ังหมด ล้านลิตร N/A 0 0 0

•  น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ 
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A

0 0 0

•  น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ 
(น้ำาประเภทอืน่ ๆ   
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาท่ีแยกตัวจาก
วตัถดิุบท้ังหมด

ล้านลิตร N/A 0 0 0

•  น้ำาจากแหล่งภายนอก  
(น้ำาจดื ≤ 1000 มก./ลิตร 
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร

N/A

443 1,017 947

•  น้ำาจากแหล่งภายนอก 
(น้ำาประเภทอืน่ ๆ   
> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร 0 0 0

•  ปรมิาณน้ำาจากแหล่งภายนอก
ท้ังหมด

ล้านลิตร N/A 443 1,017 947

•  น้ำาผิวดินท่ีมาจาก 
แหล่งภายนอก

ล้านลิตร N/A 443 1,017 947

•  น้ำาบาดาลท่ีมาจาก 
แหล่งภายนอก

ล้านลิตร N/A 0 0 0

•  น้ำาทะเลท่ีมาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A 0 0 0

•  น้ำาท่ีแยกตัวจากวตัถดิุบ 
ท่ีมาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร
N/A

0 0 0

GRI 303-4 การระบายนิ้ำาท้ิงออกจากโรงงานิ  (3) (5)

ปรมิาณน้ำาท้ิงท่ีระบายออก 
จากโรงงานท้ังหมด

ล้านลิตร 9,485 11,040 12,199 11,326

•  น้ำาผิวดิน ล้านลิตร N/A 8,313 9,524 8,251

•  น้ำาบาดาล ล้านลิตร N/A 0 0 0

•  น้ำาทะเล ล้านลิตร N/A 21 33 47

•  น้ำาจากแหล่งภายนอก ล้านลิตร N/A 2,707 2,642 3,029

ปรมิาณน้ำาจดืท้ังหมด 
ท่ีปล่อยท้ิง (≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A 5,305 4,272 5,470

ปรมิาณน้ำาประเภทอืน่ ๆ   
ท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง 
(> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A 5,735 7,927 5,855

ปรมิาณน้ำาจดืท้ังหมดท่ีปล่อยท้ิง
ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเครยีดของน้ำา 
(≤ 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A 2,689 1,263 2,120
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ปรมิาณน้ำาประเภทอืน่ ๆ   ท่ีปล่อยท้ิง 
ในพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเครยีดของน้ำา  
(> 1000 มก./ลิตร  
ค่าสารละลายท้ังหมด)

ล้านลิตร N/A 3,604 4,971 3,467

GRI 303-5 ปรมิาณการใชน้ิ้ำา (3)

ปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมด ล้านลิตร 10,398 13,040 12,668 13,905

ปรมิาณการใชน้้ำาท้ังหมดในพ้ืนท่ี
ท่ีมีความเครยีดของน้ำา

ล้านลิตร N/A 6,435 7,063 6,874

ความเปล่ียนแปลง 
ของปรมิาณน้ำาท่ีเก็บกัก (5)  

ล้านลิตร N/A 109 (80) (644)

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม (9) (12)

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

3.52 4.08 4.15 4.55

•  อตัราส่วนการใชน้้ำา 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุา

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

7.26 7.68 8.79 8.66

•  อตัราส่วนการใชน้้ำา 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

2.07 2.53 2.64 2.91

•  อตัราส่วนการใชน้้ำา 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออชิ ิ(12)

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

2.97 2.69 3.53 3.94

•  อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เสรมิสขุ

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

3.17 3.57 2.90 2.59

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมประเทศไทย 
(9) (12)

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

3.52 3.83 3.95 3.94

•  อตัราส่วนการใชน้้ำา 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRG)

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

N/A 11.42 10.40 13.47

•  อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (Inver House)

เฮกโตลิตร 
ต่อเฮกโตลิตร

N/A 15.19 10.63 42.68

อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เฮกโตลิตร 
ต่อกิโลกรมั

0.22 0.21 0.23 0.26

GRI 305-1 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกทางตรง (ประเภท 1) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางตรง (ประเภท 1)

ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,109,916 1,432,023 1,388,573 1,327,757

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางตรงขั้นต้น (ประเภท 1)

ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

883,001 987,933 938,695 833,127

การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
ทางชวีภาพ  (8)

ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

226,915 444,090 449,877 494,631

GRI 305-2 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกทางออ้ม (ประเภท 2) 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางออ้ม (ประเภท 2)

ตัน
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

163,317 186,696 180,966 175,553
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GRI 305-3 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกทางออ้มอื�นิ ๆ  (ประเภท 3) (13)

1.  การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ี
เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรอื
บรกิาร

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 880,189

2.  สินค้าประเภททนุ ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 28,054

3.  กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
เชือ้เพลิงและพลังงาน

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 91,984

4.  การขนส่งและกระจายจาก
แหล่งท่ีมาของวตัถดิุบ (ต้นน้ำา)

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 71,517

5.  การกำาจดักากของเสีย  
และการบำาบัดน้ำาเสีย

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 3,649

6.  การเดินทางเพ่ือธรุกิจ
ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A N/A

7.  การเดินทางของพนักงาน
ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 7,076

9.  การขนส่งและกระจายสินค้า 
และบรกิารจนถึงผู้บรโิภค 
(ปลายน้ำา)

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 42,913

11.  การใชผ้ลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร
ขององค์กรในชว่งการใชง้าน

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 1,783

12.  การจดัการผลิตภัณฑ์  
เมื่อหมดอายกุารใชง้าน

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 257,215

15.  การลงทนุ
ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A N/A N/A 23,077

GRI 305-4 การปล่อยก๊าซเรอืนิกระจกต่อหน่ิวยผลิตภัณฑ์ 

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
(ประเภท 1 และ 2)

ตันคารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,046,318 1,174,629 1,119,661 1,008,679

อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม (10)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

34.54 35.23 33.48 33.27

•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์สรุา

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

133.32 130.15 121.44 110.17

•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบยีร์

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

21.68 21.88 22.71 20.74

•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออชิิ

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

11.99 15.49 15.18 15.70

•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสรมิสขุ

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

4.39 4.60 3.65 3.89

อตัราส่วนการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ่งด่ืมประเทศไทย (10)

กิโลกรมั 
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

34.54 34.41 33.13 33.45
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•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRG) (2)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

N/A 61.63 41.71 19.90

•  อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (Inver House) (2)

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

N/A 60.26 54.48 52.62

อตัราส่วนการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก 
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลกรมั

0.86 0.85 1.00 1.02

GRI 306-3 ของเสีิยที�แบ่งตามประเภทและวธิิกีารจดัำการ (4)

ปรมิาณของเสียท่ีเกิดขึ้น ตัน 13,473 38,256 37,602 33,356

•  ปรมิาณของเสียท่ีไม่อนัตราย ตัน 13,155 38,071 37,434 33,062

•  ปรมิาณของเสียท่ีอนัตราย ตัน 318 185 168 295

ปรมิาณของเสียท่ีถกูกำาจดั 
โดยวธิกีารเปล่ียนรปู

ตัน 11,587 32,942 33,435 30,033

•  ปรมิาณของเสียท่ีไมอ่นัตราย ตัน 11,382 32,784 33,327 29,880

•  ปรมิาณของเสียท่ีอนัตราย ตัน 206 158 108 152

ปรมิาณของเสียท่ีถกูกำาจดั
โดยตรง

ตัน 1,886 5,314 4,166 3,324

•  ปรมิาณของเสียท่ีไมอ่นัตราย ตัน 1,773 5,287 4,107 3,182

•  ปรมิาณของเสียท่ีอนัตราย ตัน 113 27 60 142

GRI 306-4 ของเสีิยที�ถกูกำาจดัำโดำยวธิิกีารเปลี�ยนิรปู (4)

ปรมิาณของเสียท่ีไม่อนัตราย - 
ภายนอก

ตัน 11,382 32,784 33,327 29,880

•  การนำากลับมาใชซ้้ำา ตัน 121 1,950 2,006 668

•  การนำากลับมาใชใ้หม่ ตัน 10,051 18,404 18,265 17,241

•  การทำาเปน็ปุย๋ ตัน 864 12,194 12,898 11,971

•  การฟ้ืนฟูเปน็พลังงานอืน่ ๆ ตัน 346 236 158 1

ปรมิาณของเสียท่ีอนัตราย - 
ภายนอก

ตัน 206 159 110 152

•  การนำากลับมาใชซ้้ำา ตัน 1 6 9 12

•  การนำากลับมาใชใ้หม่ ตัน 173 93 55 137

•  การฟ้ืนฟูเปน็พลังงาน ตัน 31 59 44 0

•  การฟ้ืนฟูเปน็พลังงานอืน่ ๆ ตัน 0 1 2 3

GRI 306-5 ของเสีิยที�ถกูกำาจดัำโดำยตรง (4)

ปรมิาณของเสียท่ีไม่อนัตราย – 
ภายนอก

ตัน 1,773 5,287 4,107 3,182

•  การเผา (ด้วยการนำาพลังงาน
กลับมาใชใ้หม่)

ตัน 0 0 0 15
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•  การเผา (ไม่มีการนำาพลังงาน
กลับมาใชใ้หม่)

ตัน 67 38 23 50

•  การฝงักลบ ตัน 1,706 5,238 4,076 2,959

•  การกำาจดัด้วยวธิอีืน่ ๆ ตัน 0 10 8 158

ปรมิาณของเสียท่ีอนัตราย – 
ภายนอก

ตัน 113 27 60 142

•  การเผา (ด้วยการนำาพลังงาน
กลับมาใชใ้หม่)

ตัน 0 0 0 48

•  การเผา (ไม่มีการนำาพลังงาน
กลับมาใชใ้หม่)

ตัน 11 1 0 11

•  การฝงักลบ ตัน 102 18 34 39

•  การกำาจดัด้วยวธิอีืน่ ๆ ตัน 0 8 26 44

DJSI ของเสีิยแบ่งตามประเภทและของเสีิยท้ังหมดำที�กำาจดัำ

ปรมิาณของเสียท้ังหมด ตัน 13,473 38,256 37,602 33,356

•  ปรมิาณของเสียท้ังหมด 
ท่ีถกูใช ้นำากลับมาใชใ้หม่  
หรอืขาย

ตัน 11,587 32,942 33,435 30,033

•  ปรมิาณของเสียท่ีถกูกำาจดั
ท้ังหมด

ตัน 1,886 5,314 4,166 3,324

DJSI ผลกระทบจากการลดำการสิูญเสีิยอาหารและขยะอาหาร (11)

ปรมิาณการลดการสญูเสีย
อาหารและขยะอาหารท้ังหมด

ตัน N/A 4,036 2,545 2,548

•  การลดการสญูเสียอาหาร ตัน N/A 887 736 598

•  ขยะอาหาร ตัน N/A 3,149 1,808 1,950

การลดการสญูเสียอาหารและ
ขยะอาหารท้ังหมด

ตัน N/A 2,097 928 1,015

การลดการสญูเสียอาหารและ 
ขยะอาหารท้ังหมด เพ่ือนำาไปใช ้
ในวตัถปุระสงค์อืน่

ตัน N/A 1,939 1,616 1,533

•  การนำาไปทำาเปน็อาหารสัตว์ ตัน N/A 841 661 539

•  การนำาไปทำาเปน็ปุย๋ ตัน N/A 0 21 30

•  การนำาไปทำาเปน็เชือ้เพลิง ตัน N/A 1,099 933 948

•  ผลผลิตพลอยได้ / ขายให้กับ
พนักงาน (เฉพาะการลด 
การสญูเสียอาหารท่ีกินได้)

ตัน N/A 0.00 2.00 0.40

•  การบรจิาคอาหาร ตัน N/A 0 0 16
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DJSI ข้อมลูที�เกี�ยวข้องกับการใชน้ิ้ำา

ปรมิาณน้ำาจากการประปา
ท้ังหมด (หรอืจากระบบ
สาธารณปูโภคด้านน้ำาอืน่ ๆ)

ล้านลิตร 1,320 1,599 2,293 2,207

การใชท้รพัยากรน้ำา:  
น้ำาผิวดิน (ทะเลสาบ แม่น้ำา 
เปน็ต้น)

ล้านลิตร 14,890  18,233 16,904 17,348 

การใชท้รพัยากรน้ำา: น้ำาบาดาล ล้านลิตร  3,435  4,249 5,670 5,676 

การระบายน้ำาท้ิง: น้ำาผิวดิน 
และน้ำาบาดาลถกูคืนกลับสู่ 
แหล่งน้ำาท่ีมีคณุภาพ 
ใกล้เคียงกัน หรอืสงูกวา่ (5)

ล้านลิตร  812  4,846  3,980 4,022 

1.  ในป ี2561-2562 ไทยเบฟรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม โดยมกีารเพ่ิมเติมขอบเขตดังน้ี
 1.1 ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุม่ธรุกิจอาหาร ได้แก่ บรษัิท โออชิ ิเทรดด้ิง จำากัด (บา้นบงึ)
 1.2 ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุม่ธรุกิจเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ของบรษัิท เอส.พี.เอม็ อาหารและเครือ่งด่ืม จำากัด (ภายใต้เสรมิสขุ) ยกเลิกในป ี2562
 1.3  ขอ้มลูตัวเลขด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิทในกลุม่ธรุกิจต่อเน่ือง ได้แก่ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ เอน็เนอรย์ี ่จำากัด และบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จำากัด และบรษัิท ไทยโมลาส จำากัด
2.  ในป ี2562 บรษัิทไทยเบฟขยายขอบเขตในการรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วยประเทศเมยีนมา (แกรนด์ รอยลักรุป๊) และประเทศสกอตแลนด์ 

(บรษัิท อนิเวอร ์เฮา้ส์ ดิสทิลเลอร ์จำากัด)
3.  ในป ี2562 ไทยเบฟได้เริม่รายงานขอ้มลูเรือ่งน้ำาและน้ำาเสียตามมาตรฐาน GRI 303 (2018) โดยขอ้มลูยอ้นหลังได้ถกูจดัหมวดหมูใ่หมต่ามขอ้กำาหนดใหม่
4.  ต้ังแต่ปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟได้รายงานขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้งกับของเสียตามมาตรฐาน GRI 306-3, 4 และ 5 (2020)
5.  ไทยเบฟพิจารณาการรายงานน้ำาท่ีถกูนำากลับคืนสูแ่หล่งน้ำาท่ีมคีณุภาพใกล้เคียงกัน หรอืสงูกวา่ โดยอา้งองิจากค่า TDS ตามมาตรฐาน GRI ของ “น้ำาจดื” และ “น้ำาอืน่ ๆ”
6.  ไทยเบฟนิยามการกักเก็บน้ำาเปน็ส่วนสำาคัญของผลกระทบด้านการบรหิารจดัการน้ำา ถ้าระบบกักเก็บน้ำาน้ันอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีมคีวามเครยีดของน้ำา ในกรณีท่ีตัวเลขอยูใ่นวงเล็บ แสดงถึงการ

เปล่ียนแปลงของปรมิาณการกักเก็บน้ำาเปน็ไปในทางท่ีเพ่ิมขึน้ตลอดปงีบประมาณ
7.  อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ ไมร่วมการใชพ้ลังงานเชือ้เพลิงท่ีใชใ้นการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือขายให้ภายนอก
8.  ในป ี2562 ไทยเบฟได้แก้ไขขอ้มลูจากการรายงานก่อนหน้า สำาหรบัการปลดปล่อยก๊าซทางชวีภาพให้ครอบคลมุก๊าซชวีภาพและการใชพ้ลังงานทดแทนอืน่ ๆ ตามมาตรฐาน GRI 302-1
9.  การใชพ้ลังงานท้ังหมดภายในองค์กร อตัราส่วนการใชพ้ลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงของผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเภท 1) ของป ี2561 

ได้ถกูแก้ไขเน่ืองจากพบข้อผิดพลาดเก่ียวกับข้อมลูก๊าซธรรมชาติ
10.  “ธรุกิจเครือ่งด่ืม-ประเทศไทย” กล่าวถึงการดำาเนินธรุกิจในประเทศไทย “ธรุกิจเครือ่งด่ืม” กล่าวถึงการดำาเนินธรุกิจรวมต่างประเทศ 
11.  ในป ี2564 ไทยเบฟได้เริม่รายงานปรมิาณของการลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหารตามมาตรฐาน Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard โดยแบง่

ตามประเภทของจดุหมายปลายทางหลักของการลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหาร ได้แก่ การลดการสญูเสียอาหารและขยะอาหารท่ีนำาไปใชป้ระโยชน์ได้ และการลดการสญูเสียอาหาร
และขยะอาหารท่ีถกูนำาไปกำาจดั จาก 4 กลุม่ธรุกิจคือ ธรุกิจเบยีร ์ธรุกิจสรุา ธรุกิจเครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ และธรุกิจอาหาร

12.  อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืม, อตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมประเทศไทย และอตัราส่วนการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออชิขิองป ี2563 ได้ถกูแก้ไข
ขอ้มลูการไมม่กีารปล่อยน้ำาท้ิง

13.  ต้ังแต่ปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟเริม่รายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ  (ประเภท 3) ตามข้อกำาหนดการรายงานของ GRI 305-3 ยกเวน้กิจกรรมท่ี 8, 10, 13 และ 14 
ซึง่ไมเ่ก่ียวขอ้งกับไทยเบฟ

หมายเหต ุ
N/A: ไม่มีข้อมลู
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ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย
2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 102-8 จำานิวนิพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

จำานวนพนักงาน
ท้ังหมด คน 24,538 17,013 25,889 19,974 26,723 20,926  25,218 18,204

จำานวนพนักงาน 
ระดับบรหิาร คน 1,477 947 1,655 1,061 1,751 1,124  1,629 1,196

จำานวนพนักงาน 
ระดับพนักงาน คน 23,061 16,066 24,234 18,913 24,972 19,802  23,589 17,008

GRI 401-1 การจา้งพนัิกงานิใหม่และการหมนุิเวยีนิออกของพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

จำานวนพนักงานจา้ง
ท้ังหมด คน 9,667 9,578 5,060 2,636

● ธรุกิจเครือ่งด่ืม (6) คน 7,523 7,439 4,460 2,224

● ธรุกิจอาหาร (6) คน 2,144 2,139 600 412

จำานวนพนักงาน 
ลาออกท้ังหมด คน 4,648 7,783 8,205 5,432

● ธรุกิจเครือ่งด่ืม (6) คน 3,043 6,022 6,971 3,051

● ธรุกิจอาหาร (6) คน 1,605 1,761 1,234 2,381

จำานวนพนักงาน 
ลาออกโดยสมัครใจ คน 3,920 7,290 6,896 3,457

● ธรุกิจเครือ่งด่ืม (6) คน 2,399 5,586 5,691 2,066

● ธรุกิจอาหาร (6) คน 1,521 1,704 1,205 1,391

GRI 404-1 ชั�วโมงการฝกึอบรมพนัิกงานิ โดำยแยกตามระดัำบพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

ระดับผูบ้รหิาร (รวม)
จำานวนชัว่โมง
อบรมเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี

51.41 21.34 8.14 21.71

ผู้บรหิารระดับกลาง 
(รวม)

จำานวนชัว่โมง
อบรมเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี

62.71 48.11 25.04 31.90

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)
จำานวนชัว่โมง
อบรมเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี

58.12 38.67 25.63 28.02

พนักงานอาวโุส (รวม)
จำานวนชัว่โมง
อบรมเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี

35.72 18.13 24.47 25.21

พนักงาน (รวม)
จำานวนชัว่โมง
อบรมเฉล่ีย 
ต่อคนต่อปี

5.09 6.07 13.86 14.66

ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสัิงคม
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ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย
2561 2562 2563 2564

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

GRI 404-3 สัิดำส่ิวนิพนัิกงานิที�ได้ำรบัการประเมนิิประสิิทธิภิาพการทำางานิและการพัฒนิาอาชพี โดำยแยกตามเพศและประเภทพนัิกงานิ

กลุ่มบรษัิทไทยเบฟ (3)

พนักงานท้ังหมด คน 31,549 32,989 29,085 34,816

พนักงานท้ังหมด 
(แยกตามเพศ)

คน 20,470 11,079 21,571 11,418 19,214 9,871  22,023 12,793

รอ้ยละ 100 100 100 100 100 100  100  100

พนักงานระดับ 
ผู้บรหิารระดับสงู 
(ระดับ 13 ขึ้นไป) (4)

คน 60 202 190 255 

รอ้ยละ 100 100 100 100 

พนักงาน 
ระดับบรหิาร
(ระดับ 8-12)(4)

คน 2,266 2,456 2,514 2,570 

รอ้ยละ 100 100 100 100 

พนักงาน 
ระดับพนักงาน 
(ระดับ 1-7)(4)

คน 29,223 30,331 31,255 31,991

รอ้ยละ 100 100 100 100 

GRI 413-1 โครงการการพัฒนิา การประเมนิิผลกระทบการมีส่ิวนิรว่มกับชมุชนิท้องถิ�นิ (5)

สัดส่วนพ้ืนท่ี 
ได้ดำาเนินการ 
โดยรอบโรงงาน

รอ้ยละ 100 100 100 100

สัดส่วนพ้ืนท่ี 
เปา้หมายในการขาย รอ้ยละ 100 100 100 100

หมายเหต ุ
N/A: ไม่มขีอ้มลู
1.  การออกของพนักงานท้ังหมด ประเมนิจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ีออกจากบรษัิทด้วยเหตผุลท่ีครอบคลมุการลาออกโดยสมคัรใจ การเลิกจา้ง การเกษียณอาย ุและเสียชวีติ
2.  การลาออกของพนักงานโดยสมคัรใจ ประเมนิจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ีจงใจออกจากบรษัิทด้วยเหตผุลต่าง ๆ
3.  ขอ้มลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมนิประสิทธภิาพการทำางาน คำานวณจากจำานวนพนักงานท่ีมสิีทธิ�ได้รบัการประเมินประสิทธภิาพการทำางานตามระเบยีบของแต่ละบรษัิทในกลุม่ 

(เชน่ การผ่านการทดลองงาน และ/หรอืทำางานกับบรษัิทมามากกวา่ 6 เดือนขึ้นไป)
4.  ในป ี2562 ขอ้มลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมนิประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพี ได้มกีารปรบักลุม่ของระดับพนักงาน เปน็ผูบ้รหิารระดับสงู พนักงานระดับบรหิาร และ

พนักงานระดับพนักงาน
 4.1 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมนิประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพี ผูบ้รหิารระดับสงู หมายถึง พนักงานระดับ 15 ขึ้นไป
 4.2 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมนิประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพี พนักงานระดับบรหิาร หมายถึง พนักงานระดับ 8-14
 4.3 ข้อมลูพนักงานท่ีได้รบัการประเมนิประสิทธภิาพการทำางานและการพัฒนาอาชพี พนักงานระดับพนักงาน หมายถึง พนักงานระดับ 1-7
5.  ขอ้มลูโครงการการพัฒนาชมุชน การประเมนิผลกระทบการมส่ีวนรว่มกับชมุชนท้องถ่ิน ต้ังแต่ป ี2561 เปน็ต้นมา คำาวา่ สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการท่ีมกีารประเมนิ

โครงการท่ีอาจมผีลกระทบต่อชมุชนในกรอบของโรงงานท่ีมกีารดำาเนินการท่ัวประเทศ (32 แห่ง)
6.  ในป ี2564 ขอ้มลูการจา้งงานพนักงานใหมแ่ละอตัราการลาออกของพนักงาน ได้ถกูจดัประเภทใหมเ่ปน็กลุม่บรษัิทไทยเบฟ กลุม่ธรุกิจเครือ่งด่ืม และกลุม่ธรุกิจอาหาร
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ตัวชีว้ดัำด้ำานิความปลอดำภัย อาชวีอนิามัย และสิภาพแวดำล้อมในิการทำางานิ

ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

GRI Indicators

GRI 403-8 
(2018)

บคุลากรภายใต้ระบบบรหิารด้ำานิอาชวีอนิามัยและความปลอดำภัย

1.  พนักงาน
คน 41,551 45,863 47,649 43,422

รอ้ยละ 100 100 100 100

2.  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้ง
โดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

คน N/A 21,545 46,755 71,657

รอ้ยละ N/A 100 100 100

GRI 403-9 
(2018)

การบาดำเจบ็จากการทำางานิ

การเสียชวีติ

1.  พนักงาน

• จำานวน คน 5 1 2 (6) 2

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

N/A 0.01 0.02 (6) 0.02

2.  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

• จำานวน คน 0 0 0 1

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

0 0 0 0.07

อตัราการบาดเจบ็รนุแรง (ไม่รวมการเสียชวีติ)

1.  พนักงาน

• จำานวน คน N/A 7 4 8

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

N/A 0.07 0.04 0.07

2.  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

• จำานวน คน N/A 0 0 0

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

N/A 0 0 0
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ตัวชีว้ดัำ รายการ หน่ิวย 2561 2562 2563 2564

อตัราการบาดเจบ็ท่ัวไป

1.  พนักงาน

• จำานวน คน N/A 259 280 238

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

N/A 2.63 2.56 2.06

2.  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

• จำานวน คน N/A 29 51 13

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

N/A 2.51 2.40 0.90

อตัราการหยดุงานจากการบาดเจบ็เน่ืองจากการทำางาน

•  พนักงาน
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

1.36 1.67 1.71 1.43

•  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้ง
โดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

0.89 1.73 1.74 0.69

GRI 403-10 
(2018)

อตัราการเจบ็ปว่ยจากการทำางานิ

การเจบ็ปว่ยท่ัวไปจากการทำางาน

1.  พนักงาน

• จำานวน คน 0 3 2 2

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

0.00 0.03 0.02 0.02

2.  บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุ่มบรษัิทไทยเบฟ

• จำานวน คน 0 0 0 0

• อตัรา
ต่อ 
1,000,000 
ชัว่โมง

0.00 0.00 0.00 0.00

1.  ในป ี2562 กลุ่มบรษัิทไทยเบฟได้เปล่ียนมาใชม้าตรฐาน GRI 403 เวอรช์ัน่ 2018 แทนเวอรช์ัน่ 2016 ในการรายงานตัวชีว้ดัด้านความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน

2.  ในป ี2562 กลุม่บรษัิทไทยเบฟรายงานขอ้มลูอตัราการบาดเจบ็จากการทำางาน แยกประเภทเปน็อตัราบาดเจบ็ท่ัวไปและอตัราการบาดเจบ็รนุแรง ตามมาตรฐาน GRI 403 (2018)
3.  ในป ี2562 ขอบเขตการรายงานขอ้มลูด้านความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำางาน ครอบคลมุผูร้บัเหมาและเปน็บคุลากรท่ีไม่ได้จดัจา้งโดยกลุม่บรษัิทไทยเบฟ
4.  ขอ้มลูอตัราการบาดเจบ็จากการทำางานของป ี2560 - 2561 ได้ถกูคำานวณใหม ่จากอตัราต่อ 200,000 ชัว่โมงทำางาน เปน็อตัราต่อ 1,000,000 ชัว่โมงทำางาน
5.  การเจบ็ปว่ยจากการทำางานเปน็การรายงานกรณีการเจบ็ปว่ยท่ีได้รบัการยนืยนัจากแพทยอ์าชวีเวชศาสตร์
6.  ขอ้มลูการเสียชวีติของพนักงานในป ี2563 ได้ถกูปรบัขอ้มลูใหม ่จากจำานวน 3 ราย เปน็จำานวน 2 ราย เน่ืองจากเปน็ลักษณะท่ีไม่เก่ียวข้องกับกระบวนการทำางาน

หมายเหต ุ
N/A: ไม่มีข้อมลู

257บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2564
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คำาอธิบิายศัพท์

คำาศัพท์ ความหมาย หน้ิา

การมีส่วนรว่มท่ีประเทศกำาหนด  
(Nationally Determined  
Contributions – NDCs) 

หลักการพ้ืนฐานของประเทศเพ่ือบรรลเุปา้หมายของความตกลงปารสี อนัประกอบไปด้วยขอ้มลูด้านเปา้หมาย  
นโยบาย และวธิกีารเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ และการปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูอิากาศ รวมไปถึงขอ้มลูท่ีจำาเปน็หรอืตามท่ีกำาหนดด้านการเงนิ เทคโนโลย ีและการสรา้งเสรมิความสามารถ 
ในการดำาเนินการต่าง ๆ ประเทศต่าง ๆ ได้รบัการคาดหวงัให้ส่ือสารการมีส่วนรว่มท่ีประเทศกำาหนดใหม่หรอืปรบัปรงุขอ้มลู
ทกุห้าปนัีบแต่ป ี2020

การล้างยอ้น (Backwashing) การปล่อยหรอืสบูน้ำาให้ไหลยอ้นผ่านสารกรอง โดยสวนทางการกรอง เพ่ือไล่ตะกอนลอยท่ีติดอยูบ่นชัน้ผิวหน้าทรายกรอง 
ทำาให้ทรายกรองมกีารขยายตัวและมกีารขยบัตัว

การบำาบดัน้ำาเสียแบบบงึประดิษฐ์ 
(Wetland) 

เปน็ระบบบำาบดัน้ำาเสียท่ีอาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ ขอ้ดีของระบบน้ีคือไมซ่บัซอ้นและไมต้่องใชเ้ทคโนโลยใีนการ 
บำาบดัสงู มปีระสิทธภิาพในการบำาบัดสารอนิทรยี ์ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ของแขง็แขวนลอย และโลหะหนักได้ดี นอกจากน้ี 
ยงัมค่ีาใชจ้า่ยในการก่อสรา้งระบบ การดำาเนินระบบ และการดแูลบำารงุรกัษาน้อย ระบบบำาบัดดังกล่าวอาศัยกระบวนการ
ทางธรรมชาติผสมผสานกับการปลกูพืช เชน่ กก แฝก ธปูฤ ๅษี และออ้ เปน็ต้น

การประเมินความยัง่ยนืด้านน้ำา (Water 
Sustainability Assessments – WSA)

การประเมินอยา่งละเอยีดท่ีทำาข้ึน ณ จดุปฏิิบัติงาน เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธข์องผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในบรเิวณน้ันกับ
แหล่งน้ำาในท้องถ่ิน การประเมนิจะศึกษาถึงวธิปีฏิิบัติการในสถานท่ีน้ันและผลกระทบท่ีมต่ีอแหล่งน้ำาและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
อืน่ ๆ  รวมถึงวธิปีฏิิบติัของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียคนอืน่ ๆ  ด้วย ขอ้มลูทางส่ิงแวดล้อม อาทิ อตุนิุยมวทิยา สภาพภมูปิระเทศ  
และชัน้หินอุม้น้ำา ถกูนำามาศึกษาด้วยเพ่ือทำานายถึงความยัง่ยนืของแหล่งน้ำาในแถบน้ันท้ังในปจัจบัุนและอนาคต

การประเมินวฏัิจกัรชวีติของผลิตภัณฑ์ 
(Life Cycle Assessment – LCA)

เปน็กระบวนการวเิคราะห์และประเมนิค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ท่ีมต่ีอส่ิงแวดล้อมตลอดชว่งชวีติของผลิตภัณฑ์ ต้ังแต่
การสกัดหรอืการได้มาซึง่วตัถดิุบ กระบวนการผลิต การขนส่งและการแจกจา่ย การใชง้านผลิตภัณฑ์ การนำามาใชใ้หมห่รอื
การแปรรปู และการจดัการเศษซากของผลิตภัณฑ์หลังการใชง้าน โดยมกีารระบถึุงปรมิาณพลังงานและวตัถดิุบท่ีใช ้ 
รวมถึงของเสียท่ีปล่อยออกสู่ส่ิงแวดล้อม ซึง่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสขุอนามยัของชมุชน เพ่ือท่ีจะหาวธิกีาร 
ในการปรบัปรงุผลิตภัณฑ์ให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสดุ และมกีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสิทธภิาพมากท่ีสดุ

ก๊าซเรอืนกระจก  
(Greenhouse Gases – GHGs)

ก๊าซใด ๆ ท่ีมีคณุสมบติัในการดดูซบัรงัสีอนิฟราเรด (ความรอ้น) ท่ีปล่อยออกจากพ้ืนผิวโลก แล้วแผ่รงัสีความรอ้น 
กลับมาสูพ้ื่นโลก ก่อให้เกิดสภาวะโลกรอ้น ก๊าซหลัก ๆ ท่ีจดัเปน็ก๊าซเรอืนกระจกคือ คารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4) 
ไนตรสัออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลอูอโรคารบ์อน (HFCs) เปอรฟ์ลอูอโรคารบ์อน (PFCs) ซลัเฟอรเ์ฮกซาฟลอูอไรด์ (SF6) 
โอโซน (O3) และสารคลอโรฟลอูอโรคารบ์อน (CFCs)

คณะทำางานด้านการเปดิเผยข้อมลู 
ทางการเงนิเก่ียวกับสภาพภมูอิากาศ 
(Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures – TCFD)

องค์กรท่ีมเีปา้หมายในการพัฒนาชดุการเปดิเผยความเส่ียงทางการเงินเก่ียวกับสภาพภมิูอากาศโดยสมคัรใจ  
โดยมุง่หวงัให้การเปดิเผยน้ีเปน็แนวปฏิิบัติของบรษัิทต่าง ๆ ท่ีจะชว่ยให้ขอ้มลูกับนักลงทนุและสาธารณชนเก่ียวกับ 
ความเส่ียงท่ีบรษัิทเผชญิอยูเ่ก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ องค์กรน้ีก่อต้ังโดยคณะกรรมการความมัน่คง
ทางการเงนิ (Financial Stability Board – FSB) เพ่ือเปน็วธิใีนการประสานการเปดิเผยขอ้มลูระหวา่งบรษัิทต่าง ๆ ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ จากเวบ็ไซต์ขององค์กร ขอ้แนะนำาในการเปดิเผยข้อมลูน้ันถกูวางกรอบ 
ไวใ้นส่ีด้านท่ีนำาเสนอองค์ประกอบหลักในการดำาเนินงานขององค์กร ได้แก่ บรรษัทภิบาล กลยทุธ ์การจดัการความเส่ียง  
และมาตรวดัและเปา้หมาย

ความต้องการน้ำา (Water Demand) ความต้องการในการใชน้้ำา

คารบ์อนฟุตพรนิต์ของผลิตภัณฑ์  
(Carbon Footprint of Products)

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดท้ังวงจรชวีติ ต้ังแต่การจดัหาวตัถดิุบ กระบวนการผลิต กระบวนการ 
จดัจำาหน่าย การบรโิภค และการจดัการบรรจภัุณฑ์หลังการบรโิภค รวมถึงการขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งในแต่ละขัน้ของวงจรชวีติ
ผลิตภัณฑ์ โดยการวดัปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจะคิดเปน็คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) และสามารถ 
นำาไปเปน็ขอ้มลูท่ีเปดิเผยบนฉลากผลิตภัณฑ์และการให้บรกิารต่าง ๆ เพ่ือให้ผูบ้รโิภคท่ีมคีวามสนใจในภาวะโลกรอ้นและ 
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศมีข้อมลูในการตัดสินใจเลือกใชผ้ลิตภัณฑ์หรอืบรกิารน้ัน ๆ

คารบ์อนฟุตพรนิต์ขององค์กร  
(Carbon Footprint Organization)

ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เชน่ การเผาไหมข้องเชือ้เพลิง การใชไ้ฟฟา้  
การจดัการของเสีย และการขนส่ง วดัออกมาในรปูตันคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า  
(Carbon Dioxide Equivalent – CO2e)

หน่วยแสดงความสามารถในการทำาให้โลกรอ้นเมือ่เทียบในรปูปรมิาณก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์

คูค้่ากลุม่กลยทุธ ์(Strategic supplier) คูค้่าท่ีมมีลูค่าซือ้ต่อปสีงูและมผีลกระทบต่อการดำาเนินธรุกิจของบรษัิทสงู ตามหลักการ Kraljic Matrix

คูค้่ารายสำาคัญ (Critical supplier) คูค้่าท่ีมคีวามสำาคัญต่อการดำาเนินธรุกิจและความสำาเรจ็ของบรษัิท ได้แก่ คูค้่าท่ีจำาหน่ายวตัถดิุบท่ีสำาคัญ คูค้่าท่ีมีมลูค่าซือ้
ต่อปสีงู คูค้่าท่ีไมส่ามารถทดแทนได้ เปน็ต้น

เครือ่งหมายคารบ์อนฟุตพรนิต์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)

ฉลากท่ีระบปุรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ชว่ยให้ผูบ้รโิภคตัดสินใจลดการ
ทำาลายระบบนิเวศและภาวะโลกรอ้น รอยเท้าคารบ์อนเปน็การแสดงค่าคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากคารบ์อน  
(Carbon Footprint Label)

ฉลากท่ีระบปุรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ีปล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร ชว่ยให้ผูบ้รโิภคตัดสินใจลดการ
ทำาลายระบบนิเวศและภาวะโลกรอ้น คารบ์อนฟุตพรนิต์เปน็การแสดงค่าคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากลดโลกรอ้น  
(Carbon Footprint Reduction)

ฉลากท่ีแสดงวา่ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมนิคารบ์อนฟุตพรนิต์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด ในระหวา่งกระบวนการผลิต การขนส่ง การบรโิภค และการกำาจดับรรจภัุณฑ์ 
หลังการบรโิภค โดยเปรยีบเทียบคารบ์อนฟุตพรนิต์ของผลิตภัณฑ์ในปปีจัจบุันกับปฐีาน คือไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 2  
เมือ่เทียบกับปฐีาน
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คำาศัพท์ ความหมาย หน้ิา

เชือ้เพลิงชวีภาพ (Biofuel) เชือ้เพลิงท่ีได้จากชวีมวล (Biomass) เมือ่นำามาผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสม สามารถเปล่ียนให้เปน็พลังงานหมนุเวยีนได้

ฐานขอ้มลูของเสีย (Waste Database) เครือ่งมอืท่ีถกูพัฒนาขึน้จากการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวเน่ืองและซอ้นทับกัน โดยมเีปา้หมายในการประมวลผล วเิคราะห์  
และตีความ เพ่ือทำาการคาดเดาแนวโน้ม รายงาน และจดัการกับขอ้มลูเชงิสถิติด้านการจดัการของเสีย

ธรณีสัณฐาน (Geomorphology) รปูแบบหรอืลักษณะของเปลือกโลก ท่ีมีรปูพรรณสัณฐานต่างกัน เชน่ เปน็ภเูขา ท่ีราบสงู ท่ีราบ และอืน่ ๆ  

นวตักรรม (Innovation) การนำาส่ิงใหม่ ๆ อาจเปน็แนวคิด ส่ิงประดิษฐ์ใหม ่ๆ ท่ียงัไมเ่คยมใีชม้าก่อน หรอืเปน็การพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม 
ท่ีมอียูแ่ล้วให้ทันสมยั ให้ได้ประสิทธภิาพและประสิทธผิลท่ีสงูกวา่เดิม

น้ำากากส่า (Distillery Slop/Vinasse) ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเปน็ผลพลอยได้จากกระบวนการกล่ันสรุา

น้ำาใช ้(Water Supply) ความสามารถในการผลิตน้ำา

ผลิตภัณฑ์คารบ์อนต่ำา  
(Low Carbon Products)

ผลิตภัณฑ์ท่ีมกีารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกต่ำา ซึง่เปน็ส่วนหน่ึงของการเปล่ียนแปลงเขา้สูเ่ศรษฐกิจคารบ์อนต่ำา  
(อาทิ ผลิตภัณฑ์ท่ีต้องการวตัถดิุบน้อยลงในกระบวนการผลิต)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy) พลังงานท่ีได้จากแหล่งท่ีมีพลังงานเติมเข้ามาใหม่เองตลอดเวลาด้วยปรมิาณท่ีจำากัด เชน่ น้ำาเสีย แสงอาทิตย ์ลม เปน็ต้น 
มาใชไ้ด้อกี

พ้ืนท่ีลุม่น้ำา/พ้ืนท่ีรบัน้ำา (Watershed) หน่วยของพ้ืนท่ีซึ่งล้อมรอบด้วยสันปนัน้ำา (boundary) เปน็พ้ืนท่ีรบัน้ำาฝนของแม่น้ำาสายหลักในลุ่มน้ำาน้ัน ๆ เมื่อฝนตก 
ลงมาในพ้ืนท่ีลุ่มน้ำาจะไหลออกสู่ลำาธารสายยอ่ย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลำาธารสายใหญ่ (order) และรวมกัน
ออกสูแ่มน่้ำาสายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้ำา (outlet) ในท่ีสดุ

ภาพจำาลองการพัฒนาความยัง่ยนื 
(Sustainable Development Scenario  
– SDS)

นำาเสนอภาพจำาลองท่ีเปน็ท่ีต้องการมากท่ีสดุในแง่ของความปลอดภัยต่อมนษุยแ์ละโลก ซึง่ประเทศต่าง ๆ ต้องรว่มมอืกัน
เพ่ือจำากัดการเปล่ียนอณุหภมิูโลกให้ “ต่ำากวา่ 2 องศาเซลเซยีส” โดยปรบัเปล่ียนตลาดพลังงานและมุง่จดัการมลภาวะ 
ทางอากาศ

ภาวะเรอืนกระจก (Greenhouse Effect) ภาวะท่ีชัน้บรรยากาศของโลกกระทำาตัวเสมือนกระจก ท่ียอมให้รงัสีคล่ืนส้ันผ่านลงมายงัผิวโลกได้ แต่จะดดูกลืนรงัสี
คล่ืนยาวชว่งอนิฟราเรดท่ีแผ่ออกจากพ้ืนผิวโลกเอาไว ้จากน้ันจะคายพลังงานความรอ้นให้กระจายอยูภ่ายในชัน้บรรยากาศ
และพ้ืนผิวโลก ปจัจบุนัมก๊ีาซบางชนิดสะสมอยูใ่นชัน้บรรยากาศมากเกินสมดลุ ซึง่ก๊าซเหล่าน้ีสามารถดดูกลืนรงัสีคล่ืนยาว
ชว่งอนิฟราเรดและคายพลังงานความรอ้นได้ดีเชน่กัน ส่งผลให้อณุหภมูพ้ืินผิวโลกและชัน้บรรยากาศมีอณุหภมิูสงูขึน้อกี

วตัต์ (Watt) หน่วยวดักำาลังไฟฟา้ท่ีเปน็ตัวบอกพลังงานไฟฟา้ของอปุกรณ์หรอืเครือ่งใชไ้ฟฟา้แต่ละชนิดใชใ้นการทำางาน

ส่ิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล 
(Environmental, Social and  
Governance – ESG)

กรอบมาตรฐานสำาหรบัการดำาเนินธรุกิจขององค์กรท่ีนักลงทนุท่ีให้ความสำาคัญทางด้านสังคมนำามาใชพิ้จารณาการลงทนุ
ในองค์กรต่าง ๆ กรอบ ESG ได้รบัความนิยมมากขึ้นเรือ่ย ๆ สำาหรบันักลงทุนในการประเมินองค์กรต่าง ๆ ท่ีพวกเขา 
มคีวามสนใจท่ีจะลงทนุ

เส้นตัวแทนความเข้มขน้ 
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์  
(Representative Concentration 
Pathways – RCPs)

ภาพจำาลองท่ีเก่ียวกับสภาพภมูิอากาศ อนัรวมถึงการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามระยะเวลาต่าง ๆ และความเข้มข้นของ 
ก๊าซเรอืนกระจก สเปรยก์ระปอ๋ง และก๊าซเคมีต่าง ๆ รวมถึงการใชผื้นดิน/หน้าดิน RCP ยงัสามารถใชเ้พ่ือทำานายถึง 
ภาพจำาลองเก่ียวกับสภาพภมิูอากาศในอนาคต โดยอา้งองิจากแนวโน้มความเข้มขน้ของก๊าซเรอืนกระจก

หมอ้ไอน้ำาแบบไหลผ่านทางเดียว  
(Once Through Boiler)

หมอ้ไอน้ำาท่ีมีน้ำาไหลผ่านอโีคโนไมเซอร ์ผนังเตา และท่อระเหยและท่อซเูปอรฮ์ตีติง

ออนไลน์ไปยงัออฟไลน์  
(Online-to-offline – O2O)

การทำาการค้าแบบออนไลน์ไปยงัออฟไลน์เปน็แนวทางธรุกิจท่ีดึงคนท่ีมโีอกาสจะเปน็ลกูค้าจากชอ่งทางออนไลน์ 
ให้มาทำาการซือ้ในรา้นค้าจรงิ

ออสโมซสิผันกลับ (Reverse Osmosis) ออสโมซสิผันกลับ หรอืออสโมซสิยอ้นกลับ เปน็การกรองด้วยเยือ่ (membrane filtration) แบบหน่ึง โดยการใชค้วามดัน
ทำาให้โมเลกลุของน้ำาเคล่ือนท่ีจากสารละลายท่ีมคีวามเขม้ขน้สงูกวา่ ผ่านเยือ่ก่ึงซมึผ่านได้ (semipermeable membrane) 
ไปยงัสารละลายท่ีเจอืจางกวา่ ซึง่เปน็กระบวนการตรงกันข้ามกับกระบวนการออสโมซสิ (osmosis) ตามธรรมชาติ

เฮกโตลิตร (Hectolitre) หน่วยวดัความจตุามมาตราเมตรกิมค่ีาเท่ากับ 100 ลิตร
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ขอ้มลูตามตัวชีว้ดัมาตรฐาน GRI 
GRI 102: General Disclosures 2016

Disclosure Page/Website Omission/
Note

External  
Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 14-15 - -

102-2 Activities, brands, products, and 
services

14-15 - -

102-3 Location of headquarters 14-15 - -

102-4 Location of operations 14-15 - -

102-5 Ownership and legal form - - -

102-6 Markets served 14-15 - -

102-7 Scale of the organization - - -

102-8 Information on employees and other 
workers

- - -

102-9 Supply chain 34-35 - -

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

- - -

102-11 Precautionary Principle or approach 58-63 - -

102-12 External initiatives 14-15 - -

102-13 Membership of associations - - -

Strategy

102-14 Statement from senior decision-
maker

5, 7 - -

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 44-49, 58-63 - -

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards, and 
norms of behaviour

24-31, 36-43 - -

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics 

24-43, 58-63 - -
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Disclosure Page/Website Omission/
Note

External  
Assurance

Governance

102-18 Governance structure 24-31, 36-43 - -

102-19 Delegating authority 24-31 - -

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, 
and social topics

- - -

102-25 Conflicts of interest 36-43 - -

102-28 Evaluating the highest governance 
body’s performance

- - -

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts

- - -

102-30 Effectiveness of risk management 
processes

24-31 - -

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting 

24-31 - -

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 24-31 - -

102-41 Collective bargaining agreements - - -

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

- - -

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

24-31 - -

102-44 Key topics and concerns raised 24-31 - -

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

- - -

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

12-13 - -

102-47 List of material topics 24-31 - -

102-48 Restatements of information - - -

102-49 Changes in reporting 12-13 - -

102-50 Reporting period 12-13 - -

102-51 Date of most recent report - - -
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Disclosure Page/Website Omission/
Note

External  
Assurance

102-52 Reporting cycle 12-13 - -

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

12-13 - -

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

- - -

102-55 GRI content index 262-271 - -

102-56 External assurance 258-259 - -

GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Economic 

Consumer Health & Safety

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

132-137 - -

103-2 The management approach and its 
components

132-137 - -

103-3 Evaluation of the management approach 132-137 - -

GRI 416: Customer 
health and safety 
2016

416-1 Assessment of the health and safety impacts 
of product and service categories

132-137 - -

416-2 Incidents of non-compliance concerning the 
health and safety impacts of products and services

132-137 - -

Business Partners Capability Development

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

138-143 - -

103-2 The management approach and its 
components

138-143 - -

103-3 Evaluation of the management approach 138-143 - -

Data Security & Privacy

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

64-67 - -

103-2 The management approach and its 
components

64-67 - -

103-3 Evaluation of the management approach 64-67 - -

GRI 418: Customer 
privacy 2016

418-1 Substantiated complaints concerning 
breaches of customer privacy and losses of 
customer data

64-67 - -

สิาระสิำาคัญด้ำานิความยั�งยนืิ 
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Health & Nutrition

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

132-137 - -

103-2 The management approach and its components 132-137 - -

103-3 Evaluation of the management approach 132-137 - -

GRI 417: Marketing 
and labelling 2016

417-1 Requirements for product and service 
information and labelling

132-137 - -

417-2 Incidents of non-compliance concerning product 
and service information and labelling

132-137 - -

Corporate Governance, Business Ethics & Risk Management

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

36-43 - -

103-2 The management approach and its components 36-43 - -

103-3 Evaluation of the management approach 36-43 - -

GRI 201: Economic 
performance  2016

201-1 Direct economic value generated and distributed 36-43 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

36-43 - -

103-2 The management approach and its components 36-43 - -

103-3 Evaluation of the management approach 36-43 - -

GRI 205:  
Anti-corruption 
2016

205-2 Communication & training about  
anti-corruption policies & procedures

36-43 - -

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions 
taken

36-43 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

36-43 - -

103-2 The management approach and its components 36-43 - -

103-3 Evaluation of the management approach 36-43 - -

GRI 415: Public 
Policy 2016

415-1 Political contributions 36-43 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

36-43 - -

103-2 The management approach and its components 36-43 - -

103-3 Evaluation of the management approach 36-43 - -

GRI 419: 
Socioeconomic 
compliance 2016

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the 
social and economic area

36-43 - -
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Innovation

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

5 - -

103-2 The management approach and its components 5, 34-35 - -

103-3 Evaluation of the management approach 5, 20-21 - -

Sustainable Supply Chain

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

50-57 - -

103-2 The management approach and its components 50-57 - -

103-3 Evaluation of the management approach 50-57 - -

GRI 204: 
Procurement 
practices 2016

204-1 Proportion of spending on local suppliers 50-57 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

50-57 - -

103-2 The management approach and its components 50-57 - -

103-3 Evaluation of the management approach 50-57 - -

GRI 308: Supplier 
environmental 
assessment 2016

308-1 New suppliers that were screened using 
environmental criteria

50-57 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

50-57 - -

103-2 The management approach and its components 50-57 - -

103-3 Evaluation of the management approach 50-57 - -

GRI 414: 
Supplier social 
assessment 2016

414-1 New suppliers that were screened using social 
criteria

50-57 - -

Environment

Energy Management

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

78-83 - -

103-2 The management approach and its components 78-83 - -

103-3 Evaluation of the management approach 78-83 - -

GRI 302: Energy 
2016

302-1 Energy consumption within the organization 78-83 - ✓

302-3 Energy intensity 78-83 - ✓

302-5 Reductions in energy requirements of products 
and services

78-83 - -
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Climate Strategy

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

72-77 - -

103-2 The management approach and its 
components

72-77 - -

103-3 Evaluation of the management approach 72-77 - -

GRI 201: Economic 
performance 2016

201-2 Financial implications and other risks and 
opportunities due to climate change

72-77 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

72-77 - -

103-2 The management approach and its 
components

72-77 - -

103-3 Evaluation of the management approach 72-77 - -

GRI 305: Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 72-77 - ✓

305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions 72-77 - ✓

305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions 72-77 - ✓

305-4 GHG emissions intensity 72-77 - ✓

Waste, Packaging & the Circular Economy 

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

92-97 - -

103-2 The management approach and its 
components

92-97 - -

103-3 Evaluation of the management approach 92-97 
102-107

- -

GRI 301: Materials 
2016

301-2 Recycled input materials used 92-97 - -

301-3 Reclaimed products & their packaging 
materials

92-97 - -

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

102-107 - -

103-2 The management approach and its 
components

102-107 - -

103-3 Evaluation of the management approach 102-107 - -

GRI 306:  
Waste 2020

306-3 Waste generated 102-107 - ✓

306-4 Waste diverted from disposal 102-107 - ✓

306-5 Waste directed to disposal 102-107 - ✓
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Water Stewardship 

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

84-91 - -

103-2 The management approach and its components 84-91 - -

103-3 Evaluation of the management approach 84-91 - -

GRI 303: Water 
and effluents 
2018

303-1 Interactions with water as a shared resource 84-91 - -

303-2 Management of water discharge-related impacts 84-91 - -

303-3 Water withdrawal 84-91 - ✓

303-4 Water discharge 84-91 - ✓

303-5 Water consumption 84-91 - ✓

Social

Corporate Consumer Accountability

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

138-143 - -

103-2 The management approach and its components 138-143 - -

103-3 Evaluation of the management approach 138-143 - -

Community Development & Partnerships

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

144-243 - -

103-2 The management approach and its components 144-243 - -

103-3 Evaluation of the management approach 144-243 - -

GRI 203: Indirect 
economic 
impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and services 
supported 144-243 - -

203-2 Significant indirect economic impacts 144-243 - -
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Disclosure Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

144-243 - -

103-2 The management approach and its components 144-243 - -

103-3 Evaluation of the management approach 144-243 - -

GRI 413: Local 
communities  
2016

413-1 Operations with local community engagement, 
impact assessments, and development programs

144-243 - ✓

Human Capital Development

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

122-131 - -

103-2 The management approach and its components 122-131 - -

103-3 Evaluation of the management approach 122-131 - -

GRI 404: 
Training and 
education 2016

404-1 Average hours of training per year per employee 122-131 - ✓

404-2 Programs for upgrading employee skills and 
transition assistance program

122-131 - -

404-3 Percentage of employees receiving regular 
performance and career development reviews

122-131 - ✓

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

122-131 - -

103-2 The management approach and its components 122-131 - -

103-3 Evaluation of the management approach 122-131 - -

GRI 405: 
Diversity 
and equal 
opportunity 
2016

405-1 Diversity of governance bodies and employees 122-131 - -

Talent Attraction & Retention

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

122-131 - -

103-2 The management approach and its components 122-131 - -

103-3 Evaluation of the management approach 122-131 - -

GRI 401: 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and employee turnover 122-131 - -
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Disclosure Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Employee Wellbeing

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

110-115 - -

103-2 The management approach and its 
components

110-115 - -

103-3 Evaluation of the management approach 110-115 - -

GRI 403: 
Occupational 
health and safety 
2018

403-1 Occupational health and safety management 
system

110-115 - -

403-2 Hazard identification, risk assessment, and 
incident investigation

110-115 - -

403-3 Occupational health services 110-115 - -

403-4 Worker participation, consultation, and 
communication on occupational health and safety

110-115 - -

403-5 Worker training on occupational health and 
safety

110-115 - -

403-6 Promotion of worker health 110-115 - -

403-7 Prevention and mitigation of occupational 
health and safety impacts directly linked by 
business relationships

110-115 - -

403-8 Workers covered by an occupational health 
and safety management system

110-115 - ✓

403-9 Work-related injuries 110-115 - ✓

403-10 Work-related ill health 110-115 - ✓

Human Rights

GRI 103: 
Management 
approach 2016

103-1 Explanation of the material topic and its 
boundary

116-121 - -

103-2 The management approach and its 
components

116-121 - -

103-3 Evaluation of the management approach 116-121 - -

GRI 412: Human 
rights assessment 
2016

412-1 Operations that have been subject to human 
rights reviews or impact assessments

116-121 - -

412-2 Employee training on human rights policies or 
procedures

116-121 - -
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แบบตอบกลับรายงานิการพัฒนิาที�ยั�งยนืิของไทยเบฟ 2564

ขอบคณุท่ีให้ความสนใจในรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของไทยเบฟ 2564 ความคิดเห็นของท่านเปน็ส่ิงสำาคัญสำาหรบัเราท่ีจะชว่ยในการ
ปรบัปรงุประสิทธภิาพการทำางานโดยรวมของการพัฒนาท่ียัง่ยนืและการรายงานในอนาคต

ขอความกรณุากรอกแบบตอบกลับและส่งมมุมองของท่านมาท่ีอเีมล: info@thaibev.com

หรอืส่งจดหมายมาท่ี
สำานักพัฒนาความเปน็เลิศ
เลขท่ี 14 อาคารแสงโสม ถนนวภิาวดีรงัสิต แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900

1. หัวข้อใดท่ีเก่ียวข้องกับท่านมากท่ีสดุ* (กรณุาใส่เครือ่งหมาย   ได้มากกวา่ 1 หัวข้อ)

 ชมุชน   ผู้บรโิภค  ลกูค้า  พนักงาน  นักลงทนุ 
 องค์กรพัฒนาเอกชน  หน่วยงานกำากับดแูล  คู่ค้า  อืน่ ๆ โปรดระบ:ุ …………….......................……

2. ประสิทธภิาพในการส่ือสารความยัง่ยนืของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืเปน็อยา่งไร* 
(กรณุาให้คะแนนโดยใส่เครือ่งหมาย   เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)

   หัวข้อ   1   2   3   4   5
2.1 แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ          
2.2 ความยัง่ยนืด้านเศรษฐกิจ         
2.3 ความยัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม         
2.4 ความยัง่ยนืด้านสังคม         
2.5 อืน่ ๆ โปรดระบ:ุ ………….........………………………         

3. กรณุาให้คะแนนเน้ือหาและคณุภาพของรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืของไทยเบฟ 2564 ตามหัวข้อต่อไปน้ี  
(เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยีย่ม และ 1 หมายถึง ควรปรบัปรงุ)*

   หัวข้อ   1   2   3   4   5
3.1 ความสมดลุของเน้ือหา         
3.2 ความชดัเจนของเน้ือหา         
3.3 การเปรยีบเทียบได้กับบรษัิทอืน่         
3.4 การทำาสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืและสาระท่ีเก่ียวข้อง         
3.5 ความสมบรูณ์ของเน้ือหา         
3.6 ความถกูต้องของเน้ือหา         
3.7 ความโปรง่ใสของเน้ือหา         
3.8 โครงสรา้งและการเรยีบเรยีงเน้ือหา         
3.9 การออกแบบรปูเล่ม         

กรณุาให้ความเห็นอืน่ ๆ ต่อความยัง่ยนืและรายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื



รายงานฉบับน้ีจดัพิมพ์ด้วยหมึกท่ีไม่มีส่วนผสมจากน้ำามันปิโตรเลียม
ซึง่เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมบนกระดาษท่ีได้รบัรองมาตรฐาน FSC




