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สารจากกรรมการผูอ
้ �ำ นวยการใหญ่
ปีี 2564 เป็็นอีีกหนึ่่�งปีีที่่�ทั่่� วโลกต้้ องรัับมืือ กัั บการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด -19 รวมถึึ งสัั ญญาณเตืื อนภัั ยการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�รุุนแรงมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิต
ิ
รวมถึึงระบบเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ทุก
ุ ธุุรกิิจต้้องมีีการตื่่�นตััวและ
ปรัับกลยุุทธ์์เพื่่�อวางแผนรัับมืือ ไปพร้้อมกัับการช่่วยเหลืือซึ่่�งกััน
และกััน สำำ�หรัับไทยเบฟ ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็นแรงผลัักดัันให้้เกิิด
กลยุุทธ์์ใหม่่ทางธุุรกิิจและยัังเป็็นโอกาสให้้ได้้พิิจารณาอย่่างรอบด้้าน
ถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตยิ่่�งขึ้้�นอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�พร้้อมเผชิิญทุุกโอกาส และก้้าวข้้าม
ความท้้าทาย กัับก้้าวที่่�แข็็งแกร่่งกว่่าเดิิม เป็็นกลไกสำำ �คััญสู่่�การ
เป็็น “ผู้้�นำำ�ธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหารครบวงจรที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ในภููมิิภาคอาเซีียน” และยัังมุ่่�งมั่่�นก้้าวขึ้้�นเป็็นผู้้�นำำ�ของภููมิิภาคในด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ด้้วยการบริิหารจััดการที่่�ดีีภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามหลััก Environment, Social, Governance – ESG
โดยจากการประเมิินและพัั ฒนาแนวทางการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน
3 มิิติิอย่่างต่่อเนื่่�อง ทำำ�ให้้ไทยเบฟไม่่ได้้เป็็นแค่่องค์์กรธุุรกิิจที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสัังคม มีีศัักยภาพในการปรัับตััวต่่อสถานการณ์์ต่่าง ๆ
เท่่านั้้�น แต่่ยัง
ั ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจพร้้อมพััฒนาองค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย
ตามพัั นธกิิ จ “สร้้างสรรค์์ และแบ่่ง ปััน คุุณ ค่่ าจากการเติิ บโต” ซึ่่�ง
ปีีที่่�ผ่า่ นมา มากกว่่าความรัับผิิดชอบทางธุุรกิิจและสัังคมแล้้ว ไทยเบฟ
ยัังเป็็น “ผู้้�นำำ�” และองค์์กรต้้นแบบที่่�ดำำ�เนิินงานตามแนวทางการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมจััดโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ โดยยึึดหลัักกลยุุทธ์์
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และหลัักธรรมาภิิบาล มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ไทยเบฟน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิ จพอเพีี ยงตามแนว
พระราชดำำ�ริข
ิ องพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และได้้น้อ
้ มนำำ�พระปฐมบรมราชโองการ
ของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ
พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่�จะทรงสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด เพื่่�อประโยชน์์
สุุขของประชาชน มาเป็็นแนวทางการพัั ฒนาความยั่่�งยืืน ส่่ งผลให้้
ทุุกการตััดสิิ นใจของไทยเบฟผ่่านการพิิ จารณาอย่่างรอบคอบ
เพื่่�อให้้เกิิดผลกระทบเชิิงบวกอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อโลกและสัังคม
ในฐานะหนึ่่�งในผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหารครบวงจรที่่�มั่่�นคง
และยั่่�งยืืนในภููมิิภาคอาเซีียน ไทยเบฟยัังตั้้�งเป้้าหมายต่่อไปสู่่�การเป็็น
ผู้้�นำำ�ในระดัับโลก ส่่งผลให้้ตลอดหลายปีีที่่�ผ่่านมา เรามุ่่�งมั่่�นเดิินหน้้า
ไปสู่่�ความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในหลายด้้าน
เช่่น กำำ�หนดกลยุุทธ์์การพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน 3 มิิติิ ในด้้านการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ประกอบด้้วย มิิติิที่่� 1 การปรัับตัั ว
ตามการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ มิิติิที่่� 2 บรรเทาผลกระทบ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ โดยมีีเป้้าหมายลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาพััฒนากระบวนการผลิิต
และปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน เพิ่่�มการใช้้พลัังงานทางเลืือก
ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และพัั ฒนาผลิิตภัั ณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ �ที่่�ลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก และมิิติิที่่� 3 เสริิมสร้้างชุุมชน สะท้้อน
ให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟในการสนัับสนุุนชุุมชนท้้องถิ่่�น
รวมถึึงอนุุรัก
ั ษ์์สิ่่�งแวดล้้อมรอบพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ

นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้พััฒนาระบบการตรวจสอบและประเมิินผล
ภายในองค์์กร โดยริิเริ่่�มโครงการสำำ�คัญ
ั คืือ การจััดทำำ�รายงานการเปิิดเผย
ข้้อ มููล ทางการเงิิน ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บสภาพภููมิิอากาศ (Task Force for
Climate-Related Financial Disclosures – TCFD) ต่่อสาธารณชน และ
การทำำ�การประเมิินและจััดทำำ�รายงานปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อมอื่่�น ๆ (scope 3) เป็็นครั้้�งแรก ซึ่่�งช่่วยให้้องค์์กรมองเห็็นโอกาส
ในการตั้้�งเป้้าหมายลดการปล่่ อยก๊๊ าซเรืือนกระจกในปีีต่่ อไป รวมถึึ ง
ความสำำ�เร็็จของโครงการต่่าง ๆ ที่่�ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้ว ในรายงาน
การพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 นี้้�  ไทยเบฟยัังมีีการบริิหารจััดการ
ในประเด็็นใหม่่คืือ วอเตอร์์ฟุุตพริินต์์ (Water Footprint) การลดการ
สููญเสีียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss and Waste) รวมถึึงความ
หลากหลายทางชีีวภาพ (Biodiversity)
ในขณะเดีียวกััน แม้้ว่า่ ไทยเบฟจะเผชิิญกัับความท้้าทายจากวิิกฤตการณ์์
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเช่่นเดีี ยวกัั บธุุรกิิ จอื่่�นทั่่�วโลก รวมถึึ ง
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ส่่ งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และการดำำ�เนิินชีีวิต
ิ เรายัังได้้จัด
ั ตั้้�งศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษในสถานการณ์์
โควิิด-19 [ThaiBev COVID-19 Situation Room (TSR)] เพื่่�อเป็็นศููนย์์กลาง
ในการติิดตามข่่าวสาร และดำำ�รงความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ให้้สามารถผลิิต
และจััดส่่งสิินค้้าได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง เพีียงพอกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค
แม้้ในสถานการณ์์ ล็็ อกดาวน์์ รวมถึึ งประสานความช่่วยเหลืื อไปยััง
หน่่วยงานสาธารณสุุข บุุคลากรทางการแพทย์์ คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
และพนัักงานทุุกระดัับทั่่�วประเทศ รวมถึึงการช่่วยเหลืือประชาชน และ
สัังคมโดยรวมทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อก้้าวข้้าม
สถานการณ์์โควิิด-19 ไปด้้วยกััน
แม้้การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 จะส่่งผลกระทบในเชิิงลบ แต่่ไทยเบฟ
ยัังค้้นพบโอกาสในการพัั ฒนานวััตกรรมเทคโนโลยีีใหม่่ในการปรัับปรุุง
ระบบการกระจายสิินค้้า และให้้ความสำำ�คััญกัับการดููแลความปลอดภััยของ
พนัักงาน ด้้วยการเพิ่่�มมาตรการคุ้้�มครองสุุขภาพตลอดจนความเป็็นอยู่่�
ของพนัักงานมากยิ่่�งขึ้้�น
ไทยเบฟพร้้อมรัับมืือกัับทศวรรษแห่่งความท้้าทายนี้้�ด้้วยความมุ่่�งมั่่�น
และมุ่่�งเน้้นนโยบายการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปพร้้อมกัั บความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม ภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาล เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (SDGs) และจากสถานการณ์์
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ รวมถึึงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ที่่�ทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คััญ ทำำ�ให้้ได้้เห็็นว่่า ภาคธุุรกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
มีีความสััมพัันธ์์และเชื่่�อมโยงกััน ผมขอขอบคุุณพนัักงาน คู่่�ค้้า พัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน สำำ�หรัับพลัังกายพลัังใจที่่�รวมกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว
และความทุ่่�มเทอุุตสาหะ ที่่�ทำำ�ให้้ไทยเบฟก้้าวสู่่�ความสำำ�เร็็จตามแนวทาง
วิิสััยทััศน์์ และบรรลุุเป้้าหมายตามพัันธกิิจขององค์์กร

ฐาปน สิิ ริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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สารจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริิษััทไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) มุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนและส่่งเสริิม
กิิจกรรมด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
(“ไทยเบฟ”) โดยคำำ�นึึงถึึงความรัับผิิดชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัั งคม และ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล (Environment, Social, Governance – ESG)
และการช่่วยเหลืือสัั งคมอย่่างยั่่�งยืืน ไปพร้้อมกัับการดููแลใส่่ ใจในสุุขภาพ
และส่่งเสริิมสวััสดิิภาพของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วน
คณะกรรมการฯ เชื่่�อว่่า ภาคเอกชนมีีส่่วนสำำ�คััญในการร่่วมพััฒนาสัังคมให้้ดีีขึ้้�น ซึ่่�งในการกำำ�หนดกลยุุทธ์์และการสร้้างมููลค่่าทางธุุรกิิจ
ไทยเบฟตระหนัักและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล (ESG) เป็็นหลัักการทำำ�งาน
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในสถานการณ์์ท่่ามกลางความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจที่่�เกิิดจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ คณะกรรมการฯ จึึงให้้การสนัับสนุุนคณะกรรมการบริิหารด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงอย่่างเต็็มที่่�ในการกำำ�หนด
แนวคิิดริิเริ่่�มเพื่่�อการพััฒนาความยั่่�งยืืนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และภายใต้้หลัักธรรมาภิิบาลเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังมีีการดำำ�เนิินโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�มีีความเชื่่�อมโยงกัับสภาพภููมิิอากาศ คณะกรรมการฯ จึึงสนัับสนุุน
ให้้มีก
ี ารจััดทำำ�รายงานการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (TCFD) ฉบัับแรกของไทยเบฟ เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจ
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนถึึงความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศ รวมถึึงวิิธีจั
ี ด
ั การความเสี่่�ยงดัังกล่่าว
คณะกรรมการฯ ได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงตามแนวพระราชดำำ�ริข
ิ องพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร และได้้น้อ
้ มนำำ�พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทร
มหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่�จะทรงสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด เพื่่�อประโยชน์์สุข
ุ ของประชาชน มาใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั ิในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีความต่่อเนื่่�องมาเกืือบ 2 ปีี
คณะกรรมการฯ ได้้สนัับสนุุนให้้ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนทุุกภาคส่่วนในการขัับเคลื่่�อนมาตรการต่่าง ๆ และประสานความช่่วยเหลืือไปยััง
หน่่วยงานสาธารณสุุข บุุคลากรทางการแพทย์์ และประชาชนทั่่�วประเทศ รวมไปถึึงคู่่�ค้้า พัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ และพนัักงานในทุุกระดัับ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
คณะกรรมการฯ ได้้กำำ�กัับดููแลและกำำ�หนดแนวทางให้้คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้ธุรุ กิิจมีีความคล่่องตััวและ
พร้้อมรัับมืือกัับทุุกวิิกฤต ห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานมีีความมั่่�นคงปลอดภััย โดยการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดของไทยเบฟยัังยึึดมั่่�นรัักษาคุุณค่่าของไทยเบฟ
เพื่่�อประโยชน์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ซึ่่�งคณะกรรมการฯ ยัังได้้รับ
ั การรายงานวััตถุุประสงค์์ เป้้าหมาย แนวคิิดริิเริ่่�ม
อุุปสรรค ความคืืบหน้้า และความสำำ �เร็็จในการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนจากคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
รวมถึึงคณะผู้้�บริิหารของไทยเบฟอยู่่�อย่่างสม่ำำ�เสมอ ขณะเดีียวกัันคณะกรรมการฯ ได้้ประเมิินผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของคณะผู้้�บริิหารด้้วย
ความโปร่่งใส โดยพิิจารณาจากผลการดำำ�เนิินโครงการด้้านความยั่่�งยืืนที่่�สำำ�เร็็จด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจและเป็็นไปตามเป้้าหมาย
คณะกรรมการฯ มุ่่�งมั่่�นในการบริิหารธุุรกิิจอย่่างโปร่่งใส มีีการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับธุุรกิิจของไทยเบฟต่่อผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วนอย่่างเปิิดเผยและชััดเจน การเปิิดเผยข้้อมููลในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและในรายงานประจำำ�ปีข
ี องไทยเบฟมีีความสอดคล้้อง
กัับความมุ่่�งมั่่�นดัังกล่่าว รายงานฉบัับนี้้�ยัังได้้กล่่าวถึึงความพยายามอย่่างต่่อเนื่่�องของไทยเบฟในการดำำ�เนิินการตามหลัักธรรมาภิิบาล
ที่่�มีีการบริิหารจััดการที่่�ดีีทั้้�งในด้้านการบริิหารความเสี่่�ยง และแนวทางปฏิิบัติ
ั ิด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม นอกจากนี้้�ยัังส่่งเสริิมให้้เกิิดความร่่วมมืือ
ของไทยเบฟกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้มีค
ี วามแข็็งแกร่่งอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อผลัักดัันให้้เกิิดประโยชน์์ด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ
ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ
คณะกรรมการฯ มีีความมุ่่�งหวัังเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะแจ้้งความคืืบหน้้าให้้ท่่านทราบต่่อไป
คณะกรรมการ
บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน)

STABLE & SUSTAINABLE
ASEAN LEADER

ไทยเบฟน้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงตามแนวพระราชดำำ�ริ ิ
ในพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร และได้้น้อ
้ มนำำ�พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็็จ
พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
ที่่�จะทรงสืืบสาน รัักษา และต่่อยอด เพื่่�อประโยชน์์สุข
ุ ของประชาชน ในการขัับเคลื่่�อน
กลยุุทธ์์และการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน สร้้างศัักยภาพและความพร้้อมที่่�จะ
ขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�บริิษััทเครื่่�องดื่่�มและอาหารที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน
ในภููมิภ
ิ าคอาเซีียน ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักธรรมาภิิบาล มีีการบริิหาร
จััด การที่่�ดีี และการช่่วยเหลืื อสัั ง คมอย่่า งต่่ อ เนื่่�อง สอดคล้้ อ งกัั บแนวทาง
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ และ “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่า
จากการเติิบโต” ร่่วมกัับเครืือข่่ายพัั นธมิิตรทุุกภาคส่่ วนตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
“เพื่่�อสร้้างประโยชน์์อย่่างสููงสุุดให้้กัับสัังคม”
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ความสำำ�เร็็จของไทยเบฟในการรัับมืือ
กัับการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
99% ของพนัักงานไทยเบฟทั้้�งหมด และ
100% ของพนัักงานที่่�ได้้ทำ�ำ แบบสำำ�รวจถึึงความประสงค์์ในการรัับวััคซีีน
ได้้รับ
ั การฉีีดวััคซีีนโรคโควิิด-19 อย่่างน้้อยหนึ่่�งเข็็ม

98% ของบุุคลากรกลุ่่�มไทยเบฟ หรืือมากกว่่า 43,000 คน
ใช้้แอปพลิิเคชััน Beverest Life เป็็นประจำำ�ทุก
ุ วัันในการรายงานตััว
และทำำ�การประเมิินตนเองเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19

100% ของพนัักงานและคู่่�ค้้าในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงด้้านโรคโควิิด-19
ได้้รับ
ั การตรวจหาเชื้้�อด้้วยวิิธีี RT-PCR หรืือ ATK

บุุคลากรทางการแพทย์์ คู่่�ค้า้ และบุุคลากรกลุ่่�มไทยเบฟ
คน ได้้รับ
ั การทำำ�ประกัันโรคโควิิด-19

> 324,000

บริิจาคและส่่งมอบแอลกอฮอล์์ 72% มากกว่่า

1.4 ล้้านลิิตร

9.3 ล้้านชิ้้�น
และหน้้ากาก N95 มากกว่่า 240,000 ชิ้้�น
หน้้ากากอนามััยมากกว่่า

ให้้กับ
ั บุุคลากรทางการแพทย์์ทั่่�วประเทศ

นำำ�วิธี
ิ ป
ี ฏิิบัติ
ั ด้
ิ า้ นโรคโควิิด-19 สำำ�หรัับบุุคลากรกลุ่่�มไทยเบฟและลููกค้้า
มาดำำ�เนิินการอย่่างเคร่่งครััดที่่�ร้้านอาหารมากกว่่า

600 แห่่งทั่่�วประเทศ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกีย
่ วกับรายงานฉบับนี้
บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) ยัังคงเดิินหน้้าขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรด้้วยความแข็็งแกร่่ง และด้้วยวิิสััยทััศน์์
ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในมิิติิของ ESG จะเห็็นได้้อย่่างชััดเจนว่่า
ไทยเบฟทำำ�สำำ�เร็็จตามเป้้าที่่�ตั้้�งไว้้ โดยหนึ่่�งในความสำำ�เร็็จที่่�ภาคภููมิคื
ิ อ
ื
ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มระดัับโลก
(DJSI) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 (2561-2564) ไทยเบฟยัังคงเดิินหน้้าพััฒนา
องค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�องและพร้้อมต่่อยอดความสำำ�เร็็จด้้วยวิิสััยทััศน์์
PASSION 2025 ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายใหม่่ที่่�จะเน้้นย้ำำ�สถานะการเป็็น
ผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนของไทยเบฟได้้อย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน
ไทยเบฟจััดทำำ�รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับแรกขึ้้�นในปีี 2555
โดยปีีนี้้�นัับเป็็นรายงานการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับที่่� 8 ซึ่่�งจััดทำำ�ขึ้้�น
ตามหลัักเกณฑ์์ในแบบหลัักของกรอบการรายงานความยั่่�งยืืนสากล
Global Reporting Initiative (GRI) และการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures – TCFD) ไทยเบฟใช้้แนวทางการรายงานของ
Integrated Reporting (IR) ซึ่่�งเป็็นรายงานความยั่่�งยืืนแบบบููรณาการ
ที่่�แสดงถึึงผลการดำำ�เนิินงานและการสร้้างคุุณค่่าแก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกลุ่่�มต่่าง ๆ แบบองค์์รวม
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมีีเจตนารมณ์์และวััตถุุประสงค์์ในการจััดทำำ�รายงานเพื่่�อเป็็นช่่องทางการสื่่�อสารสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
ทางธุุรกิิจต่่อผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย พร้้อมทั้้�งนำำ�เสนอกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ขององค์์กร โดยไทยเบฟและบริิษัท
ั ในกลุ่่�มไทยเบฟ (“กลุ่่�มไทยเบฟ”) ได้้น้อ
้ มนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงของ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร มาปฏิิบัติ
ั ิใช้้เป็็นแนวทางในการพััฒนา
ความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกำำ�หนดหััวข้้อและเนื้้�อหาบนพื้้�นฐานการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ครอบคลุุมสาระสำำ�คัญ
ั   4 ด้้าน ได้้แก่่
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม ศิิลปวััฒนธรรม และเศรษฐกิิจ สร้้างความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ (UN SDGs) 17 ข้้อ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�ได้้จัด
ั ทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อนำำ�เสนอ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจของกลุ่่�มไทยเบฟที่่�เป็็นไปตามแนวทางการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนและได้้รับ
ั การตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านการเงิินปีี 2564 ผ่่านการสอบบััญชีีจากผู้้�สอบบััญชีี บริิษััท
เคพีีเอ็็มจีี ภูมิ
ู ไิ ชย สอบบััญชีี จำ�กั
ำ ัด หรืือ KPMG โดยรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีได้้แสดงไว้้ในรายงานประจำำ�ปีี 2564 ของ
ไทยเบฟ ส่่วนการตรวจสอบผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้านการฝึึกอบรมพนัักงาน ด้้านอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
ของไทยเบฟ ได้้รับ
ั การตรวจสอบความถููกต้้องและให้้ความ
เชื่่�อมั่่�นจากบริิษัท
ั Lloyd's Register International (Thailand)
Limited ซึ่่�งเอกสารการรัับรองความน่่าเชื่่�อถืือของข้้อมููลแสดง
อยู่่�ในหััวข้้อการรัับรองจากหน่่วยงานภายนอกในรายงานฉบัับนี้้�

ขอบเขตการรายงาน
ข้้อมููลที่่�นำำ�เสนอในรายงานนี้้�เป็็นข้้อมููลในปีีงบประมาณ 2564 โดย
ครอบคลุุมกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟในประเทศไทยและต่่างประเทศ เพื่่�อ
สะท้้อนการเติิบโตทางธุุรกิิจของไทยเบฟและนำำ�เสนอแผนการ
ขัับเคลื่่�อนเป้้าหมายการดำำ�เนิินธุุรกิิจไปสู่่�วิิสัย
ั ทััศน์์ PASSION 2025
รวมถึึงรายงานประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคมครอบคลุุมช่่วงเวลา 12 เดืือน จากเดืือนตุุลาคม 2563 ถึึง
เดืือนกัันยายน 2564 โดยรวบรวมข้้อมููลจากโรงงานผลิิต 42 แห่่ง
ได้้แก่่ โรงงานสุุรา 27 แห่่ง (19 แห่่งในประเทศไทย 6 แห่่งใน
สหราชอาณาจัักร และ 2 แห่่งในประเทศเมีียนมา) โรงงานเบีียร์์ 3 แห่่ง
ในประเทศไทย โรงงานผลิิตเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ 11 แห่่ง
ในประเทศไทย โรงงานผลิิตอาหาร 1 แห่่งในประเทศไทย และข้้อมููล
จากศููนย์์กระจายสิินค้้า 11 แห่่งในประเทศไทย

ไทยเบฟจััดทำำ�รายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนฉบัับนี้้�ทั้้�งภาษาไทยและภาษา
อัังกฤษ และเผยแพร่่ในเว็็บไซต์์ของไทยเบฟ sustainability.thaibev.com
หากมีีข้อ
้ เสนอแนะหรืือข้้อสงสััยประการใด สามารถติิดต่่อคณะทำำ�งาน
พััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจได้้ทาง sustainability@thaibev.com
หรืือแสดงความคิิดเห็็นเพิ่่�มเติิมโดยใช้้แบบฟอร์์มที่่�แนบท้้ายรายงาน
ฉบัับนี้้� ไทยเบฟมีีความยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่�งที่่�จะพิิจารณาข้้อเสนอแนะ
ดัังกล่่าวและนำำ�ไปปรัับปรุุงคุุณภาพของรายงานต่่อไป
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เกี่ยวกับไทยเบฟ

เกีย
่ วกับไทยเบฟ
ไทยเบฟมีีสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ตั้้�งอยู่่�ที่่�กรุุงเทพมหานคร ประเทศไทย และเป็็นผู้้�ผลิิต
เครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�ในอาเซีียน ประกอบด้้วย 4 กลุ่่�มธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ สุรุ า เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และอาหาร ในรายงานการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
ไทยเบฟได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม
อย่่างต่่อเนื่่�อง สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาความยั่่�งยืืน และรวมถึึงการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงที่่�เป็็นกุุญแจสำำ�คัญ
ั สู่่�ความสำำ�เร็็จโดยรวมขององค์์กร
ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโตให้้กับ
ั
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและสัังคม ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิกใน
ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices หรืือ DJSI)
ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่ (DJSI Emerging Markets) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 และ
เป็็นสมาชิิกกลุ่่�มดััชนีีโลก (DJSI World) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5 และความสำำ�เร็็จด้้าน
ความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564 คืือ การที่่�ไทยเบฟเป็็นบริิษััทแรกในอาเซีียนที่่�ได้้รับ
ั
การคััดเลืือกให้้เป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม DJSI ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นและใส่่ใจในการพััฒนาความยั่่�งยืืนขององค์์กรอย่่างต่่อเนื่่�อง

ยุโรป

เอเชีย

อเมริกาเหนือ

แอฟริกา

กลุม
่ บริษท
ั ไทยเบฟ

ออสเตรเลีย

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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วิิสััยทััศน์์องค์์กร

สิินค้้าและบริิการ

วิิสััยทััศน์์องค์์กรคืือ การเป็็นผู้้�นำำ�ที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนของอาเซีียน
ในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหาร

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”) เป็็นบริิษััทผู้้�ผลิิต
และจััดจำำ�หน่่ายเครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�ของเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และเป็็น
บริิษััทเครื่่�องดื่่�มที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในประเทศไทย วิิสััยทััศน์์ขององค์์กรคืือ
การเป็็นผู้้�นำำ�ในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหารของอาเซีียนที่่�มีีความเป็็นเลิิศ
ทางการพาณิิชย์์ การพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง และการยกระดัับ
ภาพลัักษณ์์สิินค้้า และความเป็็นมืืออาชีีพ

พัันธกิิจของเรา
พัันธกิิจของเราคืือ การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการ
เติิบโต โดยมอบคุุณค่่าที่่�สำำ�คัญ
ั 6 ประการ  
•
•
•
•
•
•

 อบผลิิตภััณฑ์์คุณ
ม
ุ ภาพสููงสุุดให้้ลูก
ู ค้้าทุุกกลุ่่�ม
ตอบสนองความต้้องการของผู้้�แทนจำำ�หน่่ายโดยให้้บริิการ
อย่่างมืืออาชีีพ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั เรื่่�องผลตอบแทนจากการลงทุุนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น
ด้้วยการเติิบโตของรายได้้และผลกำำ�ไรที่่�มั่่�นคงและต่่อเนื่่�อง
เป็็นแบบอย่่างในด้้านความเป็็นมืืออาชีีพ ความโปร่่งใส และ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยหลัักธรรมาภิิบาล
มอบความไว้้วางใจ อำำ�นาจ และรางวััลแก่่พนัักงาน เพื่่�อสร้้าง
ความร่่วมรัับผิิดชอบ
สร้้างประโยชน์์ให้้แก่่สัังคม

PASSION 2025
PASSION 2025 คืือ แผนการดำำ�เนิินงานในช่่วง 5 ปีีข้า้ งหน้้าของ
กลุ่่�มธุุรกิิจ ด้้วยแผนทรานส์์ฟอร์์เมชั่่�นภายใต้้ 3 แนวทางหลััก
BUILD
(สรรสร้้างความสามารถ)
คืือ สรรสร้้างความสามารถและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ
STRENGTHEN
(เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง)
คืือ เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของธุุรกิิจหลััก เพื่่�อความเป็็น
ผู้้�นำำ�ของตลาด
UNLOCK
(สุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ)
คืือ นำำ�ศัักยภาพของไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�มาก่่อให้้เกิิดมููลค่่าสููงสุุด

ในปีี 2549 ไทยเบฟได้้จดทะเบีียนในตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
(Singapore Exchange Mainboard) และในปีี 2555 ไทยเบฟได้้ทำำ�การ
ขยายธุุรกิิจออกไปนอกประเทศไทยด้้วยการเข้้าครอบครองกิิจการ
ของบริิษััทเฟรเซอร์์แอนด์์นีฟ
ี  จำำ�กััด (Fraser and Neave, Limited)
องค์์กรชั้้�นนำำ�ที่่�มีต
ี ราสิินค้้าเครื่่�องดื่่�มชั้้�นนำำ�มากมาย ในปีี 2560 ไทยเบฟ
เพิ่่�มความแข็็งแกร่่งในระดัับภููมิิภาคด้้วยการเข้้าครอบครองหุ้้�นใน
แกรนด์์รอยััลกรุ๊๊�ป (Grand Royal Group – GRG) ผู้้�ผลิิตวิิสกี้้�รายใหญ่่
ที่่�สุุดในเมีียนมา และไซ่่ง่อ
่ นเบีียร์์-แอลกอฮอล์์-เบฟเวอเรจ (Saigon
Beer-Alcohol-Beverage Corporation, SABECO) ผู้้�ผลิิตเบีียร์์ชั้้�นนำำ�
ในเวีียดนาม ซึ่่�งทำำ�ให้้ไทยเบฟเป็็นผู้้�ผลิิตเบีียร์์รายใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในแง่่ของ
ปริิมาณในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
ปััจจุุบัน
ั  ธุุรกิิจของไทยเบฟประกอบไปด้้วยสี่่�ธุุรกิิจหลััก ได้้แก่่ สุรุ า เบีียร์์
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และอาหาร ในประเทศไทย บริิษััทดำำ�เนิินการ
ผลิิตผ่่านโรงกลั่่�นสุุรา 19 แห่่ง โรงผลิิตเบีียร์์ 3 แห่่ง และโรงงานผลิิต
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ 21 แห่่ง และได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากเครืือข่่าย
การจััดจำำ�หน่่ายกว่่า 500,000 จุุดขาย ไทยเบฟมีีผลิิตภััณฑ์์จำ�ำ หน่่าย
ในกว่่า 90 ประเทศ โดยมีีโรงงานผลิิต 5 แห่่งในสกอตแลนด์์ ที่่�มีชื่่�
ี อเสีียง
ในการผลิิตสกอตช์์วิส
ิ กี้้�แบบซิิงเกิ้้�ลมอลต์์ อาทิิ Balblair Old Pulteney
และ Speyburn โรงงานผลิิต 2 แห่่งในเมีียนมา และโรงกลั่่�นสุุรา 1 แห่่ง
ในประเทศจีีนที่่�ผลิิตสุุราชื่่�อดััง Yulinquan    
ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มสุุราที่่�มีีชื่่�อเสีียงของไทยเบฟ ได้้แก่่ รวงข้้าว หงษ์์ทอง
เบลนด์์ 285 แสงโสม และแม่่โขง รวมถึึงวิิสกี้้� Grand Royal อัันโด่่งดััง
ของ GRG ขณะที่่�ตราสิินค้้าเบีียร์์ช้า้ งที่่�ถืือเป็็นตราสิินค้้าหลัักของบริิษััท
เป็็นหนึ่่�งในเบีียร์์ไทยที่่�เป็็นที่่�รู้้�จัักมากที่่�สุุดทั้้�งในและต่่างประเทศ ขณะที่่�
เบีีย ร์์ไซ่่ง่่อ นและ 333 ของ SABECO เป็็นตราสิิ นค้้ า เบีียร์์ที่่� ขายดีี
ในประเทศเวีียดนาม ตราสิินค้้าเครื่่�องดื่่�มที่่�ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ชั้้�นนำำ�ของ
ไทยเบฟ ได้้แก่่ ชาเขีียวโออิิชิิ เอสโคล่่า และน้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล รวมถึึงเครื่่�องดื่่�ม
อััดลม F&N และเครื่่�องดื่่�มไอโซโทนิิค 100Plus บริิษััทยัังดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่�น และธุุรกิิจอาหารพร้้อมปรุุงและพร้้อมรัับประทาน
ผ่่านทางบริิษััทย่่อย บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ไทยเบฟทำำ�การ
เร่่งขยายธุุรกิิจอาหารด้้วยการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทย่่อย Food of
Asia และการซื้้�อแฟรนไชส์์ของ KFC ตราสิินค้้าร้้านอาหารแบบให้้บริิการ
อย่่างรวดเร็็ว (Quick Service Restaurant) ที่่�มีีชื่่�อเสีียงที่่�สุุดในประเทศไทย
ไทยเบฟเป็็นหนึ่่�งใน 10 บริิษััทที่่�ใหญ่่ที่่�สุด
ุ ในตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์
ด้้วยมููลค่่าตามราคาตลาดและดััชนีีตลาดหุ้้�น Straits Times Index
บริิษััทยัังได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิกในดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวน์์โจนส์์
(Dow Jones Sustainability Indices หรืือ DJSI) ในกลุ่่�มตลาดเกิิดใหม่่
และกลุ่่�มดััชนีีโลก
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ตัวเลขชีว้ ด
ั ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

ตััวเลขชี้้�วััดประสิิทธิิภาพ
ในการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำ�ปี 2564 ของไทยเบฟ

ปี 2564

รายได้รวม (ประจำ�ปี)

245,559

ล้านบาท

ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564 ระยะเวลา 12 เดือน

75%

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

25%

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ

ปี 2563

รายได้รวม (ประจำ�ปี)

259,392

ล้านบาท

ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ระยะเวลา 12 เดือน

74%

สัดส่วนรายได้
จากประเทศไทย

26%

สัดส่วนรายได้
จากต่างประเทศ
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กำ�ไร (ล้านบาท)

ยอดขาย (ล้านบาท)
300,000

253,481

240,543

150,000

30,000

26,065

27,339

2563

2564

178,620

169,060

2563

2564

15,000

0

2563

2564

เงินปันผลประจำ�ปี (ล้านบาท)

0

ต้นทุนขาย (ล้านบาท)

30,000

300,000

15,000

0

11,553

12,559

2563

2564

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท)

150,000

0

ภาษีเงินได้นิติบค
ุ คล (ล้านบาท)

30,000

30,000
20,008

19,447

15,000

15,000
6,866

0

2563

2564

อัตราส่ วนหนี้สินต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น

0

4,634

2563

2564

อัตราผลตอบแทนต่อส่ วนของผู้ถือหุ้น

2563

2564

2563

2564

1.42

1.25

15.81%

14.04%

หมายเหตุ
1.	การสร้างและปันส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจประกอบด้วยรายได้ (อ้างอิง GRI 201-1: Revenues) ต้นทุนขาย (อ้างอิง GRI 201-1: Operating Costs) ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์
ของพนักงาน (อ้างอิง GRI 201-1: Employee Wages and Benefits) ภาษีเงินได้นต
ิ บ
ิ ค
ุ คล (อ้างอิง GRI 201-1: Payments to Government) และเงินปันผลประจำ�ปี (อ้างอิง
GRI 201-1: Payments to Providers of Capital)
2.	ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงานซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย คือ จำ�นวน 5,388 ล้านบาท ในช่วงเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564 และจำ�นวน 5,511 ล้านบาท
ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 - เดือนกันยายน 2563 ภาษีสรรพสามิตจ่ายให้รฐั บาลเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขายด้วย
3.	รายได้จ�ำ แนกตามเขตภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ตามงบการเงินของบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำ�หรับปีนี้
สิน
้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2564
4.	เงินปันผลประจำ�ปีสำ�หรับผูถ
้ อ
ื หุน
้ ของบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืน
ของไทยเบฟ
ไทยเบฟก้้าวขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน
พร้้อมทั้้�งสร้้างผลกระทบในเชิิงบวกต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัั งคมโดยรวม
บริิษััทได้้น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียงของพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร พร้้อมทั้้�ง
ยึึดถืือเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ 17 ประการ และ
เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (UN Global Compact)

ความสำ�เร็จด้านความยัง
่ ยืน

20

ความสำ�เร็จด้านความยัง
่ ยืนที่สำ�คัญในปี 2564
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แนวทางการพัฒนาความยัง
่ ยืนของไทยเบฟ

24

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของไทยเบฟ

34

การกำ�กับดูแลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

36

ไทยเบฟกับโรคโควิด-19

44

การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

50

การบริหารความเสี่ยง

58

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

64

และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ความสำ�เร็จด้านความยัง่ ยืน
ไทยเบฟก้้าวขึ้้�นมาเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหารครบวงจรในภููมิภ
ิ าคอาเซีียน
และยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทุุกข้้อ อัันครอบคลุุม
ถึึงผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ วิิสัย
ั ทััศน์์ 2020 ของบริิษัท
ั
ที่่�มุ่่�งเน้้นนโยบายสร้้างความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม ช่่วยผลัักดัันให้้
ไทยเบฟได้้รับ
ั รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จมากมายตลอด 7 ปีีที่่�ผ่า่ นมา (2558-2564)
สิ่่�งที่่�ถืือเป็็นความสำำ�เร็็จสำำ�คัญ
ั คืือ การที่่�ไทยเบฟได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นสมาชิิกในดััชนีี
ความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow Jones Sustainability Indices หรืือ DJSI) ในกลุ่่�ม
ตลาดเกิิดใหม่่ (DJSI Emerging Markets) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 และกลุ่่�มดััชนีีโลก
(DJSI World) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5 ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ไทยเบฟยัังเป็็นบริิษััทในภููมิภ
ิ าค
อาเซีียนรายเดีียวที่่�ได้้รับ
ั คััดเลืือกเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มระดัับโลก
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4 ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการ
พััฒนาความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้เปิิดตััววิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ที่่�เน้้นย้ำำ�ถึึงความมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟที่่�จะแข็็งแกร่่งขึ้้�นกว่่าที่่�ผ่่านมา แม้้จะมีีผลกระทบ
จากการแพร่่ระบาดของไวรััสโคโรนา ไทยเบฟจะเดิินหน้้าเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นการพััฒนาความยั่่�งยืืนต่่อไป ท่่ามกลางความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอยู่่�เสมอ
ในธุุรกิิจระดัับโลก ไทยเบฟปรัับตััวและพััฒนาวิิธีก
ี ารดำำ�เนิินงานเพื่่�อที่่�จะรัักษาสถานะผู้้�นำำ�เอาไว้้ต่อ
่ ไป
ไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนรวม 90 (จากคะแนนเต็็ม 100) ในอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�มจากการประเมิินความยั่่�งยืืนขององค์์กรทั่่�วโลกของ S&P
ประจำำ�ปีี 2564 ซึ่่�งถืือเป็็นคะแนนที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ในโลก นัับเป็็นปีีที่่� 4 ที่่�ไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนสููงที่่�สุุดทั่่�วโลกในอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
การประเมิินความยั่่�งยืืนขององค์์กรทั่่�วโลกของ S&P ประจำำ�ปีี 2564 จากการวิิเคราะห์์องค์์กรต่่าง ๆ ทั่่�วโลก ผ่่านเกณฑ์์การพััฒนาความยั่่�งยืืน
30 ประเภท ครอบคลุุม 3 มิิติิ (ESG): การกำำ�กัับดููแลและเศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม
ในมิิติด้
ิ า้ นการกำำ�กับ
ั ดููแลและเศรษฐกิิจ ไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนสููงสุุดในอุุตสาหกรรมที่่� 91 (จากคะแนนเต็็ม 100) ซึ่่�งครอบคลุุมความยั่่�งยืืนด้้าน
ที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั อาทิิ การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน การบริิหารและจััดการความเสี่่�ยง และการจััดการด้้านนวััตกรรม ซึ่่�งไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนเต็็ม 100
(จากคะแนนเต็็ม 100) ซึ่่�งถืือเป็็นคะแนนสููงสุุดในอุุตสาหกรรม ในมิิติสิ่่�
ิ งแวดล้้อม 7 จาก 13 ด้้านที่่�ถููกประเมิิน ไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนสููงสุุดในด้้าน
การบริิหารความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับน้ำำ� ด้้านบรรจุุภััณฑ์์ และการรายงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ในมิิติิสัังคม ซึ่่�งครอบคลุุมด้้านความปลอดภััยและ
อาชีีวอนามััย สิิทธิิมนุุษยชน การดููแลและรัักษาผู้้�มีีความสามารถ และการเป็็นองค์์กรที่่�ดีี และการตอบแทนกลัับสู่่�สัังคม จากการประเมิิน 7 ด้้านหลััก
ไทยเบฟได้้รับ
ั คะแนนสููงสุุด 91 (จากคะแนนเต็็ม 100)
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ผูน
สมาชิ
้ ำในอุ
กดัตชสาหกรรม
นี
เครืม
กลุ
่ �อตลาดเกิ
ดังดื
ชนี�มโลก
ของโลก*
ดใหม่

สมาชิ
ผู
น
้ ำในอุ
ก ตสาหกรรม
เครืม
กลุ
่ �อดังดื
ชนี�มโลก
ของโลก*

ป�
ติดต่อกัน

ผูน
้ ำในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�มของโลก*

ป�
ติดต่อกัน

ป�
ติดต่อกัน

*ตามรายงานประจำ�ปี

รางวััลการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ปีี 2564
•	
บริิษัท
ั สุุรากระทิิงแดง (1988) จำำ�กัด
ั
รางวััลอุุตสาหกรรมดีีเด่่น
ประเภทอุุตสาหกรรมศัักยภาพ
พิิธีม
ี อบรางวััลอุุตสาหกรรม
ประจำำ�ปีี 2563  

•	
บมจ.เสริิมสุุข โรงงานชลบุุรีี
รางวััลเหรีียญเงิินประเภท
Kaizen Suggestion จาก
Thailand Kaizen Award 2020

•	
บจ.ธนภัักดีี

รางวััลเหรีียญทองแดง
ประเภท Genba Kaizen จาก
Thailand Kaizen Award 2020

•	Inver House

รางวััลวิิธีก
ี ารทำำ�งานดีีเด่่น
ประเภทประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
ในการกลั่่�น จาก Scotch Whisky
Association (SWA)

•	โรงงานเบีียร์์คอสมอส

รางวััลชนะเลิิศ ประเภทการใช้้
และเทคโนโลยีีถ่า่ นหิินสะอาด
จาก ASEAN Energy Awards

•	โรงงานเบีียร์์คอสมอส

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสอง ประเภท
พลัังงานหมุุนเวีียน
จาก ASEAN Energy Awards

รางวััลการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ด้้านสัังคม ปีี 2564
•

เสริิมสุุข โรงงานสุุราษฎร์์ธานีี

รางวััลสถานประกอบกิิจการต้้นแบบดีีเด่่น
ของกระทรวงแรงงาน

ไทยเบฟ
•	
สถานประกอบกิิจการดีีเด่่นด้้านแรงงานสััมพัันธ์์
และสวััสดิิการแรงงาน ระดัับประเทศ ประจำำ�ปีี 2563
ของกระทรวงแรงงาน
เสริิมสุุข
•	
โล่่รางวััลด้้านองค์์กรที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ของกรมโรงงานอุุตสาหกรรม
กระทรวงอุุตสาหกรรม
•	
Grand Royal Group International
เหรีียญทองประเภท Best Career Advancement
Program, เหรีียญทองประเภท Best Use of
Rewards and Recognition, เหรีียญทองประเภท
Most Effective Recruitment Strategy for Talent
Attraction, เหรีียญเงิินประเภท Best Learning
and Development Program และเหรีียญเงิิน
ประเภท Best CSR for Community Engagement
ของ Myanmar Employer Awards 2020
•	ไทยเบฟ
รางวััลเหรีียญเงิิน 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
•	
โรงงานเบีียร์์คอสมอส
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสอง ประเภทองค์์กร
ที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
จาก ASEAN Energy Awards

รางวััลการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ด้้านเศรษฐกิิจ ปีี 2564
•

โออิิชิิ

•

สุุราแม่่โขง

•

ช้า้ งโคลด์์บรููว์์

Thailand’s Most Admired
Brand 2021 ของ
BrandAge Magazine
เหรีียญเงิินจาก Tokyo Whisky &
Spirits Competition 2021 (TWSC)
Dortmunder (ลาเกอร์์สไตล์์ยุโุ รป
ที่่�ดีีที่่�สุด
ุ ) ของ Australian
International Beer Awards 2021
(AIBA)

•	ช้้างเอสเพรสโซลาเกอร์์

เหรีียญเงิิน ประเภท
Other Flavoured Specialty Beer
(Best Flavoured Specialty Beer)
ของ Australian International
Beer Awards 2021 (AIBA)

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ความสำ�เร็จด้านความยัง่ ยืนทีส
่ ำ�คัญ
ในปี 2564
สิง
่ แวดล้อม

เพิม
่

อัตราส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน
ภายในองค์กรเป็น

41.8%

ลดการดึึงน้ำำ� จากพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเครีียดด้้านน้ำำ�ลง

6.3%

เทีียบแบบปีีต่อ
่ ปีี / กำำ�หนดเป้้าหมายใหม่่
เพื่่�อลดปริิมาณการใช้้น้ำำ�ต่อ
่ หนึ่่�งหน่่วยผลิิตภััณฑ์์ลง 5% ในปีี 2568

ลด การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางตรงและทางอ้้อม

เปิดเผยข้อมูล

ลง

รับรองจากหน่วยงานภายนอก

9.9%

เทีียบแบบปีีต่อ
่ ปีี

60.15%

ขยะและของเสียด้านอาหาร
ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์ดา้ นต่าง ๆ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน
่ ๆ เป็นครัง้ แรก โดยมีการ

บรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลััก** มาจาก
การใช้้ซ้ำ�ำ และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ 82%
สััดส่่วน* ของ

*คำ�นวณจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำ�หนักบรรจุภณ
ั ฑ์
**บรรจุภณ
ั ฑ์หลัก ได้แก่ ขวดแก้วทีใ่ ช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ สุรา เบียร์ น้ำ�ดืม
่ และเครือ่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ ทีส
่ ามารถนำ�กลับมาคืนเพือ
่ ใช้ซ�้ำ หรือใช้ใหม่ได้ (Returnable Glass Bottles)
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่ ง่ั ยืน 2564

สังคม
การมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงานจิิตอาสากลุ่่�มไทยเบฟ

1,125
ชัว่ โมงฝึกอบรมพนักงานรวม

688,596.90

100%

คน

ชัว่ โมงจิตอาสา
ชัว่ โมง

17,615

ชัว่ โมง

ของสถานประกอบการของกลุม
่ ไทยเบฟมีการดำ�เนินโครงการพัฒนาชุมชนทีต
่ อบรับความต้องการของชุมชนโดยรอบ*

*สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการทีม
่ ก
ี ารประเมินว่าการดำ�เนินการของกลุม
่ ไทยเบฟอาจมีผลกระทบต่อชุมชน ไม่วา่ จะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม และกลุม
่ ไทยเบฟจัดให้มี
โครงการพัฒนาชุมชนรอบสถานประกอบการ (32 แห่ง)

เศรษฐกิจ
อัตราส่วนผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบ
ั การรับรอง
คิดเป็น

69.8%

“ทางเลือกสุขภาพ”

ของกลุม
่ เครือ่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืน
ของไทยเบฟ
ตลอดปีี 2564 ไทยเบฟได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการโครงการทางธุุรกิิจ (Business
Transformation) ที่่�เรีียกว่่า PASSION 2025 ซึ่่�งกำำ�หนดเป้้าหมายของบริิษััท
ในช่่วงครึ่่�งแรกของทศวรรษนี้้� ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจเพื่่�อ
เสริิมสร้้างความสามารถในการแข่่งขััน พร้้อมรัับกัับโอกาสที่่�เกิิดขึ้้�น และดำำ�เนิินการ
ตามแนวทางด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน ภายใต้้พัน
ั ธกิิจการสร้้างสรรค์์และแบ่่งปััน
คุุณค่่าจากการเติิบโต (Creating and Sharing the Value of Growth) ให้้กัับ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ไทยเบฟมีีจุด
ุ มุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มครบวงจร
ชั้้�นนำำ�ในอาเซีียน โดยการสร้้างความมั่่�นคงและยั่่�งยืืนต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ไทยเบฟได้้รับ
ั แรงบัันดาลใจจากหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง (Sufficiency
Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำำ�ริข
ิ องพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ตร และ
ได้้น้อ
้ มนำำ�พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีี
ศรีีสิินทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ที่่�จะทรงสืื บสาน รัักษา
และต่่อยอด เพื่่�อประโยชน์์สุุขของประชาชน มาเป็็นแนวทางการพัั ฒนาเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ
ไทยเบฟสนัับสนุุนเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 17 ประการขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) และหลัักการของข้้อตกลงแห่่งสหประชาชาติิ
รวมถึึงแนวทางปฏิิบัติ
ั ิด้า้ นการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (TCFD) ไทยเบฟเข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกและทำำ�ข้อ
้ ตกลง
พัันธกรณีีระหว่่างประเทศ และมุ่่�งมั่่�นในการรัับบทบาทผู้้�นำำ�มากขึ้้�นในระดัับภููมิิภาค รวมถึึงการนำำ�แนวทางปฏิิบััติิที่่�ดีีที่่�สุด
ุ (Best Practices)
ตามมาตรฐานสากลในด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและการกำำ�กัับดููแลมาใช้้ ไทยเบฟเข้้าร่่วมเป็็นผู้้�สนัับสนุุนยุุทธศาสตร์์การพััฒนาระดัับชาติิ Bio-CircularGreen (BCG) ของรััฐบาลไทย
ท่่ามกลางสถานการณ์์ระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ทั่่�วโลก ประเทศไทยรัับมืือด้้วยการปรัับตััวเข้้าสู่่� “วิิถีีชีวิี ต
ิ แบบใหม่่” ไทยเบฟได้้ก้้าวไปข้้างหน้้า
อย่่างยั่่�งยืืนด้้วยการนำำ�นวััตกรรมใหม่่ การส่่งเสริิมพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ และการพััฒนาปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างสิ่่�งที่่�ดีีต่อ
่ สัังคม
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โครงสร้างการพัฒนาความยัง
่ ยืนของไทยเบฟ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความยัง
่ ยืน
และความเสี่ยง (SRMC)

คณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่
คณะกรรมการพัฒนาความยัง
่ ยืน
ทางธุรกิจ (CSDC)

คณะกรรมการพัฒนาความยัง
่ ยืนทางธุรกิจ

คณะทำ�งานพัฒนาความยัง่ ยืน
ทางธุรกิจ (SDWT)

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจสุรา

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจเบียร์

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ
เครือ
่ งดื่ม
ไม่มีแอลกอฮอล์
(ประเทศไทย)

• กลุ่มบริหารลงทุนตราสินค้า
• กลุ่มบริหารช่องทางการจำ�หน่าย
• กลุ่มการเงินและบัญชี

(ตัวแทน)
คอร์เปอเรต
ฟังก์ชน
ั

• กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• สายบริหารทั่วไป
• สายสนับสนุน

(ตัวแทน)
สายธุรกิจอาหาร
(ประเทศไทย)

(ตัวแทน)
กลุ่มธุรกิจ
ต่อเนื่อง

(ตัวแทน)
กลุ่มทรัพยากร
บุคคล

• สายพัฒนาธุรกิจเพื่อ
ความยัง
่ ยืน
• สำ�นักพัฒนาความเป็นเลิศ

การบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืน
คณะกรรมการของไทยเบฟมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการกำำ�กัับดููแล
ธุุรกิิจ กำำ�หนดกลยุุทธ์์การดำำ�เนิินงานและพััฒนาองค์์กรให้้เติิบโต
อย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน โดยให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยทุุกฝ่่ายได้้รับ
ั
ประโยชน์์อย่่างสมดุุลกััน ภายใต้้กลยุุทธ์์การพััฒนาความยั่่�งยืืน
ขององค์์กร ไทยเบฟเชื่่�อมั่่�นจะเติิบโตและสร้้างโอกาสที่่�ไร้้ขีด
ี จำำ�กััด
ให้้แก่่ธุรุ กิิจและสัังคมโดยรวมได้้ต่่อไป
คณะกรรมการบริิษััทแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง (SRMC) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดนโยบายความยั่่�งยืืนและ
ความเสี่่�ยง เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�กำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้า้ นการพััฒนาองค์์กร
ของกลุ่่�มไทยเบฟอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงกำำ�กัับดููแลกิิจกรรมการ
พััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยงตามนโยบายและกลยุุทธ์์
ที่่�คณะกรรมการได้้กำำ�หนดไว้้

กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ได้้แต่่งตั้้�งคณะกรรมการพััฒนาความ
ยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ (CSDC) เพื่่�อรัับผิิดชอบในการพิิจารณาวางแผน และ
ดำำ�เนิินการพััฒนาความยั่่�งยืืนของไทยเบฟให้้สอดคล้้องกัับทิิศทาง
การดำำ�เนิินงานและกลยุุทธ์์ขององค์์กรที่่�กำำ�หนดโดยคณะกรรมการ
บริิษััทหรืือคณะกรรมการบริิหาร นอกจากนี้้�ยัังมีีคณะทำำ�งานด้้านการ
พััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ (SDWT) ซึ่่�งประกอบด้้วยตััวแทนจาก
สายงานต่่าง ๆ ซึ่่�งมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการจััดทำำ�แผนงานและโครงการ
สนัับสนุุนแนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน รวมทั้้�งมีีส่่วนร่่วมในกระบวนการ
ประเมิินสาระสำำ �คััญด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กร ด้้วยการทวนสอบ
ครบถ้้วนของแผนงาน พร้้อมทั้้�งติิดตามการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนและรายงานผลต่่อคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืนทาง
ธุุรกิิจและคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
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แบ่งปันคุณค่า
ไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินกิิจการของบริิษััทผ่่านเป้้าหมาย PASSION 2025 โดยให้้ความสำำ�คััญ
ในประเด็็น ESG ซึ่่�งอยู่่�ในแผนการเปลี่่�ยนแปลงของไทยเบฟซึ่่�งสอดคล้้องกัับปีีที่่� แล้้ว
ในเรื่่�อง ESG  ปััจจุุบัันนี้้�บริิษััทในเอเชีียมุ่่�งความสนใจไปที่่�เรื่่�องความรัับผิิดชอบทาง
กฎหมายต่่อการพััฒนาแผนปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ดัังนั้้�นองค์์กรควรตระหนััก
ถึึงความจำำ�เป็็นในการดำำ�เนิินการเรื่่�อง ESG โดยคำำ�นึงึ ถึึงความเสี่่�ยงประเด็็นด้้านกฎหมาย
และการเงิินให้้มากเท่่ากัับการคำำ�นึึงถึึงโอกาส สิ่่�งนี้้�ได้้เข้้ามาเปลี่่�ยนแปลงแนวคิิดเรื่่�อง
กิิจกรรมเพื่่�อสัังคมและการบริิจาคให้้กลายเป็็นความรัับผิิดชอบที่่�บริิษััทต้้องคำำ�นึง
ึ ถึึง
มากขึ้้�น กล่่าวคืือ แนวโน้้ม ESG ยัังคงดำำ�เนิินต่่อไป และผลกระทบของมัันได้้ขยายไปสู่่�
ทุุกตลาด ซึ่่�งรวมถึึงอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

คุณคอนสแตนท์ ฟาน แอร์ชอต
กรรมการสภาธุรกิจโลก
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน
(WBCSD) เอเชียแปซิฟิก

จากมุุมมองระหว่่างประเทศเช่่น WBCSD พบว่่าในอุุตสาหกรรมอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ทั่่�วโลก ESG หมายความรวมถึึงความโปร่่งใสในห่่วงโซ่่อุุปทาน การจััดการที่่�ดิิน
และการจััดการน้ำำ� เราพบว่่ามีีกฎระเบีียบในการจััดหาวััสดุุที่่�เพิ่่�มขึ้้�น รวมถึึงประเด็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้ที่่�ดิินและการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า แนวทางการจััดการที่่�ดิินรููปแบบ
ใหม่่ของ Greenhouse Gas Protocol ที่่�ครอบคลุุมถึึงสุุขภาพดิินและหััวข้้อต่่าง ๆ
เช่่น การใช้้ไนโตรเจนที่่�มากเกิินไป นอกจากนี้้�การจััดการน้ำำ�ก็็มีค
ี วามสำำ�คัญ
ั เพิ่่�มขึ้้�นเนื่่�องจาก
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศที่่�วิิกฤตขึ้้�นได้้ส่่งผลกระทบต่่อเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
มากที่่�สุุดเนื่่�องจากมีีการพึ่่�งพาการเกษตรเป็็นหลััก แนวโน้้มอื่่�นที่่�อยู่่�ในการพิิจารณา
ได้้แก่่ เกษตรกรรมเชิิงปฏิิรูป
ู บรรจุุภััณฑ์์ และสุุขภาพ
หนึ่่�งในปััญหาที่่�จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการเร่่งด่่วนสำำ �หรัับบริิษััทอาหารและเครื่่�องดื่่�ม
ระดัับโลกคืือการมีีส่่วนร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยและการร่่วมงานกัันตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า เพราะความรัับผิิดชอบภายในองค์์กรเพีียงอย่่างเดีียวอาจไม่่เพีียงพออีีกต่่อไป
และหากทำำ�งานเพีี ยงบริิษััทเดีียวไม่่สามารถแก้้ ไขปััญหาได้้อีก
ี ต่่อไป นอกจากนี้้�
ความคาดหวัังให้้องค์์กรเปิิดเผยผลกระทบต่่อ ESG ก็็เพิ่่�มขึ้้�นเช่่นกััน ขณะนี้้�นัักลงทุุน
มองว่่า ผลการรายงานตามกรอบของ TCFD คืือการดำำ�เนิินการอย่่างเปิิดเผย
ซึ่่�งเป็็นสิ่่�งชี้้�วััดความสามารถประสิิ ทธิิภาพ ESG ของบริิษััท โดยพิิ จารณาดููจาก
ความสามารถในการฟื้้� นตััวในช่่วงวิิกฤตการแพร่่ระบาดของโรคต่่าง ๆ
ไทยเบฟจำำ�เป็็นต้้องก้้ าวมามีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�ในแนวโน้้ม ESG ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ด้้วย
ความโปร่่งใส โดยแสดงให้้เห็็นถึึงแนวปฏิิบััติิที่่�สามารถปรัับขนาดได้้ ซึ่่�งนั่่�นหมายถึึง
การทำำ�งานในโครงการที่่�มีีอิท
ิ ธิิพลต่่อธุุรกิิจ การเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างสม่ำำ�เสมอ และ
การใช้้วิธี
ิ ก
ี ารที่่�สอดคล้้องกััน การติิดตามประสิิทธิิภาพของ ESG ก็็มีีความสำำ�คััญ
เช่่นกััน การมีีบทบาทเป็็นผู้้�นำำ�และความน่่าเชื่่�อถืือจะทำำ�ให้้สามารถเป็็นตััวอย่่างกำำ�หนด
มาตรฐานและแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีสำำ�หรัับบริิษััทขนาดเล็็กได้้ง่่ายขึ้้�น
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ดร.วิจารย์ สิ มาฉายา
ผู้อ�ำ นวยการ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI)
และเลขาธิการองค์กรธุรกิจ
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน
(TBCSD)

เมื่่�อเร็็ว ๆ นี้้�ประเทศไทยได้้ประกาศความมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อจะบรรลุุเป้้าหมาย
ระดัับชาติิ (NDC) ที่่� 40% ภายในปีี 2573, ความเป็็นกลางของ
คาร์์บอนภายในปีี 2593 และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเป็็นศููนย์์
ภายในปีี 2608 ตลอดจนสนัับสนุุนวาระ 2573 ที่่�ว่่าด้้วยเป้้าหมาย
การพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (SDGs) สิ่่�งนี้้�ได้้เพิ่่�มความตระหนัักเกี่่�ยวกัับ
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ� และหััวข้้อความยั่่�งยืืนอื่่�น ๆ
โดยเฉพาะวาระแห่่งชาติิเกี่่�ยวกัับแบบจำำ�ลองเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
ชีีวภาพ (Bio-Circular-Green Economic Model หรืือ BCG)
นอกจากนี้้�การลดและรีีไซเคิิลพลาสติิกยัังเป็็นเทรนด์์ที่่�สำำ�คััญ
ของโลก และเนื่่�องจากประเทศไทยเป็็นหนึ่่�งในผู้้�ก่่อมลพิิษจาก
ขยะพลาสติิกในทะเลในโลก ทำำ�ให้้บริิษััทในไทยเริ่่�มเตรีียมตััว
รัับมืือกัับแนวโน้้มที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป ผ่่านการเปลี่่�ยนแปลง
ไปสู่่�การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน, บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน, การจััดการ

กระทรวงสาธารณสุุขคาดการณ์์ว่า่ โรคอุุบัติ
ั ิใหม่่จะเกิิดขึ้้�นอีีกเป็็น
ระยะ ศููนย์์โรคติิดเชื้้�ออุุบัติ
ั ิใหม่่ (Emerging Infectious Diseases:
EID) ได้้รับ
ั การจััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อจััดการกัับเหตุุการณ์์การระบาดอย่่าง
เหมาะสมและมีีประสิิทธิิภาพ รวมถึึงให้้การดููแลผู้้�ป่่วยโรคต่่าง ๆ
เช่่น ซาร์์ส เมอร์์ส และโรคโควิิด-19 ซึ่่�งได้้กลายเป็็นโรคระบาด
ที่่�ร้้ายแรงและยาวนานกว่่าที่่�เราคาดไว้้ อย่่างไรก็็ตาม สถานการณ์์
โรคโควิิด-19 ในประเทศไทยมีีอัต
ั ราการติิดเชื้้�อที่่�ลดลงด้้วยปััจจััย
หลายประการ เริ่่�มตั้้�งแต่่นโยบายป้้องกัันของรััฐบาล ไปจนถึึง
ความร่่วมมืือของประชาชนและการให้้วัค
ั ซีีนครอบคลุุมในวงกว้้าง
การฉีีดวััคซีีนช่่วยสร้้างภููมิคุ้้�
ิ มกัันหมู่่�ให้้กัับประชาชน ในอนาคต
โรคโควิิด-19 จะเปลี่่�ยนจากการระบาดใหญ่่ทั่่�วโลกไปสู่่�โรคระบาด
ในท้้องถิ่่�นซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อผู้้�ป่่วยน้้อยลงมาก
ในปีี 2564 โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ได้้ร่ว่ มมืือกัับภาคเอกชน
และไทยเบฟ เพื่่�อต่่ อสู้้�กัับการระบาดของโรคโควิิด-19 โดย
ความร่่วมมืือที่่�สำำ�คััญประการหนึ่่�งคืือการจััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวััคซีีน
ป้้องกัันโรคโควิิด-19 ณ สามย่่านมิิตรทาวน์์ ซึ่่�งใช้้จุด
ุ แข็็งของ
กระทรวงสาธารณสุุขในด้้านความรู้้� วิิธีก
ี ารป้้องกััน การวิิจัย
ั
และพััฒนา ร่่วมกัับจุุดแข็็งของภาคเอกชนในการจััดการและ
การนำำ�ทรััพยากรไปใช้้จริิง ทั้้�งสองฝ่่ายได้้แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
จากซึ่่�งกัันและกััน ในปััจจุุบัน
ั โรงพยาบาลสามารถนำำ�วิธี
ิ ก
ี ารจััดการ
เหล่่านี้้�ไปใช้้เพื่่�อดููแลผู้้�ป่่วยรายอื่่�นได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น

ห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน, การรัับรองที่่�ยั่่�งยืืนเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม และ
การเปลี่่�ยนแปลงอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าธุุรกิิจมีีความต่่อเนื่่�องและ
ความยืืดหยุ่่�นในตลาดโลก
บริิษััทอาหารและเครื่่�องดื่่�ม (Food and Beverage) ควรเน้้น
2 หััวข้้อหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัั บบรรจุุภััณฑ์์ และขยะอาหารและ
การสููญเสีียอาหาร มีีความเป็็นไปได้้ที่่�กฎหมายระดัับประเทศจะ
เปลี่่�ยนแปลงในอีีกไม่่กี่่�ปีข้
ี ้างหน้้า โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับบรรจุุภััณฑ์์ เช่่น กฎหมายห้้ามไม่่ให้้ใช้้วัส
ั ดุุรีไี ซเคิิล
ในบรรจุุภััณฑ์์อาหารและเครื่่�องดื่่�ม และแนวคิิดที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
หลัักการที่่�ขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิตไปยัังช่่วงต่่ าง ๆ
ของวงจรชีีวิิตของบรรจุุภัั ณฑ์์ (Extended Producer
Responsibility: EPR)
ไทยเบฟต้้องพิิจารณาความยั่่�งยืืนและความหมุุนเวีียนจากมุุมมอง
แบบองค์์รวม พร้้อมทั้้�งทำำ�งานและปรัับปรุุงโครงการริิเริ่่�มต่่าง ๆ
ที่่�มีีอยู่่�แล้้วในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ด้้วยการกำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ชััดเจนและ
พัั ฒนาแนวทางแก้้ไขที่่�เป็็นนวััตกรรมใหม่่ ๆ เพื่่�อลดการปล่่อย
มลพิิษและของเสีีย ไทยเบฟสามารถเป็็นผู้้�นำำ�แนวทางปฏิิบัติ
ั ที่่�ดี
ิ ที่่�สุ
ี ด
ุ
สำำ �หรัับบริิษััทอื่่�น ๆ และเปลี่่�ยนแปลงห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานซึ่่�งมีีตั้้�งแต่่
การขนส่่งและการจััดหาวััสดุุไปจนถึึงผู้้�บริิโภคและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ไทยเบฟควรตั้้�งเป้้าให้้มีีความคิิดริิเริ่่�มที่่�สามารถนำำ�ไปปฏิิบััติิได้้จริิง
และสม่ำำ�เสมอ เพื่่�อสร้้างผลกระทบด้้านความยั่่�งยืืนและการมีีส่ว่ นร่่วม
ของสาธารณชน

ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสิ นธุ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในอนาคตเมื่่�อโรคโควิิด-19 กลายเป็็นโรคประจำำ�ถิ่่�น ประเด็็นสำำ�คััญ
ที่่�ต้้องคำำ�นึึงคืือการป้้องกัันไม่่ให้้โรคอุุบัติ
ั ิใหม่่กลายเป็็นโรคระบาด
ใหญ่่ได้้อย่่างไร รวมถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศและภาวะโลกร้้อนกำำ�ลัังส่่งผลกระทบต่่อการระบาด
ใหญ่่ครั้้�งใหม่่ โดยภาครััฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่่�วไปต้้องเข้้าใจว่่า
สุุขภาพเป็็นปััญหาสำำ �หรัับทุุกคน ดัังนั้้�นเราจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งาน
ร่่วมกัันเพื่่�อสร้้างความตระหนัักในการปกป้้องตนเอง พัั ฒนา
นวััตกรรมด้้านสาธารณสุุข และแบ่่งปัันความรู้้�ด้้านสาธารณสุุขกัับ
ทุุกคน ขอบเขตของความรู้้�นี้้�ไม่่ควรจำำ�กััดอยู่่�แค่่ในประเทศ แต่่ควร
ขยายไปสู่่�ระดัับโลกโดยรวม เช่่น การจััดตั้้�ง Schools of Global
Health ที่่�จะสนัับสนุุนให้้ประชาชนทั่่�วไปได้้เรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับสาธารณสุุข
รวมทั้้�งโรคอุุบััติิใหม่่ และนำำ�ความรู้้�นี้้�ไปใช้้ในชีีวิต
ิ ประจำำ�วัน
ั และ
ชีีวิต
ิ การทำำ�งานได้้โดยไม่่มีข้
ี อ
้ จำำ�กััด

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

การมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ไทยเบฟกำำ�หนดแนวทางการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การส่่งเสริิมการมีีส่่วนร่่วมอย่่างสร้้างสรรค์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย  
ผ่่านกิิจกรรมและช่่องทางการสื่่�อสารต่่าง ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อรัับฟัังความต้้องการ ความคิิดเห็็น ข้้อกัังวล และข้้อเสนอแนะ โดยความถี่่�
ในการสื่่�อสารกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียแต่่ละกลุ่่�มจะแตกต่่างกัันไปตามแผนการดำำ�เนิินงานของบริิษััท ข้้อมููลเหล่่านี้้�เป็็นประโยชน์์ต่่อการกำำ�หนด
กลยุุทธ์์ ทิิศทาง แผนการดำำ�เนิินงาน และแนวทางในการพััฒนาธุุรกิิจให้้เกิิดความมั่่�นคงและยั่่�งยืืน รวมถึึงป้้องกัันความเสี่่�ยงหรืือผลกระทบ
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

พนักงาน
องค์กรพัฒนาเอกชน

คู่ค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ของไทยเบฟ
หน่วยงานกำ�กับดูแล

ลูกค้า

ชุมชน

ผู้บริโภค
นักลงทุน

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

พนักงาน

แนวทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

•	
ข้้อความทาง SMS
•	
แอปพลิิเคชััน LINE: LINE@ “We are ThaiBev Group”
•	
แฟนเพจเฟซบุ๊๊�ก
•	
ไทยเบฟ อิินทราเน็็ต
•	
การประชุุมประจำำ�ปีี (การประชุุมผู้้�บริิหารประจำำ�ปีี
การประชุุมคณะกรรมการลููกจ้้าง ประชุุมคณะกรรมการ
สวััสดิิการ การประชุุมคณะกรรมการความปลอดภััย
การประชุุมสหภาพแรงงาน และการประชุุม
ของหน่่วยงาน)
•	
กล่่องรัับความคิิดเห็็น
•	
การเดิินสายพบปะพนัักงาน
•	
การสำำ�รวจความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี
•	
การสำำ�รวจความพึึงพอใจและการมีีส่่วนร่่วมของ
พนัักงาน
•	
แอปพลิิเคชััน Beverest Connect/web based/
paper based
•	
การสำำ�รวจการมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานผ่่านทาง
สำำ�นัักทรััพยากรบุุคคลและผู้้�บัังคัับบััญชา
•	
Jam Application และ ThaiBev E-News ซึ่่�งเป็็น
ช่่องทางการสื่่�อสารระหว่่างพนัักงานในกลุ่่�มไทยเบฟ
โดยเฉพาะ

•	
ความปลอดภััยในการทำำ�งาน
•	
การจััดเตรีียมการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น
•	
สวััสดิิการพนัักงาน
•	
การจััดทำำ�โครงการที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ
่ สัังคม
•	
การออกผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�ตรงตาม
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค
•	
การพััฒนาทัักษะของพนัักงาน
•	
ข่่าวสารเกี่่�ยวกัับองค์์กร
•	
กิจ
ิ กรรมที่่�องค์์กรและผู้้�บริิหารได้้มีส่
ี ่วนร่่วม
•	
ความสำำ�เร็็จและรางวััลที่่�องค์์กรได้้รับ
ั
•	
กิิจกรรมภายในองค์์กร
•	
รับ
ั สมััครอาสาสมััครในงานและ
โครงการต่่าง ๆ

บทรายงาน
•	
โอกาสไร้้ขีีดจำำ�กััด
•	
การส่่งเสริิมสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•	
ความผาสุกของพนักงาน
•	
การพััฒนาชุุมชนและสัังคม
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค

นักลงทุน

ชุมชน

แนวทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

บทรายงาน

•	
การจัดประชุมร่วมกับคู่ค้า
•	
สำ�รวจประเด็นด้านความยัง
่ ยืนประจำ�ปี
•	
การริเริม
่ ยืน
่ โครงการด้านการพัฒนาอย่างยัง
ในมิติต่าง ๆ ร่วมกับคู่ค้า
•	
การประชุมพันธมิตรทางธุรกิจ
•	
การมอบรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ คู่ค้า
•	
จด
ั การฝึกอบรมให้กับคู่ค้า

•	
วส
ิ ัยทัศน์ของผู้บริหารและแนวทางการ
ดำ�เนินธุรกิจ
•	
แนวทางปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า
•	
การรักษามาตรฐานด้านคุณภาพ
การส่งมอบ การบริการและความยัง
่ ยืน
ในการดำ�เนินธุรกิจของคู่ค้า
•	
การร่วมมือกันระหว่างบริษัท คู่ค้า และ
คู่ค้าของคู่ค้าเองในการบริหารจัดการ
ด้านความเสี่ยงตลอดห่วงโซ่อป
ุ ทาน
•	
การพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจของคู่ค้า
•	
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างคู่ค้าและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน
่ ๆ ในการจัดการ
บรรจุภัณฑ์เพื่อลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
•	
การเปลี่ยนแปลงการจัดหาโดยใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วม

•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
•	
การจัดหาอย่างยัง
่ ยืน
•	
บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน
•	
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
•	
การจัดการด้านพลังงาน

•	
ไทยเบฟ เอ็กซ์โป
•	
งานประชุมลูกค้าประจำ�ปี
•	
การจัดอบรมและให้ความรูล
้ ก
ู ค้า
•	
กิจกรรมพัฒนาธุรกิจ
•	
กิจกรรม Business Review ประจำ�ปี
•	
กิจกรรมเยีย
่ มชมโรงงานประจำ�ปี
•	
โครงการ Agent “The next gen”
•	
การสำ�รวจประเด็นความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
ความชัดเจนของนโยบายในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
•	
ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
•	
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
•	
การมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ
•	
การอบรมเพื่อเพิ่มความรูแ
้ ละทักษะ
ในการทำ�งานของบุคคล
•	
การสร้างความร่วมมือและเครือข่ายเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับสังคม
•	
การประกอบการค้าที่ยด
ื หยุน
่ และตรงตาม
ความต้องการของสภาวะตลาด

•	
การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า
•	
การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
•	
แนวทางพัฒนาความยัง
่ ยืน
ของไทยเบฟ
•	
โอกาสไร้ขีดจำ�กัด

•	
กิจกรรมนอกสถานที่และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
ผ่านช่องทางการขาย
•	
ชอ
่ งทางสื่อสารสังคมออนไลน์ เช่น Facebook
Fanpage, Website, LINE Application
•	
การสำ�รวจพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
ของผู้บริโภค
•	
การสำ�รวจประเด็นความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
คณ
ุ ภาพและความปลอดภัยของสินค้า
•	
ราคาสินค้าที่เป็นธรรมและเหมาะสม
•	
ความรับผิดชอบในการให้บริการและ
การนำ�เสนอผลิตภัณฑ์
•	
ความรับผิดชอบในการจัดการสิ่งแวดล้อม
•	
ความโปร่งใสในการดำ�เนินธุรกิจ
•	
การจัดทำ�โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม

•	
การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
การพิทักษ์และฟื้ นฟู แหล่งน้ำ�
•	
การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
•	
การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ
•	
การจัดการด้านพลังงาน
•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

•	
การประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี
•	
การประชุมกับผู้ถือหุ้นในสิงคโปร์เพื่อรายงาน
การดำ�เนินงานประจำ�ปี (Annual Information
Meeting)
•	
การเข้าเยีย
่ มชมโรงงาน
•	
การแถลงผลประกอบการประจำ�ไตรมาส
•	
การเดินทางพบปะนักลงทุน
•	
การสำ�รวจประเด็นด้านความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
ผลประกอบการของบริษัท
•	
ข้อมูลด้านธุรกิจของไทยเบฟ
•	
เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของบริษัท

•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

•	
กิจกรรมร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
•	
การสัมภาษณ์ตัวแทนจากชุมชน
•	
การลงพื้นที่และประชุมร่วมกับชุมชน เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าโครงการที่รว่ มมือกันดำ�เนินการ
•	
การประชุมร่วมกับตัวแทนชุมชนรายเดือน
และรายไตรมาส
•	
การสำ�รวจความคิดเห็นโดยใช้แบบสอบถาม
•	
การสำ�รวจประเด็นด้านความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
การสร้างงานหรือส่งเสริมอาชีพให้แก่
ชุมชน
•	
การส่งเสริมด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ให้แก่ชม
ุ ชน
•	
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
•	
การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตรี
และศิลปะ
•	
การฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การจัดการและฟื้ นฟู แหล่งน้ำ�
•	
การประเมินผลกระทบที่มีต่อชุมชน
•	
การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและดูแล
เรือ
่ งสภาพแวดล้อมในชุมชน
•	
การส่งเสริมการศึกษาให้กับชุมชน
•	
การลดความเหลื่อมล้ำ�ในสังคม
•	
ความปลอดภัยในวัด โรงเรียน และชุมชน
•	
สิทธิมนุษยชน ครอบคลุมไปถึงสิทธิ
แรงงานและสิทธิผ้บ
ู ริโภค

•	
การดูแลและแบ่งปัน การสร้าง
คุณค่าให้แก่สังคม
•	
การพัฒนาด้านการศึกษา
•	
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
•	
การพัฒนาด้านกีฬา
•	
การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ
•	
การพัฒนาชุมชนและสังคม
•	
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
•	
การพิทักษ์และฟื้ นฟู แหล่งน้ำ�

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย

หน่วยงานกำ�กับดูแล

แนวทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างของประเด็น

บทรายงาน

•	
การเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นและการนำ�เสนอ
ความคิดเห็นต่อการบังคับใช้กฎหมายที่จด
ั โดย
หน่วยงานของรัฐ
•	
การเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านต่าง ๆ ที่จด
ั โดย
หน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานอืน
่ ที่รฐ
ั
ให้การรับรอง
•	
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
และนโยบายของหน่วยงานกำ�กับดูแล
•	
การสร้างความสัมพันธ์ผ่านการดำ�เนินงานร่วมกัน
•	
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่อง
•	
การรายงานผลการดำ�เนินธุรกิจและผลการปฏิบัติ
งานต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตามความถี่
ที่หน่วยงานกำ�หนด
•	
การสำ�รวจประเด็นความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
การมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น
ต่อร่างกฎหมายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
•	
การบริหารและจัดการด้านภาษี
อย่างโปร่งใส
•	
การดูแลสวัสดิภาพและความปลอดภัย
ด้านแรงงาน
•	
การดูแลด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้
แรงงานอย่างถูกกฎหมาย
•	
การดูแลให้การโฆษณาและการขาย
เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
•	
การบริหารจัดการด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม
•	
เข้าร่วมการประชุมหรือชีแ
้ จง
การดำ�เนินงานต่าง ๆ ต่อหน่วยงาน
กำ�กับดูแลอย่างต่อเนื่อง

•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
•	
การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
ความผาสุกของพนักงาน
•	
โอกาสไร้ขีดจำ�กัด
•	
การบริหารความสัมพันธ์ลก
ู ค้า
•	
การพิทักษ์และฟื้ นฟู แหล่งน้ำ�

•	
การสร้างความสัมพันธ์กับองค์กรต่าง ๆ
•	
การสำ�รวจประเด็นความยัง
่ ยืนประจำ�ปี

•	
สข
ุ ภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
การดำ�เนินธุรกิจทางกฎหมาย
•	
ความรับผิดชอบต่อสังคม

•	
การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค
•	
การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

องค์กรพัฒนาเอกชน

กระบวนการประเมิินสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
ไทยเบฟยัังคงทวนสอบสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน โดยพิิจารณาจากข้้อมููลทิิศทางการเปลี่่�ยนแปลงด้้านความยั่่�งยืืนของโลก ในอุุตสาหกรรม
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม สาระสำำ�คัญ
ั ตามมาตรฐานด้้านความยั่่�งยืืนระดัับสากล และการวิิเคราะห์์ผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นจากการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
โดยไทยเบฟดำำ�เนิินการประเมิินสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนใหม่่ทุก
ุ 3 ปีี และมีีการทบทวนสาระสำำ�คัญ
ั ทุุกปีี ตามกระบวนการดัังต่่อไปนี้้�:

1. การกำำ�หนดประเด็็น

3. การทวนสอบ

ไทยเบฟจััดสััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารโดยผู้้�บริิหารและผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก
สายงานธุุรกิิจต่่าง ๆ ในการคััดเลืือกประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนที่่�มีี
ความสอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยศึึกษาแนวโน้้มและทิิศทาง
การเปลี่่�ยนแปลงของโลก ประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งมีีการ
กำำ�หนดผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับองค์์กร และประเด็็นด้้าน
ความยั่่�งยืืนขององค์์กร

คณะทำำ�งานเพื่่�อความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจดำำ�เนิินการทบทวนสาระสำำ�คัญ
ั ด้้าน
ความยั่่�งยืืน เพื่่�อนำำ�เสนอต่่อคณะกรรมการพััฒนาความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจ
และคณะกรรมการบริิหาร เพื่่�อพิิจารณาเห็็นชอบ

2. การจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็น
ไทยเบฟจััดลำำ�ดัับความสำำ �คััญประเด็็นด้้านความยั่่�งยืืนผ่่าน
2 กิิจกรรมหลััก ได้้แก่่
1) สััมมนาเชิิงปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารสำำ�หรัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของไทยเบฟ
เพื่่�อพิิจารณาและประเมิินผลกระทบของประเด็็นความยั่่�งยืืน
ที่่�มีีต่่อองค์์กร โดยพิิ จารณาผลกระทบใน 3 ด้้าน ได้้แก่่
ด้้านการเงิิน การดำำ�เนิินงาน และด้้านชื่่�อเสีียง
2) การสััมภาษณ์์เชิิงลึึกกัับตััวแทนในประเทศและต่่างประเทศ
จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ย 8 กลุ่่�ม เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจ
ด้้านความสำำ�คััญและผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ประเด็็นที่่�ถููก
จััดลำำ�ดัับว่่าสำำ �คััญมากทั้้�งในมุุมมองของไทยเบฟและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียจะถููกกำำ�หนดให้้เป็็นประเด็็นความเสี่่�ยง
ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด

4. การกำำ�หนดขอบเขตการรายงาน
เพื่่�อแก้้ไขปััญหาความยั่่�งยืืนอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนด
ขอบเขตการรายงานสาระสำำ�คัญ
ั ทั้้�งหมด 17 ประเด็็น โดยรวบรวมข้้อมููล
จากหน่่วยงานต่่าง ๆ และกลุ่่�มผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง

5. การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวทางพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านการ
ทบทวนสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนขององค์์กรทุุกปีี โดยนำำ�มุม
ุ มองของ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียจากการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก มาใช้้เป็็นแนวทางปฏิิบัติ
ั ใิ ห้้
สอดคล้้องกัับการดำำ�เนิินงานความยั่่�งยืืนขององค์์กรให้้เหมาะสมกัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

สาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
ไทยเบฟยังคงทวนสอบสาระสำ�คัญด้านความยัง
่ ยืนขององค์กร
โดยเพิ่มประเด็นสำ�คัญจาก 16 ประเด็นในปี 2562 เป็น 17 ประเด็น
ในปี 2563 และในปี 2564 เพื่อตอบรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
โลกและความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สถานการณ์การแพร่ระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 จำ�เป็นทีภ
่ าครัฐ
ต้องมีสว่ นร่วมแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนือ
่ ง รวมทัง้ การกักตัวและการ
รักษาระยะห่างทางกาย  ทำ�ให้การดำ�รงชีวต
ิ ประจำ�วันและพฤติกรรม
การบริโภคของผูค
้ นเปลีย
่ นไป เกิดการปรับตัวเข้ากับวิถช
ี วี ต
ิ แบบ
“New Normal” เช่น มีการใช้จา่ ยผ่านช่องทางออนไลน์เพิม
้ อย่าง
่ ขึน
ต่อเนือ
่ ง ผูบ
้ ริโภคใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย

การกำ�หนดประเด็น

สาระสำ�คัญด้านความยัง
่ ยืนที่สำ�คัญระบุวา่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความ
ใส่ใจกับประเด็นความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และบริการ ตลอดจน
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพนักงาน การหยุดชะงักของห่วงโซ่
อุปทานได้ส่งผลกระทบเพิ่มเติมต่อประเด็นด้านความยัง
่ ยืนที่สำ�คัญ
โดยมีนัยสำ�คัญ ดังต่อไปนี้:
•
•
•

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานอย่างยัง
่ ยืน
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและคุณค่าทางโภชนาการ

การจัดลำ�ดับความสำ�คัญของประเด็น

การทวนสอบ

กระบวนการประเมินสาระสำ �คัญด้านความยัง
่ ยืน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

การกำ�หนดขอบเขตการรายงาน

ประเด็็นสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
ไทยเบฟได้ระบุสาระสำ�คัญและวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวโน้ม
ต่อการพัฒนาด้านความยัง่ ยืน ได้แก่ สิง่ แวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ผลลัพธ์จากการประเมินความเสีย
่ งถูกนำ�มาใช้เพือ
่ พัฒนาแผนปฏิบัติการ
เพื่อลดความเสี่ยง และมอบหมายให้ผ้รู บ
ั ผิดชอบดำ�เนินการตามแผนการที่ได้วางแผนเอาไว้

สิ�งแวดล้อม

ระดับผลกระทบที�มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1

1.
2.
3.
4.
5.

4
5
11

12
9
17
13

8

10
2

3 616

7

15

14

ระดับผลกระทบที�มีผลต่อไทยเบฟ

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

สังคม

เศรษฐกิจ

สุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
การพัฒนาความสามารถของพันธมิตรทางธุรกิจ
ความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัว
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และคุณค่าทางโภชนาการ
การกำ�กับดูแลองค์กร และจรรยาบรรณในการ
ดำ�เนินธุรกิจ
นวัตกรรม
การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทานที่ย่ง
ั ยืน
การบริหารจัดการพลังงาน
กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการของเสีย บรรจุภัณฑ์
และเศรษฐกิจหมุนเวียน
การบริหารจัดการน้ำ�และอนุรก
ั ษ์แหล่งน้ำ�
การรับผิดชอบต่อผู้บริโภคขององค์กร
การพัฒนาชุมชน และความร่วมมือ
การพัฒนาบุคลากร
การสร้างแรงจูงใจและการรักษาพนักงาน
ที่มีความสามารถ
ความผาสุกของพนักงาน
สิทธิมนุษยชน
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แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ

แนวทางการพัฒนาความยั่งยืนของไทยเบฟ

โอกาส/ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์
ระดับ

1
น้อยมาก

2
น้อย

3
ปานกลาง

ค่อนข้างมาก

5
มาก

5 สูงมาก

M5

H10

H15

E20

E25

4 สูง

M4

H8

H12

H16

E20

3 ปานกลาง

L3

M6

H9

H12

H15

2 เล็กน้อย

L2

M4

M6

H8

H10

1 ไม่มผี ล

L1

L2

L3

M4

M5

ผลกระทบ

4

มาตรการตอบสนองความเสี่ยง

ระดับความเสี่ ยง

มาตรการ

สูงมาก (E)

การปฏิบัติเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงนั้นทันที

สูง (H)

ผู้บริหารระดับสูงต้องให้ความสนใจหรือความสำ�คัญ

ปานกลาง (M)

ต้องมีการระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้แก่ฝา่ ยจัดการ (ระดับผู้ชว่ ยกรรมการ
ผู้อ�ำ นวยการใหญ่ ผู้อ�ำ นวยการสำ�นัก)

ต่ำ� (L)

บริหารจัดการโดยวิธก
ี ารปฏิบัติงานประจำ�
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ขอบเขตของผลกระทบ
ภายในบริษัท
บทรายงาน

ประเด็นสำ�คัญ
ด้านความยัง
่ ยืน

ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

ความปลอดภัยของข้อมูล
และความเป็นส่วนตัว

การจัดการด้านสภาพภูมอ
ิ ากาศ

กลยุทธ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการด้านพลังงาน

การบริหารจัดการพลังงาน

การพิทักษ์และฟื้ นฟู แหล่งน้ำ�

การบริหารจัดการน้ำ�และ
อนุรก
ั ษ์แหล่งน้ำ�

การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร
บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน

การสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหาร บรรจุภัณฑ์
และเศรษฐกิจหมุนเวียน

การดูแลและแบ่งปัน
การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม
การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การพัฒนาด้านการศึกษา
การพัฒนาด้านกีฬา
การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรม
ของชาติ

การพัฒนาชุมชน
และความร่วมมือ

การพัฒนาชุมชนและสังคม
โครงการประชารัฐรักสามัคคี
ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

โอกาสไร้ขีดจำ�กัด

การสร้างแรงจูงใจและ
การรักษาพนั กงาน
ที่ มี ความสามารถ
การพัฒนาบุคลากร

ความผาสุกของพนักงาน

ความผาสุกของพนักงาน

สิทธิมนุษยชน

สิทธิมนุษยชน
การรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภคขององค์กร

การส่งเสริมสุขภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภค

สุขภาพและความปลอดภัย
ของผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ
และคุณค่าทางโภชนาการ

การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า

การพัฒนาความสามารถ
ของพันธมิตรทางธุรกิจ

การจัดหาอย่างยัง
่ ยืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างยัง
่ ยืน

การกำ�กับดูแลองค์กรและ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ

การกำ�กับดูแลองค์กร
และจรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
นวัตกรรม

บริษท
ั ไทยเบฟและ
พนักงาน
บริษัทในเครือ

ภายนอกบริษัท
คู่ค้า

ลูกค้า

ผู้บริโภค นักลงทุน

ชุมชน

หน่วยงาน
กำ�กับดูแล

องค์กร
พัฒนา
เอกชน

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของไทยเบฟ

ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของไทยเบฟ
ปัจจัย

ทุนทางการเงิน
• มลู ค่าหลักทรัพย์

ทุนทางการผลิต
• สินทรัพย์รวม

ทุนด้านบุคลากร
• จ�ำ นวนพนักงาน

•
•

•

•

414.99 พันล้านบาท

472,585 ล้านบาท

หนีส
้ ิน 262,409 ล้านบาท

43,422 คน

 ี่ดิน อาคาร
ท
และอุปกรณ์
60,717 ล้านบาท

 ่วนของผูถ
ส
้ อ
ื หุน
้
210,176 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

ทุนทางปัญญา
• ระบบการจัดการ
ความรู้

 วั่ โมงการฝึกอบรม
ช
•
ของผู้บริหารและพนักงาน
688,596.90 ชัว่ โมง

เอ

1. ผ
บู้

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ

•
•

ความร่วมมือกับคู่ค้า

•

ล
ม
ู ค่าการลงทุนเพื่อสังคม
มากกว่า 300 ล้านบาท

 �ำ นวนการใช้พลังงาน
จ
8,779,398 GJ

•

ว ต
ั ถุดิบและบรรจุภัณฑ์
1,125,526.74 ตัน

ทรัพยากรน้ำ�
13.9 ล้านลูกบาศก์เมตร

ไทยเบฟกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

กลยุทธ์

การเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
ความหลากหลาย
ของตลาดและผลิตภัณฑ์
ตราสินค้าที่โดนใจ

7.

4

. ธรุ
กจิ
3.
พ
อ
น
า
ก
ั
หา
งาน
ร

การตลาดและ
การขาย

การจัดซื�อจัดหา

ี อลกอฮอ
่ แ
�ื ไมม
�ื งดม
ล์
เครอ
รุ กจิ
3. ธ

ู คา้
2. ลก

การกระจาย
สินค้า

การผลิต

ทุนทางสิง่ แวดล้อม
• จ�ำ นวนการใช้

2. ธ
รุ ก
จิ

ภค
รโิ

น
กช

ทุนทางสังคม
• ความสัมพันธ์ระหว่าง

์
ยี ร
เบ

7. หนว่ ยงานกลม
ุ่ ทร
พ
ั ย
หนา่ ย
ำ
จ
ากร
ร
า
ก
8
บคุ
ฐ
ั
.
ร
ง
อ
ค
ง
า
า
ค
ภ
ก
์ รพ
คล
ท
น
า
ง
่ช ง
อ
ฒ
ั
ว่ ย
น
ร
น
า
ห

ิ
ว่ ยธรุ กจ
1. ธรุ ก
์ / หน
จิ สรุ
ฑ
ณ
ั
า
ภ
ิ
ต
ส
้
ว
่
ด
น
ไ
ล
เ
น
ส
ว
่
ย
ี
ส
ี
ู้
ผม
่ลุ ผ
ม
ก

มล
ู ค่าตราสินค้า

4

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

น
มุ ช
.ช

�ื ง
่ เนอ
ิ ตอ
ุ่ ธรุ กจ
กลม
งาน
ว่ ย
ู่ า้
5. คค
หน
5.

ม
6.
่ลุ บ
น
ก
ั
รหิ
ลงท
า
น
ุ

6. หน
ว่ ยง
านก
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การขายและการกระจายสินค้า
ที่แข็งแกร่ง
ความเป็นมืออาชีพ

สร้างสรรค์และแบ่งปันคุณค่า
• รายได้รวม

245,559

• กำ�ไรก่อนภาษี
และค่าเสื่อม

ล้านบาท

46,629 ล้านบาท

• กำ�ไรสุทธิ

•	อัตราการบาดเจ็บ
จากการสูญเสียเวลา

27,339 ล้านบาท

(LTIFR) 1.43
/ หนึ่งล้านชัว่ โมง
การทำ�งาน

• อัตราการหมุนเวียน
พนักงาน

•

10%

• สร้างรายได้ให้กับครัวเรือนท้องถิ่น

1,695 ล้านบาท ภายใน 5 ปี

ไม่มี

การร้องเรียน
เรือ
่ งสิทธิมนุษยชน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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การพัฒนาห่วงโซ่คณ
ุ ค่าเป็นยุทธศาสตร์ส�ำ คัญทีจ่ ะส่งผลสำ�เร็จทางธุรกิจของไทยเบฟ ดังนัน
้ ไทยเบฟใส่ใจในทุกขัน
้ ตอนและทุกกระบวนการ
ุ ภาพและการเติบโตร่วมกันอย่างยัง
ของห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เพื่อเสริมสร้างความเชือ
่ มั่นในผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
่ ยืน

การจัดซือ
้ จัดหา

การกระจายสิ นค้า

ในฐานะผูน
้ �ำ ในอุตสาหกรรมเครือ
่ งดืม
่ ของภูมภ
ิ าคอาเซียน ไทยเบฟ
ให้ ความสำ �คั ญกั บกระบวนการจัดซื้ อจัดหาที่ มี ประสิ ทธิภาพ
มีความโปร่งใส และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิเ์ พื่อรักษาคุณภาพ
ของสินค้าและบริการ ด้วย

ไทยเบฟสร้างระบบการกระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ด้วย

•

•

•

•

การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและ
เติบโตไปพร้อมกับไทยเบฟอย่างยัง
่ ยืน โดยกำ�หนดแนวทาง
ปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสินค้า
และบริการ ควบคู่ไปกับการตรวจสอบผลงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม
กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาที่่�มีีมาตรฐาน ซึ่่�งคำำ�นึึงถึึงปััจจััย
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม เช่่น การบริิหารจััดการน้ำำ� 
อาชีีวอนามััย และความปลอดภััย รวมถึึงการกำำ�กัับดููแล
กิิจการ เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าสิินค้้าและบริิการส่่งถึึงมืือผู้้�บริิโภค
อย่่างมีีคุณ
ุ ภาพและปลอดภััย
การคำ�นึงถึงผลกระทบหลังการบริโภค

การผลิต
ไทยเบฟให้ความสำ�คัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทุกขัน
้ ตอน ด้วย
•

•
•

•

 ารควบคุมคุณภาพของสินค้าให้ถก
ก
ู ต้องตามข้อกำ�หนดทาง
กฎหมายและมาตรฐานการจัดการต่าง ๆ ตามหลักสากล ซึ่ง
ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บริโภค เช่น
มาตรฐาน ISO 9001 ISO 14001 ISO 22000 GMP HACCP
เครือ
่ งหมายรับรองคุณภาพของน้ำ�ดืม
่ (National Sanitation
Foundation: NSF)
ความปลอดภัยในการผลิตที่มีการจัดการด้านสุขลักษณะที่ดี
โดยเลือกใช้วต
ั ถุดิบที่มีคณ
ุ ภาพและปลอดภัย
การใช้ ทรัพยากรต่ าง ๆ เช่ น ทรัพยากรน้ำ �และพลั งงาน
ให้ค้ม
ุ ค่าและเกิดประโยชน์สง
ู สุด โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม สัตว์ในธรรมชาติ (ความหลากหลายทางชีวภาพ)
และสังคม การใช้พลังงานทดแทน การติดตั้งระบบบำ�บัด
น้ำ�เสียแบบไร้อากาศ การติดตั้งหม้อไอน้ำ�แบบไหลทางเดียว
รวมถึงมีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
การควบคุมระบบการเก็บข้อมูลที่คอยบันทึกปริมาณของ
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาในกระบวนการผลิต เพื่อ
ทำ�การประเมินผลกระทบได้อย่างเหมาะสม อาทิ การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก การสูญเสียอาหาร และขยะอาหาร

•

•

•

การรักษาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสูงสุดให้ลก
ู ค้า ควบคู่
ไปกับการบริการอย่างมืออาชีพ
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจัดการระบบการขนส่ง
และกระจายสินค้า เช่น การควบคุมวินัยในการขับขี่อย่างปลอดภัย
ให้แก่พนักงานขับรถ การบริหารการใช้พลังงานเชือ
้ เพลิงอย่าง
มีประสิทธิภาพ
การรองรับการให้บริการลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารในประเทศไทย
ด้วยระบบการกระจายสินค้าแบบควบคุมอุณหภูมิ ตั้งแต่โรงงาน
ไปจนถึงมือผู้บริโภค
ใช้กระบวนการควบคุมด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อจัดการ
สถานการณ์แพร่ระบาดได้อย่างเหมาะสม

การตลาดและการขาย
ไทยเบฟส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางการจัดจำ�หน่าย
ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
•

•

การสร้้างสััมพัันธภาพที่่�ดีีกัับลููกค้้าผ่่านโครงการที่่�หลากหลาย เช่่น
โครงการทริิปเปิิล เอ และกิิจกรรมส่่งเสริิมการตลาดในช่่องทาง
การขาย ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในกลยุุทธ์์ด้า้ นการเติิบโตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตามวิิสััยทััศน์์ Vision 2020 และ PASSION 2025
การสื่่�อสารและประชาสััมพัันธ์์ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�บริิโภคและ
สัังคม เช่่น โครงการ Serve Responsibly การให้้บริิการอย่่าง
มีีความรัับผิิดชอบของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ และ
กิิจกรรมส่่งเสริิมการขายเพื่่�อสร้้างความสััมพัั นธ์์กัับผู้้�บริิโภค
พร้้อมรัับฟัังความคิิดเห็็นจากผู้้�บริิโภคผ่่านช่่องทางติิดต่่อสื่่�อสาร
เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าให้้มากที่่�สุุด

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
ไทยเบฟดำ�เนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคมด้วยการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วย
•

•

การนำ�วัสดุหรือบรรจุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ เช่น กล่องกระดาษ
ไส้กล่อง ขวดแก้ว กระป๋อง และลังพลาสติก ที่ยง
ั ใช้ประโยชน์ได้
กลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครัง้
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ทำ�จากวัสดุที่สามารถใช้ซ�้ำ หรือนำ�กลับ
มาใช้ใหม่ เพือ
่ ลดปริมาณขยะหลังการบริโภค เพือ
่ ให้เกิดผลกระทบ
ทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
่ แวดล้อม ทัง้ ด้านการเปลีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ และชุมชน

การกำำ�กับ
ั ดููแลองค์์กร
และจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ไทยเบฟยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิภายใต้้กรอบจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
โดยมีีระบบบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ มีีความโปร่่งใส ตรวจสอบได้้ พร้้อมทั้้�ง
ดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความซื่่�อสััตย์์ ความรัับผิิดชอบ และเป็็นธรรม เพื่่�อสร้้างความ
เชื่่�อมั่่�นและความมั่่�นใจให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยทุุกฝ่่าย รวมถึึง
ส่่งเสริิมให้้บริิษัท
ั มีีความสามารถในการแข่่งขัันในระดัับสากล และมีีผลประกอบการ
ที่่�ดีีโดยคำำ�นึง
ึ ถึึงผลกระทบในระยะยาว ซึ่่�งตรงตามความมุ่่�งหวัังของทั้้�งภาคธุุรกิิจ
ผู้้�ลงทุุน ตลอดจนตลาดทุุนและสัังคมโดยรวม

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีขององค์์กร
ไทยเบฟมุ่่�งเน้้นการปฏิิบััติิตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีซึ่่�ง
สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณของบริิษััท โดยมีีการวางแผนจััดการ
บริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงอย่่างเหมาะสมตามแนวทาง
การพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน และมีีการเปิิดเผยข้้อมููลอย่่างเพีี ยงพอ เพื่่�อ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน พนัักงาน ลููกค้้า และ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้�ยัังมุ่่�งมั่่�นสนัับสนุุนและ
พัั ฒนาศัักยภาพทางธุุรกิิจให้้แก่่ลูก
ู ค้้า เพื่่�อสร้้างความเจริิญ
เติิบโตอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน และเพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�นใน
ระยะยาว โดยคำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยทั้้�งภายในและภายนอก
องค์์กรด้้วย
คณะกรรมการบริิษััทมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการเป็็นผู้้�นำำ�ขององค์์กร
ดููแลความเป็็นผู้้�นำำ�ของธุุรกิิจโดยรวมในการกำำ�หนดทิิศทาง กลยุุทธ์์
วััตถุุประสงค์์ในการดำำ�เนิินงาน และความสำำ �เร็็จในระยะยาวของ
บริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟ เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของไทยเบฟเป็็นไป
ตามแผนธุุรกิิจหลัักของบริิษััท ตามมติิของผู้้�ถืือหุ้้�นโดยสุุจริิต
ภายใต้้กฎหมาย วััตถุุประสงค์์ และข้้อบัังคัับของบริิษััท รวมถึึง
การกำำ�กัับดููแลให้้บริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟและบริิษััทย่่อยปฏิิบัติ
ั ิตาม
กฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์และตลาดหลัักทรััพย์์อื่่�น ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อ ง (สามารถศึึ กษาโครงสร้้างองค์์ กรและรายงาน
การกำำ�กับ
ั ดููแลกิิจการที่่�ดีีของบริิษัท
ั ได้้จากรายงานประจำำ�ปีี 2564
และบนเว็็บไซต์์ www.thaibev.com)
อนึ่่�ง ในช่่วงสถานการณ์์ การแพร่่ร ะบาดของโรคโควิิด-19
ตลาดหลัักทรััพย์์สิิงคโปร์์ได้้ออกมาตรการให้้บริิษัท
ั จดทะเบีียน
สามารถจััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยต้้องปฏิิบัติ
ั ิ
ตามหลัักเกณฑ์์ที่่�กำำ�หนด เช่่น การจำำ�กััดจำำ�นวนผู้้�เข้้าประชุุมและ
ผู้้�จััดเตรีียมการประชุุมในสถานที่่�จััดประชุุมเดีียวกัันไม่่เกิิน 50 คน
การส่่งคำำ�ถามล่่วงหน้้าของผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมอย่่างน้้อย 72 ชั่่�วโมง
ก่่อนวัันประชุุม และการปฏิิ บััติิตามมาตรการการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม เป็็นต้้น เพื่่�อให้้ผู้้�ถืือหุ้้�นได้้มีีโอกาสเข้้าร่่วมประชุุมและ
ได้้รับ
ั ข้้อมููลเท่่าเทีียมกััน และเพื่่�อช่่วยให้้บริิษัท
ั จดทะเบีียนสามารถ
จััดประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�นได้้ตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด สำำ�หรัับไทยเบฟได้้มีี
การจััดประชุุมเพื่่�อสื่่�อสารระหว่่างบริิษััทกัับผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์
ในประเทศสิิงคโปร์์ (Annual Information Meeting) ผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์โดยการถ่่ายทอดสดผ่่านช่่องทาง webcast เมื่่�อวัันที่่� 
21 มิิถุน
ุ ายน 2564 เพื่่�อให้้ผู้้�ฝากหลัักทรััพย์์ในประเทศสิิงคโปร์์
ได้้รับ
ั ข้้อมููลเท่่าเทีียมกัับข้้อมููลที่่�เปิิดเผยในการประชุุมผู้้�ถืือหุ้้�น
ในประเทศไทย โดยผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมสามารถส่่งคำำ�ถามเกี่่�ยวกัับ
ธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานของบริิษััทเป็็นการล่่วงหน้้า เพื่่�อให้้
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงชี้้�แจงในการประชุุม ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟ
ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการชี้้�แจงดัังกล่่าวผ่่านระบบของตลาดหลัักทรััพย์์
สิิงคโปร์์ (SGXNET) ในวัันเดีียวกััน สำำ�หรัับการประชุุมคณะกรรมการ
บริิษััทและคณะกรรมการย่่อยของไทยเบฟและบริิษััทย่่อยในกลุ่่�ม
ไทยเบฟ ได้้ จััดให้้ มีีการประชุุมผ่่ านสื่่�ออิิเ ล็็ กทรอนิิ ก ส์์ เพื่่�อให้้
กรรมการและผู้้�บริิหารระดัับสููงที่่�อยู่่�ทั้้�งประเทศไทยและต่่างประเทศ
มีีโอกาสเข้้าร่่วมประชุุม เพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นและให้้คำ�ำ แนะนำำ�ได้้
โดยปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามระเบีียบและหลัักเกณฑ์์ที่่�กฎหมายกำำ�หนด

นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้ประกาศใช้้นโยบายการรัับข้้อร้้องเรีียน เพื่่�อเน้้นย้ำำ�
ถึึงการให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการรัับฟัังข้้อร้้องเรีียนจากกรรมการ ผู้้�บริิหาร
และพนัักงานของไทยเบฟ ทั้้�งนี้้� ปีี 2564 ไม่่พบรายการขััดแย้้งที่่�มีี
นััยสำำ�คัญ
ั และไม่่พบข้้อร้้องเรีียนด้้านจริิยธรรมที่่�มีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั

จรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ไทยเบฟกำำ�หนดจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยเจตนารมณ์์
มุ่่�งเน้้นพฤติิกรรมที่่�มีีความซื่่�อสััตย์์สุจุ ริิต ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย มีีศีล
ี ธรรม
และจริิย ธรรม ทั้้�งนี้้� คณะกรรมการ ผู้้�บริิหาร และพนัั กงานทุุกคน
ต้้องยึึดถืือปฏิิบััติิตาม เพื่่�อให้้บริิษััทบรรลุุจุด
ุ มุ่่�งหมายในการรัักษาไว้้
ซึ่่�งจรรยาบรรณและรัักษามาตรฐานทางจรรยาบรรณไว้้อย่่างสม่ำำ�เสมอ  
พร้้อมทั้้�งส่่ งเสริิมให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจเจริิญเติิบโตก้้าวหน้้า มีีความ
มั่่�นคงยั่่�งยืืน เป็็นที่่�ยอมรัับของสัังคม
ไทยเบฟมีีหน้้าที่่�ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความโปร่่งใสในการดำำ�เนิินงานและจะ
ปกป้้องผลประโยชน์์ของผู้้�ถืือหุ้้�น โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงภาวะและปััจจััยความเสี่่�ยง
ทั้้�งในปััจจุุบัันและอนาคต และจะปฏิิบััติิต่่อพนัักงาน ลููกค้้า และคู่่�ค้้า
ทุุกคนอย่่างถููกต้้องชอบธรรม บริิษััทมุ่่�งเน้้นให้้พนัักงานทุุกคนเข้้าใจ
เนื้้�อหาและความหมายที่่�กำำ�หนดไว้้อย่่างถ่่องแท้้ และประกาศให้้บุค
ุ ลากร
ทุุกระดัับของบริิษััททราบ ประกอบกัับต้้องยอมรัับและยึึดถืือปฏิิบััติิ
โดยเคร่่งครััด หากบุุคลากรที่่�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้องกัับบริิษััทในทุุก ๆ ส่่วนให้้
ความร่่วมมืือและปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณของบริิษััทอย่่างจริิงจััง
ภายใต้้นโยบายการกำำ�กัับดููแลที่่�ดีี จะส่่งผลกัับบริิษััทดัังนี้้�
•

ช่่วยให้้บริิษัท
ั รัักษาความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย
ทุุกฝ่่าย

•

ทำำ�ให้้พนัักงานมีีประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน

•

ทำำ�ให้้เกิิดความเป็็นธรรมในองค์์กร

•

พนัักงานมีีเกีียรติิ มีศั
ี ก
ั ดิ์์�ศรีี เป็็นคนดีีคนเก่่ง

•

องค์์กรเป็็นที่่�ยอมรัับต่่อสัังคม

•

เพื่่�อความผาสุุกของพนัักงาน

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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การต่่อต้้านการทุุจริิต

การรัับข้้อร้้องเรีียน

การทุุจริิตเป็็นสิ่่�งผิิดกฎหมาย กระทบต่่อการแข่่งขัันแบบเสรีีและ
ผิิดจรรยาบรรณของบริิษััท ซึ่่�งทำำ�ให้้ชื่่�อเสีียงองค์์กรเสื่่�อมเสีีย
ทำำ�ให้้ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กรขาดความเชื่่�อมั่่�น และกระทบ
ต่่อผลประกอบการบริิษััท

ไทยเบฟมีีนโยบายรัับข้้อร้้องเรีียน โดยสนัับสนุุนให้้พนัักงานแจ้้ง
ข้้อเท็็จจริิงเกี่่�ยวกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ในข่่ายต้้องสงสััยว่่าอาจเป็็นความผิิด
โดยไทยเบฟจะดำำ�เนิินการกัับการกระทำำ�ที่่�อยู่่�ในข่่ายต้้องสงสััยว่่าอาจ
เป็็นความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นภายในอย่่างเข้้มงวด และพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อเท็็จจริิง
อัันชอบธรรมจะไม่่ได้้รับ
ั ความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหายหากเป็็นการแจ้้ง
ข้้อร้้องเรีียนโดยสุุจริิต ซึ่่�งกระบวนการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนมีีดัังนี้้�

ไทยเบฟดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส มีีคุณ
ุ ธรรม ยึึดหลััก
ความยุุติิธรรม และยึึดมั่่�นปฏิิบััติิตามจรรยาบรรณทางธุุรกิิจ
พร้้อมทั้้�งคำำ�นึง
ึ ถึึงผลประโยชน์์สูง
ู สุุดต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
จากการดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ ไทยเบฟจึึงได้้
กำำ�หนดนโยบายการต่่อต้้านการคอร์์รัป
ั ชััน เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือ
สำำ�คัญ
ั ในการตััดสิินใจและดำำ�เนิินการเพื่่�อป้้องกัันการคอร์์รัป
ั ชััน
รวมถึึงเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจและเสริิมสร้้างความมั่่�นคง
อย่่างยั่่�งยืืนในอนาคต
หากมีีการเปลี่่�ยนแปลงทางธุุรกิิจ กฎระเบีียบ มาตรฐาน และกฎหมาย
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่มีห
ี น้้าที่่�รัับผิิดชอบ ติิดตาม และกำำ�หนดให้้
มีีระบบรองรัับการต่่อต้้านการคอร์์รัป
ั ชัันที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โดยรายงาน
ต่่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ เพื่่�อตรวจสอบและ
ทบทวนนโยบายให้้ทัน
ั สมััยและสอดคล้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงทาง
ธุุรกิิจ นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังกำำ�หนดขอบเขตการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบาย
ของทุุกฝ่่าย ดัังนี้้�
•

ผู้้�บริิหารระดัับสููงมีีหน้้าที่่�เสริิมสร้้างความเข้้าใจในการปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
นโยบาย พร้้อมทั้้�งร่่วมมืือกัับกรรมการ ผู้้�บัังคัับบััญชา และ
พนัักงาน ช่่วยกัันสอดส่่องดููแล

•

กรรมการและพนัักงานมีีหน้้าที่่�รัักษามาตรฐานสููงสุุดในการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจ

•

พนัักงานต้้องไม่่ทนหรืือเพิิกเฉย เมื่่�อพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่าย
การทุุจริิตคอร์์รัป
ั ชััน

•

พนัักงานต้้องให้้ความร่่วมมืือในการตรวจสอบข้้อเท็็จจริิง

หากไม่่ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามนโยบายอาจถืือเป็็นความผิิดทางวิินัย
ั อย่่างร้้ายแรง
เป็็นการขััดต่่อสัั ญญาและเป็็นความผิิดอาญาของบุุคคลนั้้�น ๆ
และอาจสร้้างความเสีี ยหายร้้ายแรงต่่อชื่่�อเสีี ยงและสถานะของ
บริิษััท หากพบเห็็นการคอร์์รัป
ั ชัันให้้แจ้้งการกระทำำ�ดัังกล่่าวแก่่
ผู้้�บัังคัับบััญชา หรืือหากพบ บุุคคลที่่�กระทำำ�ผิิดจะถููกลงโทษตาม
กฎระเบีียบของบริิษััทและดำำ�เนิินคดีีตามกฎหมายต่่อไป

•	
หากกรรมการมีีข้อ
้ ร้้องเรีียน ให้้กรรมการแจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
ไปยัังประธานกรรมการตรวจสอบ
•	
หากพนัักงานมีีข้อ
้ ร้้องเรีียน ให้้พนัักงานแจ้้งข้้อร้้องเรีียนดัังกล่่าว
เป็็นลายลัักษณ์์อัก
ั ษรผ่่านช่่องทางที่่�แนะนำำ� โดยระบุุชื่่�อและ
รายละเอีียดเพื่่�อใช้้ในการติิดต่่อ แล้้วแจ้้งไปยัังบุุคคลที่่�มีีหน้้าที่่�
รัับผิิดชอบ
•	
พนัักงานทุุกคนสามารถแจ้้งข้้อมููลที่่�อยู่่�ในข่่ายอัันสงสััยมายััง
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่โดยตรง ผ่่านทางอีีเมล
whistleblowing@thaibev.com หรืือส่่งมายัังผู้้�บริิหารโดยตรง
•	
ไทยเบฟพร้้อมที่่�จะปกป้้องพนัักงานที่่�แจ้้งข้้อร้้องเรีียนที่่�มีีมููล
ความจริิง โดยรัักษาข้้อมููลไว้้เป็็นความลัับและจะดำำ�เนิินการกัับ
การกระทำำ�ความผิิดที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างเข้้มงวด
•	
พนัักงานที่่�แจ้้งข้้อเท็็จจริิงจะไม่่ได้้รับ
ั ความเดืือดร้้อนหรืือเสีียหายใด ๆ
หากเป็็นการร้้องเรีียนโดยสุุจริิต
•	
ไทยเบฟจะดำำ�เนิินการอย่่างเหมาะสมเพื่่�อคุ้้�มครองกรรมการและ
พนัักงานจากความเสีียหายหรืือการถููกทำำ�ร้า้ ยอัันมีีสาเหตุุมาจาก
การแจ้้งข้้อร้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�น
เมื่่�อมีีพนัักงานแจ้้งข้้อร้้องเรีียน ไทยเบฟมีีมาตรการดำำ�เนิินการดัังนี้้�
•	
จะมีีการประเมิินเพื่่�อตััดสิินใจว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร ไทยเบฟจะมีี
การประเมิินเรื่่�องที่่�ได้้รับ
ั แจ้้งเพื่่�อตััดสิินใจว่่าจะดำำ�เนิินการอย่่างไร
ต่่อไป ซึ่่�งอาจเป็็นการสืืบสวนเป็็นการภายใน หรืือส่่งเรื่่�องต่่อเพื่่�อ
ดำำ�เนิินการสืืบสวนโดยบุุคคลภายนอก
•	
หากภายหลัังพบว่่าข้้อร้้องเรีียนเป็็นเท็็จหรืือโดยทุุจริิต หรืือมีี
ลัักษณะประสงค์์ร้า้ ย หรืือปราศจากความรอบคอบ หรืือเพื่่�อ
ประโยชน์์ส่่วนบุุคคล การกระทำำ�ดัังกล่่าวถืือเป็็นการกระทำำ�ผิิด
ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การพิิจารณาความผิิดทางวิินััยตามที่่�ระบุุไว้้ในหััวข้้อ
การพิิจารณาความผิิดทางวิินััยและบทลงโทษในคู่่�มืือพนัักงาน
ของไทยเบฟ นอกจากนี้้� ยัังมีีการทำำ�ประชาสััมพัันธ์์ถึึงช่่องทาง
แจ้้งข้้อร้้องเรีียน ผ่่านสื่่�อภายในองค์์กร

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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การละเมิิดกฎระเบีียบข้้อบัังคัับและกฎหมาย
ไทยเบฟกำำ�หนดให้้พนัักงานต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบข้้อบัังคัับของ
องค์์กรและข้้อกฎหมายของทุุกประเทศที่่�ไทยเบฟเข้้าไปดำำ�เนิินกิิจการ
หากมีีการละเมิิดกฎระเบีียบข้้อบัังคัับใด ๆ ทั้้�งด้้านจรรยาบรรณ
ความเป็็นเลิิศขององค์์กร และสิิทธิิมนุุษยชนในสถานที่่�ประกอบการ
หรืือสถานที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจ จะต้้ องหยุุดการละเมิิดนั้้�นในทัั นทีี และ
ใช้้มาตรการจััดการที่่�เหมาะสม ในปีี 2564 ไทยเบฟและกลุ่่�มไทยเบฟ
พบว่่า มีีการละเมิิดที่่�ไม่่รุน
ุ แรงและกรณีีรุน
ุ แรง โดยเป็็นการจััดกลุ่่�ม
ระดัับของการละเมิิดตามผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น โดยกำำ�หนดเกณฑ์์
ตามมููลค่่าทางการเงิิน กรณีีรุน
ุ แรง (Major case) คืือ กรณีีที่่�มีี
ผลกระทบทางการเงิินมากกว่่าหรืือเท่่ากัับ 300,000 บาท และ
กรณีีไม่่รุน
ุ แรง (Minor case) คืือกรณีีที่่�มีผ
ี ลกระทบทางการเงิิน
น้้อยกว่่า 300,000 บาท เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการละเมิิดกฎระเบีียบ
ข้้อบัังคัับและการทุุจริิตในองค์์กร ไทยเบฟมีีแนวทางแก้้ไขเบื้้�องต้้น
ดัังนี้้�

สภาผู้้�แทนราษฎร ราชกิิจจานุุเบกษา สำำ�นัก
ั งานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� ในปีีที่่�ผ่า่ นมาไทยเบฟได้้ปรัับเปลี่่�ยนนโยบายในการดำำ�เนิินงาน
ให้้สอดคล้้องกัับมาตรการทางกฎหมายของภาครััฐดัังนี้้�
•

ประกาศสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิินในทุุกเขตท้้องที่่�ทั่่�วราชอาณาจัักร
ข้้อกำำ�หนดออกตามความในมาตรา 9 แห่่งพระราชกำำ�หนดการบริิหาร
ราชการในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน พ.ศ. 2548 รวมทั้้�งประกาศของจัังหวััด
ต่่าง ๆ ที่่�ออกโดยอาศััยอำำ�นาจตามพระราชบััญญััติิโรคติิดต่่อ
พ.ศ. 2558
•

ประกาศปิิดสถานที่่�เสี่่�ยงต่่อการติิดต่่อโรคโควิิด-19 ทั้้�งผัับ
สถานบริิการ สถานแสดงมหรสพ สถานประกอบกิิจการ
อาบ อบ นวด สถานประกอบการที่่�คล้้ายสถานบริิการ

•

ห้้ามร้้านอาหารจำำ�หน่่ายอาหารโดยวิิธีก
ี ารนั่่�งทานในร้้าน

•

ห้้างสรรพสิินค้้าจำำ�หน่่ายแต่่สิน
ิ ค้้าที่่�จำำ�เป็็นต่่อการดำำ�รงชีีวิต
ิ

•

ปิิดร้้านค้้าหรืือสถานประกอบการที่่�มีีใบอนุุญาตขายสุุราประเภท
ที่่� 1 และประเภทที่่� 2 ส่่งผลให้้บริิษัท
ั ในกลุ่่�มไทยเบฟซึ่่�งเป็็นผู้้�ผลิิต
และเป็็นผู้้�ได้้รับ
ั ใบอนุุญาตขายสุุราประเภทที่่� 1 จำำ�หน่่ายสุุราไม่่ได้้

•

จััดให้้มีก
ี ารปฐมนิิเทศให้้กับ
ั พนัักงานใหม่่และผู้้�บริิหาร

•

จััดให้้มีห
ี ลัักสููตรการอบรมแบบออนไลน์์

•

ใ ห้้ความสำำ�คัญ
ั ในการสื่่�อสารและทำำ�ความเข้้าใจในจริิยธรรมใน
การปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของพนัักงานและผู้้�บริิหาร (Business Ethics)

•

มุ่่�งมั่่�น สื่่�อสาร ทำำ�ความเข้้าใจ และกำำ�หนดให้้พนัักงานและผู้้�บริิหาร
ปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามจรรยาบรรณกลุ่่�มไทยเบฟ

•

กำำ�หนดช่่วงเวลาห้้ามบุุคคลออกนอกเคหสถาน เว้้นแต่่กรณีี
จำำ�เป็็นหรืือเป็็นบุุคคลที่่�ได้้รับ
ั สิิทธิิยกเว้้น

•

หากไทยเบฟตรวจพบการทุุจริิต บริิษัท
ั จะดำำ�เนิินการขั้้�นเด็็ดขาด
ทัันทีีและอาจถููกดำำ�เนิินคดีี

•

ห้้ามเดิินทางข้้ามจัังหวััดเว้้นแต่่กรณีีจำ�ำ เป็็น

•

จััดให้้มีก
ี ระบวนการตรวจสอบการทุุจริิตในองค์์กรอย่่าง
สม่ำำ�เสมอ

ไทยเบฟจึึงต้้องวางแผนการผลิิต การจำำ�หน่่าย และการขนส่่งสิินค้้า
ให้้สอดคล้้องกัับอายุุการบริิโภคของสิินค้้าโดยไม่่ให้้กระทบกัับ
สภาพคล่่องของบริิษััท และให้้การประกอบกิิจการของไทยเบฟ
สามารถดำำ�เนิินต่่อไปโดยไม่่หยุุดชะงััก อีีกทั้้�งเพื่่�อดููแลสภาพแวดล้้อม
การทำำ�งานให้้เกิิดความปลอดภััยสำำ�หรัับพนัักงาน จึึงมีีพนัักงาน
บางส่่วนปฏิิบัติ
ั ง
ิ านที่่�สถานที่่�ทำำ�งาน และพนัักงานบางส่่วนปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน
ที่่�บ้้าน เพื่่�อปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายของภาครััฐ นอกจากนี้้�ยัังดููแลใส่่ใจ
กัับสภาพความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน โดยมอบแอลกอฮอล์์
หน้้ากากอนามััย และของใช้้ที่่�จำ�ำ เป็็นแก่่พนัักงาน

หมายเหตุุ: สอบถามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมสำำ�หรัับเคสใหญ่่และย่่อย
กรุุณาเยี่่�ยมชมที่่� sustainability.thaibev.com

การปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมาย
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการปฏิิบัติ
ั ิตามระเบีียบและข้้อบัังคัับซึ่่�ง
ลดความเสี่่�ยงในการถููกปรัับ การเพิิกถอนใบอนุุญาต ซึ่่�งมีีผลกระทบ
โดยตรงต่่อธุุรกิิจ ในปีี 2563 เกิิดสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ทั่่�วโลกรวมทั้้�งประเทศไทย ภาครััฐจึึงได้้ออกมาตรการ
ทางกฎหมายเพื่่�อป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดในประเทศไทย
ซึ่่�งมาตรการที่่�ภาครััฐกำำ�หนดไว้้นั้้�นมีีบางเรื่่�องที่่�ส่่ งผลกระทบต่่อ
การประกอบธุุรกิิจของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีี
สำำ�นัก
ั กฎหมายที่่�คอยดููแลการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎระเบีียบและ
กฎหมายในประเทศไทยอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไทยเบฟมีีช่่องทาง
ติิดตามการเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายจากการเป็็นสมาชิิก
หอการค้้าไทย สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย และสภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย รวมทั้้�งสืื บค้้นข้้อมููลกฎหมายและข่่าวสารจาก
เว็็บไซต์์ของหน่่วยงานราชการต่่ าง ๆ เช่่น สำำ �นัักเลขาธิิการ
นายกรััฐมนตรีี สำำ�นัก
ั เลขาธิิการคณะรััฐมนตรีี สำำ�นัก
ั งานเลขาธิิการ

•

พระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563
เดิิมการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์จะต้้องดำำ�เนิินการตามประกาศ
คณะรัักษาความสงบแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 74/2557 เรื่่�อง การประชุุม
ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ลงวัันที่่� 27 มิิถุน
ุ ายน 2557 ซึ่่�งกำำ�หนด
หลัักเกณฑ์์ไว้้ว่า่ หนึ่่�งในสามขององค์์ประชุุมต้้องอยู่่�ในสถานที่่�
เดีียวกััน และผู้้�เข้้าร่่วมประชุุมทั้้�งหมดต้้องอยู่่�ในราชอาณาจัักร
ในระหว่่างการประชุุม ซึ่่�งเป็็นไปได้้ยากในทางปฏิิบััติิ กลุ่่�มบริิษััท
ไทยเบฟจึึงไม่่สามารถจััดประชุุมสำำ�หรัับการประชุุมที่่�กฎหมายบััญญััติิ
ให้้ต้้องมีีการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และหลัักเกณฑ์์ดัง
ั กล่่าว
ไม่่สอดคล้้องกัับมาตรการการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Physical
Distancing) ที่่�ทางภาครััฐได้้กำำ�หนดไว้้เพื่่�อควบคุุมและลดการ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตามคำำ�แนะนำำ�ขององค์์การอนามััยโลก
จึึงมีีการออกพระราชกำำ�หนดว่่าด้้วยการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
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พ.ศ. 2563 ซึ่่�งมีีผลใช้้บัง
ั คัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 19 เมษายน 2563
เป็็นต้้นไป เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงหลัักเกณฑ์์การจััดประชุุมที่่�
กฎหมายบััญญััติิให้้ต้้องมีีการประชุุมสามารถประชุุมผ่่านสื่่�อ
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ได้้ โดยผู้้�ร่่วมประชุุมไม่่ต้อ
้ งอยู่่�ในสถานที่่�เดีียวกััน
และไม่่ต้้องอยู่่�ในประเทศไทยเท่่านั้้�น กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟจึึงมีี
การจััดประชุุมคณะกรรมการบริิษััทผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ และ
กรรมการบางท่่านแม้้จะอยู่่�ในต่่างประเทศก็็สามารถเข้้าร่่วม
ประชุุมเพื่่�อแสดงความคิิดเห็็นได้้ ในการจััดประชุุมนี้้� กลุ่่�มบริิษััท
ไทยเบฟเลืือกใช้้ระบบการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ที่่�มีี
ความมั่่�นคงปลอดภััย และปฏิิบััติิตามมาตรฐานการรัักษา
ความมั่่�นคงปลอดภััยของการประชุุมผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
ที่่�กฎหมายกำำ�หนด
•

พระราชบััญญััติิแก้้ไขเพิ่่�มเติิมประมวลรััษฎากร (ฉบัับที่่� 47)
พ.ศ. 2561
เป็็นกฎหมายที่่�เกี่่�ยวกัับการกำำ�หนดราคาโอนระหว่่างบริิษััท
หรืือห้้างหุ้้�นส่่ วนนิิติิบุุคคลที่่�มีีความสัั มพัั นธ์์กััน ซึ่่�งก่่อนที่่�
กฎหมายฉบัับนี้้�จะมีีผลใช้้บัง
ั คัับในวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2561
กรมสรรพากรได้้วางแนวทางปฏิิบัติ
ั ไิ ว้้ตามคำำ�สั่่�งกรมสรรพากร
ที่่� ป. 113/2545 เรื่่�อง การเสีี ยภาษีี เ งิิ น ได้้ ของบริิษััท หรืือ
ห้้างหุ้้�นส่่วนนิิติิบุค
ุ คล กรณีีการกำำ�หนดราคาโอนให้้เป็็นไปตาม
ราคาตลาด ลงวัันที่่� 16 พฤษภาคม 2545 ซึ่่�งกลุ่่�มบริิษัท
ั ไทยเบฟ
ได้้กำำ�หนดค่่าตอบแทนระหว่่างกััน โดยยึึดถืือปฏิิบัติ
ั ิตามคำำ�สั่่�ง
ดัังกล่่าวแม้้ว่า่ คำำ�สั่่�งดัังกล่่าวจะไม่่มีส
ี ถานะเป็็นกฎหมายก็็ตาม
ต่่อมาได้้มีก
ี ารแก้้ไขประมวลรััษฎากรเพื่่�อนำำ�หลัักการดัังกล่่าว
มาบััญญััติิเป็็นกฎหมาย โดยให้้อำ�ำ นาจกรมสรรพากรในการ
ปรัับปรุุงทั้้�งรายได้้และรายจ่่ายของบริิษััทหรืือห้้างหุ้้�นส่่วน
นิิติิบุค
ุ คลที่่�มีีความสััมพัันธ์์กััน หากการกำำ�หนดค่่าตอบแทน
ระหว่่างกัันไม่่เป็็นไปตามหลััก Arm's Length Price (ราคาของ
ค่่าตอบแทน ค่่าบริิการ หรืือดอกเบี้้�ย ซึ่่�งคู่่�สััญญาที่่�เป็็นอิิสระ
ต่่อกัันพึึงกำำ�หนดโดยสุุจริิต ในทางการค้้า กรณีีโอนทรััพย์์สิิน
ให้้บริิการหรืือให้้กู้้�ยืม
ื เงิินที่่�มีีลัก
ั ษณะประเภทและชนิิดเดีียวกััน
ณ วัันที่่�โอนทรััพย์์สิิน ให้้บริิการ หรืือให้้กู้้�ยืม
ื เงิิน) ซึ่่�งกฎหมาย
ดัังกล่่าวมีีผลใช้้บัังคัับกัับกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟตั้้�งแต่่รอบ
ระยะเวลาบััญชีี 2563 เป็็นต้้นไป แต่่เมื่่�อกฎหมายเริ่่�มมีีผลใช้้
บัังคัับในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้เริ่่�มดำำ�เนิินการเพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับหลัักการดัังกล่่าว โดยได้้จัด
ั เตรีียมเอกสารการ
กำำ�หนดราคาโอนทั้้�งในภาพรวมของกลุ่่�มบริิษััทและบริิษััทย่่อย
แต่่ละบริิษััทสำำ�หรัับกลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และ
ในรอบปีีบััญชีี 2563 นี้้�ได้้ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมในส่่ วนของ
กลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์ โดยเริ่่�มดำำ�เนิินการในส่่วนของโรงงานเบีียร์์
ก่่อนเป็็นลำำ�ดับ
ั แรก หลัังจากนั้้�นจึึงจะทยอยดำำ�เนิินการในส่่วนอื่่�น
ของกลุ่่�มธุุรกิิจเบีียร์์และกลุ่่�มธุุรกิิจอื่่�นต่่อไป

•

พระราชบััญญััติิภาษีีที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้าง พ.ศ. 2562
มีีผลใช้้บัง
ั คัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 13 มีีนาคม 2562 แต่่เริ่่�มจััดเก็็บภาษีี
ที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างปีี 2563 โดยเป็็นการยกเลิิกการจััดเก็็บ
ภาษีีโรงเรืือนและที่่�ดิินซึ่่�งจััดเก็็บภาษีีจากค่่ารายปีี (จำำ�นวนเงิิน
ซึ่่�งทรััพย์์สิินนั้้�นสมควรให้้เช่่าได้้ในแต่่ละปีี) ตามพระราชบััญญััติิ
ภาษีี โรงเรืือนและที่่�ดิิน พ.ศ. 2475 และยกเลิิกการจััดเก็็บ
ภาษีีบำ�รุ
ำ งุ ท้้องที่่�ซึ่่�งจััดเก็็บจากราคาปานกลางของที่่�ดิินตาม
พระราชบััญญััติิภาษีีบำ�รุ
ำ งุ ท้้องที่่� แล้้วเปลี่่�ยนมาจััดเก็็บเป็็น

ภาษีีที่่�ดิน
ิ และสิ่่�งปลููกสร้้างซึ่่�งจััดเก็็บภาษีีจากราคาประเมิินที่่�ดิินและ
สิ่่�งปลููกสร้้าง กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟตระหนัักถึึงหลัักการการจััดเก็็บ
ภาษีีที่่�ดิน
ิ และสิ่่�งปลููกสร้้างที่่�เปลี่่�ยนแปลงไป จึึงมีีนโยบายให้้บริิหาร
จััดการที่่�ดิินและสิ่่�งปลููกสร้้างของบริิษััทให้้เหมาะสมกัับสภาพของ
ที่่�ดิินและก่่อให้้เกิิดมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจทั้้�งต่่อบริิษััท พนัักงาน
ชุุมชนและประเทศ โดยการคััดเลืือกพื้้�นที่่�ที่่�กลุ่่�มบริิษััทจะนำำ�มาใช้้
ประโยชน์์เองเพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้�ยัังเปิิดโอกาสให้้พนัักงานหรืือ
ครอบครััวของพนัักงานเช่่าพื้้�นที่่�ของบริิษััททำำ�เกษตรกรรมเพื่่�อ
สร้้างรายได้้เสริิมให้้แก่่ครอบครััวของพนัักงาน ซึ่่�งเป็็นการสร้้าง
ความผููกพัันระหว่่างพนัักงานกัับองค์์กร รวมทั้้�งยัังสนัับสนุุนให้้
ชาวบ้้านในชุุมชนรอบสถานประกอบการของกลุ่่�มบริิษัท
ั และบุุคคลอื่่�น
เช่่าพื้้�นที่่�ของกลุ่่�มบริิษััททำำ�เกษตรกรรมเพื่่�อสร้้างรายได้้ให้้กัับ
บุุคคลเหล่่านั้้�นด้้วย
•

พระราชบััญญััติิคุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
แม้้จะมีีการยกเว้้นการใช้้บัง
ั คัับกฎหมายในส่่วนของการคุ้้�มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล สิิทธิิของเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคล การร้้องเรีียน
ความรัับผิิดทางแพ่่ ง และบทกำำ�หนดโทษ ออกไปจนถึึงวัันที่่� 31
พฤษภาคม 2564 แต่่กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟก็็ให้้ความสำำ �คััญกัับ
การคุ้้�มครองข้้อมููลส่่ วนบุุคคล โดยกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟจะขอ
ความยิินยอมในการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลจากบุุคคลต่่าง ๆ และ
แจ้้งวััตถุุประสงค์์ของการเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลให้้บุค
ุ คลเหล่่านั้้�น
ทราบ และจะใช้้ข้้อมููลส่่ วนบุุคคลตามวััตถุุประสงค์์ที่่�ขอความ
ยิินยอมไว้้ เว้้นแต่่เป็็นกรณีีที่่�กฎหมายยกเว้้นให้้สามารถทำำ�ได้้
โดยไม่่ต้้องขอความยิินยอม รวมทั้้�งได้้มีก
ี ารปรัับปรุุงแบบฟอร์์ม
ใบสมััครงาน สััญญาจ้้างงาน และเอกสารสััญญาต่่าง ๆ รวมทั้้�ง
การใช้้งานเว็็บไซต์์ต่่าง ๆ ของกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟให้้สอดคล้้องกัับ
หลัักเกณฑ์์ของกฎหมายในปััจจุุบััน เพื่่�อไม่่ให้้กระทบสิิ ทธิิของ
บุุคคลที่่�เป็็นเจ้้าของข้้อมููลส่่วนบุุคคลนั้้�น

•

ประกาศสำำ�นัก
ั นายกรััฐมนตรีี เรื่่�อง ห้้ามขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์
โดยวิิธีก
ี ารหรืือในลัักษณะการขายทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ พ.ศ. 2563
กฎหมายฉบัับนี้้�มีีผลใช้้บัังคัับตั้้�งแต่่วัน
ั ที่่� 7 ธัันวาคม 2563 ซึ่่�งห้้าม
ไม่่ให้้มีีการขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์หรืือบริิการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ด้้วยวิิธีก
ี ารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ต่่อ
ผู้้�บริิโภคโดยตรง หรืือเป็็นการดำำ�เนิินการใด ๆ ในลัักษณะการเชิิญชวน
ให้้ซื้้�อ หรืือการเสนอขาย รวมไปถึึงการขายสิินค้้าหรืือบริิการต่่อ
ผู้้�บริิโภคโดยตรงด้้วยการตลาด หรืือบริิการการขายเครื่่�องดื่่�ม
แอลกอฮอล์์ในลัักษณะของการสื่่�อสารข้้อมููลทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์
โดยผู้้�ขายและผู้้�บริิโภคซื้้�อขายได้้โดยไม่่ต้้องพบกััน แต่่ไม่่ใช้้บัังคัับ
กัับการซื้้�อขายและการชำำ�ระราคาเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ด้้วยวิิธีก
ี าร
ทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ณ จุุดขายในร้้านค้้า ร้้านอาหาร หรืือสถานที่่�
ที่่�ให้้บริิการเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ซึ่่�งกฎหมายฉบัับนี้้�ไม่่ได้้ส่่ง
ผลกระทบต่่อกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟโดยตรง เนื่่�องจากบริิษััทไม่่ได้้
เสนอขายเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ ให้้แก่่
ผู้้�บริิโภคโดยตรง แต่่อาจมีีผลกระทบต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ย
บางราย ซึ่่�งไทยเบฟจะแนะนำำ�ให้้ผู้้�ที่่�ขายทางสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์
แก่่ผู้้�บริิโภคโดยตรงปฏิิบััติิให้้ถูก
ู ต้้องตามกฎหมาย

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

การดำำ�เนิินงานที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
นโยบายสาธารณะ

เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN
SDGs) ซึ่่�งเป็็นความรัับผิิดชอบในเรื่่�องการบริิโภคและการผลิิต
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังสนัับสนุุนสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ในการวิิจัย
ั และพััฒนาเพื่่�อสะสมองค์์ความรู้้�ด้้านบรรจุุภััณฑ์์
เพื่่�อความยั่่�งยืืนของสิ่่�งแวดล้้อม การศึึกษาวิิจัย
ั เหล่่านี้้�รวมถึึง
การวิิเคราะห์์การไหลของวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์ และการวิิเคราะห์์
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า บริิษัท
ั ยัังมีีส่่วนร่่วมในการรณรงค์์และประชาสััมพัันธ์์
โครงการริิเริ่่�มเพื่่�อสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการแยกขยะเพื่่�อทุุกภาคส่่วน
ไทยเบฟส่่งเสริิมหลัักการ '3Rs' ด้้วยการฝึึกอบรม สััมมนา และ
แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ในกลุ่่�มผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์และสิินค้้า ผู้้�นำำ�เข้้า
ผู้้�จััดจำำ�หน่่าย นัักสะสม ผู้้�รีีไซเคิิลในอุุตสาหกรรมเครื่่�องดื่่�ม
รวมทั้้�งภาครััฐ ภาคการศึึกษา และภาคประชาสัังคม ความคิิดริิเริ่่�มนี้้�
มีีขึ้้�นเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและช่่วยจััดการของเสีี ย
จากบรรจุุภััณฑ์์ในประเทศไทยได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

ไทยเบฟมีีระบบการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพ โปร่่งใส และกำำ�หนด
นโยบายต่่าง ๆ บนพื้้�นฐานความรัับผิิดชอบต่่อส่่วนรวมและเป็็นกลาง
โดยเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมและให้้การสนัับสนุุนองค์์กรของภาครััฐและภาค
เอกชน โดยในปีีที่่�ผ่า่ นมาไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินงานร่่วมกัับภาคส่่วนต่่าง ๆ
ด้้วยวััตถุุประสงค์์ดังั นี้้�
1.

เพื่่�อประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์และเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขััน
ให้้แข็็งแกร่่งมากขึ้้�น ไทยเบฟร่่วมมืือกัับหอการค้้าไทยและ
สภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
สภาธุุรกิิจไทย-เวีียดนาม สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย
UN Global Compact และสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ก
แห่่งประเทศไทย และการเป็็นประธานสภาผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจไทย-สหราช
อาณาจัักร (Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC)

2. เ พื่่�อขยายเครืือข่่ายการเติิบโตร่่วมกัับบริิษัท
ั ต่่าง ๆ ในอุุตสาหกรรม
เครื่่�องดื่่�ม อุุตสาหกรรมอาหาร ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรม
การเข้้าไปมีีส่ว่ นร่่วมแบ่่งปัันข้้อมููลในด้้านต่่าง ๆ หรืือการสนัับสนุุน
งบประมาณ ภายใต้้ความมุ่่�งหวัังในการสานต่่อนโยบายภาครััฐ
และภาคเอกชน ซึ่่�งนำำ�มาสู่่�การส่่งเสริิมและพััฒนาอุุตสาหกรรม
โดยรวมให้้เติิบโตอย่่างแข็็งแกร่่งอย่่างยั่่�งยืืนและมั่่�นคง

สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•

ตััวอย่่างการมีีส่่วนร่่วมสนัับสนุุนองค์์กรต่่าง ๆ
หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่งประเทศไทย
•

เพื่่�อให้้ภาคธุุรกิิจมีีขีด
ี ความสามารถในการแข่่งขััน ไทยเบฟ
ได้้ร่ว่ มกัับคณะกรรมการหอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่ง
ประเทศไทยและเครืือข่่ายผู้้�ประกอบการ เสนอแนะแนวทางการ
แก้้ไขปััญหา การพััฒนาและการยกระดัับศัักยภาพผู้้�ประกอบ
การเชื่่�อมโยงนโยบายภาครััฐที่่�สำำ�คัญ
ั ๆ เช่่น ร่่วมกำำ�หนดแนวทาง
การค้้าและการลงทุุนภายใต้้ สภาธุุรกิิ จไทย-เวีียดนาม และ
ยัังได้้แสดงความมุ่่�งมั่่�นโดยพยายามที่่�จะเพิ่่�มความเชื่่�อมั่่�นของ
ประชาชนท่่ามกลางการระบาดของโรคโควิิด-19 โดยร่่วมมืือกัับ
หอการค้้าไทยและเครืือข่่ายธุุรกิิจ 40 CEOs Plus สร้้างศููนย์์
ฉีีดวััคซีีน 25 แห่่งในกรุุงเทพฯ ซึ่่�งดำำ�เนิินการโดยภาคเอกชน
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนา
บุุคลากรและการศึึกษาโดยการสนัับสนุุนโรงเรีียนพัั นธมิิตร
ทั่่�วประเทศ ทั้้�งหมดนี้้�เป็็นความคิิดริิเริ่่�มเพีียงบางส่่วนของไทยเบฟ
ในการพััฒนาเศรษฐกิิจ สัังคม บริิษััท และภาคอุุตสาหกรรม

สถาบัันการจััดการบรรจุุภัณ
ั ฑ์์และรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
(TIPMSE) ภายใต้้สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย
•

ไทยเบฟสนัับสนุุนการจััดการบรรจุุภััณฑ์์ ตามแนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ในกระบวนการนี้้� บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ใช้้แล้้วจะ
ถููกรีีไซเคิิลเป็็นวััตถุุดิิบทุุติิยภููมิิและนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ บริิษััท
ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการขยายความรัับผิิดชอบของ
ผู้้�ผลิิต (EPR) ไทยเบฟจึึงพิิ จารณาวงจรอายุุทั้้�งหมดของ
บรรจุุภััณฑ์์อย่่างจริิงจััง จากการคััดเลืือกวััสดุุที่่�เป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แปรรููป จััดเก็็บ และรีีไซเคิิลได้้ง่่าย รวมทั้้�ง
การออกแบบตลอดจนการกำำ�จัด
ั ผลิิตภััณฑ์์ ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�น
ที่่�จะใช้้ทรััพยากรอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้บรรลุุมาตรา 12 ของ
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สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทยรายปีี
และงานกิิจกรรมต่่าง ๆ สนัับสนุุนค่่าธรรมเนีียมสมาชิิก และมอบทุุน
วิิจัย
ั เพื่่�อสนัับสนุุนการจััดการบรรจุุภััณฑ์์ ร่ว่ มเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
พลัังขัับเคลื่่�อนการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้แนวคิิด
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เป็็นวััตถุุดิบ
ิ เพื่่�อรณรงค์์ให้้ทุก
ุ ภาคส่่วนร่่วมกัันคััดแยก
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ใช้้แล้้วออกจากขยะตั้้�งแต่่ต้น
้ ทาง เพื่่�อลดผลกระทบกัับ
สิ่่�งแวดล้้อมในประเทศไทยอย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งยัังได้้เข้้าร่่วมประชุุม
หารืือร่่วมกัับกระทรวงอุุตสาหกรรม เพื่่�อร่่วมแก้้ไขปััญหาสิินค้้า
ขาดแคลนในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�ง
ไทยเบฟยืืนยัันว่่าสิินค้้าไม่่ขาดแคลนและเพีียงพอต่่อการบริิโภคของ
ประชาชน บริิษััทยัังได้้บริิจาค 10 ตู้้�เก็็บความเย็็นให้้กัับโรงพยาบาล
เพื่่�อเก็็บวััคซีีนโรคโควิิด-19 ให้้คนไทยได้้มีวัี ค
ั ซีีนที่่�มีีคุณ
ุ ภาพใช้้กัน
ั

สภาผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจไทย-สหราชอาณาจัักร
(Thai-UK Business Leadership Council: TUBLC)
•

ไทยเบฟในฐานะประธานสภาผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจไทย-สหราชอาณาจัักร
มีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างความเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจระหว่่างสองประเทศ โดยการรัับฟัังและประสานความ
ร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจ เพื่่�อส่่งเสริิมโอกาสทางการค้้าและการลงทุุน
แสวงหาโอกาสทางธุุรกิิจให้้กับ
ั ผู้้�ประกอบการไทยและสหราชอาณาจัักร
รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นการผลัักดัันประเด็็นข้้อเสนอของภาคเอกชนแก่่
ภาครััฐ เพื่่�อเสริิมสร้้างขีีดความสามารถในการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ
ของทั้้�งสองประเทศ โดยแบ่่งการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานออกเป็็น  
2 หน่่วยงานเฉพาะกิิจ คืือ 1) ส่่งเสริิมการลงทุุน (Trade and
Investment Promotion Taskforce) เพื่่�อเชื่่�อมโยงให้้เกิิดการค้้า
และการลงทุุนระหว่่างกััน และ 2) ประเมิินนโยบายการค้้า (Trade Policy
Review Taskforce) เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจในข้้อระเบีียบการค้้า
ระหว่่างประเทศ และเป็็นพลัังในการผลัักดัันข้้อเสนอหรืือประเด็็น
ทางการค้้าที่่�เป็็นประโยชน์์กัับทั้้�งสองประเทศ  ก่่อนหน้้านี้้� TUBLC
ได้้เข้้าร่่วมหารืือในระดัับรััฐมนตรีี พบปะตััวแทนรััฐบาล ภาคเอกชน
และฝ่่ายวิิชาการ อีีกทั้้�งยัังส่่ งเสริิมความเข้้าใจด้้านการค้้าและ
การลงทุุนผ่่านโซเชีียลมีีเดีียสู่่�สาธารณะ ไทยเบฟเชื่่�อว่่า ความคิิด
ริิเริ่่�มเหล่่านี้้�จะช่่วยให้้ประเทศสามารถรัับมืือความท้้าทาย เช่่น
การเจรจาการค้้าเสรีีระหว่่างประเทศต่่าง ๆ ตลอดจนส่่ งเสริิม
นวััตกรรมใหม่่ ๆ และการปรัับตััวที่่�จำำ�เป็็นในช่่วงการระบาด
ของโรคโควิิด-19

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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สภาธุุรกิิจไทย-เวีียดนาม (Thai-Vietnam Business Council)
•

ไทยเบฟเป็็นที่่�ปรึึกษาให้้แก่่คณะกรรมการสภาธุุรกิิจไทยเวีียดนาม ในปีี 2564 เพื่่�อส่่งเสริิมการค้้าและการลงทุุนในวาระ
ครบรอบ 45 ปีีของความสััมพัันธ์์ทางการทููตระหว่่างสองประเทศ
ในฐานะประธานโครงการ 45 ปีี ความสััมพัันธ์์ทางการทููต
ไทย-เวีียดนาม ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีี
และให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับประวััติศ
ิ าสตร์์แห่่งสัันติิภาพระหว่่างไทย
กัับเวีียดนาม อนุุสรณ์์สถานประธานาธิิบดีีโฮจิิมิน
ิ ห์์ถูก
ู สร้้างขึ้้�น
เนื่่�องในโอกาสนี้้� อีีกทั้้�งมีีการส่่งเสริิมสิินค้้าชุุมชนจากบ้้านนาจอก
จัังหวััดนครพนม ไทยเบฟได้้ร่ว่ มประชุุมกัับภาครััฐและเอกชน
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมของสภาธุุรกิิจ
ไทย-เวีียดนาม และเพื่่�อส่่งเสริิมความสััมพัันธ์์อัน
ั ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง
ระหว่่างไทยกัับผู้้�ประกอบการเวีียดนาม

สมาคมการจััดการธุุรกิิจแห่่งประเทศไทย (Thailand
Management Association: TMA)
•

ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่�งในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิิน
กิิจกรรมขององค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร เพื่่�อยกระดัับขีีด
ความสามารถในการแข่่งขัันทั้้�งในระดัับองค์์กรและระดัับประเทศ
โดยมีีผู้้�บริิหารไทยเบฟเป็็นกรรมการที่่�ปรึึกษาของ TMA Center
for Competitiveness และ Steering Committee of TMA
Center for Competitiveness ซึ่่�งช่่วยให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อเพิ่่�ม
ขีีดความสามารถในการแข่่งขััน นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังจััดให้้มีี
วััน Thailand Management Day 2564 ซึ่่�งช่่วยส่่งเสริิมแนวคิิด
ในการรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงในสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจ
ที่่�ไม่่แน่่นอนในปััจจุุบัน
ั  หััวข้้อที่่�ครอบคลุุมในงานนี้้�มีีทั้้�งเทคโนโลยีี
นวััตกรรม การตลาด บุุคลากร การจััดการ สิ่่�งแวดล้้อม และ
สถานการณ์์ที่่�ไม่่คาดฝััน เช่่น โรคระบาดที่่�ส่่งผลกระทบต่่อ
ภาคธุุรกิิจ

ข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ และสมาคมเครืือข่่ายโกลบอล
คอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย (UN Global Compact and Global
Compact Network Thailand)
•

ด้้วยตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนระหว่่าง
ภาคเอกชน ไทยเบฟได้้เข้้าร่่วมข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ
(UN Global Compact: UNGC) เมื่่�อวัันที่่� 24 กรกฎาคม 2562
UNGC คืือ กรอบการทำำ�งานขององค์์การชาติิเพื่่�อความร่่วมมืือ
ด้้านการพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดยมีีจุด
ุ มุ่่�งหมายเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความร่่วมมืือระหว่่างบริิษัท
ั ทั้้�งหมดในภาคอุุตสาหกรรม มููลนิิธิิ
และองค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร และส่่งเสริิมให้้ทุก
ุ ฝ่่ายคำำ�นึง
ึ ถึึง
ความยั่่�งยืืนในการดำำ�เนิินงานตามหลัักการสากล 10 ประการ
ของ UNGC หลัักการสากล 10 ประการของ UNGC ครอบคลุุม
4 มิิติิหลััก ได้้แก่่ การต่่อต้้านการทุุจริิต มาตรฐานแรงงาน
สิิทธิิมนุุษยชน และการปกป้้องสิ่่�งแวดล้้อม ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่
การคุ้้�มครองและอนุุรัก
ั ษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน ดัังนั้้�นจึึงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ

ดำำ�เนิินการให้้สอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน นอกจากนี้้�
ยัังทุ่่�มเทอย่่างต่่อเนื่่�องในการพัั ฒนาแอปพลิิเคชัันที่่�เกี่่�ยวกัับ
พลัังงาน น้ำำ� วััสดุุบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และของเสีีย โดยเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ในฐานะสมาชิิกของสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย
(Global Compact Network Thailand: GCNT) หากเป็็นการช่่วย
ให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนข้้อ 17 ของสหประชาชาติิ
[Goal 17 of the United Nation’s Sustainable Development
Goals: SDGs)] ซึ่่�งหมายถึึง 'ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน’
ที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟสนัับสนุุนและได้้ร่ว่ มกิิจกรรมสำำ �คััญ ๆ อย่่าง
GCNT Forum 2021: Thailand's Climate Leadership Summit
2021 ภายใต้้แนวคิิด A New Era of Accelerated Actions
ภาคีีเครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย
(Thailand Supply Chain Network: TSCN)
•

ไทยเบฟจัับมืือบริิษััทเอกชนไทย 7 แห่่ง เพื่่�อจััดตั้้�งภาคีีเครืือข่่าย
ธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานของประเทศไทย (TSCN) เครืือข่่าย TSCN
มีีวัต
ั ถุุประสงค์์หลัักสามประการคืือ 1.) เพื่่�อปกป้้องมููลค่่าการลงทุุน
เน้้นความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ การจััดการ กฎหมายธุุรกิิจ การเงิิน
และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กร (CSR)  
2.) เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าการลงทุุนด้้วยการสร้้างหุ้้�นส่่ วนและพัั ฒนา
ประสิิ ทธิิภาพของการดำำ�เนิินการที่่�มีีอยู่่� (เช่่น cross-selling,
cross-training, การร่่วมทุุน, การแบ่่งปัันทรััพยากร) และ
3.) เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างนวััตกรรมและขยายการลงทุุนในโครงการร่่วม
โดยเฉพาะโครงการใหม่่ (เช่่น การสร้้างแพลตฟอร์์มออนไลน์์ที่่�มีี
กองทุุนร่่วมลงทุุนสำำ�หรัับสตาร์์ทอััพ, การแบ่่งปัันทัักษะข้้ามกลุ่่�ม
ของพนัักงาน และการใช้้นัักพััฒนาโปรแกรม)

ในปีี 2564 ภาคีีเครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย (TSCN)
มีีสองกิิจกรรมต่่อเนื่่�องคืือ:
1.

พััฒนาแพลตฟอร์์มรองรัับการดำำ�เนิินงานด้้วยกิิจกรรมสาธิิต
สำำ�หรัับสมาชิิกระดัับ SME กว่่า 300 ราย สำำ�หรัับรายละเอีียด
เพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับแพลตฟอร์์ม โปรดตรวจสอบ https://
thailandsupplychain.com/

2. จััดแสดงความพยายามด้้านความยั่่�งยืืนของเราในงาน Thailand
Sustainability Expo 2021 งานมหกรรมความยั่่�งยืืนครั้้�งนี้้� 
นำำ�เสนอเรื่่�องราว โครงการต่่าง ๆ และประสบการณ์์ของภาครััฐและ
เอกชน ชุุมชน สถานประกอบการ มหาวิิทยาลััย และประชาชนทั่่�วไป
ในประเทศไทย งานจััดขึ้้�นเมื่่�อวัันที่่� 30 กัันยายน - 10 ตุุลาคม 2564
ซึ่่�งประสบความสำำ �เร็็จ มีีผู้้�เข้้าชมมากกว่่า 15,000 ราย
ผ่่านแพลตฟอร์์มออนไลน์์ สำำ�หรัับข้้อมููลเพิ่่�มเติิม โปรดคลิิก
tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

• ปกป้องมูลค่าของการลงทุน
• สร้างเสริมคุณค่าของการลงทุน
• สร้างนวัตกรรมและต่อยอดการลงทุน
ความภูมิใจแห่งอาเซียน
ด้านธุรกิจ
โลจิสติกส์
ห่วงโซ่อป
ุ ทาน

ด้านอืน
่ ๆ
ความยัง
่ ยืนและ
เศรษฐกิจหมุนเวียน

การศึกษา

สุขภาพ

TSCN COMMUNITY PLATFORM

เครือข่ายพันธมิตรคู่ค้า
•	B2B E-Marketplace
• ส่งเสริมคู่ค้า
•	จับคู่ธร
ุ กิจ

เครือข่าย

มาตรฐานด้านความยัง
่ ยืน
• ดัชนีชวี้ ด
ั ด้านความยัง่ ยืน

ของ TSCN
•	นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์
•	การพัฒนาศักยภาพคูค
่ า้

ความยัง
่ ยืน

แลกเปลี่ยนความรู้
•
•
•
•

ศููนย์์ความรู้้�
กิิจกรรมจััดอบรม
เวทีีเสวนาคู่่�ค้้า
พบปะสมาชิิก

แบ่งปัน

มูลนิธิ TSCN
• โครงการความร่่วมมืือ

	ด้้านต่่าง ๆ
• กิิจกรรมช่่วยเหลืือสัังคม

ร่วมมือ

ไทยเบฟกัับโรคโควิิด-19
การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ได้้พลิิกโฉมการทำำ�ธุรุ กิิจแบบเดิิม ๆ ไปสู่่�การ
ทำำ�ธุรุ กิิจแบบการพาณิิชย์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ (e-commerce) รวมถึึงส่่งผลกระทบ
ต่่อพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภคที่่�หัันมาให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับแหล่่งที่่�มาของผลิิตภััณฑ์์
ฉลาก และประโยชน์์ทางโภชนาการของอาหารและเครื่่�องดื่่�มมากยิ่่�งขึ้้�น นอกจากนี้้� 
ความพร้้อมและประสิิ ท ธิิภาพของวััค ซีีนป้้อ งกัั นโรคโควิิด -19 คืื ออีีก หนึ่่�ง
ปััจจััยขัับเคลื่่�อนในทุุกธุุรกิิจ
ไทยเบฟยึึดมั่่�นในนโยบายด้้านสุุขภาพและโภชนาการที่่�เข้้มงวด พร้้อมทั้้�ง
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยของบุุคลากรในกลุ่่�มไทยเบฟ
ตลอดจนถึึงคู่่�ค้้าและลููกค้้าโดยเสมอมา บริิษััทตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียขององค์์กร แม้้ว่า่ ผลกระทบ
ด้้านลบจากการระบาดใหญ่่จะรุุนแรงมาก แต่่ก็็เป็็นโอกาสให้้ธุุรกิิจได้้พััฒนา
เทคโนโลยีี นวััตกรรมใหม่่ ๆ มีีการปรัับปรุุงด้้านการขนส่่งและการกำำ�หนดแนวทาง
ปฏิิบัติ
ั ิด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยที่่�ดีีขึ้้�นด้้วย

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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กลยุุทธ์์ของไทยเบฟกัับการเตรีียมความพร้้อม
รัับมืือโรคโควิิด-19
ไทยเบฟได้้มีีการดำำ�เนิินแผนเพื่่�อความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจอย่่าง
ทัันท่่วงทีีเพื่่�อเป็็นการเพิ่่�มความมั่่�นใจของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ทำำ�ให้้
การดำำ�เนิินงานขององค์์กรสามารถก้้าวไปข้้างหน้้าอย่่างไม่่หยุุดนิ่่�ง
ส่่งผลกระทบทั้้�งต่่อพนัักงาน พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ รวมถึึงผู้้�บริิโภค
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ยอื่่�น ๆ น้้อยที่่�สุุด มากไปกว่่านั้้�น ไทยเบฟ
ได้้จัด
ั ตั้้�งศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19 (ThaiBev
COVID-19 Situation Room) ขึ้้�น โดยมีีวัต
ั ถุุประสงค์์เพื่่�อ:
•

ติิดตามและสำำ�รวจการระบาดของโรคโควิิด-19 เพื่่�อกำำ�หนด
กรอบนโยบาย และแนวทางปฏิิบัติ
ั ร่ิ ว่ มกัับกลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล

•

รวบรวม ติิดตาม และวิิเคราะห์์ผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจตลอด
ห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าของไทยเบฟ

•

รวบรวม วิิเคราะห์์ และนำำ�เสนอข่่าวจากทุุกสื่่�อทั้้�งจากภาครััฐและ
เอกชน ที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อไทยเบฟ

นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้ริเิ ริ่่�มมาตรการป้้องกัันต่่าง ๆ เพื่่�อเพิ่่�มความ
ปลอดภััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้แก่่พนัักงาน ลููกค้้า และคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
ได้้แก่่
1.

ป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 ในกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ของไทยเบฟทุุกราย

2. อำำ�นวยความสะดวกในการดููแลและรัักษาพนัักงานที่่�ติิดโรคโควิิด-19
3. ร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียอื่่�น ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของประชาชนทั่่�วไป

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ไทยเบฟกับโรคโควิด-19

แนวทางการบริิหารจััดการ
ฝ่ายบริหารได้ก�ำ หนดมาตรการเพือ
่ เป็นการลดความเสีย
่ งการติดเชือ้
ในระหว่างการปฏิบต
ั ง
ิ านช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้
มีการบริหารจัดการแบ่งพนักงานออกเป็น 3 กลุม
่ ได้แก่
1.

กลุม
่ ที่ 1 – พนักงานทีจ่ �ำ เป็นต้องปฏิบต
ั งิ านในสถานทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ าร

2. ก
 ลุ่ มที่ 2 – พนั กงานที่ จำ�เป็ นต้ องทำ �งานร่วมกั บผู้ อื่ น
แต่สามารถทำ�งานในสถานทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารสำ�รองได้
3. ก
 ลุม
่ ที่ 3 – พนักงานทีส
่ ามารถปฏิบต
ั ง
ิ านจากทีบ
่ า้ นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เพือ
่ บรรเทาผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ไทยเบฟได้ใช้มาตรการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
ดังต่อไปนี้
1.

ตามมาตรการด้านความปลอดภัยขัน
้ ต้น ไทยเบฟได้ส่งมอบ
หน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กบ
ั พนักงานทุกคน รวมทัง้
พนักงานทีป
่ ฏิบต
ั ห
ิ น้าทีจ
่ ากทีบ
่ า้ น เพือ
่ ให้มน
่ั ใจว่าพนักงานมี
อุปกรณ์ปอ
้ งกันทีเ่ พียงพอสำ�หรับใช้ส่วนตัว และใช้ในกิจกรรม
ทีเ่ กีย
่ วข้องกับการปฏิบต
ั ง
ิ าน

2. พ
 นัักงานทุุกคนจะต้้องทำำ�การลงทะเบีียนหรืือเช็็คอิิน
และดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงโรคโควิิด-19 ผ่่านทาง
แพลตฟอร์์มดิิจิทั
ิ ัลของบริิษััท และแอปพลิิเคชัันมืือถืือ
Beverest Life เป็็นประจำำ�ทุก
ุ วััน โดยพนัักงานไทยเบฟ
ประมาณ 98% หรืือมากกว่่า 43,000 คน ใช้้แอปพลิิเคชััน
เพื่่�อทำำ�แบบประเมิินความเสี่่�ยง
3. ไ ทยเบฟกำ�หนดมาตรการสำ�หรับพนักงาน และคูค
่ า้ ทางธุรกิจ
ทั้ งหมดที่ อยู่ในพื้ นที่ ที่ ความเสี่ ยงสูง เข้ารับการตรวจหา
เชือ
้ โควิด-19 (โดย RT-PCR หรือชุดทดสอบแอนติเจน ATK)
4. ไ ทยเบฟสนับสนุนให้พนักงานทุกคนได้รบ
ั การฉีดวัคซีน รวมถึง
จัดให้มก
ี ารให้ความรูเ้ กีย
่ วกับการฉีดวัคซีน และแบ่งปันแนวทาง
การดูแลป้องกันตนเองในช่วงทีม
่ ก
ี ารระบาด

5. จ
ด
ั ทำ�คูม
่ อ
ื สำ�หรับพนักงานในการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดต่อ
ของโรคโควิด -19 เพือ
่ ส่งเสริมสุขอนามัยทีด
่ แ
ี ละความปลอดภัย
ภายในสถานประกอบการ ทัง้ ในส่วนของกระบวนการผลิต อาคาร
สำ�นักงาน จุดขาย และร้านอาหารทุกร้านในเครือไทยเบฟ โดยที่
พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบต
ั ต
ิ ามคูม
่ อ
ื นีอ
้ ย่างเคร่งครัด

มาตรการดูแลและรักษาพนักงานทีต
่ ด
ิ โรคโควิด-19
ไทยเบฟใช้้แอปพลิิเคชัันขององค์์กรสำำ�หรัับโทรศััพท์์มือ
ื ถืือ Beverest Life
เพื่่�อติิดตามและตรวจสอบสุุขภาพและสวััสดิิภาพของพนัักงานทุุกคน
ซึ่่�งต้้องทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงของการติิดโรคโควิิด-19 โดยให้้มีก
ี าร
ลงทะเบีียนหรืือเช็็คอิินผ่่านระบบแอปพลิิเคชัันวัันละ 3 ครั้้�ง เป็็นประจำำ�
ทุุกวััน (ตอนเช้้า ตอนบ่่าย และเมื่่�อสิ้้�นสุุดวัันทำำ�งาน) เพื่่�อดููแลพนัักงาน
ที่่�พัักอาศััยหรืือปฏิิบัติ
ั ห
ิ น้้าที่่�ในจัังหวััดที่่�มีีการควบคุุมสููงสุุดและเข้้มงวด
(เขตสีีแดงเข้้ม) ซึ่่�งจััดเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงต่่อการติิดโรคโควิิด-19
โดยพนัักงานที่่�มีีความเสี่่�ยงสููงจะได้้รับ
ั การดููแลอย่่างใกล้้ชิด
ิ เพื่่�อให้้
การดููแลและรัักษาพยาบาลได้้โดยทัันทีี นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังจััดส่่ง
หน้้ากากอนามััยและแอลกอฮอล์์ 72% ให้้กัับพนัักงานกว่่า 43,000 คน
ถึึงสถานที่่�พัักอาศััย
ไทยเบฟได้้จัด
ั ตั้้�ง “ศููนย์์บริิการพนัักงานช่่วงวิิกฤตโรคโควิิด-19”
(COVID-19 Relief Center หรืือ CRC) ซึ่่�งเปิิดบริิการตลอด 24 ชั่่�วโมง
(7 วัันต่่อสััปดาห์์) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการดููแลพนัักงานที่่�ติิด
โรคโควิิด-19 และได้้ร่ว่ มมืือกัับสถานพยาบาลและโรงพยาบาลมากกว่่า
10 แห่่ง เพื่่�อรองรัับผู้้�ป่่วยที่่�ต้้องการการดููแลอย่่างใกล้้ชิด
ิ  ผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ
ที่่�ไม่่รุน
ุ แรงจะต้้องเข้้าสู่่�กระบวนการแยกกัักตััวที่่�บ้้าน (Home Isolation)
หรืือส่่งตััวไปยัังศููนย์์ดูแ
ู ลผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 ที่่�กำำ�หนด เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายของเชื้้�อ นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้จัด
ั เตรีียมและส่่งมอบ
ชุุดยาและเวชภััณฑ์์สำำ�หรัับดููแลผู้้�ติิดโรคโควิิด-19 โดยมีีการจััดสรรให้้
ตรงตามความต้้องการและอาการของแต่่ละบุุคคล
โรคโควิิด-19 ผลัักดัันให้้นำ�ำ ระบบดิิจิทั
ิ ัลมาใช้้ในช่่วงที่่�มีีการแพร่่ระบาด
ซึ่่�งพนัักงานจำำ�นวนมากต้้องปฏิิบัติ
ั ง
ิ านที่่�บ้้าน โดยไทยเบฟได้้ให้้คำ�ำ แนะนำำ�
อย่่างละเอีียดเพื่่�อให้้พนัักงานสามารถปรัับปรุุงทัักษะด้้านดิิจิทั
ิ ัลของ
ตนเอง และช่่วยในการปรัับตััวเข้้ากัับวิิธีก
ี ารทำำ�งานแบบใหม่่ได้้อย่่าง
ราบรื่่�นและมีีประสิิ ทธิิภาพ เช่่น ให้้ความรู้้�เรื่่�องความปลอดภััยด้้าน
ระบบสารสนเทศ รวมถึึงเทคนิิคและวิิธีก
ี ารดำำ�เนิินชีีวิต
ิ ในระบบดิิจิทั
ิ ัล

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

มาตรการดูแลสวัสดิการอืน
่ ๆ สำ�หรับผูม
้ ส
ี ่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ
•

ไ ทยเบฟร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้แก่่ ส่ว่ นงาน
บริิหารกรุุงเทพมหานคร หอการค้้าไทยและสภาหอการค้้าแห่่ง
ประเทศไทย พัันธมิิตรทางธุุรกิิจภาคเอกชน และโรงพยาบาล
เพื่่�อส่่งเสริิมด้้านสาธารณสุุขและความผาสุุกทางสัังคม โดย
ไทยเบฟร่่วมสนัับสนุุนให้้มีก
ี ารจััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกััน
โรคโควิิด-19

•

ท่่ามกลางการระบาดของโรคโควิิด-19 ระลอกแรก ไทยเบฟ
ได้้จัด
ั ตั้้�งศููนย์์การตรวจวิิเคราะห์์ทางการแพทย์์ (ศููนย์์ตรวจ
โรคโควิิด-19) เพื่่�อตรวจคััดกรอง และวิิเคราะห์์ผลด้้วยการ
ทดสอบ RT-PCR

•

ผลิตหน้ากากอนามัย รวมถึงหน้ากาก N95 และสร้างโรงงาน
ผลิตเจลแอลกอฮอล์เพื่ อให้ม่ันใจว่าจะมีอุปกรณ์ป้องกัน
เพี ยงพอต่ อความต้ องการของพนักงาน ชุมชน ตลอดจน
บุคลากรทางการแพทย์

•

ท�ำ ความสะอาดโดยการฉีดพ่นน้ำ�ยาฆ่าเชือ
้ ในพืน
้ ทีท
่ �ำ งานและ
พืน
้ ทีส
่ ำ�นักงานเป็นประจำ� เพือ
่ ให้มน
่ั ใจในสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน

•

จััดทำำ�ประกัันคุ้้�มครองโรคโควิิด-19 ให้้กัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ 274,000 คนทั่่�วประเทศ รวมถึึงพนัักงาน
และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจกว่่า 50,000 คน

•

ลดการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมสำ�หรับนายจ้าง
และผูป
้ ระกันตน (พนักงาน) เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยไม่ส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ทพ
ี่ นักงานจะได้รบ
ั ซึง่ สอดคล้อง
กับนโยบายของภาครัฐ

47

การประเมินความเสี่ยงของคูค
่ า้ ทางธุรกิจ
ไทยเบฟดููแลคู่่�ค้้าอย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อประเมิินความพร้้อมสำำ �หรัับ
วิิกฤตที่่�อาจเกิิดขึ้้�นหรืือจากการหยุุดชะงัักในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน เช่่น
การปิิดโรงงาน การระงัับการขนส่่ง โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งคู่่�ค้้ารายสำำ�คัญ
ั
(critical suppliers) และคู่่�ค้้ า ที่่�เป็็นผู้้�จำำ�หน่่ า ยวััตถุุดิิ บที่่�สำำ �คััญ
ที่่�ปฏิิบััติิการอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 เป็็นจำำ�นวนมาก บริิษััท
ได้้ประสานงานเพื่่�อบริิหารจััดการให้้เกิิดความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เช่่น
การรัักษาระดัับปริิมาณของวััตถุุดิิบหลัักให้้เพีียงพอต่่อความต้้องการ
จััดทำำ�แผนการจััดหาวััตถุุดิิบจากแหล่่งสำำ �รองอื่่�น โดยคู่่�ค้้ารายหลััก
ทั้้�งหมดจะได้้รับ
ั การตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุุกสัั ปดาห์์ นอกจากนี้้� 
ไทยเบฟยัังผลัักดัันให้้คู่่�ค้้าใช้้มาตรการที่่�เข้้มงวดในการป้้องกััน
พนัักงานของตนเช่่นเดีียวกััน

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ไทยเบฟกับโรคโควิด-19

วิถีใหม่ในสำ �นักงาน

ประเมิินความเสี่่�ยง
โรคโควิิด-19

สวมหน้ากากและ
ตรวจวัดอุณหภูมิ

ผ่านจุดคัดกรอง
ก่อนเข้าสำ �นักงาน

บันทึกอุณหภูมิและ
ติดสติกเกอร์คัดกรอง

•	กรอกข้้อมููลในแบบ
ประเมิินฯ รายสััปดาห์์

•	สวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�ง
เมื่่�อออกจากบ้้าน

•	แสดงผลประเมิิน (สีีเขีียว)
แก่่เจ้้าหน้้าที่่� ทุุกวััน

• บันทึกข้อมูลอุณหภูมิรายวัน

•	ให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง
หากพบข้อมูลเท็จ
จะมีความผิดทางวินัย

•	วััดอุุณหภููมิิทุก
ุ เช้้า
ต้้องไม่่เกิิน 37.3 องศา

•	กรณีีไม่่มีีแอปพลิิเคชััน
Bev Life ให้้ติิดต่่อ
สำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล

•	หากมีีไข้้ควรแจ้้งหััวหน้้างาน

• ติดสติกเกอร์คัดกรอง
ประจำ�วัน
• ล้างมือฆ่าเชือ
้ ด้วยแอลกอฮอล์

ใช้ชด
ุ ตรวจ ATK
เพื่อคัดกรองเบื้องต้น

ลงทะเบียนเช็คอินด้วยระบบดิจท
ิ ัล
Digital Check-in

•	พนักงานที่เข้ามาปฏิบัติงาน
ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น
ด้วยชุดตรวจ ATK ทุก 7 วัน

•	ลงทะเบียนดิจท
ิ ัลวันละ 3 ครัง้
และเช็คอิน /เช้า-บ่าย
เช็คเอาท์ /เย็น

•	ไทยเบฟเป็นผู้จด
ั หา
ชุดตรวจ ATK และดำ�เนินการตรวจ
โดยบุคลากรทางการแพทย์

มาตรการลดความเสี่ ยงโรคโควิด-19
รถบริการพนักงาน

•	ติดตั้งเครือ
่ งฆ่าเชือ
้ ภายในรถ
•	สวมหน้ากากอนามัยเสมอ
•	ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

ลิฟต์โดยสารและพื้นที่ในอาคาร

•	จัดระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร
•	จัดวางแอลกอฮอล์หน้าลิฟต์ทก
ุ ชัน
้
และทุกจุดคัดกรอง

สแกน QR Code ทุกสถานที่

•	เช็คอิน/เอาท์ ทุกครัง้ เมื่อเข้า-ออกสำ�นักงาน
•	สแกน QR Code ที่ติดตั้งในพื้นที่ต่าง ๆ
เมื่อไปปฏิบัติงานระหว่างวัน

เว้นระยะห่างโต๊ะทำ�งาน

•	จัดหาสถานที่นั่งปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ห้องอาหาร

•	จัดให้มีจด
ุ คัดกรอง
•	เว้นระยะห่างการยืนซือ
้ สินค้า
•	ติดตั้งแผงกั้นบนโต๊ะอาหาร
•	สแกน QR Code ชำ�ระค่าอาหาร
•	จัดให้มีจด
ุ รับ-ส่งอาหารสำ�หรับ
บุคคลภายนอก

เหลื่อมเวลาพักกลางวัน

•	กำ�หนดเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน
เพื่อลดความแออัด

ห้ามบุคคลภายนอกเข้าสำ �นักงาน

•	กำ�หนดพื้นที่น่ังรอสำ�หรับบุคคลภายนอก
•	กำ�หนดจุดรับ-ส่งพัสดุ ไปรษณีย์
และสแกนฆ่าเชือ
้ ด้วยเครือ
่ ง UV
ที่จด
ุ คัดกรอง

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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โครงการสำำ �คััญ
เสริิมสร้้างความยืืดหยุ่่�นให้้แก่่ธุรุ กิิจในช่่วงการระบาด
ของโรคโควิิด-19
เนื่่�องด้้วยการระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
เป็็นวงกว้้าง ไทยเบฟได้้มีก
ี ารปรัับตััวผ่่านหลายช่่องทางเพื่่�อให้้ธุรุ กิิจ
มีีความยืืดหยุ่่�น และดำำ�เนิินไปอย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น โออิิชิก
ิ รุ๊๊�ป ได้้เปิิดตััว
โปรโมชั่่�นในระบบสั่่�งอาหารแบบออนไลน์์ เพื่่�อลดการสัั มผัั ส
ช่่วยป้้องกัันการแพร่่ระบาด แม้้ว่า่ การระบาดของโรคโควิิด-19
จะทำำ�ให้้เกิิดข้้อจำำ�กัด
ั ในการรัับประทานอาหารในร้้าน แต่่ขณะเดีียวกััน
ตลาดจััดส่่ งอาหาร (food delivery) ได้้เติิบโตขึ้้�นอย่่างมาก
ในช่่วงสองปีีที่่�ผ่า่ นมา ไทยเบฟได้้เล็็งเห็็นโอกาสจึึงได้้เปิิดให้้บริิการ
แพลตฟอร์์มการสั่่�งซื้้�อออนไลน์์ที่่�มีชื่่�
ี อว่่า Shopteenee (https://
www.shopteenee.com) เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสามารถสั่่�งซื้้�อสิิ นค้้า
จากแบรนด์์และร้้านอาหารในเครืือไทยเบฟได้้โดยสะดวก นอกจากนี้้� 
ในช่่วงล็็อกดาวน์์ที่่�ร้า้ นอาหารในห้้างสรรพสิินค้้าไม่่สามารถเปิิด
ให้้บริิการได้้ โออิิชิแ
ิ ละเคเอฟซีีได้้ริเิ ริ่่�มธุุรกิิจรถบรรทุุกขายอาหาร
เคลื่่�อนที่่� (food truck) และทางด้้านเคเอฟซีีได้้ดำำ�เนิินการเปิิด
สาขานอกห้้างสรรพสิินค้้า (Stand alone) และแบบ drive-thru
มากกว่่าในห้้างสรรพสิินค้้า ในเดืือนธัันวาคม 2563 ได้้มีก
ี ารเปิิดตััว
"OISHI Food Truck" จำำ�หน่่ายเมนููอาหารญี่่�ปุ่่�นยอดนิิยมที่่�เน้้น
การสั่่�งกลัับบ้้านในราคาไม่่แพง รถขายอาหารเคลื่่�อนที่่�นี้้�ได้้มีี
การเคลื่่�อนย้้ายไปตามสถานที่่�ต่่าง ๆ เพื่่�อเป็็นทางเลืือกในการ
รัับประทานอาหารที่่�สะดวก รวดเร็็ว และเข้้าถึึงได้้ง่า่ ย
ในขณะเดีียวกัันร้้านอาหารยัังได้้ดำ�ำ เนิินมาตรการตามแนวทางของ
กระทรวงสาธารณสุุขอย่่างเคร่่งครััด เพื่่�อตอบสนองต่่อมาตรการ
ของรััฐบาลในการควบคุุมการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 จำำ�กััด
พื้้�นที่่�ให้้บริิการรัับประทานอาหารในร้้านอาหารลดลง 50-60% และ

สนัับสนุุนให้้ลูก
ู ค้้าใช้้ QR Code แทนเมนููที่่�เป็็นรููปเล่่ม สั่่�งอาหาร
จากโทรศััพท์์มือ
ื ถืือ เป็็นการลดการสััมผััสในกระบวนการสั่่�งอาหาร

การมีีส่่วนร่่วมด้้านสาธารณสุุข
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของสัังคมโดยรวม
ไทยเบฟร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลายฝ่่ายทั้้�งภาครััฐและเอกชน
เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ป้อ
้ งกัันการแพร่่กระจายของ
โรคโควิิด-19 โดยไทยเบฟผลัักดัันให้้เกิิดการจััดตั้้�งศููนย์์บริิการฉีีดวััคซีีน
โรคโควิิด-19 นอกสถานพยาบาล
นอกจากนี้้� เพื่่�อรัับมืือต่่อการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟ
ยัังได้้สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์เจลแอลกอฮอล์์มากกว่่า 1.4 ล้้านลิิตร
หน้้ากากอนามััยมากกว่่า 9.3 ล้้านชิ้้�น และหน้้ากาก N95 มากกว่่า
240,000 ชิ้้�น และจััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยโรคโควิิด-19 ให้้แก่่
ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ิงานในสถานพยาบาลทั่่�วประเทศ

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
จากมาตรการและการประสานงานระหว่่างองค์์กรกัับกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก ส่่งผลให้้ไทยเบฟสามารถรัับรองความปลอดภััยของ
พนัักงาน ผ่่านระบบเตืือนภััยที่่�ให้้ข้อ
้ มููลในการหลีีกเลี่่�ยงพื้้�นที่่�เสี่่�ยงทั่่�วประเทศ ความสำำ�เร็็จนี้้�เป็็นหนึ่่�งในความสำำ�เร็็จของการใช้้กลยุุทธ์์หลััก
ของธุุรกิิจไทยเบฟ “PASSION 2025”

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
98% ของพนักงานมีการลงทะเบียนดิจทิ ลั และทำ�แบบประเมินโควิด-19 ผ่านแอปพลิเคชัน Beverest Life เป็นประจำ�ทุกวัน
จัดสรรและส่งมอบแอลกอฮอล์ 72% จำ�นวน 1.4 ล้านลิตร และหน้ากากอนามัยกว่า 9 ล้านชิน
้
สนับสนุนงบประมาณ 57.18 ล้านบาท ในการจัดตัง
ี วัคซีน 4 แห่ง
้ ศูนย์ฉด
ส่งมอบวัคซีน 230,000 โดส แก่ศน
ู ย์ฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นอกโรงพยาบาล 2 แห่ง
ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนศููนย์์ฉีด
ี วััคซีีน และองค์์กรทางการแพทย์์แล้้วกว่่า 1,500 แห่่ง รวมถึึงพัันธมิิตรทางธุุรกิิจอีีกกว่่า 5,600 ราย
ในการจััดหาเวชภััณฑ์์ และสนัับสนุุนการบริิการฉีีดวััคซีีนแก่่ข้้าราชการ และบุุคลากรทางการแพทย์์ด่่านหน้้า เช่่น แพทย์์ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
อาสาสมััครสาธารณสุุข และบุุคลากรทางด้้านการศึึ กษา ด้้วยตระหนัักว่่ากลุ่่�มคนเหล่่านี้้�มีีบทบาทสำำ �คััญในการปกป้้องสุุขภาพ
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของชุุมชน และปฏิิบัติ
ั ิหน้้าที่่�ต่่อสัังคม และให้้บริิการต่่อสาธารณะอย่่างต่่อเนื่่�อง

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ได้้เปลี่่�ยนวิิธีคิ
ี ิดของบริิษััทต่่าง ๆ ในเรื่่�อง
การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การเปลี่่�ยนจากประสิิทธิิภาพเป็็น
ความยืืดหยุ่่�นแทน การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานทั่่�วโลกได้้รับ
ั ผลกระทบ
อย่่างมากจากการเปลี่่�ยนแปลงด้้านกฎระเบีียบและความไม่่แน่่นอนในการดำำ�เนิินงาน
ท่่ามกลางการระบาดของโรคโควิิด-19 บริิษััทต่่าง ๆ ล้้วนต้้องประสานงานอย่่าง
ใกล้้ชิด
ิ กัับคู่่�ค้้าเพื่่�อปรัับตััวให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงเหล่่านี้้� เพื่่�อให้้เกิิดผลกระทบ
ด้้านลบน้้อยที่่�สุุด ความยืืดหยุ่่�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นนั้้�นทำำ�ให้้เกิิดประโยชน์์ไม่่เพีียงแต่่ในช่่วง
การระบาดใหญ่่ แต่่รวมถึึงหลัังสถานการณ์์คลี่่�คลายลง ในรููปแบบของความยั่่�งยืืน
ในการดำำ�เนิินงานที่่�ครอบคลุุมขึ้้�น
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าผลิิตภััณฑ์์และบริิการทั้้�งหมดมาจากกระบวนการจััดซื้้�อจััดหาที่่�มีี
มาตรฐานและมีีความรัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้า โดยการบัังคัับใช้้นโยบายการจััดซื้้�อ
จััดหาที่่�ยั่่�งยืืนและรัักษามาตรฐานสููงสุุด ควบคู่่�ไปกัับการบริิการส่่ งมอบที่่�ได้้
มาตรฐาน นอกเหนืือจากกระบวนการประเมิินคู่่�ค้้าและกิิจกรรมการมีีส่่วนร่่วมกัับ
คู่่�ค้้าแล้้วนั้้�น ไทยเบฟได้้พััฒนากลยุุทธ์์ และระบบในการจััดซื้้�อจััดหาและสร้้าง
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบด้้านลบเชิิงเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในช่่วงการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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แนวทางการบริิหารจััดการ
ไทยเบฟปฏิิบััติิตามแนวทางการจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานอย่่าง
เคร่่งครััด ดัังนี้้�
1.

การบัังคัับใช้้แนวทางปฏิิบัติ
ั สำ
ิ ำ�หรัับคู่่�ค้้าของไทยเบฟกัับคู่่�ค้้า
ทั้้�งหมด นอกจากนี้้� ยัังมีีการดำำ�เนิินการตามนโยบายการจััดซื้้�อ
จััดหาอย่่างยั่่�งยืืนเพื่่�อให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ วััตถุุดิบ
ิ หลัักทางการเกษตร
ทั้้�งหมดได้้รับ
ั การสรรหามาจากแหล่่งที่่�มีีความรัับผิิดชอบ

Supplier Life Cycle Management (SLCM) และ 3) การใช้้
ฐานข้้อมููลจากองค์์กรอิิสระประเมิินความเสี่่�ยงคู่่�ค้้าและติิดตามผล
ผ่่านระบบ CROSS Supplier Risk Management (SRM)
4. มีีขั้้�นตอนในการทบทวนผลการดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าและกำำ�หนด
กระบวนการตรวจสอบอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อระบุุแนวทางการพััฒนา
และจััดทำำ�แผนการพััฒนาคู่่�ค้้า

2. ร ะบุุคู่่�ค้้ารายสำำ �คััญและวััตถุุดิิบสำำ �คััญ (critical suppliers
and critical materials) รวมถึึงการจััดทำำ�แผนบรรเทา
ความเสี่่�ยงและบริิหารจััดการความสัั มพัั นธ์์กัับคู่่�ค้้า

5. ใ ห้้คุณ
ุ ค่่าแก่่คู่่�ค้า้ ที่่�มีีผลการดำำ�เนิินงานอัันเป็็นเลิิศผ่่านโครงการ
ประกาศเกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้าประจำำ�ปีี เพื่่�อส่่งเสริิมความสามารถ
ในการแข่่งขััน

3. ใ ช้้มาตรการจััดการความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน ตามความสำำ�คัญ
ั
ของคู่่�ค้้า ซึ่่�งรวมถึึง: 1) การตรวจประเมิินคู่่�ค้้า ณ สถานประกอบการ
โดยผู้้�ทวนสอบภายในหรืือภายนอก 2) การประเมิินคู่่�ค้้าผ่่านระบบ

ในปีีนี้้� ไทยเบฟได้้ตอกย้ำำ�ความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาการบริิหารจััดการ
ห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน โดยมุ่่�งเน้้นการเสริิมสร้้างขีีดความสามารถและการแบ่่งปััน
แนวปฏิิบััติิอัน
ั เป็็นเลิิศด้้านความยั่่�งยืืน

กลยุทธ์การบริการจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน PASSION 2025
ไทยเบฟได้ ยกระดั บกลยุ ทธ์การจัดซื้ อจัดหาให้ สอดคล้ องกั บ PASSION 2025 ด้ วยวิสั ยทั ศน์ ในการเป็ นผู้ นำ �อาเซี ยนที่ ม่ั นคงและยั่ งยื น
ในอุตสาหกรรมอาหารและเครือ
่ งดืม
่ กลยุทธ์ประกอบด้วย 5 หัวข้อหลักดังต่อไปนี:้

วิิสััยทััศน์์ 2020
2015 – 2020

การยกระดัับไปสู่่� PASSION 2025
2021 – 2025

ศัักยภาพในการ
เข้้าถึึงข้้อมููล

ยกระดัับความสามารถด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั เพื่่�อปฏิิบัติ
ั ิ
ตามข้้อกำำ�หนดด้้านความยั่่�งยืืนและรัับข้้อมููล
เชิิงลึึกเกี่่�ยวกัับความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
ของคู่่�ค้้า

ผสานรวมระบบดิิจิทั
ิ ล
ั เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทาน และสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลได้้ทัน
ั ทีี รวมถึึงการคาดการณ์์ล่ว่ งหน้้า
ในการจััดการความเสี่่�ยง มููลค่่าการจััดหา ความสามารถในการทำำ�กำ�ำ ไร
ประสิิทธิิภาพ และผลกระทบด้้านความยั่่�งยืืนที่่�ตรวจสอบได้้ตลอดทั้้�ง
ห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน

ผสานความร่่วมมืือ

ส่่งเสริิมความร่่วมมืือจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ภายในและภายนอกเพื่่�อการเติิบโตร่่วมกััน

ร่่วมมืือเพื่่�อขยายการนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ยั่่�งยืืนมาใช้้
และเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับภาคธุุรกิิจของประเทศไทย
ผ่่านความร่่วมมืือจากผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและระบบดิิจิทั
ิ ล
ั

การบริิหารจััดการ
ความเสี่่�ยงแบบ
บููรณาการ

พิิจารณาความเสี่่�ยงด้้านอื่่�น ๆ นอกเหนืือจาก
ด้้านการเงิิน ตั้้�งแต่่การคััดกรองคู่่�ค้้ารายใหม่่
ไปจนถึึงการประเมิินประสิิทธิิภาพของคู่่�ค้้า

เพิ่่�มความยืืดหยุ่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยรวมและรัับรองความต่่อเนื่่�อง
ทางธุุรกิิจโดยการจััดหาคู่่�ค้้าที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติเิ หมาะสม โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
ผู้้�ขายวััตถุุดิบ
ิ ที่่�สำำ�คัญ
ั และวััตถุุดิบ
ิ ทางการเกษตรหลััก โดยให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับแหล่่งที่่�มีีในท้้องถิ่่�นและเสริิมสร้้างขีีดความสามารถของคู่่�ค้้าในประเทศ

การบริิหารจััดการ
แบบรวมศููนย์์

มุ่่�งมั่่�นสู่่�ความเป็็นเลิิศด้้านประสิิทธิิภาพ
การปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎระเบีียบ และความโปร่่งใส

ประสานนโยบาย รููปแบบการดำำ�เนิินงาน และเทคโนโลยีีการจััดซื้้�อจััดหา
ของกลุ่่�มในระดัับสากล เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าสููงสุุดตลอดวงจรการจััดซื้้�อจััดหา
ทั้้�งในด้้านเศรษฐกิิจและความยั่่�งยืืน

การสร้้างมาตรฐาน

สร้้างมาตรฐานในกระบวนการจััดหาและ
ความเป็็นมืืออาชีีพให้้แก่่บุค
ุ ลากร
เพื่่�อรองรัับการเติิบโตและการขยายธุุรกิิจ

ผสานมาตรฐานการจััดซื้้�อจััดหาชั้้�นนำำ� (เช่่น ISO 20400 การจััดซื้้�อ
อย่่างยั่่�งยืืน) เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
และพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานด้้วยทัักษะเฉพาะทาง
และสร้้างความตระหนัักด้้านความยั่่�งยืืน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

2564 ภารกิจสำ�คัญ
แนวทางการพััฒนาด้้านดิิจิทั
ิ ล
ั ของคู่่�ค้้าไทยเบฟไปสู่่�ความยั่่�งยืืน
ไทยเบฟได้้นำ�ำ ระบบการจััดซื้้�อจััดหาแบบดิิจิทั
ิ ัลมาใช้้แบบบููรณาการ เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถ ประสิิทธิิภาพ และความโปร่่งใสในการจััดซื้้�อ
โดยรวม ครอบคลุุมขั้้�นตอนการจััดซื้้�อตลอดทั้้�งกระบวนการ ตั้้�งแต่่การลงทะเบีียนคู่่�ค้้ารายใหม่่ การประเมิินศัักยภาพคู่่�ค้้า การประกวดราคา
และการตกลงซื้้�อขายกัับคู่่�ค้้า กระบวนการจััดทำำ�เอกสารต่่าง ๆ (การออกใบสั่่�งซื้้�อและการออกใบแจ้้งหนี้้�) และการประเมิินคู่่�ค้้าหลัังการซื้้�อขาย
ซึ่่�งประกอบด้้วย
1.	Supplier Life Cycle Management (SLCM): ระบบทำำ�หน้้าที่่�เสมืือนทางผ่่านสำำ�หรัับคู่่�ค้้ารายใหม่่ในการลงทะเบีียนเป็็นคู่่�ค้้าของกลุ่่�ม
ไทยเบฟ มีีการกำำ�หนดข้้อบัังคัับให้้คู่่�ค้า้ ทุุกรายยอมรัับและตกลงที่่�จะปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทางปฏิิบัติ
ั ิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าของไทยเบฟ ยืืนยัันตััวตน
และทำำ�แบบประเมิินด้้านความยั่่�งยืืน ก่่อนการลงทะเบีียน
2.	CROSS Procurement: เป็็นระบบการจััดซื้้�อจััดหาแบบดิิจิทั
ิ ล
ั ที่่�คิิดค้้นขึ้้�นเพื่่�อปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพของกระบวนการจััดหา ระบบเชื่่�อมต่่อ
กัับ SLCM ได้้อย่่างไร้้รอยต่่อและทำำ�หน้้าที่่�เติิมเต็็มการจััดหาให้้ครบกระบวนการ บัันทึึกข้้อมููลการซื้้�อสิินค้้าและบริิการที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดการ
ดำำ�เนิินงานของไทยเบฟได้้ในทัันทีี ทั้้�งนี้้�เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการจััดซื้้�อจััดหามีีความเป็็นธรรม โปร่่งใส และตรวจสอบย้้อนกลัับได้้  ประกอบด้้วย
หน้้าที่่�การทำำ�งานหลััก ได้้แก่่ 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
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Buy
OSS
CR

สัง่ ซือ้
สินค้า/บริการ

CRO
SS
C
on
t
ra
c

พิจารณา
ซือ้ สินค้า/บริการ
และทำ�สัญญา

ยืนยัน
การสัง่ ซือ้

t

CR
O
SS
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ในปี 2564 ไทยเบฟได้เปิดใช้งาน CROSS PO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ผ้ซ
ู อ
ื้ และคู่ค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลคำ�สั่งซือ
้ (Purchase Order หรือ
PO) ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทันทีผ่านระบบ Supplier Life Cycle Management    
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ประโยชน์์ที่่�ได้้รับ
ั
ลดต้นทุนการดำ�เนินงานได้

เสริมสร้างความสั มพันธ์ทางธุรกิจ
ระหว่างไทยเบฟกับคู่ค้า

1.5 ล้านบาทต่อปี

โดยคู่ค้าให้คะแนนความพึงพอใจสูงถึง

50%

ลดเวลาลงอย่างน้อย
ในกระบวนการสั่ งซือ
้
แบบครบวงจร
ู อ
ื้ ไปจนถึงคู่ค้า
ตั้งแต่ผ้ซ

80%

้ จัดหา
ลดผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมในกระบวนการจัดซือ

มีการปรับใช้กระบวนการที่รก
ั ษ์โลก โดยลดการใช้กระดาษ ซึ่งรวมถึงการใช้
หมึกและตลับหมึก และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการขนส่ง ได้แก่
ลดปริมาณการใช้เชือ
้ เพลิง ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการลดขั้นตอน
การเดินทางเพื่อรับสำ�เนาคำ�สั่งซือ
้

การจััดซื้้�อจััดจ้้างแบบดิิจิทั
ิ ัลของไทยเบฟช่่วยเพิ่่�มความสามารถ
ในการเข้้าถึึงข้้อมููลต่่าง ๆ ในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานและยกระดัับมาตรฐาน
การจััดซื้้�อจััดหา โดยส่่ งเสริิมความร่่วมมืือผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ย
การเปลี่่�ยนแปลงกระบวนการทำำ�งาน และการเชื่่�อมต่่อออนไลน์์
ประโยชน์์เหล่่านี้้�ทำำ�ให้้ไทยเบฟมีีข้้อได้้เปรีียบในการจััดซื้้�อจััดจ้้าง
ทำำ�ให้้สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยงตามบริิบทและสถานการณ์์
ปััจจุุบัันได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ไทยเบฟคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยของข้้อมููลของคู่่�ค้้าและความเสีียหาย
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการรั่่�วไหลของข้้อมููลหรืือการใช้้ข้้อมููลของคู่่�ค้้า
ในทางที่่�ผิิด ไทยเบฟใช้้การจััดการความเสี่่�ยงทางด้้านไซเบอร์์ของ
องค์์กรในการจััดการความปลอดภััยของข้้อมููลคู่่�ค้้าเช่่นเดีียวกััน
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าข้้อมููลของคู่่�ค้้ามีีการจััดการอย่่างเหมาะสมและปลอดภััย
นอกจากนี้้� ในปีี 2564 ไทยเบฟร่่วมกัับเครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่
อุุปทานแห่่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain NetworkTSCN) ได้้เปิิดใช้้งานระบบ TSCN Platform (https://
thailandsupplychain.com) เครืือข่่ายสัังคมธุุรกิิจออนไลน์์
ที่่�เชื่่�อมโยงพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีศัักยภาพจากหลากหลาย
อุุตสาหกรรมเข้้าด้้วยกัันในแพลตฟอร์์มเดีียว ขัับเคลื่่�อนโดย

ปััญญาประดิิษฐ์์ (AI) สร้้างโอกาสทางธุุรกิิจมากขึ้้�นสำำ�หรัับสมาชิิกผ่่าน
ข้้อเสนอแนะการจัับคู่่�อุุปสงค์์และอุุปทาน ระบบยัังทำำ�หน้้าที่่�เป็็นศููนย์์รวม
ในการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�ด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�ง
เปิิดให้้เข้้าถึึงได้้โดยสาธารณะ
คู่่�ค้้าที่่�มีีประสิิทธิิภาพสููงสามารถลงทะเบีียนเป็็นสมาชิิกบนแพลตฟอร์์ม
และได้้รับ
ั การรัับรองจากสมาชิิกรายอื่่�น ๆ ด้้วยระบบ Endorsement
ของแพลตฟอร์์ม เพื่่�อส่่งเสริิมธุุรกิิจและเพิ่่�มโอกาสในการจัับคู่่�ธุุรกิิจ

ประโยชน์ของ TSCN Platform

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
ให้สมาชิก TSCN
จากข้อเสนอแนะของ AI
ในการจับคู่ธรุ กิจ

ลดต้นทุนและความเสี่ยง
ในการจัดหา เนื่องจากมีการ
คัดกรองคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ในการเป็นสมาชิก TSCN
และมีการรับรอง
จากสมาชิกรายอืน
่ ๆ

ช่วยให้ผ้ป
ู ระกอบการ
ในประเทศเข้าถึงข้อมูลเชิงลึก
และความรูด
้ ้านความยัง
่ ยืน
ได้มากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs
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แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

TSCN Platform Key Features
บัญชีรายชือ่
สมาชิก และ
โปรไฟล์บริษท
ั

โซเชียลมีเดีย
ขององค์กร

สรรหาสินค้า
และบริการ

สร้างไทม์ไลน์
ทางธุรกิจ

แคตตาล็อก
สินค้า

คู่่�ค้้ากลุ่่�มกลยุุทธ์์ของไทยเบฟ ได้้แก่่ คู่่�ค้้ารายสำำ �คััญ
(Critical Supplier) คู่่�ค้้าที่่�มีีความสัั มพัั นธ์์ทางธุุรกิิจที่่�
แน่่นแฟ้้น และคู่่�ค้้าที่่�มีีปริิมาณการขายและธุุรกรรมจำำ�นวน
มาก ได้้รับ
ั สิิทธิิพิิเศษในการเป็็นสมาชิิก TSCN Platform
นำำ�ร่อ
่ งในเดืือนสิิ งหาคม 2564 นอกจากนี้้�ไทยเบฟและ
TSCN ยัังวางแผนที่่�จะขยาย TSCN Platform ไปยััง
กลุ่่�มบริิษััทเอกชนในวงกว้้างขึ้้�น รวมทั้้�งกลุ่่�ม SMEs เพื่่�อ
กระตุ้้�นเศรษฐกิิจในประเทศและสนัับสนุุนผู้้�ประกอบการ
ในประเทศรายย่่อย

ผลจากโครงการนำ�ร่อง
ระบบจับคูธ่ รุ กิจ
อัจฉริยะ

87% ของสมาชิกกลุ่มนำ�ร่องจะแนะนำ� TSCN
Platform ให้กับคู่ค้าของตนเอง

โครงการสำำ�คััญ
•

Thailand Sustainability Expo (TSX) 2021 :
ไทยเบฟร่่วมกัับองค์์กรชั้้�นนำำ�ด้้านความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ บริิษััท
พีีทีที
ี ี โกลบอล เคมิิคอล จำำ�กัด
ั (มหาชน) และ บริิษัท
ั ไทยยููเนี่่�ยน
กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) พร้้อมด้้วยสมาชิิก Thailand Supply
Chain Network (TSCN) จััดกิิจกรรม Thailand Sustainability
Expo (TSX) ในรููปแบบการจััดนิิทรรศการออนไลน์์แบบเสมืือนจริิง
(Virtual Expo) ซึ่่�งได้้รับ
ั ความสนใจและการตอบรัับเป็็นอย่่างดีี
ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ตลอดการจััดงานตลอดระยะเวลา
จััดกิิจกรรม 11 วััน ระหว่่างวัันที่่� 30 กัันยายน - 10 ตุุลาคม
พ.ศ. 2564 ไทยเบฟร่่วมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน 25 ราย จััดนิิทรรศการออนไลน์์ “Partnerships for
the Goals” ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ TSX 2021 เพื่่�อแสดงให้้เห็็น
ถึึงแนวปฏิิบััติิด้้านความยั่่�งยืืนจากแต่่ละกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
โดยเปิิดให้้รับ
ั ชมได้้โดยสาธารณะ ทั้้�งคู่่�ค้้าและประชาชนทั่่�วไป วััตถุุประสงค์์หลัักคืือการเน้้นย้ำำ�ถึึงความจำำ�เป็็นที่่�คู่่�ค้้าจะปรัับใช้้และบููรณาการ
เรื่่�องความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และในขณะเดีียวกัันก็็เปิิดโอกาสให้้แก่่คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจที่่�มีีปณิิธานในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของตนอย่่างยั่่�งยืืน ในการส่่งเสริิมและแสดงจุุดเด่่นของธุุรกิิจตนเอง นิิทรรศการยัังคงเปิิดให้้รับ
ั ชมได้้โดยสาธารณะผ่่านเว็็บไซต์์อย่่าง
เป็็นทางการของ TSX (tsx2021.thailandsustainabilityexpo.com) กิิจกรรมสำำ�คััญอื่่�น ๆ ในงาน TSX 2021 สำำ�หรัับคู่่�ค้้าของไทยเบฟ
คืือ นิิทรรศการออนไลน์์ TSCN Platform ซึ่่�งถืือเป็็นการเปิิดใช้้งานระบบ TSCN Platform อย่่างเป็็นทางการ รวมถึึงหน้้าที่่�การทำำ�งานของ
ระบบและประโยชน์์ที่่�ทุก
ุ พัันธมิิตรทางธุุรกิิจได้้รับ
ั จากการใช้้งานระบบ และกิิจกรรมประกาศรายชื่่�อคู่่�ค้้าที่่�ได้้รับ
ั รางวััลประกาศเกีียรติิคุณ
ุ
คู่่�ค้้าประจำำ�ปีี 2564 (ThaiBev Business Partner Awards 2021) ผ่่านการถ่่ายทอดสดทางออนไลน์์ในช่่วง Commitment Day วัันที่่� 10 ตุุลาคม
พ.ศ. 2564 เพื่่�อเชิิดชููพัันธมิิตรทางธุุรกิิจที่่�มีีผลงานโดดเด่่นทั้้�งในด้้านการค้้าและความยั่่�งยืืนต่่อสาธารณชน
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

•	
โครงการประกาศเกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้าประจำำ�ปีี 2564

(ThaiBev Business Partner Awards 2021)

รางวััลประจำำ�ปีนี้้�มี
ี จุ
ี ด
ุ มุ่่�งหมายเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาคู่่�ค้้า
ความสามารถในการแข่่งขัันของภาคเอกชน การดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่างยั่่�งยืืน และนวััตกรรม ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการประกอบด้้วย
คู่่�ค้้ากลุ่่�มกลยุุทธ์์ของไทยเบฟ ซึ่่�งรวมถึึงคู่่�ค้้ารายสำำ�คัญ
ั  คู่่�ค้้า
ที่่�มีีความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจที่่�แน่่นแฟ้้น และคู่่�ค้้าที่่�มีีปริิมาณ
การขายและธุุรกรรมจำำ�นวนมาก โครงการนี้้�ครอบคลุุม 3 กลุ่่�ม
ธุุรกิิจของไทยเบฟ ได้้แก่่ ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ ธุรุ กิิจ
เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และธุุรกิิจอาหารที่่�เพิ่่�มเติิมเข้้ามา
เป็็นกลุ่่�มล่่าสุุดในปีี 2564 เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าคู่่�ค้้าจากหลากหลาย
กลุ่่�มได้้รับ
ั โอกาสอย่่างเท่่าเทีียมกััน คู่่�ค้้าผู้้�จำำ�หน่่ายสิินค้้าวััสดุุ
หลััก (Direct Material) และวััสดุุรอง (Indirect Material)
ได้้รับ
ั เชิิญให้้เข้้าร่่วมโครงการ อาทิิ ผู้้�ขายบรรจุุภััณฑ์์ สิินค้้า
โภคภััณฑ์์ ผู้้�รับ
ั เหมาก่่อสร้้าง ผู้้�ขายเครื่่�องจัักร ผู้้�ให้้บริิการ และ
กลุ่่�มอื่่�น ๆ คู่่�ค้้าที่่�ได้้รับ
ั รางวััลเหล่่านี้้�แสดงให้้เห็็นถึึงมาตรฐาน
ความเป็็นเลิิศและถืือเป็็นแบบอย่่างในการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่าง
ยั่่�งยืืน รางวััลประกอบด้้วยสามระดัับ ได้้แก่่ Silver Gold และ
Platinum

ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ไทยเบฟได้้บรรจุุปัจ
ั จััยความยั่่�งยืืนเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เกณฑ์์การพิิจารณามอบรางวััล ในปีี 2564 ผู้้�เข้้าร่่วมโครงการต้้องมีี
การจััดทำำ�และบัังคัับใช้้จรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าของตนเอง มีีการริิเริ่่�ม
โครงการในองค์์กรที่่�มีีผลลััพธ์์ด้้านความยั่่�งยืืนที่่�วััดผลได้้ และมีีกลุ่่�ม
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รับ
ั ประโยชน์์ มีก
ี ารประเมิินตนเองด้้านความยั่่�งยืืน
และมีีการระบุุคู่่�ค้า้ รายสำำ�คัญ
ั ของตน

ผลลััพธ์์

22% ของผู้ที่ได้รบั รางวัลประกาศเกียรติคณุ คู่ค้าได้แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านคุณภาพ ด้านพาณิชย์
การส่งมอบสินค้า นวัตกรรม และความยัง่ ยืน

คู่ค้า 9 รายได้รบ
ั รางวัล

ระดับ Platinum
(ต้องได้รบ
ั รางวัลระดับ Gold
เป็นเวลาสามปีติดต่อกัน)

ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5 รายในปี 2563
มีผ้เู ยีย
่ มชมนิทรรศการออนไลน์
Partnership for the Goals
มากกว่า

14,000ราย

56% ของคูค่ า้ กลุม่ กลยุทธ์

จาก โครงการประกาศเกียรติคณ
ุ คูค
่ า้ ของไทยเบฟ
มีการจัดทำ�และบังคับใช้จรรยาบรรณ
สำ�หรับคูค
่ า้ ของตนเอง

35

มีีสมาชิิก TSCN Platform เพิ่่�มขึ้้�น
%
ระหว่างการเปิดใช้งานระบบในงาน TSX 2021

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
ด้้วยความร่่วมมืือ การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม และนวััตกรรม ในปีี 2564 ไทยเบฟส่่งเสริิมให้้คู่่�ค้้าทุุกรายมีีการเติิบโตในด้้านความยั่่�งยืืน
ในระดัับที่่�สููง (ผสานความยั่่�งยืืนเข้้ากัับนโยบายธุุรกิิจและการดำำ�เนิินงานด้้วยกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�ตรวจสอบย้้อนกลัับได้้) นอกจากนี้้�
ยัังตรวจสอบให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ การเติิบโตดัังกล่่าวของคู่่�ค้้าสอดคล้้องกัับแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของไทยเบฟ อัันเป็็นการส่่งเสริิม
โอกาสทางธุุรกิิจให้้แก่่คู่่�ค้้าทุุกราย ในอนาคต ไทยเบฟอยู่่�ในระหว่่างการเปลี่่�ยนแปลงการจััดซื้้�อจััดหาให้้เป็็นรููปแบบการให้้บริิการร่่วม
หรืือ Shared Service ในระดัับสากล โดยปฏิิ บััติิตามนโยบายการจััดซื้้�อจััดหาและรููปแบบการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัั นทั้้�งกลุ่่�ม
เพื่่�อที่่�จะขัับเคลื่่�อนให้้เกิิดประโยชน์์ โดยการปฏิิบััติิตามระเบีียบและนโยบายในระดัับบุุคคล โดยมีีองค์์ประกอบสำำ �คััญ 5 เรื่่�อง ได้้แก่่
ด้้านบุุคลากร องค์์กร กระบวนการ นโยบาย และเทคโนโลยีี

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ

56

การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ผสานความร่่วมมืือสู่่�การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
อย่่างยั่่�งยืืน
•

•

ไทยเบฟได้้คััดสรรคู่่�ค้้าที่่�มีีวัต
ั ถุุดิิบคุุณภาพสำำ �หรัับการผลิิต
เครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์ เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และการผลิิต
อาหาร ผ่่านกระบวนการจััดซื้้�อจััดหาที่่�รัับผิิดชอบต่่อสัังคมและ
สิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานชั้้�นนำำ�ระดัับโลก เช่่น BonSucro,
SEDEX, RSPO, SAI Platform, UTZ เป็็นต้้น วััตถุุดิิบหลััก
ทางการเกษตรของไทยเบฟ ได้้แก่่ ข้า้ วมอลต์์ น้ำำ�ตาล ปลายข้้าว
น้ำำ�มัันปาล์์ม และใบชา ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนดระเบีียบปฏิิบัติ
ั ใิ นการ
จััดหาวััตถุุดิบ
ิ หลัักเหล่่านี้้�จากคู่่�ค้้าที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิตามที่่�กำำ�หนด
โดยจะต้้องดำำ�เนิินธุุรกิิจสอดคล้้องกัับมาตรฐานชั้้�นนำำ�ดัง
ั กล่่าว
ข้้อกำำ�หนดนี้้�บัังคัับใช้้ในกระบวนการจััดซื้้�อจััดหาดัังต่่อไปนี้้� 
การคััดเลืือกคู่่�ค้้า การประกวดราคา และการประเมิินคู่่�ค้้า
หลัังการขาย
ไทยเบฟมีีความมุ่่�งมั่่�นในการทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้า รวมไปถึึง
เกษตรกร เพื่่�อช่่วยบรรเทาผลกระทบ จากการเปลี่่�ยนแปลงของ
สภาพภููมิอ
ิ ากาศและภััยธรรมชาติิ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณ
และราคาของวััตถุุดิิบทางการเกษตร ตลอดจนรายได้้และ
คุุณภาพชีีวิต
ิ ของเกษตรกรโดยรวม

ความยืืดหยุ่่�นของธุุรกิิจและการบริิหารความเสี่่�ยง
•

•

ไทยเบฟคำำ�นึง
ึ ถึึงปััจจััยด้้านความยั่่�งยืืนในทุุกด้้านของ
กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาและกำำ�หนดให้้คู่่�ค้า้ ปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทาง
ปฏิิบัติ
ั ิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าและมีีการคััดกรองคู่่�ค้้าอย่่างเข้้มงวด ตาม
หลัักเกณฑ์์ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัั งคม และธรรมาภิิบาล และ
กระบวนการประกัันคุุณภาพ ซึ่่�งบัังคัับใช้้กัับคู่่�ค้้าทั้้�งหมดของ
ไทยเบฟ ไทยเบฟยัังกำำ�หนดเกณฑ์์ด้า้ นความยั่่�งยืืนในการ
คััดเลืือกคู่่�ค้้า ขั้้�นตอนการเสนอราคา และการประเมิินผล
การดำำ�เนิินงานของคู่่�ค้้าหลัังการขาย
ไทยเบฟมีีกระบวนการระบุุคู่่�ค้า้ รายสำำ�คัญ
ั เป็็นรายปีี เพื่่�อพััฒนา
กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการความสัั มพัั นธ์์กัับคู่่�ค้้า ควบคู่่�กัับ
การจััดลำำ�ดับ
ั ความสำำ�คัญ
ั ในการใช้้ทรััพยากรและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้า ปััจจััยที่่�ใข้้ระบุุคู่่�ค้้าที่่�สำำ �คััญ ได้้แก่่ ระดัับ
การเติิบโตด้้านความยั่่�งยืืนของคู่่�ค้้า เป้้าหมายทางธุุรกิิจของ
คู่่�ค้้า (และความสอดคล้้องกัับเป้้าหมายของไทยเบฟ) คู่่�ค้้าที่่�
จำำ�หน่่ายวััตถุุดิบ
ิ สำำ�คัญ
ั  คู่่�ค้้าที่่�ไม่่สามารถทดแทนได้้ และระดัับ
การพึ่่�งพาซึ่่�งกัันและกัันระหว่่างไทยเบฟและคู่่�ค้้า ซึ่่�งช่่วยให้้
ไทยเบฟสามารถระบุุและลดความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นใน
กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาตลอดห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน

การพััฒนาศัักยภาพสำำ�หรัับคู่่�ค้้าในประเทศ
•

ในปีี 2564 การจััดซื้้�อจััดหาของไทยเบฟ 97% มาจากคู่่�ค้้าใน
ประเทศ ตามนโยบายส่่งเสริิมการจััดหาจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ในบริิเวณใกล้้เคีียงเพื่่�อส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนทางเศรษฐกิิจ
ไทยเบฟตั้้�งเป้้าที่่�จะลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยการลด
ระยะทางในการขนส่่งและการใช้้เชื้้�อเพลิิงให้้เหมาะสม และลด
มลภาวะ นอกจากนี้้�ยัังช่่วยเพิ่่�มการกระจายรายได้้และการสร้้าง
งานระหว่่างคู่่�ค้้า SME และในชุุมชนโดยรอบ

•

ไทยเบฟพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าในประเทศผ่่านโครงการประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้า การแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับความยั่่�งยืืน
และการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมในโครงการความยั่่�งยืืนต่่าง ๆ ซึ่่�งช่่วย
ให้้ไทยเบฟมีีแหล่่งขายทางเลืือกในการจััดหามากขึ้้�นและบรรเทา
ความเสี่่�ยงจากปริิมาณวััตถุุดิบ
ิ ที่่�จำำ�กััด รวมถึึงความเสี่่�ยงในการ
นำำ�เข้้าวััตถุุดิิบและบริิการ รวมถึึงความล่่าช้้าในการขนส่่ ง และ
การหยุุดชะงัักของการดำำ�เนิินธุุรกิิจ

ประสิิทธิิภาพและความคืืบหน้้าในปีี 2564
1.
2.
3.
4.
5.

100% ของคู่่�ค้้าปััจจุุบัน
ั ต้้องยอมรัับและปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
สำำ�หรัับคู่่�ค้้าของไทยเบฟ
97% ของคู่่�ค้้าที่่�ไทยเบฟจััดหาสิินค้้าและบริิการเป็็นคู่่�ค้้าภายในประเทศ
100% ของคู่่�ค้้ารายใหม่่ดำ�ำ เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
100% ของคู่่�ค้้ารายสำำ�คัญ
ั ได้้รับ
ั การตรวจประเมิิน ณ สถานประกอบการ
100% ของวััตถุุดิิบหลัักทางการเกษตรผ่่านกระบวนการจััดหา
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
ร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าของเราเพื่่�อจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
กลุ่่�มไทยเบฟได้้ติิดตามวิิกฤตการณ์์การแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 อย่่างระมััดระวัังตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าจะ
สามารถรัับมืือกัับสถานการณ์์และผลกระทบที่่�มีีต่่อธุุรกิิจ
ได้้อย่่างเหมาะสม ไทยเบฟทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิิดกัั บคู่่�ค้้า
เพื่่�อประเมิินความพร้้อมในการรัับมืือวิิกฤตต่่าง ๆ หรืือการ
หยุุดชะงัักที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน เช่่น มาตรการปิิด
การเดิินทางเข้้าออกโรงงาน การระงัับการขนส่่ ง และอื่่�น ๆ
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคู่่�ค้้ารายสำำ�คัญ
ั และผู้้�ขายวััตถุุดิบ
ิ
ที่่�สำำ�คัญ
ั  ซึ่่�งดำำ�เนิินการในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อสููง
(พื้้�นที่่�สีี แดงเข้้ม) หมายถึึงคู่่�ค้้าที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�มีีโอกาสสัั มผััส
โรคโควิิด-19 สููงและมีีจำ�ำ นวนผู้้�ติิดเชื้้�อสููง บริิษััทประสานงาน
กัับคู่่�ค้้ากลุ่่�มดัังกล่่าว เพื่่�อบริิหารจััดการความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจ (เช่่น รัักษาระดัับปริิมาณสิินค้้าคงคลัังที่่�เพีียงพอของ
วััตถุุดิบ
ิ หลััก จััดทำำ�แผนการส่่งมอบจากสถานประกอบการสำำ�รอง
เป็็นต้้น) นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังกำำ�หนดให้้คู่่�ค้า้ ดำำ�เนิินมาตรการ
ป้้องกัันเพื่่�อช่่วยรัักษาสุุขภาพและป้้องกัันความปลอดภััยของ
พนัักงานของตนเอง

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน
ไทยเบฟริิเริ่่�มเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการร่่วมก่่อตั้้�ง Thailand Supply
Chain Network (TSCN) พััฒนาระบบ CROSS – Procurement
รวมถึึงโครงการประกาศเกีียรติิคุณ
ุ คู่่�ค้้า และการจััดซื้้�อจััดหาสิินค้้า
จากคู่่�ค้้าในประเทศสอดคล้้องกัับ

เป้้าหมาย 8:

งานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

เป้้าหมาย 12:

การผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน

เป้้าหมาย 17:

การร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะขยายแนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ดีีสำำ�หรัับชุุมชน
และเศรษฐกิิจที่่�เท่่าเทีียมกัันและเข้้าถึึงทุุกคน
8.2 บรรลุุการมีีผลิิตภาพทางเศรษฐกิิจในระดัับที่่�สููงขึ้้�นผ่่าน
การสร้้างความหลากหลาย การยกระดัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
รวมถึึงการมุ่่�งเน้้นภาคการผลิิตที่่�มีีมูล
ู ค่่าเพิ่่�มสููง และใช้้แรงงาน
เป็็นหลััก (Labour-intensive)
8.4 ปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรของโลกในการบริิโภค
และการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง และพยายามที่่�จะแยกการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจออกจากความเสื่่�อมโทรมของสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งเป็็นไปตาม
กรอบการดำำ�เนิินงาน 10 ปีี ว่า่ ด้้วยการผลิิตและการบริิโภคที่่�ยั่่�งยืืน
โดยมีีประเทศที่่�พััฒนาแล้้วเป็็นผู้้�นำำ�ในการดำำ�เนิินการไปจนถึึงปีี 2573
12.6 สนัับสนุุนให้้บริิษัท
ั โดยเฉพาะบริิษัท
ั ข้้ามชาติิและบริิษัท
ั ขนาดใหญ่่
รัับแนวปฏิิบัติ
ั ที่่�ยั่่�
ิ งยืืนไปใช้้ และบููรณาการข้้อมููลด้้านความยั่่�งยืืนไว้้
ในรอบการรายงานของบริิษััทเหล่่านั้้�น
12.7 ส่่งเสริิมแนวปฏิิบัติ
ั ิด้า้ นการจััดซื้้�อจััดจ้้างของภาครััฐที่่�ยั่่�งยืืน
ตามนโยบายและการให้้ลำ�ดั
ำ บ
ั ความสำำ�คัญ
ั ของประเทศ
17.16 ยกระดัับหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับโลกเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
โดยร่่วมเติิมเต็็มโดยหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือจากภาคส่่วนที่่�หลากหลาย
ซึ่่�งจะระดมและแบ่่งปัันความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญเทคโนโลยีี และ
ทรััพยากรทางการเงิิน เพื่่�อจะสนัับสนุุนการบรรลุุเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนในทุุกประเทศ โดยเฉพาะในประเทศกำำ�ลัง
ั พััฒนา
17.17 สนัับสนุุนและส่่งเสริิมหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ
ภาครััฐ-ภาคเอกชน และประชาสัังคม สร้้างบนประสบการณ์์และ
กลยุุทธ์์ด้า้ นทรััพยากรของหุ้้�นส่่วน

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
ก้้าวไปข้้างหน้้า
ไทยเบฟให้้คำ�มั่่�
ำ นว่่าจะประเมิินคู่่�ค้้าที่่�ขายสิินค้้าให้้โดยตรง

100

(Tier 1 Suppliers)
% อย่่างสม่ำำ�เสมอ และเพิ่่�มจำำ�นวน
คู่่�ค้้าที่่�ดำำ�เนิินการประเมิินทางออนไลน์์ภายในปีี 2568
เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงความเสี่่�ยงโดยรวมขององค์์กรได้้ดีขึ้้�
ี น และเพื่่�อ
จััดการทรััพยากรและพััฒนาคู่่�ค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ไทยเบฟตั้้�งเป้้าที่่�จะจััดหาวััตถุุดิบ
ิ ทางการเกษตรที่่�สำำ�คัญ
ั

100

% อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
(เช่่น ข้้าวมอลต์์และฮ็็อปส์์ น้ำำ�ตาล ปลายข้้าว
ใบชา และน้ำำ�มัันปาล์์ม) ภายในปีี 2568

เป้้าหมายและโครงการ 2573

100

%  ของคู่่�ค้้ากลุ่่�มกลยุุทธ์์จัดั ทำำ�
และบัังคัับใช้้จรรยาบรรณสำำ�หรัับคู่่�ค้้าของตนเอง

100

% ของคู่่�ค้้าที่่�ได้้รับั การประเมิิน
และตรวจสอบด้้านความเสี่่�ยงทางความยั่่�งยืืนโดยองค์์กรอิิสระ
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะประเมิินและตรวจสอบคู่่�ค้้าที่่�ใช้้งานอยู่่�

100% โดยใช้้องค์์กรอิิสระหรืือใช้้ฐานข้้อมููลความเสี่่�ยง
จากองค์์กรอิิสระ ประเมิินความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน
ของคู่่�ค้้าภายในปีี 2573
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การบริิหารความเสี่่�ยง
ธุุรกิิจในปััจจุุบัน
ั ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายหลายรููปแบบที่่�กระทบต่่อความยั่่�งยืืน
และการเติิบโตทางธุุรกิิจ ทั้้�งการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ ภััยคุุกคามและช่่องโหว่่ทางเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ ล้้วนเป็็นความท้้าทาย
ที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ ธุุรกิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มทั่่�วโลกได้้เผชิิญกัับภาวะชะงัักงััน
ครั้้�งใหญ่่ในระบบห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน ควบคู่่�ไปกัับการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมอย่่างรวดเร็็ว
และความต้้องการใช้้สิินค้้าของผู้้�บริิโภคในช่่วงไม่่กี่่�ปีที่่�ผ่
ี า่ นมา ถึึงแม้้สิินค้้าบริิโภค
ภายในบ้้านจะมีีการเติิบโตสููงมาก แต่่การใช้้จ่า่ ยเพื่่�อซื้้�อสิินค้้าและบริิการนอกบ้้าน
ยัังคงซบเซา ส่่งผลให้้ธุรุ กิิจอาหารและเครื่่�องดื่่�มจำำ�เป็็นต้้องประเมิินความเสี่่�ยง
รวมทั้้�งใช้้กลยุุทธ์์ใหม่่ในการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจในโลก
ที่่�เต็็มไปด้้วยความผัันผวน ไม่่แน่่นอน ซัับซ้้อน และคลุุมเครืือนี้้� มีีความยืืดหยุ่่�น
สามารถปรัับตััวและรัับมืือกัับสภาวการณ์์ต่่าง ๆ ได้้มากขึ้้�น
ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วยกลยุุทธ์์ที่่�เน้้นแนวทาง
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถสร้้างโอกาสต่่าง ๆ ป้้องกัันความเสี่่�ยง
และบรรเทาผลกระทบ และตอบสนองต่่อความท้้าทายอย่่างมีีประสิิทธิิผล รวมถึึง
ได้้รับ
ั ประโยชน์์สูงู สุุดจากการดำำ�เนิินการตามแนวทางความยั่่�งยืืน เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
การเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มและอาหารในภููมิภ
ิ าคอาเซีียนอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

แนวทางการบริิหารจััดการ
กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงของไทยเบฟมุ่่�งเน้้นที่่�การติิดตาม
แนวโน้้มของโลก กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับใหม่่ ๆ ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับธุุรกิิจ การดำำ�เนิินการของธุุรกิิจอื่่�นในอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
การประเมิินตามกรอบการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนที่่�คำำ�นึึงถึึง
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม การกำำ�กัับดููแล (ESG - Environment, Social,
Governance) และการจััดการความไม่่แน่่นอนตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า
โดยนำำ�แนวคิิดเรื่่�องความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนผสานเข้้ากัับ
"กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร” ของไทยเบฟ
กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กรของไทยเบฟ สอดคล้้องกัับ
แนวทางของ COSO: Enterprise Risk Management Framework
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission) โดยมีีองค์์ประกอบหลัักดัังต่่อไปนี้้�

1.	โครงสร้้างการกำำ�กับ
ั ดููแล

โครงสร้้างการกำำ�กัับดููแลความเสี่่�ยงของไทยเบฟเริ่่�มต้้นจาก
คณะกรรมการบริิษััท คณะกรรมการชุุดต่่ าง ๆ ไปจนถึึ ง
กลุ่่�มธุุรกิิจและสายงาน ครอบคลุุมข้้อมููลและคำำ�แนะนำำ�ทั้้�งหมด
จากคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง ที่่�ทำำ�
หน้้าที่่�เป็็นจุุดสื่่�อสารหลัักในการรวบรวมความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับความยั่่�งยืืนที่่�ระบุุขึ้้�น ผลกระทบ และโอกาสทั้้�งหมด เพื่่�อ
การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงและการบริิหาร
จััดการทั่่�วทั้้�งบริิษััทต่่อไป

2.	ความเข้้าใจในบริิบททางธุุรกิิจและกลยุุทธ์์
การดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เน้้นแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
	ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยเน้้นการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน โดย
เป้้าหมายของทุุกหน่่วยงานมีีความสอดคล้้องกััน เพื่่�อให้้บรรลุุ
ตามกลยุุทธ์์ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ไทยเบฟได้้วิเิ คราะห์์และติิดตามปััจจััย
เสี่่�ยง ความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม การกำำ�กัับดููแล และ
แนวโน้้มที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจหรืือกลยุุทธ์์ของ
องค์์กร เช่่น ผลกระทบต่่อการลงทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืนของบริิษัท
ั

3.	กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงแบบบููรณาการ

ไ ทยเบฟใช้้กระบวนการบริิหารความเสี่่�ยงแบบบููรณาการตั้้�งแต่่
ระดัับองค์์กรไปจนถึึงระดัับปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร โดยรวบรวมข้้อมููล ระบุุ
และประเมิินความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั  กำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทาง
อย่่างเป็็นระบบในการบริิหารความเสี่่�ยง รวมถึึงการสร้้างโอกาส

ทางธุุรกิิจใหม่่ ที่่�สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และวััตถุุประสงค์์ด้้าน
ความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ

4.	การสื่่�อสาร รายงาน และประเมิินผล

ไ ทยเบฟเน้้นการสื่่�อสาร การรายงาน และการประเมิินผลกระทบจาก
ความเสี่่�ยงและด้้านความยั่่�งยืืน รวมถึึงความสำำ�เร็็จของการจััดการ
ในทุุกระดัับ ตั้้�งแต่่ระดัับแผนก บริิษััทย่่อย สายงาน และกลุ่่�มธุุรกิิจ
ไปจนถึึงระดัับองค์์กรด้้วยความชััดเจนและต่่อเนื่่�อง มีีการติิดตาม
ความคืืบหน้้าของโครงการด้้านความยั่่�งยืืนและกิิจกรรมบริิหาร
ความเสี่่�ยง โดยเน้้นความเสี่่�ยงที่่�อาจส่่งผลกระทบต่่อไทยเบฟและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

5.	วััฒนธรรมด้้านความยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยง

ไ ทยเบฟส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนและวััฒนธรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ผ่่านการติิดตามความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง การฝึึกอบรม
และการจััดกิิ จกรรมการมีีส่่วนร่่วมต่่าง ๆ สำำ �หรัับผู้้�บริิหารและ
พนัักงานทุุกระดัับ โดยมีีจุด
ุ มุ่่�งหมายเพื่่�อสร้้างความตระหนัักถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ของความยั่่�งยืืนและการบริิหารความเสี่่�ยงเพื่่�อส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมในเรื่่�องเหล่่านี้้� นอกจากนี้้� ในการประเมิินผล
การปฏิิบัติ
ั ง
ิ านของผู้้�บริิหารและหััวหน้้าหน่่วยงาน รวมถึึงการให้้
สิ่่�งจููงใจทางการเงิิน เช่่น ค่่าตอบแทนและโบนััส มีีการเชื่่�อมโยงกัับ
ดััชนีีชี้้�วัด
ั ผลงานด้้านความยั่่�งยืืนและ/หรืือการบริิหารความเสี่่�ยง
และสอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจของวิิสัย
ั ทััศน์์ PASSION 2025

กรอบการบริหารความเสี่ ยงองค์กรของไทยเบฟ

01		

โครงสร้างการกำ�กับดูแล

02		

ความเข้าใจในบริบททางธุรกิจและกลยุทธ์การดำ�เนิน
ธุรกิจทีเ่ น้นแนวทางการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

03		

กระบวนการบริหารความเสีย
่ งแบบบูรณาการ

04		

การสือ
่ สาร รายงาน และประเมินผล

05		

วัฒนธรรมด้านความยัง่ ยืนและการบริหารความเสีย
่ ง

โครงสร้างการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนและการบริหารความเสี่ ยงของกลุ่มไทยเบฟ
คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความยัง
่ ยืนและความเสี่ ยง

สำ �นักตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

คณะทำ�งานพัฒนาความยัง
่ ยืนทางธุรกิจ

กรรมการผู้อ�ำ นวยการใหญ่

คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงองค์กร

การบริหารความเสี่ยงระดับไทยเบฟ

คณะกรรมการ:
•
•
•

คณะจัดการ
Group Steering Committee
คณะกรรมการลงทุน

การบริหารความเสี่ยงระดับกลุม
่ ธุรกิจ/สายงาน

ผูบ
้ ริหารระดับสูงของกลุม
่ ธุรกิจ/สายงาน
•
•

คณะกรรมการจัดหาวัตถุดบ
ิ หลัก
้
คณะกรรมการอืน
่ ๆ ทีค
่ ณะจัดการแต่งตัง้ ขึน
ตามความเหมาะสม

•

คณะกรรมการด้านความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง        •     ผูป
้ ระสานงานความเสีย
่ ง

สายการรายงาน

ประสานงานและแลกเปลีย
่ นข้อมูล

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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การบริหารความเสี่ยง

แบ่งปันคุณค่า
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนภายใต้้พัน
ั ธกิิจ “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต”
แก่่ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย บริิษััทได้้นำ�ำ กลยุุทธ์์ หลัักการ และแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนมาใช้้โดย
บููรณาการเข้้ากัับการตััดสิินใจและการดำำ�เนิินงานในด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล เพื่่�อให้้มั่่�นใจ
ถึึงความสามารถในการปรัับตััวและรัับมืือกัับภาวะวิิกฤตและการสร้้างมููลค่่าขององค์์กรในระยะยาว
ในการพิิจารณาของคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง ได้้มุ่่�งเน้้นการพััฒนาการและ
ความเป็็นไปได้้ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนจากเหตุุการณ์์หรืือสภาวะความไม่่แน่่นอน
ทางสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อม เพราะหากมีีเหตุุการณ์์เกิิดขึ้้�นจะก่่อให้้เกิิดผลกระทบในทางลบอย่่างมีี
นััยสำำ�คััญต่่อบริิษััท แม้้ว่า่ การเปลี่่�ยนแปลงปััจจััยทางสัังคมหรืือสิ่่�งแวดล้้อมจะสร้้างความท้้าทาย
ที่่�ต้้องแก้้ไข แต่่ก็อ
็ าจนำำ�โอกาสต่่าง ๆ มาสู่่�บริิษัท
ั ได้้เช่่นกััน ดัังนั้้�น เราจึึงต้้องเตรีียมพร้้อมรัับโอกาส
ที่่�เข้้ามาเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของการเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่�องดื่่�มในภููมิิภาคอาเซีียน สำำ�หรัับไทยเบฟ
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนเป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยพััฒนาความยั่่�งยืืน
ควบคู่่�ไปกัับการบริิหารความเสี่่�ยงภายใต้้กรอบการบริิหารความเสี่่�ยงองค์์กร เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย
ด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษัท
ั
ในปีี 2564 คณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยงได้้พิจ
ิ ารณาความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
สัังคม และการกำำ�กับ
ั ดููแลที่่�มีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั ต่่อบริิษัท
ั เช่่น ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ� การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ และการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภค พร้้อมติิดตามอย่่างใกล้้ชิด
ิ ถึึงการดำำ�เนิินการ
บรรเทาผลกระทบและการปรัับตััว เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าธุุรกิิจพร้้อมรัับมืือกัับทุุกสถานการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นได้้

ประสิ ทธิ์ โฆวิไลกูล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ
บริหารความยัง่ ยืนและความเสีย
่ ง
และประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน)

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสัยทัศน์ PASSION 2025
กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยงของไทยเบฟสอดคล้้องและสนัับสนุุน
วิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ซึ่่�งเป็็นแผนงาน 5 ปีี (2564-2568) ของ
ไทยเบฟสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนแปลงและการเติิบโตของธุุรกิิจ โดยมุ่่�งเน้้น
แนวทางเชิิงกลยุุทธ์์ที่่�สำำ�คัญ
ั ความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
•

สร้้างขีีดความสามารถและโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ด้้วยการ
สร้้างสรรค์์นวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับรููปแบบธุุรกิิจและบริิการ
การนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์ และช่่องทางการขาย ตลอดจน
การร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการริิเริ่่�มด้้านความยั่่�งยืืน

•

เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งของสถานะการเป็็นผู้้�นำำ�และ
ความสามารถในการแข่่งขัันในตลาดหลััก (เช่่น ไทย เวีียดนาม
เมีียนมา สิิงคโปร์์ และมาเลเซีีย) ด้้วยการสร้้างห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าที่่�
ยั่่�งยืืน นอกจากนี้้� ยัังได้้คิด
ิ ค้้นและปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการต่่าง ๆ
เป็็นรููปแบบดิิจิทั
ิ ัล ตลอดจนมุ่่�งเน้้นการบริิหารตราสิินค้้า

•

การนำำ�ศัักยภาพของไทยเบฟที่่�มีีอยู่่�มาก่่อให้้เกิิดมููลค่่าสููงสุุด
แก่่ ผู้้�ถืือหุ้้�น ด้้วยการสร้้างเครืือข่่ายพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ
สร้้างมููลค่่าทรััพย์์สิิน และพัั ฒนาบุุคลากรให้้มีีทัักษะและ
ศัักยภาพในการปฏิิบัติ
ั ิงาน

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
การประเมิินความเสี่่�ยงสู่่�กลยุุทธ์์การบริิหารความเสี่่�ยง
ภายใต้้สภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็ว ไทยเบฟดำำ�เนิินการทบทวนความเสี่่�ยงที่่�ระบุุขึ้้�นเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี ซึ่่�งแบ่่งได้้เป็็น
3 ประเภท ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์ ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน (ในด้้าน ESG คืือ ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กับ
ั ดููแล) และความเสี่่�ยง
ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิการ ซึ่่�งทั้้�งหมดเชื่่�อมโยงกัับประเด็็นสาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืนใน 3 มิิติ คื
ิ อ
ื  สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจ การทบทวนและ
ประเมิินความเสี่่�ยงประจำำ�ปีช่
ี ว่ ยให้้บริิษัท
ั สามารถกำำ�หนดกลยุุทธ์์และแนวทางการบริิหารความเสี่่�ยงขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิผล
ในปีี 2564 แม้้ความเสี่่�ยงและความท้้าทายต่่าง ๆ ยัังคงมีีสาเหตุุหลัักจากการระบาดอย่่างรุุนแรงของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟได้้นำ�ปั
ำ จ
ั จััยภายนอก
และภายใน ผลกระทบของโรคโควิิด-19 ที่่�เกิิ ดขึ้้�นทั่่�วโลก ความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน แนวโน้้มหลัังการระบาดของโรคโควิิด-19 รวมถึึง
ความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและเป้้าหมายทางธุุรกิิจของไทยเบฟ เข้้ามาร่่วมในกระบวนการวิิเคราะห์์และประเมิินความเสี่่�ยง ซึ่่�งผลจาก
การทบทวนและประเมิินความเสี่่�ยงชี้้�ให้้เห็็นถึึงความเสี่่�ยงที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�นและความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ซึ่่�งเป็็นความท้้าทายที่่�บริิษัท
ั ต้้อง
ให้้ความสนใจอย่่างใกล้้ชิด
ิ  นำำ�มาตรการบรรเทาผลกระทบที่่�มีีประสิิทธิิผลมาใช้้ รวมถึึงปรัับกลยุุทธ์์และ/หรืือรููปแบบทางธุุรกิิจใหม่่ สำ�ำ หรัับความเสี่่�ยง
ที่่�ระดัับความเสี่่�ยงไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง ไทยเบฟยัังคงต้้องติิดตามและวิิเคราะห์์การเปลี่่�ยนแปลงของระดัับความเสี่่�ยงเป็็นระยะ ๆ ตลอดจนยัังคง
ดำำ�เนิินการตามแผนบริิหารความเสี่่�ยงที่่�กำำ�หนดไว้้ก่อ
่ นวิิกฤตโรคโควิิด-19

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรของไทยเบฟจากการทบทวนและประเมิินผล แบ่่งได้้เป็็น 3 กลุ่่�ม ดัังนี้้�
ประเภทความเสี่่�ยง

(1) ความเสี่่�ยงเดิิมที่่�ไม่่มีก
ี ารเปลี่่�ยนแปลง

(2) ความเสี่่�ยงเดิิมที่่�มีีระดัับความเสี่่�ยงเพิ่่�มขึ้้�น

ความเสี่่�ยงด้้านกลยุุทธ์์

•

ความเสี่่�ยงด้้านภาพลัักษณ์์และชื่่�อเสีียง
องค์์กร

•

ความเสี่่�ยงด้้านการลงทุุนทางธุุรกิิจ

ความเสี่่�ยง
ด้้านความยั่่�งยืืน (ESG)

•
•

ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�
ความเสี่่�ยงด้้านจริิยธรรมและการปฏิิบัติ
ั ิ
ตามกฎหมาย กฎระเบีียบ

•
•
•

ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
การเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคและโครงสร้้างประชากร

ความเสี่่�ยง
ด้้านการปฏิิบัติ
ั ิการ

•

การพััฒนาบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการเติิบโต
ของธุุรกิิจ

•
•
•
•
•

ความเสี่่�ยงจากสภาพแวดล้้อมทางธุุรกิิจและการแข่่งขัันในตลาด
ความเสี่่�ยงด้้านห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน
ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน
การเปลี่่�ยนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบีียบ
ความเสี่่�ยงจากภััยคุุกคามทางไซเบอร์์และความปลอดภััยของข้้อมููล

(3) ความเสี่่�ยง
ที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่

•
•
•
•

โรคติิดเชื้้�อที่่�เกิิดการระบาดทั่่�วโลก
ความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ความเสี่่�ยงจากเทคโนโลยีีและนวััตกรรมใหม่่
ความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจมหภาคและภููมิรัิ ฐ
ั ศาสตร์์

(โปรดดููรายงานประจำำ�ปีี 2564 ในหน้้า 134-151 สำำ�หรัับคำำ�อธิิบาย ผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น และการบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คัญ
ั ของแต่่ละหััวข้้อความเสี่่�ยง)

การบรรเทาผลกระทบจากความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�สำำ�คััญ
ไทยเบฟเล็็งเห็็นว่่า “โรคติิดเชื้้�อที่่�เกิิดการระบาดทั่่�วโลก” และ
“ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ”
เป็็นความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ในปีี 2564 ซึ่่�งจะทวีีความรุุนแรง
และถืื อเป็็นภัั ยคุุกคามในระยะยาวต่่ อความสำำ �เร็็จขององค์์กร
มีีผลกระทบด้้านความยั่่�งยืืนและแนวทางการจััดการเพื่่�อบรรเทา
ผลกระทบรวมถึึงการลงทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน ไทยเบฟได้้คาดการณ์์
และจำำ�ลองผลกระทบของความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นใหม่่ต่่อธุุรกิิจเพื่่�อ
ตอบสนองต่่อความท้้ าทายได้้อย่่างมีีประสิิ ทธิิผลและสร้้าง
ความยืืดหยุ่่�นทางธุุรกิิจ

การรัับมืือกัับโรคติิดเชื้้�อที่่�เกิิดการระบาดทั่่�วโลก
เพื่่�อลดผลกระทบของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีต่อ
่ ผลประกอบการและ
การเติิบโตของธุุรกิิจในระยะยาว ไทยเบฟได้้เปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจ
และหัันมาลงทุุนในเทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและนวััตกรรมตลอดห่่วงโซ่่
คุุณค่่า โดยไทยเบฟได้้ร่ว่ มกัับเครืือข่่ายพัันธมิิตรในระบบห่่วงโซ่่
อุุปทาน ก่่อตั้้�งเครืือข่่ายธุุรกิิจห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานแห่่งประเทศไทย หรืือ
Thailand Supply Chain Network (TSCN) เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยง
ด้้านความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิ จ และการรัับมืือกัั บความท้้ าทายที่่�
หลากหลายในการจััดการห่่วงโซ่่อุป
ุ ทาน ในส่่วนของธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม
ได้้พััฒนาเครื่่�องดื่่�มแอลกอฮอล์์รูป
ู แบบใหม่่สำ�ำ หรัับการบริิโภคที่่�บ้้าน
มีีการดำำ�เนิินกลยุุทธ์์ทางการตลาดออนไลน์์  และเปิิดตััวเครื่่�องดื่่�ม
ผสมวิิตามิินเพื่่�อช่่วยเสริิมสร้้างภููมิคุ้้�
ิ มกัันให้้กับ
ั ผู้้�บริิโภคนอกเหนืือ
จากเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพอื่่�น ๆ  ธุุรกิิจอาหารมีีการนำำ�เสนอระบบ
การสั่่�งซื้้�อและจััดส่่งออนไลน์์โดยร่่วมมืือกัับผู้้�ให้้บริิการจััดส่่งอาหาร
และมีีการเปิิดตััว “Shopteenee.com” เว็็บไซต์์และแอปพลิิเคชััน
สำำ�หรัับจััดส่่งอาหารและเครื่่�องดื่่�มออนไลน์์ในประเทศไทย รวมถึึง
การแนะนำำ�เมนูู สูต
ู รอาหารใหม่่ ๆ และวิิธีก
ี ารชำำ�ระเงิินแบบไร้้สััมผััส
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคสามารถบริิโภคผลิิตภัั ณฑ์์ของบริิษััทได้้อย่่าง
ปลอดภััย ระบบครััวแบบคลาวด์์ถูก
ู นำำ�มาปฏิิบัติ
ั เิ พื่่�อเพิ่่�มขีีดความ
สามารถด้้านการผลิิตและประสิิทธิิภาพการทำำ�งานของร้้านอาหาร

ของบริิษัท
ั มาตรการเหล่่านี้้�ได้้ยกระดัับการนำำ�เสนอผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการของบริิษัท
ั ให้้ดีขึ้้�
ี น ในการจััดการความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�สำำ�คัญ
ั
ทางด้้านสัังคมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลััก เช่่น พนัักงาน ลููกค้้า คู่่�ค้้า
และชุุมชน ไทยเบฟได้้แจกหน้้ากากอนามััยและแอลกอฮอล์์ฆ่า่ เชื้้�อให้้กับ
ั
พนัักงาน โรงพยาบาล โรงเรีียน และชุุมชนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ มากไปกว่่านั้้�น
เพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต บริิษัท
ั ได้้ลงทุุน
ก่่อตั้้�งศููนย์์ทดสอบโรคโควิิด-19 สำำ�หรัับพนัักงาน พร้้อมทั้้�งให้้บริิการ
ตรวจโรคโควิิด-19 ในราคาประหยััดแก่่ประชาชนทั่่�วไป ไทยเบฟยัังได้้
สร้้างโรงงานผลิิตแอลกอฮอล์์ฆ่่าเชื้้�อ และหน้้ากาก N95 เพื่่�อส่่งมอบ
ผลิิตภััณฑ์์เหล่่านี้้�ให้้กับ
ั พนัักงานและคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ ในยุุคหลัังโควิิด-19
ไทยเบฟจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นสรรค์์สร้้างโอกาสใหม่่ ๆ ในการดำำ�รงชีีวิต
ิ ที่่�ยั่่�งยืืน
โดยมุ่่�งเน้้นหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและการสร้้างสภาพแวดล้้อมซึ่่�งเอื้้�อ
ต่่อการมีีสุข
ุ ภาพที่่�ดีีขึ้้�น ในขณะเดีียวกัันก็็ส่่งเสริิมด้้านการรัักษาสุุขภาพ
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี ตลอดจนการเติิบโตทางธุุรกิิจในช่่องทางดิิจิทั
ิ ล
ั และ
ช่่องทางที่่�เข้้าถึึงผู้้�บริิโภคได้้โดยตรง (Direct-to-Consumers: D2C)

การรัับมืือกัับความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบและ
ข้้อบัังคัับต่่าง ๆ เนื่่�องจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ สามารถ
แบ่่งออกเป็็นความเสี่่�ยงทางกายภาพและความเสี่่�ยงเปลี่่�ยนผ่่าน
ความเสี่่�ยงทางกายภาพ ได้้แก่่ ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นฉัับพลัันจากเหตุุการณ์์
สภาพอากาศสุุดขั้้�ว (เช่่น พายุุ ภัย
ั แล้้ง น้ำำ�ท่่วม และไฟป่่า) และความเสี่่�ยง
เรื้้�อรัังจากการเปลี่่�ยนแปลงในระยะยาวของปริิมาณน้ำำ�ฝนและอุุณหภููมิที่่�
ิ
เพิ่่�มสููงขึ้้�นและความแปรปรวนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นของรููปแบบสภาพอากาศ (เช่่น
การเพิ่่�มขึ้้�นของระดัับน้ำำ�ทะเล) ในฐานะผู้้�ผลิิตเครื่่�องดื่่�มและอาหารชั้้�นนำำ� 
ไทยเบฟอาจต้้องเผชิิญกัับความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศที่่�สำำ �คััญ ซึ่่�งมีีผลกระทบโดยตรงต่่อผลผลิิตทาง
การเกษตรตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ� ทำำ�ให้้การจััดหาวััตถุุดิิบหยุุดชะงััก ส่่งผลให้้
ราคาวััตถุุดิบ
ิ เพิ่่�มสููงขึ้้�นและมีีความผัันผวน  น้ำำ�เป็็นอีีกปััจจััยสำำ�คัญ
ั ใน
การผลิิตของไทยเบฟ ซึ่่�งไทยเบฟอาจได้้รับ
ั ผลกระทบจากความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�ที่่�สำำ�คััญ เช่่น น้ำำ�ท่่วม ภััยแล้้ง และมลพิิษทางน้ำำ� 
ซึ่่�งทั้้�งหมดนี้้�มีีความสััมพัันธ์์กัน
ั โรงงานผลิิตหลายแห่่งของไทยเบฟและ

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ชุุมชนโดยรอบมีีแนวโน้้มที่่�จะต้้องเผชิิญกัับสภาพอากาศที่่�รุุนแรง
สุุดขั้้�วโดยเฉพาะการเกิิดน้ำำ�ท่่วม/น้ำำ�ท่่วมฉัับพลััน ในขณะที่่�โรงงาน
บางแห่่งตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเครีียดน้ำำ�สููง อาจจะประสบปััญหา
การขาดแคลนน้ำำ�จากปริิมาณน้ำำ�ที่่�ลดลง  สิ่่�งนี้้�ตรงข้้ามกัับปริิมาณ
การใช้้น้ำำ�ผิิวดิินในปััจจุุบัันของโรงงานที่่�มีีแนวโน้้มเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
เนื่่�องจากมีีปริิมาณการผลิิตและการขายที่่�เพิ่่�มขึ้้�น นอกจากนี้้� 
การหนุุนของน้ำำ�เค็็มเข้้ามาในแม่่น้ำำ�เจ้้าพระยาซึ่่�งเป็็นแม่่น้ำำ�สายหลััก
ของประเทศไทย ส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญต่่อคุุณภาพน้ำำ�
สำำ�หรัับการผลิิตของไทยเบฟและการบริิโภคในชุุมชน นอกจาก
ความเสี่่�ยงทางกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศแล้้ว
ยัังมีีความเสี่่�ยงจากสภาพภููมิอ
ิ ากาศที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนผ่่าน
เข้้าสู่่�ระบบเศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ�ของโลกอีีกด้้วย ความเสี่่�ยงที่่�พบ
มากที่่�สุุดเกี่่�ยวข้้องกัับการบัังคัับใช้้และดำำ�เนิินการในด้้านนโยบายและ
กฎหมาย การเปลี่่�ยนแปลงทางเทคโนโลยีี การตอบสนองของตลาด
และผลกระทบต่่อชื่่�อเสีียงขององค์์กร ความล้้มเหลวในการจััดลำำ�ดัับ
ความสำำ�คััญของความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
และการลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนในห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าจะส่่งผลกระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินงานและผลประกอบการของไทยเบฟ ในการนี้้� 
ไทยเบฟจึึงได้้วิเิ คราะห์์ความเสี่่�ยงทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศและโอกาสต่่าง ๆ ซึ่่�งสอดคล้้อง
กัับคำำ�แนะนำำ�ของคณะทำำ�งานด้้านการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures: TCFD)
เพื่่�อจััดการความเสี่่�ยงและโอกาสที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนดกลยุุทธ์์ด้า้ นการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ และเป้้าหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการปััญหา
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ อาทิิ การลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก 15% การลดการใช้้น้ำำ�ลง 5% และการเปลี่่�ยนไปใช้้
พลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างน้้อย 40% ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด
ภายในปีี 2568 โรงงานทุุกแห่่งของไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินการประเมิิน

ความยั่่�งยืืนของการใช้้น้ำำ�ในด้้านความเพีียงพอและคุุณภาพของน้ำำ� 
การเปลี่่�ยนแปลงของกฎหมายและข้้อบัังคัับใหม่่ ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (เช่่น การจััดเก็็บภาษีีการใช้้น้ำำ�ผิวิ ดิิน
และภาษีีคาร์์บอน) รวมถึึงการสำำ�รวจทััศนคติิของชุุมชนโดยรอบและ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกฝ่่าย ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนดและดำำ�เนิินการตามแนวทาง
ที่่�มีีประสิิทธิิผลในการจััดการน้ำำ�และพลัังงาน รวมถึึงการใช้้น้ำำ�และพลัังงาน
ทั้้�งในระยะสั้้�นและระยะยาว นอกจากนี้้� ไทยเบฟจะเปลี่่�ยนไปใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนและพลัังงานสะอาด และนำำ�เทคโนโลยีีการผลิิตที่่�เป็็นมิิตรต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมมาใช้้ในการผลิิตน้ำำ� โดยเพิ่่�มความพยายามในการประหยััด
พลัังงานและนำำ�น้ำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ เช่่น เครื่่�องล้้างทำำ�ความสะอาดขวดแก้้ว
และเพื่่�อตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงทางกายภาพจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ  ไทยเบฟได้้จัด
ั ทำำ�แผนเตรีียมความพร้้อมเพื่่�อรัับมืือ
กัับภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิและวาตภััย ไทยเบฟยัังได้้ดำำ�เนิินโครงการ
อนุุ รั ัก ษ์์ น้ำำ� กิิ จ กรรมการจััด การพลัั ง งานและการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและความร่่วมมืือ
กัับทุุกภาคส่่วนตั้้�งแต่่ระดัับชุุมชนจนถึึงระดัับประเทศ
เพื่่�อป้้องกัันการหยุุดชะงัักของห่่วงโซ่่อุป
ุ ทานจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน และ
ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
ของคู่่�ค้้าหลัักเป็็นประจำำ�ทุุกปีี ในส่่ วนที่่�เกี่่�ยวกัับความเป็็นไปได้้ของ
การบัังคัับใช้้กฎหมายเพื่่�อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศของประเทศ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งกฎหมายว่่าด้้วย
ทรััพยากรน้ำำ� ไทยเบฟมีีนโยบายให้้โรงงานผลิิตทั้้�ง 34 แห่่งในประเทศไทย
ที่่�ตั้้�งอยู่่�ในเขตลุ่่�มน้ำำ� 12 แห่่ง ร่่วมกัับผู้้�ใช้้น้ำำ�รายอื่่�นในลุ่่�มน้ำำ�เดีียวกััน
จดทะเบีียนเป็็นองค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ� เพื่่�อรัักษาผลประโยชน์์ร่ว่ มกัันในการ
จััดการทรััพยากรน้ำำ�ในพื้้�นที่่�ให้้เป็็นไปตามระเบีียบและข้้อบัังคัับ รวมทั้้�ง
แนวทางและนโยบายที่่�คณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ�และคณะกรรมการ
ทรััพยากรน้ำำ�แห่่งชาติิได้้กำ�ำ หนดไว้้

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน
จากการวิเคราะห์ความเสีย
่ งทีเ่ กิดขึน
้ ใหม่และกำ�หนดแผนการ
บรรเทาผลกระทบของความเสีย
่ งตัง้ แต่ระยะสัน
้ ถึงระยะกลาง
ไทยเบฟจึงมีส่วนสนับสนุนในการปฏิบต
ั ต
ิ ามเป้าหมายย่อยของ
การพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน ดังนี้

12.6 การส่งเสริมให้บริษท
ั โดยเฉพาะอย่างยิง่ บริษท
ั ขนาดใหญ่และ
บริษท
ั ข้ามชาติ นำ�แนวปฏิบต
ั ด
ิ า้ นความยัง่ ยืนมาใช้ รวมถึงแสดง
หรือเปิดเผยข้อมูลด้านความยัง
่ ยืนในการรายงานการพัฒนา
ความยัง่ ยืนของตน ไทยเบฟได้รว่ มมือกับองค์กรชัน
้ นำ�ของไทย
ทีเ่ ป็นต้นแบบด้านความยัง่ ยืนในการจัดงานประจำ�ปี Thailand

Sustainability Expo โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อแบ่ งปั นความรู้
เกีย
่ วกับแนวทางปฏิบต
ั ด
ิ า้ นความยัง่ ยืน และสร้างความตระหนักถึง
ความสำ�คัญของความยัง่ ยืนต่อสังคม
16.3 การส่่งเสริิมหลัักนิิติิธรรมในระดัับประเทศและระดัับสากล
และ ให้้ทุก
ุ คนเข้้าถึึงความยุุติิธรรมอย่่างเท่่าเทีียมกััน ไทยเบฟ
เคารพสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเคร่่งครััดและปฏิิบัติ
ั ิตามกฎหมายทั้้�ง
ภายในประเทศและระหว่่างประเทศ โดยใช้้แนวทางการจััดการ
สิิทธิิมนุุษยชนตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้กำ�ำ หนด
ช่่องทางในการรายงานการกระทำำ�ที่่�เข้้าข่่ายเป็็นความผิิด
การกระทำำ�ผิิดทางอาญาหรืือที่่�ผิิดกฎหมายอื่่�น ๆ รวมถึึงการ
ไม่่ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดและจรรยาบรรณในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
หรืือจรรยาบรรณของกลุ่่�มไทยเบฟตามที่่�ระบุุไว้้ในนโยบาย
การรัับข้้อร้้องเรีียน ซึ่่�งได้้เปิิดเผยและเผยแพร่่ต่่อสาธารณะ
บนเว็็บไซต์์ของบริิษััท

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
เป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนในระยะกลางและระยะยาว
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนในระยะกลางและระยะยาวสำำ�หรัับการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
ดููแล เพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของการเป็็นองค์์กรที่่�ยั่่�งยืืน อาทิิ

ความเสี่่�ยงด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม
และการกำำ�กัับดููแล

การติิดตามความคืืบหน้้าและเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืน

ความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�

•

ลดการใช้้น้ำำ�ลง 5% ภายในปีี 2568 เทีียบกัับปีี 2562

•

ประเมิินความยั่่�งยืืนของการใช้้น้ำำ�สำำ�หรัับโรงงานผลิิตทั้้�งหมด 34 แห่่งในประเทศไทยภายในปีี 2566 และโรงงานในต่่างประเทศ
ภายในปีี 2567

ความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกและการใช้้พลัังงาน
•

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกใน scope ที่่� 1 และ scope ที่่� 2 ลง 15% ในธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�มทั้้�งหมด ภายในปีี 2568 เทีียบกัับปีี 2562

•

ใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนอย่่างน้้อย 40% ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมดต่่อปีี ภายในปีี 2568

การบริิหารจััดการของเสีีย บรรจุุภััณฑ์์ และเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
•

เก็็บกลัับ 100% ของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทแก้้วและกระดาษของผลิิตภััณฑ์์ที่่�บริิษััทจำำ�หน่่ายในประเทศเพื่่�อใช้้ซ้ำำ�หรืือนำำ�กลัับมาใช้้
ใหม่่ภายในปีี 2568

•

100% ของบรรจุุภััณฑ์์หลัักที่่�ใช้้ในกระบวนการผลิิต จะต้้องทำำ�มาจากวััสดุุที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่หรืือ
ย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิ ภายในปีี 2568

•

เก็็บกลัับ 100% ของบรรจุุภััณฑ์์ประเภทขวดพลาสติิก PET และกระป๋๋องอะลููมิิเนีียมที่่�จำำ�หน่่ายในประเทศ เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ภายในปีี 2573

•

ลดปริิมาณวััสดุุที่่�ใช้้ในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ประเภทกระป๋๋องอะลููมิิเนีียมลงทั้้�งหมด 2,700 ตััน ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับปีี
2563 ที่่�ลดได้้ 2,156 ตััน

ผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนต่ำำ�
•

สัั งคม / ชุุมชน

มีีผลิิตภััณฑ์์ที่่�ผ่่านการขึ้้�นทะเบีียนเครื่่�องหมายลดคาร์์บอนฟุุ ตพริ้้�นต์์ (Carbon Footprint Reduction: CFR) อย่่างน้้อย 30%
ของรายได้้รวมของไทยเบฟภายในปีี 2568
การบริิหารจััดการบุุุคลากร
�
•

สร้้างความก้้าวหน้้าและโอกาสการเติิบโตในสายอาชีีพแก่่พนัักงาน

•

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมและทำำ�ให้้พนัักงานมีีความผููกพัันกัับองค์์กร

•

ส่่งเสริิมสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของพนัักงาน

เป้้าหมายการพััฒนาชุุมชน
•

ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องและขยายโครงการ รวมถึึงริิเริ่่�มทำำ�สิ่่�งใหม่่เพื่่�อสัังคมและชุุมชนใน 5 ด้้านหลััก ได้้แก่่ การศึึกษา สาธารณสุุข
กีีฬา ศิิลปะและวััฒนธรรม และการพััฒนาชุุมชน เพื่่�อส่่งเสริิมความยั่่�งยืืนของชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น โครงการน้ำำ�สะอาด
การฟื้้� นฟูู และอนุุรัก
ั ษ์์ป่่าไม้้และความหลากหลายทางชีีวภาพ โครงการบริิจาคผ้้าห่่มสำำ�หรัับชุุมชนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากสภาพ
อากาศหนาวเย็็น การฟื้้� นฟูู ผู้้�ประสบภััยธรรมชาติิ การมอบทุุนการศึึกษาและการบริิจาค การสนัับสนุุนงานวิิจัย
ั ทางการแพทย์์
การบริิจาคอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ โครงการพััฒนากีีฬาเพื่่�อเยาวชน โครงการสนัับสนุุนศิิลปะและวััฒนธรรมแห่่งชาติิ และ
โครงการสนัับสนุุนการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน

โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี
•

การกำำ�กับ
ั ดููแล

เครืือข่่ายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม และประชาชนที่่�ดำำ�เนิินงานภายใต้้แนวคิิด
“วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม” และ “เศรษฐกิิจพอเพีียง” เพื่่�อสร้้างรายได้้ในท้้องถิ่่�น     

ด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
•

75% ของยอดขายเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ทั้้�งหมด ต้้องมาจากเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ ภายในปีี 2568

•

50% ของผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ต้้องได้้รับ
ั การรัับรองเป็็นผลิิตภััณฑ์์ “ทางเลืือกเพื่่�อสุุขภาพ” ภายในปีี 2568

การจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน
•

100% ของคู่่�ค้้ากลุ่่�มกลยุุทธ์์มีีการจััดทำำ�และบัังคัับใช้้จรรยาบรรณของคู่่�ค้้าของตนเอง

•

100% ของคู่่�ค้้าได้้รับ
ั การประเมิินและตรวจสอบความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืนโดยหน่่วยงานอิิสระ

•

100% ของวััตถุุดิิบหลัักทางการเกษตรผ่่านกระบวนการจััดหาอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
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ความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศและการรัักษาความมั่่�นคง
ปลอดภััยด้้านไซเบอร์์
ในอดีีต ข้้อมููลของบริิษััทส่่วนใหญ่่ถูก
ู เก็็บไว้้ในคอมพิิวเตอร์์ และแผนกเทคโนโลยีี
สารสนเทศมีีหน้้าที่่�รัับผิิดชอบในการดููแลการป้้องกััน เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าระบบ
ทั้้�งหมดปลอดภัั ยและข้้อมููลนั้้�นจะไม่่รั่่�วไหลไปยัังบุุคคลภายนอก ทุุกวัันนี้้� 
แม้้แต่่การรัักษาความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศที่่�แข็็งแกร่่งที่่�สุุดก็็ยัง
ั
ไม่่เพีียงพอต่่อการปกป้้ององค์์กร อาชญากรไซเบอร์์ใช้้วิธี
ิ ก
ี ารใหม่่ ๆ ในการ
เลี่่�ยงระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศขององค์์กร โดยใช้้พนัักงานภายในองค์์กร
เพื่่�อเข้้าถึึงข้้อมููลของบริิษััทแทน
ในขณะที่่�โลกใช้้ข้้อมููลออนไลน์์มากขึ้้�น การรวบรวมข้้อมููลส่่ วนบุุคคลจำำ�เป็็น
ต้้องดำำ�เนิินการอย่่างระมััดระวัังและได้้รับ
ั ความยิินยอมจากผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องเสมอ
นอกจากนี้้� การเก็็บข้้อมููลส่่วนบุุคคลต้้องสอดคล้้องกัับพระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครอง
ข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562
ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการปกป้้องระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ขององค์์กรที่่�เป็็นหน้้าที่่�ของพนัักงานทุุกคนที่่�ต้้องให้้การสนัับสนุุน ด้้วยเหตุุนี้้� 
ไทยเบฟจึึงได้้ริเิ ริ่่�มเปิิดตััวโครงการใหม่่ ๆ เพื่่�อให้้การส่่งเสริิมด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศแก่่พนัักงาน กลุ่่�มธุุรกิิจ และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ มีีจุด
ุ มุ่่�งหมาย
เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการปกป้้องข้้อมููลและความปลอดภััย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ อีีกทั้้�งยัังไม่่ละเมิิดสิิทธิ์์�ของเจ้้าของข้้อมููลโดยเฉพาะ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในองค์์กร
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

แนวทางการบริิหารจััดการ
ไทยเบฟมีีแนวทางการจััดการและการบริิหารความเสี่่�ยง
ในเรื่่�องความปลอดภััยทางด้้านข้้อมููลทางไซเบอร์์และด้้านอื่่�น ๆ
ตามมาตรฐานของ ISO 27001 และ NIST Cybersecurity
Framework ซึ่่�งเป็็นกรอบการทำำ�งานด้้านความมั่่�นคงปลอดภััย
ไซเบอร์์ เพื่่�อช่่วยให้้องค์์กรสามารถวางแผนป้้องกััน ตรวจจัับ
และตอบสนองต่่อภััยคุุกคามได้้อย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบ
ตามมาตรฐานสากล โดยแบ่่งออกเป็็น 5 ขั้้�นตอนสำำ�คััญ คืือ
การประเมิิน (Identify) การป้้องกััน (Protect) การตรวจจัับ
(Detect) การตอบสนอง (Respond) และการฟื้้� นฟูู (Recovery)

โครงสร้างการบริหารความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยเบฟ

คณะกรรมการบริษท
ั

คณะกรรมการบริหาร

กรรมการผูอ
้ �ำ นวยการใหญ่

คณะกรรมการและผู้้�บริิหารของไทยเบฟได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ความ
ปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศ รวมถึึงความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์และกระบวนการทั้้�งหมดให้้สอดคล้้องกัับแนวปฏิิบััติิด้้าน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีที่่�บริิษััทจดทะเบีียนพึึงปฏิิบััติิ เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่า กลยุุทธ์์และแผนทางธุุรกิิจจะต้้องครอบคลุุมถึึงเรื่่�อง
ความปลอดภััยของข้้อมููลขององค์์กร โดยมีีโครงสร้้างการกำำ�กัับ
ดููแลกิิจการที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร
ความยัง
่ ยืน
และความเสี่ยง

Chief Information and
Security Officer (CI&SO)

ผูอ
้ �ำ นวยการ
สำ�นักสารสนเทศ

นอกจากนี้้�ยัังมีีคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแล เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมที่่�จะรัับมืือกัับ
ความเสี่่�ยงที่่�เกิิดขึ้้�นในด้้านความปลอดภััยของเทคโนโลยีีสารสนเทศและไซเบอร์์ ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในความเสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�นของไทยเบฟ พร้้อมกัับ
จััดตั้้�งคณะกรรมการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อรัับรองและให้้มั่่�นใจได้้ว่า่ ความเสี่่�ยงทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศของบริิษััทจะสามารถ
ถููกจััดการได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับองค์์กรและโอกาสทางธุุรกิิจจะถููกบรรเทาลง

กลยุทธ์

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

•	
เพิ่มการป้องกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์
ในทุกระบบของไทยเบฟ
•	
จด
ั ลำ�ดับความสำ�คัญของความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นหนึ่งในความเสี่ยงทีส
่ ำ�คัญทีส
่ ด
ุ
ขององค์กร และตรวจสอบปัญหาด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นระยะ ๆ ในการประชุมของ
คณะกรรมการบริหารความยัง
่ ยืนและความเสี่ยงทุกครัง้
•	
พนักงานทุกคนจะได้รบ
ั การฝึกอบรมในการป้องกันความเสีย
่ ง
ด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
•	
พนักงานทุกคนมีหน้าทีป
่ กป้องข้อมูลส่วนบุคคลและปฏิบต
ั ิ
ตามพระราชบัญญัติคม
ุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ไทยเบฟได้กำ�หนดนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาตัง
้ แต่ปี 2563 เพื่อกำ�หนดทิศทาง หลักการ และกรอบการทำ�งาน
ข้อกำ�หนดด้านการจัดการความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการสร้างความรูค
้ วามเข้าใจ
ในเชิงรุกให้พนักงานปฏิบต
ั ต
ิ ามนโยบาย มาตรฐาน ขัน
ั งิ าน
้ ตอนการปฏิบต
คำ�แนะนำ� รวมถึงกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับระบบคอมพิ วเตอร์อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
ไทยเบฟได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน
ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย
สำ�หรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ISO/IEC 27001:2013
ในปี 2563 และ 2564

แนวทางการพัฒนาความยัง่ ยืนของไทยเบฟ
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ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการรักษาความมัน
่ คงปลอดภัยด้านไซเบอร์

โครงการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในปี 2564

ทีมผู้บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การส่งเสริมความตระหนัก
ด้านความปลอดภัย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การปรับปรุงกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

ทีมงานโครงสร้าง
ระบบไอทีของไทยเบฟ

ทีมช่วยเหลือ
ทางไอทีของไทยเบฟ

Spirits
Beer

ศูนย์บริการด้านไอที

OISHI

LPN

TBE

CWT

ทีมงานรักษาความปลอดภัยทางไอที
ของ TCCT (24x7 ชม.)

TBL
SS

3. การปรับปรุงกระบวนการ
ตรวจหาช่องโหว่

THE PARQ

MKT

4. การเพิ่มประสิทธิภาพ
การป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์

DATA Center

TBQ

CVM

5. การยืนยันตัวตน
ด้วยสองขั้นตอน

6. เครือข่ายส่วนตัวเสมือนประสิทธิภาพสูง
สำหรับพนักงานทุกคนที่ทำงานจากที่บ้าน

OISHI/FOA/SOA

TBR

QSA

7. การปรับปรุง
ระบบเมลเกตเวย์
(ความปลอดภัยของอีเมล)
ศูนย์ฉีดวัคซีน
สามย่านมิตรทาวน์

ศูนย์ฉีดวัคซีน
เดอะ สตรีท รัชดา

8. จัดทำระบบเครือข่ายที่ปลอดภัย
ให้แก่ศน
ู ย์ฉด
ี วัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19

ตลอดปี 2564 ทีมงานด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เสริมสร้างความปลอดภัยให้กับระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กร
เพื่อป้องกันการบุกรุกจากภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการทำ�โครงการสำ�คัญต่าง ๆ โดยสรุปได้ดังนี้

1.	การส่่งเสริิมความตระหนัักด้้านความปลอดภััย
ของเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ไทยเบฟเชื่่�อว่่า เหตุุการณ์์การละเมิิดข้้อมููลองค์์กรส่่วนใหญ่่
เกี่่�ยวเนื่่�องกัับพนัักงาน และเหตุุการณ์์ดัังกล่่าวสามารถ
หลีีกเลี่่�ยงได้้โดยการจััดฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััยของ
เทคโนโลยีีสารสนเทศแบบลงมืือปฏิิบัติ
ั ิ เพื่่�อให้้ความรู้้�และ
วััดผลโดยการทดสอบแก่่พนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การคััดเลืือกกว่่า
1,600 คน ในปีี 2564 ซึ่่�งได้้รับ
ั การตอบรัับเป็็นอย่่างดีี ทั้้�งนี้้� 
บริิษััทจะดำำ�เนิินโครงการฝึึกอบรมนี้้�ต่่อไปเพื่่�อให้้ครอบคลุุม
พนัักงานไทยเบฟทั้้�งหมดในปีี 2565

2.	การปรัับปรุุงกระบวนการรัักษาความปลอดภััย
ทางไซเบอร์์
ไ ทยเบฟได้้ปรัับปรุุงกระบวนการรัักษาความปลอดภััยทาง
ไซเบอร์์ให้้มีป
ี ระสิิทธิิภาพมากขึ้้�น โดยการจััดตั้้�งศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร
รัักษาความปลอดภััย เพื่่�อตรวจสอบและตรวจจัับภััยคุุกคาม
หรืือความผิิดปกติิใด ๆ ของระบบคอมพิิวเตอร์์ทั้้�งหมดภายใน
ระบบตลอด 24 ชั่่�วโมง โดยระบบจะส่่งการแจ้้งเตืือนไปยััง
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยอััตโนมััติิหากตรวจพบความเสี่่�ยง
เพื่่�อให้้ปัญ
ั หาดัังกล่่าวได้้รับ
ั การแก้้ไขอย่่างรวดเร็็วและเป็็นระบบ

3. การปรัับปรุุงกระบวนการตรวจหาช่่องโหว่่
ไทยเบฟดำำ�เนิินการประเมิินช่่องโหว่่เพื่่�อระบุุจุด
ุ อ่่อนด้้าน
ความปลอดภััยในเครืือข่่าย ระบบ และแอปพลิิเคชัันจาก
ผู้้�บุุกรุุก นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังได้้รับ
ั ใบรัับรอง IT Security
Verification Certificate จาก Lloyd's Register International
(Thailand) Limited ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานภายนอก ในปีี 2564  
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าการประเมิินนั้้�นเป็็นตามหลัักสากลและสอดคล้้อง
กัับมาตรฐานต่่าง ๆ ของโลก

1. การสแกน
หาช่องโหว่
และจัดทำ�รายงาน
8. การรับรองรายงาน
การตรวจหาช่องโหว่
โดยหน่วยงานภายนอก

7. การทบทวนสรุปพื้นฐาน
การรักษาความปลอดภัย
ประจำ�ปี

2. การประเมิน
ความเสี่ยงและ
ผลกระทบของช่องโหว่

ขั้นตอน
การตรวจสอบ
ช่องโหว่
ขององค์กร

6. การหาช่องโหว่
การทดสอบ
การเจาะระบบ และทบทวน

3. การอนุมัติ
ยกเว้นช่องโหว่ที่ไม่มี
ความเสี่ยงหรือความเสี่ยงต่ำ�

4. การแก้ไขช่องโหว่
ที่ตรวจพบ
5. การป้องกันการดำ�เนินการ
ของรหัสโทรศัพท์มอ
ื ถือ
ทีไ่ ม่ได้รบ
ั อนุญาต

4. การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการป้้องกัันไวรััสคอมพิิวเตอร์์
กระบวนการต่่อต้้านไวรััสที่่�ปรัับปรุุงดีีขึ้้�นช่่วยให้้องค์์กรได้้รับ
ั การ
ปกป้้องอย่่างเต็็มที่่�จากผู้้�บุุกรุุก ไม่่ว่า่ จะเป็็นจุุดใดในเครืือข่่าย เพื่่�อ
เอาชนะการโจมตีีใด ๆ ด้้วยการแจ้้งเตืือนอััตโนมััติิในทุุกขั้้�นตอน
ของเครืือข่่าย

5.	การยืืนยัันตััวตนด้้วยสองขั้้�นตอน
(Two-Factor Authentication)
ไทยเบฟได้้พััฒนาและเปิิดใช้้งานการยืืนยัันตััวตนด้้วยสองขั้้�นตอน
(Two-Factor Authentication) บนระบบอีีเมลขององค์์กรและ
เครืือข่่ายส่่วนตััวเสมืือน หรืือ Virtual Private Network (VPN)
เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยให้้กัับระบบอีีเมลของผู้้�บริิหารและพนัักงาน
เพื่่�อปกป้้องข้้อมููลองค์์กรที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั สููง โดยให้้ผู้้�ใช้้ต้้องทำำ�การ
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พิิสูจ
ู น์์ตััวตนแบบ 2 ขั้้�นตอนโดยใช้้รหััสผ่่านร่่วมกัับการยืืนยััน
ผ่่านโทรศััพท์์มือ
ื ถืือของผู้้�ใช้้ก่อ
่ นจะสามารถเข้้าใช้้ระบบของบริิษัท
ั

6.	เครืือข่่ายส่่วนตััวเสมืือนประสิิทธิิภาพสููง
สำำ�หรัับพนัักงานทุุกคนที่่�ทำำ�งานจากที่่�บ้้าน
ไทยเบฟได้้ลงทุุนและพััฒนาระบบเครืือข่่ายส่่วนตััวเสมืือน หรืือ
Virtual Private Network (VPN) ประสิิทธิิภาพสููงระบบใหม่่
เพื่่�อรองรัับพนัักงานทุุกคนที่่�ทำำ�งานนอกสำำ�นัก
ั งานของบริิษััท
หรืือทำำ�งานจากที่่�บ้้าน เพื่่�อให้้สามารถเข้้าถึึงทรััพยากรของบริิษััท
ได้้อย่่างปลอดภััยที่่�สุุดในช่่วงวิิกฤตโรคโควิิด-19 เสมืือนว่่า
ทำำ�งานภายในบริิษััท ซึ่่�งทุุกการเข้้าถึึงระบบจากภายนอกบริิษััท
จะได้้รับ
ั การป้้องกัันด้้วยการรัักษาความปลอดภััยสููงสุุดและ
เฝ้้าติิดตามภััยคุุกคามต่่าง ๆ ตลอด 24 ชั่่�วโมง

7. การปรัับปรุุงระบบเมลเกตเวย์์
ไทยเบฟได้้พััฒนาและปรัับปรุุงระบบ Mail Gateway ที่่�ปกป้้อง
พนัักงานจากอีีเมลที่่�มีีไฟล์์แนบที่่�เป็็นอัันตราย มััลแวร์์ และ
ไวรััสอื่่�น ๆ หรืือแม้้แต่่สแปม รวมถึึงอีีเมลทั้้�งขาเข้้าและขาออก
โดยใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููงล่่าสุุดในการรัักษาความปลอดภััย

8.	จััดทำำ�ระบบเครืือข่่ายที่่�ปลอดภััยให้้
แก่่ศูน
ู ย์์ฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19
ไทยเบฟได้้ออกแบบและดำำ�เนิินการป้้องกัันความปลอดภััยของ
เครืือข่่ายระบบการลงทะเบีียนวััคซีีนสำำ�หรัับศููนย์์ฉีด
ี วััคซีีนโรคโควิิด-19
สองแห่่งที่่�สามย่่านมิิตรทาวน์์ และเดอะ สตรีีท นอกจากนี้้� ข้้อมููล
และความเป็็นส่่วนตััวทั้้�งหมดได้้รับ
ั การคุ้้�มครองอย่่างเข้้มงวดและ
ปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติคุ้้�
ิ มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคล พ.ศ. 2562

ความสำำ �เร็็จที่่�สำำ �คััญในปีี 2564
นอกจาก 8 โครงการที่่�กล่่าวมาแล้้ว ไทยเบฟยัังมีีความสำำ�เร็็จ
ที่่�สำำ�คััญดัังนี้้�:
•	
ขยายขอบเขตการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการ
ความมั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ISO/IEC 27001 ในปีีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่่�อให้้
ครอบคลุุมสถานที่่�อำำ�นวยความสะดวกและสถานที่่�สำำ�รอง
ข้้อมููลของไทยเบฟ ซึ่่�งรวมถึึงบััญชีีผู้้�ใช้้ระบบ (Active
Directory) การจััดการความปลอดภััยทางกายภาพและ
สภาพแวดล้้อม การจััดการอุุปกรณ์์เครืือข่่าย และ
การสนัับสนุุนบริิการด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
•

ได้้รับ
ั การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอกองค์์กรในด้้าน
ความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศและการวิิเคราะห์์

เป้้าหมายในปีีงบประมาณ 2565
•

•

 รวจสอบความเสี่่�ยงระดัับองค์์กรด้้านความปลอดภััยทาง
ต
เทคโนโลยีีสารสนเทศให้้เป็็นไปตามนโยบายความปลอดภััย
ด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
จััดให้้มีก
ี ารฝึึกอบรมความปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ
ให้้แก่่ 100% ของผู้้�ใช้้ (ด้้วยคะแนนการทดสอบผ่่าน 80%
ขึ้้�นไป) และจััดการฝึึกอบรมการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคลแก่่
พนัักงานทุุกคน เพื่่�อให้้ทุก
ุ คนปฏิิบััติิตามพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองข้้อมููลส่่วนบุุคคลภายในปีี 2565

•

 ยายขอบเขตการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการความ
ข
มั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ISO/IEC 27001
ให้้ครอบคลุุมสาขาย่่อยขององค์์กรเพิ่่�มขึ้้�น

•

กำำ�หนดให้้การรัักษาความปลอดภััยของข้้อมููลเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของดััชนีีชี้้�วัด
ั ความสำำ�เร็็จ (Key Performance Indicator)
ของพนัักงาน

•

ปรัับปรุุงกระบวนการร้้องเรีียนด้้านการรัักษาความปลอดภััย
ของเทคโนโลยีีสารสนเทศและการปกป้้องข้้อมููลส่่วนบุุคคล
ให้้มีก
ี ารเพิ่่�มส่่วนของการวิิเคราะห์์ข้อ
้ มููล

ช่่องโหว่่จากบริิษััท Lloyd's Register International
(Thailand) Limited ในปีี 2564
•	
เพิ่่�มความถี่่�ในการทดสอบแผนบริิหารความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจขององค์์กร (Business Continuity Plan) จาก
หนึ่่�งครั้้�งต่่อปีีเป็็นสองครั้้�งต่่อปีี เริ่่�มตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้้นไป

0% ติดไวรัสคอมพิวเตอร์ในปี 2564
ทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

2 ครัง้ ต่อปี

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง
่ั ยืน
16.6 พััฒนาสถาบัันที่่�มีีประสิิทธิิผล
มีีความรัับผิิดชอบ และโปร่่งใสในทุุกระดัับ

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
•	
ขยายขอบเขตการรัับรองมาตรฐานระบบบริิหารจััดการความ
มั่่�นคงปลอดภััยด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ ISO/IEC 27001
ให้้ครอบคลุุมกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟทั้้�งหมด
•	
ใช้้งาน ThaiBev Global IT Security Platform และยกระดัับ
โครงสร้้างพื้้�นฐานดัังกล่่าวให้้ใช้้กัับบริิษััทในเครืือ
•	
พััฒนาความปลอดภััยของโครงสร้้างระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยการลงทุุนในโครงสร้้างระบบเครืือข่่ายที่่�สามารถ
ปรัับขนาดได้้และเพิ่่�มส่่วนของความปลอดภััย รวมถึึงการยกระดัับ
ของหลัักปฏิิบััติิด้้านความปลอดภััยเพื่่�อป้้องกัันการโจมตีี
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
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ใส่ใจดูแลสิง่ แวดล้อม
ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่ การปกป้้องคุ้้ม
� ครองทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
เป็็นหััวใจสำำ�คััญของการพััฒนาความยั่่ง
� ยืืน ไทยเบฟจึึงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ตามหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนและสร้้างสรรค์์นวัต
ั กรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อ
ประยุุกต์์ใช้้ในการจััดการพลัังงานน้ำำ� ตลอดจนวััสดุุบรรจุุภััณฑ์์และของเสีีย
เพื่่�อลดผลกระทบต่่อทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่น
� ในการพััฒนาความยั่่ง� ยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่คุุณค่่า
โดยนำำ�เทคโนโลยีีใหม่่มาประยุุกต์์ใช้้ในการปรัับปรุุงประสิิ ทธิิภาพ สร้้างความ
เป็็นเลิิศทางการปฏิิบััติิงาน บริิหารความเสี่่�ยงในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ พร้้อมทั้้�ง
ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในการส่่งเสริิมคุุณค่่าด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

การจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

70

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

72

การจัดการด้านพลังงาน	

78

การพิทักษ์และฟื้นฟู แหล่งน้ำ�

84

บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน	

92

ความหลากหลายทางชีวภาพ

98

การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

102

การจััดการดููแล
ผลกระทบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดเป้้าหมายด้้านความยั่่ง� ยืืนในหลาย ๆ หััวข้้อ เพื่่�อลดผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอดทั้้ง
� ห่่วงโซ่่คุุณค่่า อาทิิ ไทยเบฟแสวงหาแนวทางที่่�จะจำำ�กััด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจ และลดการใช้้น้ำำ�
ในการผลิิต และจำำ�กััดการใช้้ทรััพยากรใหม่่โดยกระบวนการรีีไซเคิิล
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พลังงานสะอาด

การนำน้ำ
จากแหล่งน้ำมาใช้

วัตถุดิบหลัก

อ้อย

มอลต์

ข้าว

ใบชา

ชุมชนทีย
� ง
�ั ยืน

การคืนน้ำสูแ
่ หล่งน้ำ

ความยั�งยืนด้านสิ�งแวดล้อม
และการจัดการดูแลผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อม

ไทยเบฟได้้กำำ�หนดนโยบายการบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�
นโยบายด้้านสิ่่� งแวดล้้อม และนโยบายด้้านความยั่่�งยืืน เพื่่� อ
ลดผลกระทบของบริิษััทต่่อสิ่่� งแวดล้้อมเพื่่� อคนรุ่่�นปััจจุุบัันและ
อนาคต นโยบายเหล่่านี้้�ถูก
ู นำำ�ไปปฏิิบััติิโดยพนัักงานทุุกคน และ
เป็็นไปตามกฎหมาย กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับ และมาตรฐานทั้้�งภายใน
และระหว่่างประเทศ รวมถึึง ISO 14001 และ ISO 50001

ยิ่่�งไปกว่่านั้้�น ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนรััฐบาลไทยในการเข้้าร่่วม
ความตกลงปารีีส ภายใต้้กรอบอนุุสัั ญญาสหประชาชาติิว่า่ ด้้วย
การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ซึ่่�งทางบริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�
อุุตสาหกรรมในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่� อเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการต่่อสู้้� กัับการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศของโลก

การจััดการด้้านสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
ไทยเบฟเพิ่่ม
ิ ากาศ
� ในการรัับมืือกัับวิิกฤตการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
� ความมุ่่�งมั่่น
ที่่�เกิิดขึ้้�นทั่่�วโลก ด้้วยมาตรการที่่�ยกระดัับความพร้้อมและความสามารถในการ
ปรัับตััว เพิ่่� มแนวทางการลดก๊๊าซเรืือนกระจก รวมถึึงส่่ งเสริิมแนวคิิดการ
เปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ� กลยุุทธ์์ในการจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศมุ่่�งเน้้นนโยบายด้้านต่่าง ๆ และการปฏิิบัติ
ั ิงานเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมาย โดยไทยเบฟได้้ริิเริ่่ม
� โครงการใหม่่ ได้้แก่่ จััดทำำ�รายงานปริิมาณ
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทางอ้้อม (scope 3) เป็็นครั้้ง� แรกและรายงานฉบัับแรก
ในการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (Task Force
on Climate-Related Financial Disclosures - TCFD) อีีกทั้้�งยัังจััดทำำ�
ฐานข้้อมููลปริิมาณของเสีีย และจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อรณรงค์์การอนุุรัักษ์์
ความหลากหลายทางชีีวภาพและป่่าไม้้ ไทยเบฟยัังคงเดิินหน้้าจััดทำ�ำ โครงการ
ประเมิินความยั่่ง
� ยืืนของน้ำำ� (WSA) เพื่่�อลดการใช้้น้ำำ�อย่่างต่่อเนื่่�อง การนำำ�
แหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียนใหม่่มาเพื่่�อใช้้ในโรงงานต่่าง ๆ และการนำำ�แนวทาง
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาใช้้ในการปฏิิบััติิงาน ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้ทำำ�หน้้าที่่�ผู้้�นำำ�
ที่่�เข้้มแข็็งสำำ�หรัับภาคธุุรกิิจและชุุมชนรอบพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิการ เพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความรู้้�และเสนอแนวทางปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีเี พื่่�อรัักษาโลกให้้น่่าอยู่่�ยิ่่ง
� ขึ้้�น

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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แนวทางการบริิหารจััดการ
กลยุุทธ์์:
ไทยเบฟกำำ�หนดกลยุุทธ์์ในการจััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศของไทยเบฟ ในปีี 2563 ประกอบด้้วย 3 เสาหลััก เสาหลััก
ที่่� 1 คืือ การปรัับตััวตามการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ เพื่่�อให้้
แน่่ใจว่่าไทยเบฟมีีความสามารถในการปรัับตััวต่อ
่ ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น
� ใน
ระยะกลางถึึงระยะยาว เสาหลัักที่่� 2 คืือ การบรรเทาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ โดยไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศและส่่งเสริิมแนวคิิดการเปลี่่�ยนผ่่านไป
สู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่ำำ� และเสาหลัักที่่� 3 คืือ การเสริิมสร้้างชุุมชน
โดยไทยเบฟได้้ขัับเคลื่่�อนโครงการต่่าง ๆ ร่่วมกัับชุุมชนรอบพื้้�นที่่�
ปฏิิบัติ
ั ก
ิ าร รวมถึึงการอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมในพื้้�นที่่โ� ดยรอบ

การเปิิดเผยข้้อมููล:
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้จััดทำำ�รายงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ ควบคู่่�ไปกัับรายงานการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิิน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ (Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures - TCFD) พร้้อมกัับมีีแผนที่่�จะปรัับปรุุง
ข้้อมููลทุุกปีีเพื่่�อความโปร่่งใสต่่อผู้้�มีส่
ี วน
่ ได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย นอกจากนี้้�
ยัังได้้ขยายขอบเขตการทำำ�รายงานปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ทางอ้้อมให้้กว้้างขึ้้�น หรืือที่่�เรีียกว่่า scope 3 เป็็นครั้้ง� แรก โดยได้้ทำำ�การ
คััดกรองทั้้�ง 15 ประเภท และเปิิดเผยเฉพาะประเภทที่่�เกี่่�ยวข้้องในปีีนี้้�

การประเมิินและการวิิเคราะห์์:
การประเมิินความเสี่่�ยงภััยธรรมชาติิที่่�จัดทำ
ั ำ�ขึ้้�นในปีี 2562 และ
ครอบคลุุมพื้้�นที่่ก
� ารผลิิตทั้้�งหมดในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ ระบุุถึึง
ความเสี่่�ยงทางกายภาพที่่�อาจเกิิดขึ้้�นกัับไทยเบฟ การวิิเคราะห์์
โดยใช้้เส้้นตััวแทนความเข้้มข้้นก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ หรืือ RCP
4.5 ในแบบจำำ�ลองการลดการปล่่อยมลพิิษอย่่างแรงกล้้า และ RCP
8.5 ในสถานการณ์์ตามปกติิ ทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถจำำ�ลองและ
วางแผนได้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อรัับมืือกัับสถานการณ์์การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศทั้้�งในทางที่่�ดีแ
ี ละกรณีีที่่�เลวร้้ายที่่�สุุด ผลลััพธ์์คือ
ื

ไทยเบฟต้้องเผชิิญกัับผลกระทบจากสภาพอากาศสะสม เช่่น
การขาดแคลนน้ำำ� ซึ่่�งอาจส่่งผลกระทบต่่อต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานของ
ไทยเบฟสููงถึึง 92 ล้้านบาทต่่อปีีเพีียงโรงงานแห่่งเดีียวหากไม่่มีก
ี าร
ดำำ�เนิินการใด ๆ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำำ�
เช่่น การปิิดโรงงานเป็็นเวลานาน กลุ่่�มธุุรกิิจผลิิตภััณฑ์์ได้้ระบุุแหล่่งน้ำำ�
ทางเลืือก เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ�ต่่อสิินค้้าสำำ�เร็็จรููป และริิเริ่่ม
�
ในการนำำ�น้ำ�ำ กลัับมาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด ผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพอากาศเฉีียบพลััน เช่่น คลื่่�นพายุุและน้ำำ�ท่ว่ มยัังได้้รัับ
การศึึกษาว่่ามีีความเสี่่�ยงในระยะสั้้�นและระยะกลาง และโรงงานต่่าง ๆ
ได้้พัั ฒนาแผนการจััดการเพื่่� อเตรีียมพร้้อมและลดผลกระทบ
การประเมิินความเสี่่�ยงทางกายภาพนี้้�จะขยายไปสู่่�ห่่วงโซ่่คุุณค่่าใน
ปีีงบประมาณ 2565 ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ไทยเบฟมีีความเข้้าใจอย่่างชััดเจนถึึง
ความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมต้้นน้ำำ�และปลายน้ำำ�
ไทยเบฟจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของความเสี่่�ยงจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศผ่่านการวิิเคราะห์์จาก ‘การมีีส่่วนร่ว่ มที่่�ประเทศกำำ�หนด‘
(Nationally Determined Contribution - NDCs) และสถานการณ์์
จำำ�ลอง Sustainable Development Scenario (SDS) ซึ่่�งการมีีส่่วนร่ว่ ม
ที่่�ประเทศกำำ�หนด (NDCs) สะท้้อนถึึงการดำำ�เนิินธุุรกิิจหลัักของไทยเบฟ
ในประเทศไทย และอััตราภาษีีน้ำ�ผิ
ำ วดิ
ิ นที่่
ิ ภ
� าครััฐได้้จััดทำ�ำ แผนไว้้ถืือเป็็น
ความเสี่่�ยงที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดในสถานการณ์์นี้้� ในการนี้้� ไทยเบฟจััดการ
ความเสี่่�ยงด้้วยการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ�และนำำ�แนวทาง 3R ไปใช้้
ในกระบวนการผลิิต และปรัับปรุุงความโปร่่งใสของการเก็็บปริิมาณ
การใช้้น้ำำ�หรืือวอเตอร์์ฟุุ ตพริินต์ข
์ องผลิิตภััณฑ์์ที่่ผ่
� า่ นการรัับรอง เช่่น
Water Footprint of Product ไทยเบฟใช้้สถานการณ์์จำ�ำ ลอง SDS เพื่่�อ
ศึึกษาและทำำ�ความเข้้าใจข้้อกำำ�หนดของการเปลี่่�ยนแปลงทางเศรษฐกิิจ
คาร์์บอนต่ำำ�ทั้้ง
� ระยะกลางถึึงระยะยาวอย่่างถ่่องแท้้ ทั้้�งนี้้� สถานการณ์์
จำำ�ลอง SDS สะท้้อนถึึงราคาคาร์์บอนที่่�ค่อ
่ นข้้างสููง (43 เหรีียญสหรััฐ)
และต้้นทุุนที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ที่่�มีผ
ี ลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจของไทยเบฟ โดยมีีค่า่ ใช้้จ่่าย
ประมาณ 60-75 ล้้านบาท สำำ�หรัับเส้้นทางการปล่่อยมลพิิษ จากการจำำ�ลอง
SDS เพื่่�อปล่่อยมลพิิษสามรููปแบบ พบว่่า ไทยเบฟบรรลุุเป้้าหมายในการ
ลดการปล่่อยมลพิิษตามรููปแบบที่่�วางไว้้ ส่่วนรูป
ู แบบอื่่�นคือ
ื ธุุรกิิจซึ่่�งมีี
การปล่่อยมลพิิษในระดัับคงที่่� และกรณีีที่่เ� ลวร้้ายที่่�สุุดคือ
ื การปล่่อยมลพิิษ
เพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี

74

การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

คาร์บอนไดออกไซด์

มีเทน

ไนตรัสออกไซด์

ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนส์

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ขอบเขต 2 ทางอ้อม

ไฟฟ�า ไอน้ำ
การทำความร้อน
และความเย็น
ที�ซื�อมาเพื�อใช้เอง

ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์

ไนโตรเจนไตรฟลูออไรด์

ขอบเขต 1 ทางตรง

ขอบเขต 3
ทางอ้อม (อื่น ๆ)

สินทรัพย์ที�เช่า

สินค้าและบริการ
ที�ซื�อมา

เพอร์ฟลูออโรคาร์บอนส์

ขอบเขต 3
ทางอ้อม (อื่น ๆ)

การปฏิบัติงาน
ของบริษัท

ยานพาหนะ
ของบริษัท

การขนส่ง
และกระจายสินค้า

การลงทุนต่าง ๆ

การสัญจรของพนักงาน

สินทรัพย์ที�เป�นทุน

การเดินทาง
เพื�อประกอบธุรกิจ

ของเสีย
กิจกรรม
ที�เกิดจาก
การขนส่ง
ที�เกี�ยวข้อง
กระบวนการผลิ
ต
และ
กับเชื�อเพลิง
และพลังงาน กระจายสินค้า

กิจกรรมต้นน้ำ�

บริษท
ั ทีท
่ �ำ การรายงาน

ธุรกิจแฟรนไชส์

การผลิต
ผลิตภัณฑ์ที�ขายไป

การใช้สินค้า
ที�ขายไป

สินทรัพย์ที�เช่า
การดูแลสินค้า
ที�หมดอายุการใช้งาน

กิจกรรมปลายน้ำ�

2564 ภารกิจสำ�คัญ
โครงการประเมิินการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก Scope 3
เนื่่�องจากไทยเบฟดำำ�เนิินการตามเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกตามหลัักวิิทยาศาสตร์์ปีี 2568 บริิษััทจึึงได้้คััดกรองและ
เปิิดเผยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 3 เป็็นครั้้ง� แรก มีีการเก็็บรวบรวมข้้อมููลผ่่านความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรเพื่่�อรัับข้้อมููลหลััก
เช่่น ปััจจััยการปล่่อยมลพิิษของสิินค้้า และข้้อมููลทุุติิยภููมิใิ นด้้านอื่่�น ๆ ซึ่่�งการประเมิินการปล่่อยมลพิิษในขอบเขตที่่� 3 ของไทยเบฟเผย
ให้้เห็็นโอกาสในการลดการปล่่อยมลพิิษรวมถึึงผลกระทบของการริิเริ่่ม
� ที่่�ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการไปแล้้ว ตััวอย่่างเช่่น โครงการนำำ�ขวด
กลัับมาใช้้ใหม่่ของไทยเบฟทำำ�ให้้บริิษััทสามารถหลีีกเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าได้้ถึึงประมาณ 107,871 ตัันต่่อปีี
การนำำ�ขวดกลัับมาใช้้ใหม่่โดยตรงช่่วยลดการปล่่อยมลพิิษในหมวด 1 – สิินค้้าและบริิการที่่�ซื้้อ
�
เนื่่�องจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้เกิิดการจำำ�กััดการเดิินทาง จึึงส่่งผลให้้การปล่่อยมลพิิษที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหมวด 6 – การเดิินทาง
เพื่่�อประกอบธุุรกิิจไม่่ได้้มีีบันทึ
ั ึกสำำ�หรัับปีี 2564 และกิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเชื้้�อเพลิิงและพลัังงานที่่�ส่่งผลต่่อการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ในขอบเขตที่่� 3 นั้้�น ไทยเบฟคาดว่่าจะลดการปล่่อยมลพิิษลงได้้ในอีีกไม่่กี่่ปี
� ข้้
ี างหน้้า ผ่่านทางการดำำ�เนิินโครงการหลัังคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์
และก๊๊าซชีีวภาพ ซึ่่�งจะช่่วยลดการปล่่อยมลพิิษที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการผลิิตเชื้้�อเพลิิงในส่่วนจากแท่่นเจาะสู่่�ถััง ในส่่วนของหมวด 3 กิิจกรรม
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเชื้้�อเพลิิงและพลัังงาน และหมวดที่่� 5 – ของเสีียที่่�เกิิดจากการปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน ชี้้�ให้้เห็็นถึง
ึ โอกาสในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ขอบเขตที่่� 3 ได้้ ไทยเบฟทำำ�งานร่่วมกัับโรงงานทุุกแห่่งโดยใช้้ฐานข้้อมููลปริิมาณของเสีียที่่�ได้้จััดทำ�ขึ้้
ำ น
� ใหม่่ เพื่่�อพััฒนาการตรวจสอบปริิมาณ
ของเสีียที่่�เกิิดขึ้้น
� และดำำ�เนิินการตามมาตรการลำำ�ดับ
ั ชั้้�นเพื่่�อลดปริิมาณของเสีียที่่�จะถููกส่่งไปกำำ�จัด
ั
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

หมวดหมู่

ปริมาณการปล่อยก๊าซ
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

วิธก
ี าร

1. สินค้าและบริการ

880,189

2. สินทรัพย์ท่ีเป็นทุน

28,054

คำ�นวณจากค่าใช้จา่ ย

3. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเชือ
้ เพลิงและพลังงาน

91,984

ข้อมูลเชือ
้ เพลิงและพลังงานที่ใช้

4. การขนส่งและการกระจายสินค้าต้นน้ำ�

71,517

ข้อมูลทุติยภูมิ

5. ของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต

3,649

ข้อมูลกิจกรรมเกี่ยวกับของเสียที่เกิดขึ้น

N/A

ข้อมูลกิจกรรมที่ไม่มน
ี ัยสำ�คัญในปีงบประมาณ 2564
เนื่องจากมาตรการโรคโควิด-19

6. การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจ

ข้อมูลหลักและข้อมูลทุติยภูมิ

7. การสัญจรของพนักงาน

7,076

ข้อมูลจากการสำ�รวจพนักงาน

9. การขนส่งและการกระจายสินค้าปลายน้ำ�

42,913

ข้อมูลกิจกรรมจากการขนส่งภายนอก

11. การใช้สินค้าที่ขายไป

1,783

ข้อมูลเกี่ยวกับ CO2 ในผลิตภัณฑ์ที่ขายไป

12. การดูแลสินค้าที่หมดอายุการใช้งาน

257,215

ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ที่นำ�มารีไซเคิล

15. การลงทุน

23,077

ข้อมูลกิจกรรมการปล่อยมลพิษที่รายงานโดยการลงทุน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 3 ของไทยเบฟ คิดเป็น 48.3% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด ซึ่งจะถูกนำ�ไปรวมกับเป้าหมาย GHG ฉบับปรับปรุงในอนาคต

โครงการสำำ�คััญ
การประเมิินความยั่่�งยืืนทางน้ำำ� (WSA):
ภายใต้้เสาหลัักที่่� 1 การปรัับตััวเพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิอ
ิ ากาศ และการเป็็นต้้นแบบในการเป็็น
ผู้้�พิิทัักษ์์น้ำ�ำ และมีีส่่วนร่ว่ มในการดำำ�เนิินการร่่วมกัับหน่่วยงาน
ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการจััดการน้ำำ�ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพและทั่่�วถึึง ไทยเบฟ
ยัังคงเดิินหน้้าการประเมิินความยั่่�งยืืนทางน้ำำ� (WSA) ทั่่�วทั้้�งบริิษััท
และในปีี 2564 โรงงานอีีก 9 แห่่งได้้เข้้าร่่วมดำำ�เนิินการประเมิิน
ความยั่่�งยืืนทางน้ำำ� เพื่่�อปรัับตััวกัับความเครีียดเรื่่�องน้ำำ�และความ
ขาดแคลนน้ำำ�ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น การประเมิินดัง
ั กล่่าวช่่วยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้น้ำำ�และมองเห็็นโอกาสที่่�จะเติิมเต็็มน้ำำ�ให้้กัับแหล่่งน้ำำ� นอกจากนี้้�
ยัังให้้การสนัับสนุุน “ชุุมชน” เสาหลัักที่่� 3 ของไทยเบฟ โดยการ
เข้้าไปมีีส่่วนร่ว่ มในชุุมชน เพื่่�อให้้เข้้าใจถึึงผลกระทบของการดำำ�เนิิน
งานของไทยเบฟที่่�มีต่
ี ่อลุ่่�มน้ำำ�และร่่วมมืือกัับชุุมชนในการปกป้้อง
ลุ่่�มน้ำำ�ที่่�สำำ�คััญได้้ดีียิ่่ง
� ขึ้้�น โดยภายในปีี 2566 ไทยเบฟมีีแผนที่่�จะ
ดำำ�เนิินการประเมิินความยั่่�งยืืนทางน้ำำ�ให้้กัับโรงงานทุุกแห่่งในประเทศ

โครงการหลัังคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์:
เสาหลัักที่่� 2 ของกลยุุทธ์์ด้้านสภาพภููมิิอากาศ "การบรรเทาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ" ไทยเบฟยัังคงทำำ�งานต่่อไปเพื่่� อ
บรรลุุเป้้าหมายการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของบริิษััท
ในปีี 2568 โดยไทยเบฟได้้บรรลุุเฟสที่่� 1 ของโครงการหลัังคา
พลัังงานแสงอาทิิตย์์ซึ่่�งก่่อให้้เกิิดกำำ�ลัังการผลิิตรวม 5 เมกะวััตต์์
ไทยเบฟมีีอีก
ี 3 เฟสที่่�วางแผนไว้้ในช่่วง 3 ปีีข้้างหน้้า ซึ่่�งจะนำำ�ไปสู่่�
การติิดตั้้ง
� หลัังคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทั้้ง
� หมด 20.6 เมกะวััตต์์ และ
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกถึึง 13,800 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่ การนำำ�พลัังงานทดแทนมาใช้้
ในการดำำ�เนิินงานมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการเปลี่่�ยนถ่่ายสู่่�เศรษฐกิิจ
คาร์์บอนต่ำำ� และยัังแสดงให้้เห็็นถึึงโอกาสในการลดค่่าใช้้จ่่ายใน
การดำำ�เนิินงานอีีกด้้วย

แนวปฏิิบัติ
ั ิด้้านเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน:
เพื่่�อลดผลกระทบของปริิมาณขยะที่่�เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งบนบกและในมหาสมุุทร
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่� จ ะลดของเสีี ย และการปล่่ อ ยมลพิิ ษ โดยการลด
บรรจุุภััณฑ์์ การนำำ�ขวดกลัับมาใช้้ใหม่่ และการเก็็บขยะ ส่่วนหนึ่่�งของ
กลยุุทธ์์เศรษฐกิิ จหมุุนเวีียนที่่�ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการคืือ โครงการ
ลดบรรจุุภััณฑ์์ และนำำ�ขวดแก้้วกลัับมาใช้้ซ้ำำ�และซื้้�อคืืนเศษแก้้ว พลาสติิก
PET กระดาษ กระดาษแข็็ง และอะลููมิเิ นีียม จากความสำำ�เร็็จของโรงงาน
รีีไซเคิิลเศษแก้้วแห่่งแรกที่่� จัง
ั หวััดพระนครศรีีอยุุธยา ในปีี 2561
ทำำ�ให้้ไทยเบฟได้้เพิ่่�มกำำ�ลัังการผลิิตสำำ�หรัับการดำำ�เนิินงานเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนในปีี 2564 ด้้วยการเปิิดโรงงานรีีไซเคิิลเศษแก้้วแห่่งใหม่่
ในจัังหวััดนครราชสีีมาซึ่่�งเป็็นจังั หวััดที่่�ถืือเป็็นประตููสู่่�ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือของประเทศไทย มีีพื้้� นที่่�รองรัับขนาดใหญ่่สำำ�หรัับการ
รีีไซเคิิลบรรจุุภััณฑ์์ และในอีีกไม่่กี่่�ปีข้้
ี างหน้้าโรงงานแห่่งนี้้�จะสนัับสนุุน
โครงการลดของเสีียและการปล่่อยมลพิิษของไทยเบฟ และให้้โอกาส
ในการสร้้างรายได้้แก่่ชุุมชนในภููมิิภาค
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การจัดการด้านสภาพภูมิอากาศ

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ลดมลพิิษจากผลิิตภััณฑ์์ของไทยเบฟ
ไทยเบฟมีีความยิินดีีที่่�ผู้้บ
� ริิโภคให้้ความสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากสิินค้้าอุุปโภคบริิโภคมากขึ้้�น ไทยเบฟยัังคง
ทำำ�งานร่่วมกัับองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) ของประเทศไทย (TGO) รวมถึึงองค์์กรอื่่�น ๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่� อลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ของผลิิตภัั ณฑ์์ เช่่น
ไทยเบฟสามารถยืืนยัน
ั ได้้ว่่า ผลิิตภััณฑ์์มีผ
ี ลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ในระดัับต่ำำ� สร้้างความเข้้าใจให้้กัับผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกท่่าน และ
เสริิมสร้้างสถานะของบริิษััทในฐานะผู้้�นำำ�อุุตสาหกรรมด้้าน
ความยั่่�งยืืนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ผลิิตภััณฑ์์ต้้องแสดงให้้เห็็นถึึง
การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกขั้้�นต่ำ�ำ ไม่่น้้อยกว่่า 2% จากปีีฐาน
เพื่่� อให้้สามารถได้้การรัับรองว่่าเป็็นผลิิตภััณฑ์์ "คาร์์บอนต่ำำ�"

ผ่่านโครงการ "ลดคาร์์บอนฟุุตพริินต์์" โดยในปีี 2564
ผลิิตภััณฑ์์ "คาร์์บ อนต่ำำ �" ของไทยเบฟมีีส่่วน หลีี กเลี่่� ย งการ
ปล่่ อ ยก๊๊ าซเรืือนกระจก 30,007 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟได้้จดทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์จำ�นวน
ำ
มากในโครงการ
“คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ของผลิิตภััณฑ์์” โดยประกาศการปล่่อยมลพิิษ
ของผลิิตภััณฑ์์อย่่างโปร่่งใส เพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคและผู้้�ถือ
ื หุ้้น
� ได้้รัับข้้อมููล
อย่่างครบถ้้วน นอกจากนี้้�โรงงานหลายแห่่งยัังขึ้้�นทะเบีียนกัับ
โครงการ "คาร์์บอนฟุุตพริินต์์ขององค์์กร" เพื่่� อวััดปริิมาณ
การปล่่อยมลพิิษประจำำ�ปีี ในขอบเขตที่่� 1, 2 และ 3

107 ผลิตภัณฑ์

11 บริษัท

ได้รับเครือ
่ งหมายคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์

ได้รับเครือ
่ งหมาย
คาร์บอนฟุ ตพรินต์
ขององค์กร

38 ผลิตภัณฑ์

ได้รับฉลากลดคาร์บอนฟุ ตพรินต์

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
•	ในปีีงบประมาณ 2564 ไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 9.9% เมื่่�อเทีียบเป็็นรายปีีในขอบเขต 1 และ
ขอบเขต 2 ซึ่่�งส่่งผลให้้โดยรวมลดลง 14.1% เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2562 ซึ่่�งหมายความว่่าไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกตามเป้้าหมายได้้ก่่อนกำำ�หนด
•	หลัังจากคััดกรองการปล่่อยมลพิิษทางอ้้อมกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ไทยเบฟได้้รวบรวมและเปิิดเผยข้้อมููล 10 หมวดหมู่่� จาก 15 หมวดหมู่่�
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินงานของไทยเบฟ การปล่่อยมลพิิษทางอ้้อมโดยรวมของไทยเบฟเท่่ากัับ 48.3%
•	ในปีีงบประมาณ 2564 ไทยเบฟได้้เปิิดเผยความมุ่่�งมั่่�นในเรื่่�องผลกระทบเชิิงบวกด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพและการไม่่มีีส่่วนในการ
ตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความสำำ �คััญของการอนุุรัักษ์์ความหลากหลายทางชีีวภาพเพื่่� อลดผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ และรัับประกัันการผลิิตสิินค้้าเกษตรที่่�มีเี สถีียรภาพซึ่่�งมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อกระบวนการผลิิตของไทยเบฟ
•	ไทยเบฟหลีีกเลี่่�ยงการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้ 332,918 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ในปีี 2564 ผ่่านโครงการซื้้�อคืืนบรรจุุภััณฑ์์
รวม 316,470 ตััน โดยเปลี่่�ยนเส้้นทางจากหลุุมฝัังกลบมาใช้้ใหม่่และรีีไซเคิิล ซึ่่�งเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกลยุุทธ์์เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนของบริิษัท
ั

ขอบเขต 1
1,008,644

833,127

1,119,661

987,933

750,000

938,695

1,174,629

1,000,000

ขอบเขต 2

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

500,000
175,518

180,966

186,696

250,000

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

ปริมาณก๊าซที่ปล่อยทั้งสิ้น
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

0
2562

2563

2564

ลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก
โดยรวมลง

14.1%

เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2562

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน
ด้วยการดำ�เนินการและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลง
สภาพภูมอ
ิ ากาศทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ ไทยเบฟมีส่วนสนบ
ั สนุน

14.1 ภายในปีี 2568 ป้้องกัันและลดมลพิิ ษทางทะเลทุุกประเภท
โดยเฉพาะกิิจกรรมบนแผ่่นดิน
ิ รวมถึึงซากปรัักหัักพัังทางทะเล
และมลพิิษของสารอาหาร (nutrient pollution)
15.1. สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีการอนุุรัักษ์์ การฟื้้�นฟูู และการใช้้ระบบ
นิิเวศบนบกและในน้ำำ�จืด
ื ในแผ่่นดิน
ิ รวมทั้้�งบริิการทางระบบนิิเวศ
ที่่�ยั่่ง
� ยืืน เฉพาะอย่่างยิ่่ง
� ป่่าไม้้ พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ� ภููเขา และเขตแห้้งแล้้ง
โดยเป็็นไปตามข้้อบัังคัับภายใต้้ความตกลงระหว่่างประเทศ

เป้าหมายที่ 13

การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายที่ 14

การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเล

เป้าหมายที่ 15

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก

โดยเน้้นเป้้าหมายย่่อยต่่อไปนี้้�

15.2 ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินการด้้านการบริิหารจััดการป่่าไม้้ทุุกประเภท
อย่่างยั่่�งยืืน หยุุดยั้้�งการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่า ฟื้้�นฟูู ป่า่ ที่่�เสื่่�อมโทรม และ
เพิ่่�มการปลููกป่่าและฟื้้�นฟูู ป่า่ ทั่่�วโลก
15.9. ภายในปีี 2563 บููรณาการมููลค่่าของระบบนิิเวศและ
ความหลากหลายทางชีีวภาพเข้้าไปสู่่�การวางแผน กระบวนการ
พััฒนา ยุุทธศาสตร์์การลดความยากจน และบััญชีีทั้้�งระดัับท้้องถิ่่�น
และระดัับประเทศ

13.1. เสริิมภููมิต้้
ิ านทานและขีีดความสามารถในการปรัับตััวต่อ
่ อัันตราย
และภััยพิิบัติ
ั ิทางธรรมชาติิที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับภููมิอ
ิ ากาศในทุุกประเทศ

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดเป้้าหมายการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศตาม
หลัักวิิทยาศาสตร์์ (Science-Based Targets Initiative - SBTi)
ภาระหน้้าที่่�ครอบคลุุมการลดการปล่่อยก๊๊าซในขอบเขต 1 และ
ขอบเขต 2 โดยสิ้้�นเชิิง 15% ภายในปีี 2568 โดยมีีปีี 2562 เป็็นปีฐ
ี าน
•	ในปีีงบประมาณ 2564 ไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จในการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกในขอบเขตที่่� 1 และขอบเขตที่่� 2 ลดลง 9.9%
จากปีีก่อ
่ นหน้้า

•	ไทยเบฟได้้บรรลุุการประเมิินการปล่่อยมลพิิษในขอบเขต 3 และมีี
แผนที่่�จะรวมเข้้าไว้้ในเป้้าหมายทางวิิทยาศาสตร์์ในอนาคต
•	ไทยเบฟมีีความคิิดริเิ ริ่่ม
� ในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั้้�งหมด
ของบริิษัท
ั เพิ่่ม
� เช่่น แผนสำำ�หรัับโครงการก๊๊าซชีีวภาพอีีกสามโครงการ
และกำำ�ลังั การผลิิตหลัังคาพลัังงานแสงอาทิิตย์์อีก
ี 15.6 เมกะวััตต์์
ภายในปีี 2568

การจััดการด้้านพลัังงาน
กลยุุทธ์์การจััดการด้้านพลัังงานที่่�เข้้มแข็็งจะช่่วยส่่งเสริิมการใช้้พลัังงาน
ภายในองค์์กรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�รับ
ั ผิิดชอบต่่อ
สิ่�่งแวดล้้อม ซึ่่�งนำำ�ไปสู่่�การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกเพื่่� อรัับมืือกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ไทยเบฟได้้เพิ่่�มสััดส่่วนการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน
พร้้อมกัับนำำ�นวัต
ั กรรมที่่�เหมาะสมมาใช้้เพื่่�อลดการใช้้พลัังงาน
ไทยเบฟตระหนัักถึึงปััญหาจากสภาวะโลกร้้อนที่่�กำำ�ลัง
ั เผชิิญอยู่่�ในปััจจุุบััน รวมถึึง
ข้้อตกลงการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศระหว่่างประเทศและการผลัักดัันเพื่่�อ
ลดการพึ่่� งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล ไทยเบฟได้้คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงและโอกาสจาก
แนวโน้้มดัังกล่่าว และประเมิินผลกระทบที่่�อาจส่่ งผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจและ
ต้้นทุุนที่่�เกิิดจากการปรัับเปลี่่�ยนจากการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลไปสู่่�การใช้้พลัังงาน
สะอาด การพึ่่� งพาเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลเพื่่�อเป็็นแหล่่งพลัังงานหลัักเพีียงอย่่างเดีียว
จะส่่งผลให้้ต้้นทุุนการขนส่่งและการบำำ�รุุงรัักษาเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคต อย่่างไรก็็ตาม
การลงทุุนในพลัังงานหมุุนเวีียน นอกจากจะช่่วยลดต้้นทุุนดัังกล่่าวแล้้ว ยัังมีี
ส่่วนช่ว่ ยในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกอีีกด้้วย
ในการจััดการเรื่่�องการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับ
การจััดการด้้านพลัังงานตลอดทุุกขั้้�นตอนการดำำ�เนิินการและห่่วงโซ่่คุุณค่่า
กลยุุทธ์์หลัักที่่�นำำ�มาใช้้คืือ เพิ่่�มสััดส่่วนของการใช้้พลัังงานหมุุนเวีียน/พลัังงาน
สะอาด ลงทุุนในนวััตกรรมเทคโนโลยีีและเครื่่�องจัักร และสร้้างพัันธมิิตรที่่�ดีี
กัับคู่่�ค้้าและธุุรกิิจอื่่�น ๆ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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แนวทางการบริิหารจััดการ
การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ
ไทยเบฟเริ่่ม
� จััดทำำ�โครงการประเมิินประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานกัับทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจเพื่่�อหาแนวปฏิิบััติิในการลดการใช้้พลัังงาน ซึ่่�งแนวปฏิิบััติิ
ของไทยเบฟรวมถึึงการใช้้แหล่่งพลัังงานที่่�เหมาะสม การใช้้เทคโนโลยีีและการลงทุุนในแหล่่งพลัังงานคาร์์บอนต่ำำ� เพื่่�อให้้องค์์กรลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกและไม่่พึ่่�งพาการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล

2564 ภารกิจสำ�คัญ
โครงการพลัังงานแสงอาทิิตย์์
โครงการติิดตั้้�งแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์บริิเวณหลัังคาอาคาร
เพื่่� อผลิิตกระแสไฟฟ้้าให้้กัับโรงงานในประเทศรวม 29 แห่่ง
ซึ่่�งการติิดตั้้�งจะแล้้วเสร็็จในปีี 2568
โครงการเฟส 1 ได้้เริ่่ม
� ขึ้้� นเมื่่� อปีีที่่� แล้้วที่่� โรงงาน 5 แห่่ ง ได้้แก่่
โรงเบีียร์์ในจัังหวััดกำ�ำ แพงเพชร อำำ�เภอบางบาล และอำำ�เภอวัังน้้อย
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา โรงงานเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์
ในจัังหวััดสระบุุรีี และโรงงานอาหารในจัังหวััดชลบุุรีี รวมกำำ�ลััง
การผลิิตไฟฟ้้าพลัังงานแสงอาทิิตย์์ทั้้ง
� สิ้้�น 5 เมกะวััตต์์ แผงพลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ที่่�ติิดตั้้�งสามารถผลิิตไฟฟ้้าได้้ 3,881 เมกะวััตต์์ชั่่ว� โมง
(MWh) ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้ไฟฟ้้าจากการไฟฟ้้าส่่วนภูมิ
ู ิภาค (กฟภ.)
ได้้เท่่ากัับ 13.52 ล้้านบาท และลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
2,197 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

โครงการเฟส 2 ครอบคลุุมโรงงานสุุราและโรงงานเครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ควบคู่่�ไปกัับการขยายโครงการเฟส 1 โดยมีี
เป้้า หมายผลิิ ตไฟฟ้้า ให้้ได้้ 15.6 เมกะวััตต์์ มีีมููลค่่ า เทีี ย บเท่่ า
73 ล้้านบาท และลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ถึึง 11,800
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี ทั้้�งนี้้� รวมมููลค่่าการลงทุุน
ในโครงการนี้้�ประมาณ 315 ล้้านบาท
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ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านพลังงาน

โครงการโรงงานผลิตเชือ
้ เพลิงชีวภาพในจังหวัดนครสวรรค์

โครงการสำำ�คััญ
โครงการโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ (Biogas)
ในประเทศ:
ปีี 2564 ไทยเบฟได้้ขยายโรงงานผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพเป็็น 7 แห่่ง
โดยได้้เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิมที่่�โรงงานสุุราจัังหวััดหนองคายและ
จัังหวััดนครสวรรค์์
โรงงานผลิิตก๊๊าซชีีวภาพใช้้น้ำำ�กากส่่ าซึ่่�งเป็็นผลพลอยได้้จาก
กระบวนการผลิิตแอลกอฮอล์์มาใช้้ในการผลิิตก๊๊าซชีีวภาพซึ่่�งเป็็น
พลัังงานหมุุนเวีียนในการผลิิตไอน้ำำ�แทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล โครงการนี้้�
ประสบความสำำ�เร็็จในการผลิิตพลัังงานความร้้อนจากก๊๊าซชีีวภาพ
ได้้สููงถึึง 332,648,627 เมกะจููล (MJ) ซึ่่�งช่่วยลดการใช้้น้ำำ�มัน
ั เชื้้�อเพลิิง
ลงได้้ถึึง 10.39 ล้้านลิิตรต่่อปีี เทีียบเท่่ากัับ 145 ล้้านบาท นอกจากนี้้�
ทุุกปีีไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จในการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ได้้ 32,585 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า และก๊๊าซชีีวภาพส่่วนเกิิน
จากความต้้องการผลิิตไอน้ำำ�ยัง
ั สามารถนำำ�ไปใช้้ผลิิตกระแสไฟฟ้้า
ได้้อีีก 8,393 เมกะวััตต์์ชั่่ว� โมง (MWh) เพื่่�อจำำ�หน่่ายให้้กัับการไฟฟ้้า
ส่่วนภูมิ
ู ภ
ิ าคได้้อีีกด้้วย

การนำำ�พลัังงานกลัับมาใช้้ใหม่่จากการระเหย
คาร์์บอนไดออกไซด์์เหลวสู่่�ระบบทำำ�ความเย็็น
(นำำ�ของเสีียกลัับมาใช้้ใหม่่)
บริิษััท เบีียร์์ทิิพย์์บริิวเวอรี่่� (1991) จำำ�กััด ร่่วมกัับกรมพััฒนา
พลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (พพ.) สัังกััดกระทรวงพลัังงาน
ในการใช้้การระเหยคาร์์บอนไดออกไซด์์เหลวสำำ�หรัับระบบทำำ�ความเย็็น
ในกระบวนการผลิิ ตเบีียร์์ ไกลคอล (Glycol) ทำำ �หน้้าที่่� เป็็น
สารทำำ�ความเย็็น และไกลคอลจะมีีอุุณหภููมิสู
ิ ง
ู ขึ้้�นก่่อนที่่�จะถููกส่่ง

กลัับเข้้าสู่่�ระบบทำำ�ความเย็็น การระเหยของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
เหลวจะปล่่อยอากาศเย็็นซึ่่ง
� จะไปช่่วยลดอุุณหภููมิิของไกลคอล เป็็นผล
ให้้ความร้้อนที่่�ระบายออกจากระบบทำำ�ความเย็็นของโรงงานถููกนำำ�ไปใช้้
ในจุุดอื่่�นของโรงงานได้้
ในปีี 2564 กระบวนการนี้้�สามารถลดการใช้้พลัังงานลง 950,217
เมกะจููล อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้เท่่ากัับ 158 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีี ยบเท่่ าต่่ อปีี การลงทุุนสำำ �หรัับโครงการนี้้�
ประมาณ 1.7 ล้้านบาท และได้้รัับการสนัับสนุุนเพิ่่�มเติิม 350,000 บาท
จากกรมพััฒนาพลัังงานทดแทนและอนุุรัักษ์์พลัังงาน (พพ.) กระทรวง
พลัังงาน โดยรวมโครงการนี้้�สามารถลดค่่าไฟได้้ประมาณ 1.2 ล้้านบาท

โครงการติิดตั้้�งหม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียว
(Once Through Boiler)
โรงงานผลิิตสุุรา เบีียร์์ เครื่่�องดื่่�มไม่่มีแ
ี อลกอฮอล์์ และอาหารหลายแห่่ง
ได้้ติิดตั้้�งหม้้อไอน้ำำ�แบบไหลทางเดีียวเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการใช้้
พลัังงานและลดการใช้้เชื้้�อเพลิิงที่่�ไม่่หมุุนเวีียน จากโครงการนี้้�สามารถ
ลดการใช้้น้ำำ�มัน
ั เตาได้้ 0.41 ล้้านลิิตรต่่อปีี เทีียบเท่่า 8.29 ล้้านบาท และ
ลดการใช้้ถ่่านหิินลง 4,392 ตัันต่่อปีี เท่่ากัับ 16.37 ล้้านบาท และลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้มากถึึง 11,425 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่าต่่อปีี
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

โครงการประหยััดพลัังงาน
ไทยเบฟส่่ งเสริิมการลงทุุนในโครงการพัั ฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีเพื่่� อให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพสููงสุุด

เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED (Light-Emitting Diode)

537.50 เมกะวัตต์ต่อปี
ติดตั้งระบบมอเตอร์ประสิ ทธิภาพสูง
(High Motor Efficiency)

276.71 เมกะวัตต์ต่อปี

ติดตั้งระบบปรับอากาศแบบแยกส่ วน
เพื่อทดแทนระบบปรับอากาศแบบศูนย์รวม

699.13 เมกะวัตต์ต่อปี

ลดการใช้ไอน้ำ�สำ �หรับทำ�ความสะอาดท่อและถัง
ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบียร์ (CIP wort way)

397.51 เมกะวัตต์ต่อปี

การปิดระบบอัดอากาศในวันทีไ่ ม่มก
ี ารผลิต

414.43 เมกะวัตต์ต่อปี

การติดตัง
้ อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์
(Variable Frequency Drives: VSD)
และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเครือ
่ งจักร

499.68 เมกะวัตต์ต่อปี

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
ด้้วยการดำำ�เนิินการและความมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟในการขยายประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน ไทยเบฟกำำ�ลัังก้้าวไปสู่่�สัังคมพลัังงานสะอาด
โดยไม่่พึ่่�งพาการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิลและสร้้างประโยชน์์ให้้กัับชุุมชนโดยรวม
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การจัดการด้านพลังงาน

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
การจััดการพลัังงาน ปีี 2564
อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มธรุ กิจเครือ
่ งดื่ม

อัตราการใช้พลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธรุ กิจอาหาร

271.06 เมกะจูลต่อหน่วยเฮกโตลิตร

8.16 เมกะจูลต่อหน่วยกิโลกรัม

อัตราการใช้พลังงาน / หน่วยผลิตภัณฑ์ (รวมถึงพลังงานหมุนเวียน พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงานทั้งหมด
ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564
กลุ่มธรุ กิจเครือ
่ งดื่ม
สัดส่วนการใช้พลังงาน (เมกะจูลต่อหน่วยเฮกโตลิตร)

271.06

250

พลังงาน
หมุนเวียน
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200
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170.17

พลังงาน
สิ้นเปลือง

150
96.53

100

50

พลังงาน
ทั้งหมด

75.83
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กลุ่มธรุ กิจอาหาร
สัดส่วนการใช้พลังงาน (เมกะจูลต่อหน่วยกิโลกรัม)
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รางวััล
บริิษัท
ั คอสมอส บริิวเวอรีี (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั ในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดับ
ั 2 ประเภทโครงการที่่�ไม่่เชื่่�อมโยงกัับระบบสายส่่งไฟฟ้้า (Off-Grid) จากการประกวด ASEAN
Energy Awards ซึ่่�งเป็็นรางวััลสููงสุุดของภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ เพื่่�อสนัับสนุุนและ
สร้้างการยอมรัับจากภาคเอกชนให้้มากขึ้้�น รวมถึึงการมีีส่่วนร่ว่ มและความสนใจในการพััฒนา
พลัังงานของภููมิภ
ิ าคอาเซีียนร่่วมกัับภาคเอกชนในการมอบ ASEAN Renewable Energy Project
Awards โครงการก๊๊าซชีีวภาพจากระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ เสีียชนิิดไม่่ใช้้อากาศแบบ (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket: UASB) จะถููกนำำ�มาใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการผลิิตไอน้ำำ�แทนเชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ส่่ งผลให้้สามารถลดการใช้้ถ่่านหิินได้้ถึึ ง 424,871 กิิ โลกรััมต่่ อปีี คิิดเป็็น 1.27 ล้้านบาท และ
ลดใช้้การพลัังงานลง 10,637,290.65 เมกะจููลต่่อปีี ซึ่่�งเทีียบเท่่ากัับการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
สููงถึึง 1,075 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่าต่่อปีี

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการเปลี่่�ยนแปลงจากการใช้้เชื้้�อเพลิิงฟอสซิิล
ไปเป็็นแหล่่งพลัังงานหมุุนเวีียน เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
ไทยเบฟจึึงมีีส่่วนร่ว่ มใน:

7.3 ส่่งเสริิมการปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงานของโลก
ให้้เพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า ภายในปีี 2573
8.4 พััฒนาความมีีประสิิทธิิภาพในการใช้้ทรััพยากรของโลกในการ
บริิโภคและการผลิิต และพยายามที่่�จะตััดความเชื่่�อมโยงระหว่่าง
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจและการทำำ�ให้้สิ่่�งแวดล้้อมเสื่่� อมโทรม
ซึ่่�งเป็็นไปตามกรอบการดำำ�เนิินงาน 10 ปีีของแผนการทำำ�งาน
เพื่่�อการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่ง
� ยืืน โดยมีีประเทศที่่�พััฒนาแล้้ว
เป็็นผู้้�นำำ�ในการดำำ�เนิินการไปจนถึึงปีี 2573
12.2 บรรลุุการจััดการที่่�ยั่่ง
� ยืืนและการใช้้ทรััพยากรทางธรรมชาติิ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ภายในปีี 2573
12.5 ลดการผลิิตของเสีี ยโดยการป้้องกััน การลด การแปรรููป
เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ และการนำำ�มาใช้้ซ้ำำ�ภายในปีี 2573

เป้้าหมาย 7:

เข้้าถึึงพลัังงานสะอาด

เป้้าหมาย 8:

งานที่่�มีีคุณ
ุ ค่่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

13.1 เสริิมภููมิิต้้ านทานและขีี ดความสามารถในการปรัับ ตัั ว
ต่่ออัันตรายและภััยพิิบััติิทางธรรมชาติิที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภููมิิอากาศ
ในทุุกประเทศ

เป้้าหมาย 12:	การมีีแบบแผนการผลิิตและการบริิโภค
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
เป้้าหมาย 13:

การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
เป้้าหมาย

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน

40%

ใช้พลังงานหมุนเวียน

•	ขยายการใช้้เครื่่�องจัักรและระบบประหยััดพลัังงานไปยััง
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์อื่่น
� ๆ นอกเหนืือจากกลุ่่�มสุุราและเบีียร์์
•	เพิ่่�มการใช้้พลัังงานสะอาดจากแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์
•	ลงทุุนในพลัังงานสะอาดทางเลืือกรููปแบบอื่่�น
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การพิิทัก
ั ษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ�
แหล่่งน้ำำ�ของโลกอยู่่�ในภาวะวิิกฤตมากขึ้้�น ทั้้�งปััญหาการขาดแคลนน้ำำ� น้ำำ�ท่ว่ ม
และมลพิิษทางน้ำำ� ที่่�ส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�รงชีีวิต
ิ และเศรษฐกิิจ ไทยเบฟเล็็งเห็็น
ถึึงผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในระยะสั้้�นและระยะยาว จึึงมุ่่�งเน้้นการกำำ�หนดแนวทาง
การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างยั่่ง
� ยืืน ผ่่านการประเมิินผลกระทบจากการใช้้น้ำำ�และ
โครงการนวััตกรรมในระดัับโรงงานและชุุมชน ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมุ่่�งหวัังที่่�จะเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรอย่่างสููงสุุด เพื่่�อรัักษามาตรฐานของน้ำำ�สะอาดและ
ปกป้้องแหล่่งต้้นน้ำำ�ที่่�สำำ�คััญทั่่�วประเทศ ด้้วยกลไกดัังกล่่าวไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
ปฏิิบัติ
ั ิตามนโยบายการจััดการน้ำำ�ขององค์์กรในระยะยาว โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายสร้้าง
สมดุุลระหว่่างข้้อกำำ�หนดทางเศรษฐกิิจ สัั งคม และสิ่่� งแวดล้้อม เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�
การปกป้้องทรััพยากรน้ำำ�ที่่�ยั่่ง
� ยืืน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ไทยเบฟในฐานะที่่�เป็็นผู้้ผ
� ลิิตเครื่่�องดื่่�ม น้ำำ�ถืือเป็็นทรััพยากรสำำ�คัญ
ั ในการผลิิตและมีีความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงด้้วยเช่่นกัน
ั ไทยเบฟ
ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงด้้านการจััดการน้ำำ� ซึ่่�งอาจได้้รัับผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ ทั้้�งนี้้�การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ
อาจส่่งผลโดยตรงต่่อปริิมาณฝน เช่่น ปริิมาณฝนไม่่สม่ำ�ำ เสมอ การกระจายของปริิมาณน้ำำ�ฝนในพื้้�นที่่ต่
� า่ ง ๆ รวมถึึงปริิมาณฝนที่่�ลดลง จากการ
ใช้้เครื่่�องมืือ Aqueduct Global Water Tool ของสถาบัันทรััพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) พบว่่าโรงงานร้้อยละ 42.22
ตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีคว
ี ามเครีียดด้้านน้ำำ�ในระดัับสููงถึึงสููงมาก นอกจากนี้้�คุุณภาพน้ำำ�ยัง
ั มีีความเสี่่�ยงสููงเนื่่�องมาจากการรุุกล้ำำ�ของน้ำำ�ทะเลเข้้าไป
ในแหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิ ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�อย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ เพื่่� อบรรเทาผลกระทบจากความเสี่่� ยงดัังกล่่าว
คาดว่่าต้้นทุุนการดำำ�เนิินงานจะอยู่่�ที่่�ประมาณ 13.5 ล้้านบาท

แนวทางการบริิหารจััดการ
น้ำำ�เป็็นทรััพยากรธรรมชาติิที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับกระบวนการผลิิต ในขณะที่่�ความต้้องการใช้้น้ำำ�ยัง
ั คงเพิ่่�มขึ้้�น แต่่ปริิมาณน้ำำ�กลัับลดลง
เนื่่�องจากความเสื่่�อมโทรมของทรััพยากรน้ำำ� มลพิิษทางน้ำำ� และผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึง
ความสำำ�คััญของการพิิทัักษ์์น้ำำ�เพื่่�อรัักษาคุุณภาพน้ำำ�ให้้อยู่่�ในระดัับสููง และสามารถรัับประกัันได้้ว่่าจะมีีปริิมาณน้ำำ�ที่่�เพีียงพอสำำ�หรัับ
การผลิิต พร้้อมทั้้�งลดผลกระทบต่่อชุุมชน ดัังนั้้�นการบริิหารจััดการน้ำำ�จึง
ึ ถืือเป็็นความเสี่่� ยงที่่�สำำ�คััญอย่่างหนึ่่�ง และได้้มีีการจััดตั้้�ง
ระบบตรวจสอบเพื่่�อติิดตามปริิมาณและคุุณภาพของน้ำำ�อย่่างใกล้้ชิิดเพื่่�อลดผลกระทบที่่�อาจเกิิดขึ้้�น โดยการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านน้ำำ�
ด้้วยเครื่่�องมืือ Aqueduct Water Risk Atlas จากสถาบัันทรััพยากรโลก (World Resources Institute: WRI) แสดงให้้เห็็นว่่าโรงงาน
ไทยเบฟจำำ�นวนหนึ่่�งตั้้�งอยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเครีียดของน้ำำ�สูง
ู ดัังนั้้�นไทยเบฟจึึงร่่วมมืือกัับภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิินมาตรการ
ที่่�จำ�ำ เป็็นเกี่่�ยวกัับการอนุุรัักษ์์และการใช้้น้ำำ�
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2564 ภารกิจสำ�คัญ
โครงการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ�ผิวิ ดิินและน้ำำ�ใต้้ดิน
ิ

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

ไทยเบฟดำำ�เนิินการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ� (WSA)
อย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งครอบคลุุมทั้้�งแหล่่งน้ำำ�ผิิวดิินและน้ำำ�ใต้้ดิิน
ที่่�โรงงานผลิิต เพื่่� อระบุุผลกระทบและความเสี่่� ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น
กัับธุุรกิิจ การประเมิินเชิิงลึึกนี้้�ครอบคลุุม 4 มิิติิ ดัังนี้้�
1.	การประเมิินแหล่่งน้ำำ�อย่่างละเอีียด รวมถึึ งการประเมิิน
ความพร้้อมของแหล่่งน้ำำ� และโครงสร้้างภายในของแหล่่งน้ำำ�
2.	ความอ่่อนไหวของพื้้�นที่่�ลุ่่�มน้ำำ�โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงปััจจััยทางสัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม
3.	ภััยธรรมชาติิที่่เ� กี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ� เช่่น ภััยแล้้ง น้ำำ�ท่ว่ ม เป็็นต้้น และ
4.	คุุณภาพของแหล่่งน้ำำ�
การประเมิินนี้้ค
� รอบคลุุมเป็็นระยะเวลา 5 ปีีข้้างหน้้า เพื่่�อรัับรองว่่า
จะมีีปริิมาณน้ำำ�ที่่พ
� อเพีียงในการปฏิิบัติ
ั ก
ิ ารของโรงงานผลิิต ซึ่่�งมีี
ขั้้�นตอนการศึึกษาดัังนี้้�
ความพอเพีียงของน้ำำ�
•	วิิเคราะห์์และสร้้างแผนผัังของลุ่่�มน้ำำ�ขนาดเล็็กโดยการจััดเตรีียม
แผนที่่�ด้้วยการใช้้ภาพถ่่ายดาวเทีียม USGS ASTER GDEM
Google Earth การลงพื้้�นที่่แ
� ละแผนที่่�อื่่น
� ๆ ที่่�มีอ
ี ยู่่�ก่่อนแล้้ว
ของลุ่่�มน้ำำ�ในบริิเวณที่่�โรงงานตั้้�งอยู่่� (พื้้�นที่่ป
� ระมาณ 50 - 70
ตารางกิิโลเมตร)
•	รวบรวมข้้อมููลพื้้�นที่่ร� ะบายน้ำำ� ชั้้�นหินอุ้
ิ ม
้� น้ำำ�และจุุดเก็็บกัักน้ำำ�
พื้้�นที่่รั� บ
ั น้ำำ� สภาพทางภููมิศ
ิ าสตร์์ การใช้้พื้้�นที่่� และสภาพบน
พื้้�นดิิน ประเภทการเพาะปลููก และรููปแบบการชลประทาน
ไปจนถึึงแหล่่งที่่�อาจทำำ�ให้้เกิิดมลภาวะทางน้ำำ�

•	ประเมิินแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ โดยรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานราชการ
ที่่�บริิหารจััดการแหล่่งน้ำำ� เพื่่�อระบุุถึึงลัักษณะของแหล่่งน้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ
•	รวบรวมข้้อมููลปริิมาณน้ำำ�ฝนจากสถานีีตรวจวััดปริิมาณน้ำำ�ฝน
ที่่�ใกล้้ที่่�สุุดในช่่วง 10-20 ปีีที่่�ผ่า่ นมา รวมทั้้�งปริิมาณน้ำำ�ฝนเฉลี่่�ย
รายปีี ความเข้้มข้้นของปริิมาณน้ำำ�ฝน (สููงสุุดและต่ำำ�สุุด)
จำำ�นวนวันฝน
ั
ตก ข้้อมููลการระเหยของน้ำำ� และเหตุุการณ์์
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปริิมาณน้ำำ�ฝนในช่่วง 10-20 ปีีที่่�ผ่า่ นมา
•	สำำ �รวจสถานที่่� ตั้้�งและรายละเอีียดการใช้้น้ำำ�ของโรงงาน
ในการผลิิต รวมถึึงสถานที่่�เก็็บกัักน้ำำ� เช่่น บ่่อสำำ�รองน้ำำ�ดิิบ
ระบบบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ เสีีย เป็็นต้้น
คุุณภาพน้ำำ�
•	ลงสำำ�รวจพื้้�นที่่�ภายในและภายนอกบริิเวณโรงงาน ซึ่่�งผลการ
สำำ�รวจจะถููกบัันทึึกลงในรายงานภาคสนามและภาพถ่่ายโดยใช้้
วิิธีต
ี รวจสอบ ดัังนี้้�
-	ตรวจสอบด้้วยสายตาให้้เห็็นถึึงรููปแบบการใช้้พื้้� นที่่�
ข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการใช้้พื้้� นที่่� และลัักษณะ
ทางกายภาพต่่าง ๆ
-	ตรวจสอบการปนเปื้้�อนที่่�อาจเกิิดขึ้้น
� ได้้ที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับ
แหล่่งมลภาวะ
-	ตรวจสอบปััจจััยบรรเทาความเสี่่�ยงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับแหล่่ง
มลภาวะหลััก
-	ตรวจสอบคุุณภาพน้ำำ�ทิ้้�งที่่�ปล่่อยออกจากแต่่ละกิิจกรรม
ของโรงงาน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

องค์์กรผู้้�ใช้้น้ำ�ำ
กฎระเบีียบและข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการใช้้งานแหล่่งน้ำำ�
•	การทบทวนกฎระเบีียบและข้้อบัังคัับต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการใช้้งาน
แหล่่งน้ำำ�ผิิวดิินไปจนถึึงนโยบายทางด้้านน้ำำ�ทั้้�งในระดัับภููมิิภาคและ
ระดัับประเทศ และนโยบายส่่วนภูมิ
ู ิภาคเกี่่�ยวกัับแหล่่งน้ำำ�ผิิวดิิน
สำำ�หรัับอุุตสาหกรรมต่่าง ๆ รวมถึึงแหล่่งน้ำำ�สาธารณะ
•	ทบทวนฐานข้้อมููลสาธารณะทางด้้านกฎหมายและข้้อบัังคัับ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อระบุุถึึงข้้อกัังวลด้้านสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ได้้รัับ
ความสนใจจากหน่่วยงานราชการที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับลุ่่�มน้ำำ�ขนาดเล็็ก
ทััศนคติิของผู้้�มีส่
ี ่วนได้้เสีีย
•	สำำ�รวจมุุมมองของชุุมชนที่่�อาศััยอยู่่�ในละแวกรอบ ๆ โครงการเพื่่�อ
ทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับมุุมมองของผู้้�คนต่่อความเพีียงพอของน้ำำ�
ในพื้้�นที่่� และมุุมมองของชุุมชนต่่อผลกระทบในการใช้้น้ำำ�ของ
อุุตสาหกรรมและวิิธีบ
ี รรเทาผลกระทบดัังกล่่าว
•	สำำ�รวจวิิเคราะห์์เพิ่่�มเติิมเพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
-	ลัักษณะทางเศรษฐกิิจและสัังคมของพื้้�นที่่�
- ประวััติก
ิ ารรวมตััวกันทำ
ั �กิ
ำ จ
ิ กรรม/เรีียกร้้องของชุุมชน
-	มุุมมองต่่อการเข้้ามาของโรงงานอุุตสาหกรรมและความ
คาดหวัังจากการเข้้ามานั้้�น
-	ความเป็็นไปได้้ที่่�จะเกิิดการต่่อต้้านจากชุุมชน
ไทยเบฟได้้ใช้้เทคโนโลยีีภาพถ่่ายทางดาวเทีียมมาเป็็นเครื่่�องมืือ
ในการศึึกษาภููมิป
ิ ระเทศของลุ่่�มน้ำำ� (Watershed Topography)
ทิิศทางการไหลของน้ำำ� (Flow Direction) การระบายน้ำำ� (Drainage)
ความลาดเอีียงของพื้้�นที่่� (Slope Pattern) ของคลองชลประทาน
แม่่น้ำำ�ลำำ�คลอง อ่่างเก็็บน้ำำ� เขื่่�อน และพื้้� นที่่�ใกล้้เคีียงของโรงงาน
รวมไปถึึงแนวโน้้มการเปลี่่�ยนแปลงการใช้้พื้้�นที่่ใ� นรอบ 10 ปีีย้้อนหลััง
ทำำ �ให้้ไทยเบฟสามารถวางกลยุุทธ์์การลดความเสี่่� ยงได้้อย่่า ง
ครอบคลุุมและเหมาะสมกัับสภาพท้้องถิ่่�นและความเสี่่�ยงทั้้�งใน
ระยะสั้้�นและระยะยาว
ในปีีนี้้� ไทยเบฟได้้ทำำ�การขยายผลในการประเมิินความยั่่�งยืืนของการใช้้
น้ำำ�ผิิวดิินและใต้้ดิินไปในอีีก 9 โรงงานให้้ครอบคลุุมทุุกกลุ่่�มธุุรกิิจ และ
ในอนาคตไทยเบฟจะขยายผลในการประเมิินให้้ครอบคลุุมทุุกโรงงาน
ในประเทศไทยเพื่่�อการบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างยั่่�งยืืนภายในปีี 2566

ในปีี 2564 สำำ�นัักงานทรััพยากรน้ำำ�แห่่งชาติิ (สทนช.) ได้้จััดทำำ�
ความร่่วมมืือที่่�เรีียกว่่า 'องค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ�' ที่่�รวบรวมภาคเกษตรกรรม
ภาคอุุตสาหกรรม และภาคพาณิิชยกรรมเข้้าด้้วยกััน เพื่่�อให้้เกิิด
การจััดการทรััพยากรน้ำำ�ของประเทศที่่�ดีีขึ้้�น การริิเริ่่ม
� นี้้�สนัับสนุุน
ให้้ภาคส่่วนต่่าง ๆ ร่่วมมืือกัันในการแก้้ไขปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ�
เช่่น น้ำำ�ท่่วม ภััยแล้้ง และปััญหาอื่่�น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการจััดการน้ำำ�
ไทยเบฟได้้ลงทะเบีียนเป็็นสมาชิิกใน 'องค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ�' ในเขตลุ่่�มน้ำำ�
12 แห่่ง จาก 22 เขตลุ่่�มน้ำำ�ทั่่ว� ประเทศ ทั้้�งนี้้�โรงงานมากกว่่า 24 แห่่ง
จาก 37 โรงงานของไทยเบฟใช้้น้ำำ�ผิวดิ
ิ น
ิ ซึ่่�งเป็็นทรััพยากรที่่�สำำ�คััญ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ซึ่่�งบทบาทขององค์์กรผู้้�ใช้้น้ำำ�คืือการใช้้
การพััฒนาและการบริิหารจััดการ การบำำ�รุุงรัักษา การฟื้้�นฟูู และ
อนุุรัักษ์์ทรััพยากรน้ำำ�ในเขตลุ่่�มน้ำำ�ของตน สมาชิิกขององค์์กร
เหล่่านี้้�ยัง
ั มีีโอกาสได้้รัับเลืือกให้้เป็็นกรรมการลุ่่�มน้ำำ�ในเขตลุ่่�มน้ำำ�
ของตน อีีกทั้้�งสมาชิิกของคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ�นี้้มี
� ีสิิทธิิได้้รัับเลืือก
ให้้เป็็นกรรมการผู้้�แทนคณะกรรมการลุ่่�มน้ำำ� ในคณะกรรมการ
ทรััพยากรน้ำำ�แห่่งชาติิ (กนช.) ด้้วยเช่่นกััน
เพื่่�อช่่วยให้้ความร่่วมมืือนี้้�สััมฤทธิิผล ไทยเบฟได้้จััดตั้้�งคณะทำำ�งาน
ของโรงงานเพื่่� ออุุทิิศตนในการติิดตาม ประเมิิน และรายงาน
ปััญหาที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับน้ำำ� คณะทำำ�งานนี้้�มีีหน้้าที่่�ประสานงานกัับ
หน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อคาดการณ์์ความต้้องการน้ำำ� ครอบคลุุม
ไปถึึงอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า นอกจากนี้้�คณะทำำ �งานยัังมีีส่่วนร่ว่ มกัั บ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการสำำ�รวจ
ชุุมชนและพบปะกัั บผู้้�นำำ�ชุุมชน รวมถึึ งหน่่วยงานท้้องถิ่่�น เพื่่� อ
รัับฟัังความคิิดเห็็นเกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินงานของโรงงานและ
เพื่่�อตอบสนองต่่อข้้อกัังวลที่่�อาจเกิิดขึ้้�น ข้้อมููลนี้้�ใช้้เพื่่�อกำำ�หนด
แผนการจััดการความเสี่่� ยงด้้านน้ำำ�ในระยะสั้้� นและระยะยาว
พร้้อมจััดทำำ�การรายงานไปยัังผู้้�ประสานงานด้้านความเสี่่�ยงของ
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เป็็นประจำำ�ทุุกเดืือน จากนั้้�นจึงึ นำำ�เสนอข้้อมููลนี้้�
ต่่อผู้้�บริิหารและคณะกรรมการบริิหารความยั่่�งยืืนและความเสี่่�ยง
ของไทยเบฟ
ไทยเบฟหวัังว่่า การมีีส่่วนร่ว่ มที่่�แข็็งแรงนี้้�จะทำำ�ให้้เกิิดความร่่วมมืือ
ครั้้�งสำำ�คัญ
ั ครั้้�งใหม่่ ระหว่่างภาคส่่วนต่า่ ง ๆ ในการจััดการทรััพยากร
น้ำำ�ของประเทศ และช่่วยบรรเทาปััญหาที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ�ท่่วม ภััยแล้้ง
และคุุณภาพน้ำำ� นอกจากนี้้� ไทยเบฟหวัังว่่า การมีีส่่วนร่ว่ มที่่�
สอดคล้้องกัับนโยบายน้ำำ�แห่่งชาติิ จะช่่วยเป็็นแนวทางการจััดการ
น้ำำ�ที่่�มีป
ี ระสิิทธิิภาพและยั่่�งยืืนในประเทศต่่อไป เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคมที่่�ยั่่ง
� ยืืน
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โครงการสำำ�คััญ
โครงการร่่วมกัับชุุมชน
ไทยเบฟได้้ให้้การสนัับสนุุนดำำ�เนิินโครงการต่่าง ๆ ที่่�มุ่่�งเน้้นการรัักษาป่่าต้้นน้ำำ�และปกป้้องแหล่่งน้ำำ�ที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั ต่่อชุุมชนท้้องถิ่่�น ตััวอย่่าง
กิิจกรรมและโครงการบริิหารจััดการน้ำำ�ในชุุมชนของไทยเบฟมีีดัง
ั นี้้�

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

แบ่่งปัันน้ำำ�สู่่�ชุม
ุ ชน
ในปีี 2564 ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างหลัักประกัันให้้ชุุมชนท้้องถิ่่�น
และภาคเกษตรกรรมให้้ได้้รัับน้ำำ�สะอาด โดยกลุ่่�มธุุรกิิจสุุราได้้ริิเริ่่ม
�
กิิจกรรมเพื่่� อสัั งคมภายใต้้ชื่่�อ 'เฟื่่�องฟูู อนัันต์์ แบ่่งปัันน้ำำ�สู่่�ชุุมชน'
โดยโครงการนี้้� โรงงานในจัังหวััดปราจีีนบุุรีไี ด้้ช่่วยปล่่อยน้ำำ�สะอาด
ที่่�ผ่า่ นการบำำ�บัด
ั แล้้วให้้แก่่เกษตรกรและสนัับสนุุนชุุมชนด้้วยการนำำ�
จุุลิินทรีีย์ที่่
์ �มีีประสิิทธิิภาพ (EM) ไปใช้้กัับแหล่่งน้ำำ� ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ช่ว่ ย
ป้้องกัันน้ำ�ำ เน่่าเสีียในฤดููเก็็บเกี่่�ยว แต่่ยังั ช่่วยบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ ในแม่่น้ำ�ำ และลำำ�คลอง
ที่่�อยู่่�ใกล้้เคีียงได้้อย่่างดีี นอกจากนี้้�โรงงานสุุราในจัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ยัังได้้มอบสารส้้มซึ่่�งเป็็นสารเคมีีที่่ใ� ช้้ทำำ�น้ำ�ำ ให้้สะอาด จำำ�นวน 1,230 กิิโลกรััม
ให้้กัับหมู่่�บ้้านในหมู่่�ที่่� 2 และ 4 ตำำ�บลท่่าโรงช้้าง จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
อีีกทั้้�งโรงงานยัังช่่วยให้้ความรู้้�แก่่ชุุมชนในการปรัับปรุุงคุุณภาพ
น้ำำ�ประปาสำำ�หรัับบริิโภค

โครงการน้ำำ�ดื่่�มสะอาดเพื่่�อน้้องและชุุมชน
ในปีี 2564 ไทยเบฟยัังคงให้้การสนัับสนุุนโครงการเพื่่� อให้้มั่่�นใจว่่า
คนในชุุมชนเข้้าถึึงน้ำำ�สะอาด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเยาวชน นอกจากนี้้�
ยัังมีีแผนขยายโครงการเพื่่� อให้้ทุุกโรงเรีียนและชุุมชนโดยรอบ
สามารถเข้้าถึึงน้ำำ�ดื่่�มสะอาดได้้ ปีีนี้้�ไทยเบฟได้้ทำำ�การขยายโครงการ
ให้้ครอบคลุุมอีีก 2 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนวััดมณฑลประสิิ ทธิ์์�
จัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา และโรงเรีียนวััดสว่่างภพ จัังหวััดปทุุมธานีี
โดยไทยเบฟได้้ช่่วยให้้ความรู้้�ในการใช้้ระบบกรองน้ำำ� รวมถึึงการ
บำำ�รุุงรัักษาอีีกด้้วย อีีกทั้้�งในกลุ่่�มธุุรกิิจสุุราได้้สนัับสนุุนโครงการ
แบบเดีียวกัันในจัังหวััดนครปฐมและจัังหวััดอุุบลราชธานีี เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าคนในชุุมชนจะมีีน้ำำ�ดื่่�มที่่�สะอาดปลอดภััย

โครงการส่่งเสริิมการอนุุรัก
ั ษ์์ระบบนิิเวศ
และการดููแลแหล่่งน้ำำ�ร่ว่ มกัับชุุมชน
โรงงานผลิิตเบีียร์์ในจัังหวััดพระนครศรีีอยุุธยา ร่่วมกัับชุุมชนและ
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่ วนเสีี ยบริิเวณชุุมชนคลองซอย 26 รัังสิิ ตเหนืือ และ
คลองระพีี พััฒน์์ ในกรุุงเทพฯ โดยร่่วมกัันปล่่อยปลา 10,000 ตัั ว
ลงในแหล่่งน้ำำ�เพื่่� อเพิ่่� มความหนาแน่่นของจำำ�นวนปลา และยัังช่่วย
เพิ่่�มสััดส่่วนของพื้้�นที่่�สีีเขีียวรอบโรงงานและชุุมชน โดยร่่วมกัันแจก
เมล็็ดพัันธุ์์�พืืชให้้กัับพนัักงานและชาวบ้้าน ทั้้�งนี้้� ความร่่วมมืือระหว่่าง
ภาครััฐ ชุุมชน และโรงงานต่่าง ๆ เป็็นการปรัับปรุุงแหล่่งน้ำำ�ธรรมชาติิ
และฟื้้�นฟูู ระบบนิิเวศทางธรรมชาติิของพื้้�นที่่�อย่่างยั่่�งยืืน
โรงงานสุุรา ร่่วมกัับภาคอุุตสาหกรรมในจัังหวััดปทุุมธานีี หน่่วยงาน
ภาครััฐ ภาคเอกชน และแกนนำำ�ชุุมชน ดำำ�เนิินโครงการจิิตอาสาเพื่่� อ
อนุุรัักษ์์ลำำ�น้ำำ�สาขาของลุ่่�มน้ำำ�ป่่าสัั กไปจนถึึงแม่่น้ำำ�เจ้้าพระยาในจัังหวััด
พระนครศรีีอยุุธยาและจัังหวััดปทุุมธานีี โครงการนี้้�ได้้ให้้การช่่วยเหลืือ
40 ครััวเรืือนรอบโรงงาน โดยเฉพาะครััวเรืือนที่่�ตั้้�งอยู่่�ที่่�ริม
ิ แม่่น้ำำ�และ
ลำำ�คลอง โดยติิดตั้้�งบ่่อดัักไขมััน เพื่่�อลดการปล่่อยน้ำำ�เสีียและไขมััน
จากครััวเรืือนสู่่�แหล่่งน้ำำ�ชุุมชนและแม่่น้ำำ�เจ้้าพระยา ข้้อดีีอีก
ี ประการ
ของโครงการคืือช่่วยสร้้างจิิตสำำ�นึึกในเรื่่�องปััญหาขยะในแม่่น้ำำ�ระหว่่าง
ภาครััฐกัับชุุมชน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

นอกจากนี้้� พนัักงานอาสาสมััครจากโรงงานสุุราในโครงการกิิจกรรม
เพื่่�อสัังคม และสำำ �นัักงานอุุตสาหกรรมสุุราษฎร์์ธานีี กัับศููนย์์วิจั
ิ ย
ั
และพัั ฒนาประมงน้ำำ�จืดสุุ
ื ราษฎร์์ธานีี ได้้ทำำ�กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่� อ
รัักษาแม่่น้ำำ�ตาปีี โดยโครงการได้้เริ่่ม
� ขึ้้�นในปีี 2564 เป็็นโครงการ
บริิห ารจััดการลุ่่�มน้ำำ � และธรรมาภิิ บาลสิ่่� ง แวดล้้อม ที่่� ตั้้� งอยู่่�ที่่�
คลองพุุมดวง โดยจิิตอาสาช่่วยปล่่อยปลากิินพืืช 25,000 ตััว
ลงแม่่น้ำำ� ปลููกต้้นไม้้มงคล และติิดตั้้�งบ่่อดัักไขมัันให้้ชาวบ้้าน
วััดสุุวรรณโกฎิิและบึึงหนองหาร จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี

โครงการอุุตสาหกรรมเติิมน้ำ�ำ ใต้้ดิน
ิ ระดัับตื้้�น
ไทยเบฟร่่วมมืือกัันสถาบัันน้ำำ�และสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อความยั่่�งยืืน
สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย (WEIS) ในโครงการเติิม
น้ำำ�ใต้้ดิินระดัับตื้้�น สำำ �หรัับภาคอุุตสาหกรรม โครงการนี้้�เป็็น
โครงการต้้นแบบในการกัักเก็็บน้ำำ�ฝนและผัันน้ำำ�ลงไปกัักเก็็บไว้้
ใต้้ดิินระดัับตื้้�น โดยไม่่มีีผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและระบบนิิเวศ
ซึ่่�งไทยเบฟกำำ�ลัง
ั ดำำ�เนิินการขยายผลให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่โ� รงงานอื่่�น ๆ
ทั่่�วประเทศ โครงการนี้้�แสดงให้้เห็็นความสำำ�คััญในการร่่วมมืือ
ระหว่่างภาครััฐ ภาคอุุตสาหกรรม และชุุมชนในพื้้�นที่่�

การจััดการน้ำำ�เสีียผ่า่ นพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำ�ำ เทีียม
The Knockdhu Distillery Co., Ltd. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือจาก
ประเทศสกอตแลนด์์ ได้้พััฒนาพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�เทีียมบนพื้้�นที่่� 2,000
ตารางเมตร ในบริิเวณพื้้�นที่่�ของโรงงาน เพื่่�อบริิหารจััดการน้ำำ�เสีีย
ที่่�เกิิดจากกระบวนการกลั่่�น โดยได้้ปลููกพืื ช 17 สายพัั นธุ์์�มากกว่่า
21,000 ต้้น พื้้� นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�แห่่งนี้้�ได้้ดึึงดููดแมลง ค้้างคาว และนก
เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มความหลากหลายทางชีีวภาพของพื้้�นที่่� พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�
แห่่งนี้้�ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนได้้ 45 ตัันต่่อปีี เนื่่�องจากไม่่ต้้อง
ขนส่่งของเสีียจากน้ำำ�ทิ้้�งออกจากโรงงานอีีกต่่อไป
สำำ�หรัับโครงการเกี่่�ยวกัับน้ำำ�อื่่น
� ๆ โปรดดููที่่�
https://sustainability.thaibev.com/2021/th/water_
stewardship.php
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ขับเคลือ
่ นด้วยวิสัยทัศน์ PASSION 2025
การบริิหารจััดการน้ำำ�เป็็นเรื่่�องสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง
ำ วดิ
ิ น
ิ และน้ำำ�ใต้้ดิินให้้ครอบคลุุมทุุกโรงงาน
� สำำ�หรัับไทยเบฟ โดยการจััดทำ�ำ แผนการประเมิินน้ำ�ผิ
จะช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งของบริิษััทให้้สามารถจััดการแหล่่งน้ำำ�ได้้ดีีขึ้้�น รวมถึึงการเตรีียมพร้้อมสำำ�หรัับความเสี่่�ยงที่่�จะช่่วยให้้ไทยเบฟ
เป็็นบริิษััทชั้้�นนำ�ำ รวมถึึงเป็็นองค์์กรต้้นแบบให้้กัับคู่่�ค้้าและบริิษััทร่่วมอุุตสาหกรรม

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างมีีประสิิทธิิภาพในปีี 2564 ส่่งผลให้้มีีการลดการใช้้น้ำำ� การใช้้ซ้ำำ� และการนำำ�น้ำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่เมื่่�อเทีียบกัับปริิมาณ
การใช้้น้ำำ�ทั้้�งหมด ดัังนี้้�

ลด 11.36%
•

ใช้้ซ้ำ�ำ 4.59%

เ ชื่่�อมต่่อท่่อจ่่ายน้ำำ�หล่่อเย็็นจาก
ซีีลปั๊๊�มเครื่่�องกลั่่�นเข้้ากัับถัังน้ำำ�
หล่่อเย็็นของถัังหมััก ซึ่่�งเป็็นการ
ช่่วยลดปริิมาณน้ำำ�หล่่อเย็็นทั้้ง
� หมด

•

•

 �น้ำ
นำ
ำ �ำ จากการล้้างย้้อนของระบบผลิิตน้ำำ�
มาใช้้เป็็นน้ำ�ดิ
ำ บ
ิ สำำ�หรัับกระบวนการผลิิต

•

 รองน้ำำ�ที่่มี
ก
� ส่
ี ่วนผสมของโซดาไฟจาก
กระบวนการล้้างขวดและนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
สำำ�หรัับระบบบำำ�บัด
ั มลพิิษทางอากาศ
(Wet Scrubber) ที่่�หม้้อไอน้ำำ� เพื่่�อขจััด
มลพิิษออกจากก๊๊าซไอเสีียของหม้้อไอน้ำำ�
น้ำำ�ผสมโซดาไฟที่่�กรองแล้้วยัังสามารถใช้้
ในกระบวนการล้้างขวดได้้

 �น้ำ
นำ
ำ �ำ จากการล้้างขวดขั้้�นสุุดท้้าย
กลัับมาใช้้ล้้างขวดในขั้้�นตอนแรก
ซึ่่�งเป็็นการช่่วยลดการใช้้น้ำำ�ล้้างขวด

•

 �น้ำ
นำ
ำ �ที่่
ำ ทิ้้
� ง
� จากการกรองน้ำำ�
ด้้วยระบบ Reverse Osmosis (RO)
มาใช้้ในระบบหล่่อเย็็น

•

 �ำ ไอน้ำำ�คอนเดนเสทกลัับมาใช้้ใหม่่
นำ
เพื่่�อจ่่ายน้ำำ�ให้้กัับหม้้อไอน้ำำ�

นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
6.73%
•

 �ที่่
น้ำ
ำ ผ่
� า่ นการบำำ�บัดน้ำ
ั �ำ เสีีย
นำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับรดน้ำำ�ต้้นไม้้
และทำำ�ความสะอาดถนน

•

 �ำ จากกระบวนการล้้างขวด
น้ำ
สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็นน้ำ�ำ
สำำ�หรัับการผลิิตน้ำำ�อ่อ
่ น

อัตราส่ วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธรุ กิจ
เครือ
่ งดื่มในประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564

อัตราส่ วนของการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มธรุ กิจอาหาร ตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2564

หน่วยเฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่วยผลิตภัณฑ์

หน่วยเฮกโตลิตรต่อกิโลกรัมของหน่วยผลิตภัณฑ์

4
3.52

3.83

เป้าหมาย 2564 :
3.77 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร
3.95

3.94

1

3

0.75

2

0.50

1

0.25

0

0.22

0.21

0.23

0.26

2561

2562

2563

2564

0
2561

2562

2563

2564

*อัตราการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ รวมต่างประเทศ ปี 2564 คือ 4.55 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่วยผลิตภัณฑ์
**เป้าหมายปี 2564 ลดอัตราการใช้น้ำ�ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 5% เมื่อเทียบกับปีฐาน 2559

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ� (WSA) และ
การบริิหารจััดการน้ำำ�อย่่างเหมาะสม โดยสนัับสนุุนชุุมชนในการ
อนุุรัักษ์์ป่า่ ต้้นน้ำำ�และแหล่่งน้ำำ�อื่่น
� ๆ ตลอดจนสร้้างความมั่่�นใจว่่า
ประชาชนสามารถเข้้าถึึ งน้ำำ�สะอาดได้้ ไทยเบฟจึึงได้้มีีส่่วน
ผลัักดัันให้้เกิิด:

เป้้าหมาย 6:		

การมีีน้ำ�ำ สะอาดและสุุขอนามััยที่่ดี
� ี

เป้้าหมาย 12:	การมีีแบบแผนการผลิิตและการบริิโภค
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ
เป้้าหมาย 13:		

การรัับมืือการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ

6.3 ภายในปีี 2573 ยกระดัับคุุณภาพน้ำำ�โดยการลดมลพิิษ ขจััดการ
ทิ้้�งขยะ และลดการปล่่อยสารเคมีีและวััสดุุอัน
ั ตราย ลดสััดส่่วน
น้ำำ�เสีียที่่�ไม่่ผ่่านกระบวนการลงครึ่่�งหนึ่่�ง และเพิ่่�มการนำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่ทั่่�วโลก
6.4 ภายในปีี 2573 เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้น้ำำ�ในทุุกภาคส่่วน และ
สร้้างหลัักประกัันว่่าจะมีีการใช้้น้ำำ�และจััดหาที่่�ยั่่ง
� ยืืน และลดจำำ�นวน
ประชาชนที่่�ประสบความทุุกข์์จากการขาดแคลนน้ำำ�ลง

6.B สนัับสนุุนและเสริิมสร้้างการมีีส่่วนร่ว่ มของชุุมชนท้้องถิ่่�น
ในการพััฒนาการจััดการน้ำำ�และสุุขอนามััย
12.2 ภายในปีี 2573 บรรลุุการจััดการที่่�ยั่่ง
� ยืืน และการใช้้ทรััพยากร
ทางธรรมชาติิอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
13.3 พัั ฒนาการศึึกษา การสร้้างความตระหนัักรู้้� และขีีดความ
สามารถของมนุุษย์์และของสถาบััน ในเรื่่�องการลดปััญหาการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ การปรัับตััว การลดผลกระทบ
และการเตืือนภััยล่่วงหน้้า

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
เป้าหมาย:

5%

ความสำ �เร็จ
ภายในปี 2568

อัตราส่วนการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ลดลง
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562

11%

ปี 2564

อัตราส่วนการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น
เปรียบเทียบกับปีฐาน 2562

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน:

ดำำ�เนิินการประเมิินความยั่่�งยืืนของน้ำำ� (WSA)
ให้้ครอบคลุุมทุุกโรงงานในประเทศไทยภายในปีี 2566
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บรรจุภณ
ั ฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน
ปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อมมีีความสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง
� ในการจััดทำำ�บรรจุุภััณฑ์์ในปััจจุุบััน
ซึ่่�งหลายปีีที่่ผ่
� า่ นมา ไทยเบฟได้้ลดปริิมาณการใช้้ทรััพยากรในการผลิิตบรรจุุภััณฑ์์
และเลืือกใช้้วััสดุุที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่�่ งแวดล้้อม นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังส่่ งเสริิม
การนำำ�บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคกลัับมาใช้้ใหม่่ เพื่่� อเป็็นอีก
ี หนึ่่�งช่่องทาง
ในการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้ทรััพยากรและลดของเสีีย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
�
บรรจุุภััณฑ์์หลััก เช่่น แก้้ว กระดาษ กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม และขวดพลาสติิก PET
โดยมีีบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จำำ�กััด (Thai Beverage Recycle: TBR)
ที่่�รับ
ั ผิิดชอบในการเก็็บกลัับคืืนบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�
หรืือนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ปััจจุุบัันทั่่�วโลกให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุดและการ
เปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน ซึ่่�งในประเทศไทยนั้้น
� รััฐบาลได้้มีีการ
กำำ�หนดอนุุมััติิร่า่ งแผนปฏิิบัติ
ั ิการในปีี 2564 โดยมีีมติิให้้ลดและเลิิกใช้้พลาสติิก
สี่่�ประเภท และมีีเป้้าหมายนำำ�พลาสติิกเจ็็ดประเภทกลัับมาใช้้ประโยชน์์อย่่างน้้อย
ที่่�สุุด 50% ภายในปีี 2565 นอกจากนี้้� ไทยเบฟเชื่่�อมั่่�นว่่า การลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกด้้วยการบริิหารจััดการวััสดุุและบรรจุุภััณฑ์์ได้้อย่่างเหมาะสม
เป็็นโอกาสที่่�ดีีทางด้้านธุุรกิิจซึ่่�งจะช่่วยลดต้้นทุุนในการผลิิต ด้้วยเหตุุนี้้�
ไทยเบฟจึึงร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่ วนเสีี ยตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า รวมถึึงคู่่�ค้้า
ทางตรงและทางอ้้อม ผู้้�ประกอบการรายย่่อย และผู้้�บริิโภค เพื่่�อบริิหารจััดการ
และสร้้างคุุณค่่าให้้กัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคผ่่านระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
(Circular Economy)
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ไทยเบฟยึดมัน
ึ ถึงผลกระทบด้านสิง
่ ในหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน คำ�นง
่ แวดล้อมและสังคมทัง้ หมดทีเ่ กิดขึ้นจากบรรจุภัณฑ์ ตัง้ แต่
การออกแบบไปจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค
เพือ
่ ช่วยใหก
้ ารจัดการบรรจุภัณฑ์มคว
ี ามยัง่ ยืนมากขึ้น ไทยเบฟจึงมุง่ เน้นไปทีก
่ ารดำ�เนินงาน 5 เป้าหมาย ได้แก่:

การลดน้ำ�หนักและ
ปริมาณการใช้วัสดุ
บรรจุภัณฑ์

การเก็บกลับและ
การคัดแยกบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

การใช้ซ้ำ�
และการนำ�กลับมาใช้ใหม่

นวัตกรรม
เพื่อการจัดการบรรจุภัณฑ์
ที่ยง
่ั ยืน

ผสานความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการบริิหารจััดการ
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับนวััตกรรมและการออกแบบผลิิตภััณฑ์์
รวมถึึงการนำำ�วัสดุุ
ั บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคกลัับคืืนสู่่�กระบวนการ
โดยมีีการตั้้�งเป้้าหมายในการลดปริิมาณ การใช้้ซ้ำำ� และการนำำ�
กลัับมาใช้้ใหม่่

1.	การลดน้ำำ�หนัักและปริิมาณการใช้้วัส
ั ดุุบรรจุุภััณฑ์์
	ไทยเบฟทำำ �งานร่่วมกัั บพัั นธมิิตรทางธุุรกิิ จเพื่่� อพัั ฒนา

บรรจุุภัั ณฑ์์ ที่่�ใช้้ทรััพยากรธรรมชาติิน้้อยลงในขณะที่่�ยัง
ั คง
คุุณภาพและประสิิทธิิภาพในการใช้้งาน โดยภายในปีี 2573
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ใช้้สำำ�หรัับการผลิิต
กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียมลงให้้ได้้ 2,700 ตััน เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับ
ปีี 2563 โดยภายในปีีงบประมาณ 2564 ที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟ
ประสบความสำำ�เร็็จในการปรัับน้ำำ�หนัักของบรรจุุภััณฑ์์หลายชนิิด
ส่่งผลให้้สามารถลดการใช้้วััสดุุลงได้้มากกว่่า 407 ตััน

2.	การเก็็บกลัับและการคััดแยกบรรจุุภัณ
ั ฑ์์หลัังการบริิโภค
	การเก็็บกลัับและคััดแยกบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ถืือเป็็น

ส่่วนสำำ�คััญของการจััดการบรรจุุภััณฑ์์ในระบบหมุุนเวีียน โดย
ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล รัับซื้้�อบรรจุุภััณฑ์์บรรจุุภััณฑ์์หลััง
การบริิโภคของไทยเบฟจากพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจในท้้องถิ่่�น
ทั่่�วประเทศ และนำำ�มาคััดแยกที่่�โรงงานคััดแยกของบริิษััท
ซึ่่�งปััจจุุบัันวัสดุุ
ั บรรจุุภััณฑ์์ที่่�ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล รัับซื้้�อ
ได้้แก่่ ขวดแก้้ว เศษแก้้ว กระป๋๋องอะลููมิิเนีียม ขวด PET และ
กล่่องกระดาษลููกฟูู ก

3.	การใช้้ซ้ำำ�และการนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
	เพื่่� อให้้การจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคแบบหมุุนเวีียน
เป็็นไปอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพ ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล จะส่่ ง
บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคที่่�คััดแยกแล้้วไปยัังผู้้�ใช้้โดยตรง
เช่่น ผู้้�ผลิิตบรรจุุภััณฑ์์ หรืือผู้้�ที่่�ทำำ�ธุุรกิิจรีีไซเคิิลเพื่่�อนำำ�กลัับมา
ผลิิตเป็็นบรรจุุภััณฑ์์อีก
ี ครั้้�ง นอกจากนี้้� ยัังมีีการนำำ�แผ่่นพลาสติิก
ที่่�สามารถใช้้ซ้ำำ�ได้้มากกว่่า 50 ครั้้�งมาทดแทนถาดกระดาษ
แบบใช้้แล้้วทิ้้�งในกระบวนการขนส่่ ง

	ในช่่วงต้้นปีี 2564 ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล ได้้เปิิดศูนย์
ู รี์ ไี ซเคิิล

แห่่งใหม่่ในจัังหวััดนครราชสีีมาเพิ่่�มจากจุุดรัับซื้้�อที่่�มีอ
ี ยู่่�แล้้วกว่่า
30 แห่่ง และจากศููนย์รี์ ไี ซเคิิลที่่�เดิิมมีีอยู่่�แล้้วในจัังหวััดอยุุธยา
ศููนย์แ
์ ห่่งใหม่่นี้้เ� ป็็นส่วน
่ หนึ่่�งของแผนเชิิงกลยุุทธ์์เพื่่�อเสริิมสร้้าง

พื้้� นฐานของระบบการนำำ�บรรจุุภััณฑ์์กลัับมาใช้้ใหม่่ นอกจากนี้้�
ไทยเบฟยัังมีีแผนที่่�จะสร้้างศููนย์รี์ ไี ซเคิิลในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและ
ภาคใต้้ของประเทศไทยอีีกด้้วย

4.	นวััตกรรมเพื่่� อการจััดการบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืน
	ไทยเบฟก่่อตั้้�งบริิษัท
ั เบฟเทค จำำ�กัด
ั (BevTech) เพื่่�อเป็็นศูนย์
ู ค้้นคว้้
์
า

และวิิจัย
ั เพื่่� อพัั ฒนาบรรจุุภััณฑ์์ทางเลืือกที่่�ยั่่�งยืืน โดยเบฟเทค
ได้้พััฒนาอุุปกรณ์์เครื่่�องจัักรและหุ่่�นยนต์์เพื่่�อนำำ�ระบบอััตโนมััติิ
มาใช้้ในโรงงานของกลุ่่�มธุุรกิิจต่่าง ๆ มากขึ้้�นด้้วย เป้้าหมายคืือ
เพิ่่� มศัักยภาพในการแข่่งขัันให้้กัับกลุ่่�มธุุรกิิจ เพิ่่� มประสิิ ทธิิภาพ
และคุุณภาพในการผลิิต รวมถึึงเพิ่่�มความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ของพนัักงาน ลดความเสี่่�ยงในการขาดแคลนแรงงาน และที่่�สำำ�คััญ
คืือ ลดการเกิิดของเสีี ยและการใช้้พลัังงานที่่�อาจส่่ งผลกระทบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งในปีีที่่ผ่
� า่ นมา เบฟเทคประสบความสำำ�เร็็จในการ
พัั ฒนาระบบสายพานคััดขวดอััตโนมััติิ (รายละเอีียดเพิ่่� มเติิม
ในรายงานการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2561) และการนำำ�
ปััญญาประดิิษฐ์์ (Artificial Intelligence หรืือ AI) มาติิ ดตั้้�ง
ในระบบสายพานคััดขวด โดยประสานความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
ซีีเอ็็มเคแอล (CMKL) ซึ่่�งก่่อตั้้�งจากความร่่วมมืือระหว่่างสถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง กัับมหาวิิทยาลััย
Carnegie Mellon University (CMU) ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�
ระดัับโลกที่่� มีีชื่่�อเสีี ยงทางด้้านเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์ โดย
ไทยเบฟใช้้ระบบสายพานคัั ด ขวดเพื่่� อ ลดข้้อผิิ ด พลาดจาก
แรงงานคน ลดความเสีียหายของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�นำ�ำ กลัับมาใช้้ซ้ำำ�
และลดค่่าใช้้จ่่ายในกระบวนการผลิิต (รายละเอีียดเพิ่่� มเติิม
ในรายงานการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2562)

5.	ผสานความร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีี ย
	ไทยเบฟร่่วมมืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าเพื่่� อ

พัั ฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�อง นอกจากนี้้� ยัังทำำ�งาน
ร่่วมกัับสถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์และรีีไซเคิิลเพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม
(TIPMSE) ภายใต้้สภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย โดยมีีตััวแทน
จากคณะกรรมการบริิหารสถาบัันการจััดการบรรจุุภััณฑ์์และรีีไซเคิิล
เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม และไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล เข้้าร่่วมในการพัั ฒนา
หลัักการขยายความรัับผิิดชอบของผู้้�ผลิิต (Extended Producer
Responsibility หรืือ EPR) สำำ �หรัับประเทศไทย เพื่่� อเป็็นแนวทาง
ให้้ผู้้� ผ ลิิ ตคำำ �นึึงถึึ งผลกระทบทางสิ่่� งแวดล้้อมอย่่า งครบวงจร
โดยร่่วมกัับคณะทำำ�งานซึ่่�งประกอบด้้วยนัักวิิชาการและหน่่วยงาน
ภาคเอกชนต่่าง ๆ
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บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน

2564 ภารกิจสำ�คัญ

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

โครงการเก็็บกลัับ-รีีไซเคิิล
เพื่่�อสร้้างเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับการจััดการบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภค ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล ได้้ริิเริ่่ม
� โครงการเก็็บกลัับ
-รีีไซเคิิล (Bring Back-Recycle) ขึ้้�นในปีี 2564 และจััดกิิจกรรม
รููปแบบต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ผู้้�ใช้้ปลายทางมีีส่่วนร่ว่ มในการคััดแยก
ขยะ นำำ�ไปสู่่�การจััดการบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคอย่่างยั่่�งยืืน โดย
เริ่่ม
� รณรงค์์จากภายในองค์์กร ให้้พนัักงานคััดแยกบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภคที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้ และนำำ�มาบริิจาคเพื่่�อ
เปลี่่�ยนเป็็นเงิินสมทบเข้้ากองทุุนพนัักงานไทยเบฟ…เพื่่�อนช่่วยเพื่่�อน
ซึ่่�งต่่อมาได้้มีีการขยายโครงการไปยัังสำำ�นัักงานอื่่�น ๆ รวมแล้้วกว่่า
17 แห่่งในกรุุงเทพฯ นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน
OK Recycle ใช้้กลไกการจัับคู่่�อุุปสงค์์และอุุปทานเพื่่� อเชื่่�อมโยง
ผู้้�ซื้้อ
� และผู้้�ขาย (ผู้้�ที่่�ทำ�ธุุ
ำ รกิิจรีีไซเคิิล) ซึ่่�งแอปพลิิเคชัันดัังกล่่าว
ยัังสามารถบัันทึึกข้้อมููลกิิ จกรรมการรีีไซเคิิลและข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�น ๆ ของผู้้�ใช้้งานได้้อย่่างเป็็นระบบ
นอกจากนี้้� ในช่่วงปลายเดืือนมีีนาคม 2564 ภายในงาน “Water
Festival Thailand 2021” ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล ได้้ร่่วมกัับ
พัันธมิิตรจััดกิิจกรรม “ชุุมชนพอเพีียง ยั่่�งยืืน เพื่่�อโลก” ซึ่่�งเป็็น
การริิเริ่่ม
� ยืืนผ่่านการแยกขยะในระดัับชุุมชน
� ปลููกฝัังรีีไซเคิิลที่่�ยั่่ง
โดยแนวคิิดการจััดกิิจกรรมพััฒนาชุุมชนในพื้้�นที่่�นำ�ร่
ำ อ
่ ง 4 แห่่ง
ใน 4 จัังหวััด
และเพื่่� อ ให้้ผู้้� บริิโภคของไทยเบฟสามารถจััด การบรรจุุภัั ณฑ์์
หลัังการบริิโภคได้้อย่่างยั่่�งยืืน ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล ได้้สร้้างฐาน
ข้้อมููลจุุดรัับวััสดุุรีไี ซเคิิลที่่�เว็็บไซต์์ www.bringbackrecycle.com/
recycling ซึ่่�งฐานข้้อมููลดัังกล่่าวเกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่าง
โครงการเก็็บกลัับ-รีีไซเคิิล กัับพัันธมิิตร ได้้แก่่ โครงการ “วน” (WON),
Precious Plastic Bangkok, เฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� ไทยแลนด์์
และหน่่วยงานภาครััฐทั่่�วประเทศ และไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล ยัังเข้้าร่่วม
รณรงค์์การรีีไซเคิิลในระดัับประเทศ นำำ�โดยกระทรวงทรััพยากร
ธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม และบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจแคน จำำ�กัด
ั
ซึ่่�งเป็็นหนึ่่�งในคู่่�ค้้ากระป๋๋องอะลููมิิเนีียมรายใหญ่่ของไทยเบฟ
เพื่่�อเก็็บกลัับกระป๋๋องอะลููมิเิ นีียมหลัังการบริิโภคจากจุุดรัับภายใน
ห้้างบิ๊๊ก
� ซีีซึ่่ง� เป็็นหนึ่่�งในห้้างค้้าปลีีกรายใหญ่่ของประเทศไทย ส่่งผลให้้
ปััจจุุบัันในฐานข้้อมููลนี้้�มีีจุุดรับ
ั วััสดุุรีไี ซเคิิลมากถึึง 860 จุุด

รองรัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคที่่�สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ได้้หลายชนิิด ได้้แก่่ ขวดพลาสติิก PET ฝาขวดพลาสติิก HDPE
กระป๋๋องอะลููมิเิ นีียม และพลาสติิกแบบยืืดได้้ เช่่น ถุุงพลาสติิกและ
ฟิิล์์มที่่�ทำำ�จากพลาสติิกประเภท LDPE โดยผู้้�บริิโภคยัังสามารถ
เข้้าถึึงฐานข้้อมููลดัังกล่่าวผ่่านรหััส QR CODE ที่่�อยู่่�บนบรรจุุภััณฑ์์
ตราช้้างได้้อีีกด้้วย

IOS

Android

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

95

โครงการสำำ�คััญ
การสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากวััสดุุรีไี ซเคิิล
การสร้้างความต้้องการหรืืออุุปทานให้้กัับบรรจุุภััณฑ์์หลัังการ
บริิโภคเป็็นตัวขั
ั บ
ั เคลื่่�อนหลัักที่่�ส่่งเสริิมให้้เกิิดการจััดการบรรจุุภััณฑ์์
ที่่�ยั่่�งยืืนภายใต้้โมเดลเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และแม้้ว่่าในปััจจุุบััน
อย.ไทยจะยัังไม่่ไ ด้้มีี การอนุุญาตให้้ใช้้วััสดุุ PET รีีไซเคิิ ลใน
บรรจุุภััณฑ์์อาหาร ไทยเบฟยัังเล็็งเห็็นโอกาสในการนำำ� PET รีีไซเคิิล
หรืือ rPET มาใช้้งานในด้้านอื่่�น ๆ เช่่น การผลิิตสิ่่�งทอ ซึ่่�งเป็็นอีก
ี หนึ่่�ง
ทางเลืือกในการสร้้างมููลค่่าให้้กัับขวดพลาสติิก PET หลัังการบริิโภค
และส่่ งเสริิมการรีีไซเคิิล PET ที่่�ยั่่�งยืืนผ่่านกระบวนการที่่�เรีียกว่่า
การอััพไซเคิิล (upcycle) โดยหนึ่่�งในโครงการที่่�ไทยเบฟมีีการผลัักดััน
ในช่่วงสองปีีที่่�ผ่่านมาคืือ การนำำ�ขวดพลาสติิก PET หลัังการบริิโภคกว่่า 15.2 ล้้านขวดไปผลิิตเป็็นผ้้าห่่ม rPET จำำ�นวน 400,000 ผืืน เพื่่�อนำำ�ไป
บริิจาคให้้ประชาชนในพื้้�นที่่�ประสบภััยหนาว ภายใต้้โครงการ “ไทยเบฟ… ร่่วมใจต้้านภััยหนาว” ซึ่่�งเป็็นโครงการที่่�ดำ�ำ เนิินมาอย่่างต่่อเนื่่�องถึึง 22 ปีี
และในปีี 2564 นัับเป็็นปีที่่
ี �สองติิดต่่อกัันที่่�ไทยเบฟใช้้ rPET ในการผลิิตผ้้าห่่มเหล่่านี้้� โดยภายใต้้ความคิิดริเิ ริ่่ม
� นี้้� ไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จ
ในการสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับคุุณค่่าของบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค ซึ่่�งนอกจากผ้้าห่่มแล้้ว ไทยเบฟยัังช่่วยกระตุ้้�นความต้้องการวััสดุุ
หลัังการบริิโภคเหล่่านี้้�ผ่า่ นโครงการความร่่วมมืือต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้มีีการใช้้ rPET ในผลิิตภััณฑ์์สิ่่�งทออื่่�น ๆ อีีก เช่่น ของที่่�ระลึึกถุุงผ้้าในงาน
Thailand Sustainability Expo และเสื้้�อฟุุตบอลที่่�ผลิิตให้้กัับทีีมบุุรีีรัม
ั ย์์ยูไู นเต็็ด

ระบบรวบรวมข้้อมููลของเหลืือทิ้้�ง (WIN)
ไทยเบฟใช้้หลัักการเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเป็็นแนวทางการจััดการของเสีีย และมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบของของเสีียมีีต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม
ซึ่่�ง Waste Inventory หรืือ WIN คืือฐานข้้อมููลแสดงของเหลืือทิ้้�งจากการเก็็บวััสดุุคงคลัังและสิินค้้าคงคลััง ได้้ถููกคิิดค้้นขึ้้�นเพื่่�อรวบรวม
ปริิมาณของเสีียทั้้�งหมดในกลุ่่�มไทยเบฟ ระบบใช้้วิิธีก
ี ารคำำ�นวณสต็็อกคงเหลืือและปริิมาณของเสีียตามข้้อมููล "สต็็อกเข้้า" (Stock-in) และ
"สต็็อกออก" (Stock-out) โดยการใช้้ WIN ช่่วยให้้ผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีียของไทยเบฟสามารถเห็็นภาพวงจรของเสีียทั้้�งหมดในแพลตฟอร์์มเดีียว
และช่่วยให้้สามารถจััดสรรทรััพยากร R&D ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อส่่งเสริิมการแปลงของเสีียเป็็นมูล
ู ค่่าผ่่านนวััตกรรมต่่าง ๆ เช่่น ครีีมทามืือ
ที่่�มีส่
ี ่วนผสมของสารสกััดจากใบชาคงเหลืือจากกระบวนการผลิิต ชิ้้น
� งานศิิลปะจากฉลากเครื่่�องดื่่�มที่่�ออกมาจากกระบวนการล้้างขวดหลัังการ
บริิโภค รวมถึึงวััสดุุอิฐ
ิ มวลเบาสัั งเคราะห์์หรืือ Green Rock ที่่�ได้้ถููกพัั ฒนาและวิิจัย
ั มาจากของเสีี ยที่่�เกิิดจากเตาเผาพลัังงานความร้้อน
ผ่่านความร่่วมมืือกัับสำำ�นัักงานพััฒนาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งชาติิ (NSTDA) และศููนย์เ์ ทคโนโลยีีโลหะและวััสดุุแห่่งชาติิ (MTEC)

โครงการ Bring Back Home
ในปีี 2563 ไทยเบฟได้้เชิิญชวนตััวแทนจำำ�หน่่าย (เอเย่่นต์)์ เข้้าร่่วมโครงการ Bring Back Home เพื่่�อร่่วมเป็็นศูนย์
ู ก
์ ลางในการรวบรวมบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภค ซึ่่�งในรููปแบบการรัับคืืนบรรจุุภััณฑ์์นี้้� ตััวแทนจำำ�หน่่ายทำำ�หน้้าที่่�เป็็นผู้้�เก็็บรวบรวมบรรจุุภััณฑ์์จากร้้านค้้าปลีีกและร้้านอาหาร
ผ่่านระบบขนส่่งเที่่�ยวกลัับหรืือ backhaul ซึ่่�งโครงการนี้้�ช่ว่ ยเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้เชื้้�อเพลิิง และช่่วยให้้ไทยเบฟสามารถเก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์
หลัังการบริิโภคได้้โดยตรงจากลููกค้้า โดยไทยเบฟได้้เก็็บกลัับบรรจุุภััณฑ์์ผ่า่ นโครงการนี้้�ไปแล้้วกว่่า 148 ตัันนัับตั้้�งแต่่ริเิ ริ่่ม
� โครงการ

โรงงานผู้ผลิต

รถขนส่งเที�ยวกลับ
ศูนย์รับซื�อบรรจุภัณฑ์

ตัวแทนจำหน่าย

ร้านค้าปลีก/ร้านอาหาร

ผู้ขายรายย่อย
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บรรจุภัณฑ์และเศรษฐกิจหมุนเวียน

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

เคเอฟซีีกรีีนสโตร์์
ไทยเบฟได้้ริิเริ่่ม
� ดำำ�เนิินการเพื่่�อยุุติิการใช้้พลาสติิกแบบครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
(single-use plastic) โดยวางเป้้าหมายเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับแผนงาน
ระดัับชาติิของประเทศไทยในการยุุติิการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียว
ทิ้้ง
ี �ำ หนัักเบา
� ภายในปีี 2565 ซึ่่�งรวมถึึงถุุงพลาสติิก ถ้้วยพลาสติิกที่่�มีน้ำ
และหลอดพลาสติิก บริิษััท เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กััด ภายใต้้
กลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) จัับมืือกัับ
เคเอฟซีี ประเทศไทย โดยบริิษััท ยััม เรสเทอรองตส์์ อิินเตอร์์เนชั่่�นแนล
(ประเทศไทย) จำำ�กััด เปิิดตััวเคเอฟซีีกรีีนสโตร์์ (KFC Green Store)
2 สาขา บนถนนวิิภาวดีีรังั สิิ ตและจัังหวััดนครราชสีี มา เพื่่� อสื่่� อสาร
รณรงค์์ให้้ลููกค้้าที่่�มาใช้้บริิการได้้มีีส่่วนร่ว่ มช่่วยกัันดูแ
ู ลโลก สอดคล้้อง
กัับหลัักการของเคเอฟซีีที่่�ยึดมั่่
ึ นทำ
ู ต้้องมาโดยตลอด (Done the Right Way) ผ่่านแนวปฏิิบัติ
ั ทุุ
ิ กด้้าน ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกวััตถุุดิิบ
� ำ�ในสิ่่�งที่่�ถูก
ที่่�มีีคุุณภาพ การปรุุงอาหารที่่�สะอาดและสดใหม่่ และมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะร่่วมดููแลโลก ซึ่่�งเป็็นที่่�มาของคอนเซ็็ปต์์ “KFC Fast Good” มุ่่�งมั่่�น
ทำำ�สิ่่�งที่่�ดีแ
ี ละยั่่�งยืืนให้้กัับโลก ดัังนั้้�น เคเอฟซีี ประเทศไทย จึึงริิเริ่่ม
� โครงการเคเอฟซีีกรีีนสโตร์์ให้้เป็็นต้้นแบบในการร่่วมอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมและ
สัังคมสู่่�ความยั่่�งยืืนในประเทศไทย
โดยเคเอฟซีีกรีีนสโตร์์ทั้้�ง 2 สาขา เน้้นการสื่่�อสารรณรงค์์ให้้ลููกค้้าร่่วมกัันช่ว่ ยโลก ด้้วยการลดการใช้้พลาสติิก โดยทำำ�การเปลี่่�ยนแพกเกจจิ้้ง�
เป็็นวัสดุุที่่
ั
�ลดการใช้้พลาสติิกจากเดิิมลงมาให้้มากที่่�สุุด อาทิิ มีีดและส้้อมพลาสติิก ซึ่่�งสามารถช่่วยลดการใช้้พลาสติิกได้้มากถึึง 20% ขณะที่่�
แก้้วน้ำำ�กระดาษเปลี่่�ยนฟิิล์ม
์ เคลืือบด้้านในก็็ช่ว่ ยลดการใช้้พลาสติิกด้้วยเช่่นกัน
ั ส่่วนหลอดดื่่�มจากวััสดุุ PLA (Biodegradable) ย่่อยสลายตััวได้้
ทางชีีวภาพ ถ้้วยซอสเปลี่่�ยนเป็็นถ้้วยกระดาษ และถุุงพลาสติิกเพิ่่�มความหนามากขึ้้�นให้้สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�ได้้ นอกจากนี้้� ตััวอาคารยัังได้้มีี
การติิดตั้้�ง Solar Rooftop เพื่่�อให้้สามารถนำำ�พลัังงานจากแสงอาทิิตย์์มาใช้้ภายในร้้าน ช่่วยลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าโดยรวมได้้มากถึึง 20%
ขณะเดีียวกัันได้้มีีการติิ ดตั้้� งระบบกรองอากาศให้้บริิสุุทธิ์์�ก่่อนปล่่อยออกสู่่�ภายนอกอาคารอีีกด้้วย ปััจจุุบัันยัังได้้ร่่วมมืือกัั บบริิษััท IRPC
ซึ่่�งนอกจากจะสื่่�อสารรณรงค์์ให้้ลููกค้้าแยกขยะพลาสติิกที่่�สามารถนำำ�ไปรีีไซเคิิลได้้ (มีีด ส้้อม ช้้อน และถ้้วยใส่่มัน
ั บด) แล้้ว ยัังได้้นำำ�วัสดุุดั
ั
ง
ั กล่่าว
กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่� อให้้สามารถนำำ�เม็็ดพลาสติิกไปผลิิตเป็็นสิินค้้าประเภทอื่่�น ๆ ต่่อไป ประสบการณ์์ใหม่่ เคเอฟซีีกรีีนสโตร์์
สาขาแรกนี้้� มุ่่�งหวัังที่่�จะเห็็นลูก
ู ค้้าร่่วมมืือร่่วมใจกัันแยกขยะให้้ถููกประเภทหลัังการบริิโภค เพื่่� อนำำ�ไปกำำ�จัด
ั หรืือไปสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล
ได้้อย่่างถููกต้้องเหมาะสม สอดคล้้องกัับหลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนที่่�แท้้จริิง

น้ำำ�ดื่่�มกระป๋๋องคริิสตััล
คริิสตััล หนึ่่�งในแบรนด์์น้ำ�ดื่่
ำ ม
� ชั้้�นนำ�ำ ของประเทศไทย ได้้เปิิดตัวั
Crystal CAN น้ำำ�ดื่่�มคุุณภาพที่่� บรรจุุในกระป๋๋องอะลููมิิเนีียม
ผลิิตภัั ณฑ์์นี้้�เป็็นความร่่วมมืือระหว่่างกลุ่่�มไทยเบฟและคู่่�ค้้า
บรรจุุภััณฑ์์อะลููมิเิ นีียมรายสำำ�คัญ
ั โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างระบบ
การจััดการบรรจุุภััณฑ์์แบบหมุุนเวีียน และสร้้างความตระหนััก
ในหมู่่�ผู้้�บริิโภคเกี่่�ยวกัับผลกระทบของบรรจุุภััณฑ์์ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
กระป๋๋อ งอะลููมิิเ นีี ยมสามารถนำำ � กลัั บมาใช้้ใหม่่ ได้้ 100% และ
เป็็นอีก
ี หนึ่่�งบรรจุุภััณฑ์์ทางเลืือกของน้ำำ�ดื่่ม
� นอกเหนืือจากการใช้้
ขวดพลาสติิก PET โดยการใช้้วััสดุุอะลููมิเิ นีียมที่่�มาจากการรีีไซเคิิลสามารถช่่วยลดพลัังงานที่่�ใช้้ในการผลิิตกระป๋๋องได้้มากถึึง 95 เปอร์์เซ็็นต์์
เมื่่�อเทีียบกัับการใช้้แร่่อะลููมิเิ นีียมใหม่่ ซึ่่�งความคิิดริเิ ริ่่ม
ั ภายใต้้แนวคิิด “Crystal CARE”
� นี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนของคริิสตัล
ซึ่่�งเน้้นย้ำำ�ถึึงความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม

เครื่่�องเปิิดฝาและตััดฝาขวดอะลููมิเิ นีียม
ขวดแก้้วที่่�ใช้้ฝาเกลีียวถืือเป็็นบรรจุุภััณฑ์์หลัักของไทยเบฟที่่�ถูก
ู นำำ�กลัับมาใช้้ในกระบวนการผลิิตมากกว่่า 1.2 ล้้านขวดต่่อปีี ดัังนั้้�น เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการคััดแยกขวดแก้้วเพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ� และนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจเพื่่�อพััฒนาเครื่่�องจัักร
ที่่�ใช้้ในการคลายเกลีียวฝาอะลููมิเิ นีียมและห่่วงรอบคอขวดออกจากบรรจุุภััณฑ์์ขวดแก้้วหลัังการบริิโภค โดยเครื่่�องจัักรดัังกล่่าวเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของสายพานการคััดแยกขวด และสามารถถอดฝาออกจากขวดได้้มากถึึง 15,000 ใบต่่อชั่่�วโมง

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสัยทัศน์ PASSION 2025
ที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะนำำ�หลัักเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนเข้้ามาใช้้ในการบริิหารจััดการบรรจุุภััณฑ์์และของเสีีย โดยมุ่่�งเน้้นที่่�ระบบ
การเก็็บกลัับและคััดแยก การวิิจัย
ั และพััฒนาวััสดุุ รวมถึึงความร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าและผู้้�มีส่
ี วน
่ ได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย ซึ่่�งช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
ห่่วงโซ่่อุุปทานของไทยเบฟ ส่่งผลให้้เกิิดการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและส่่งเสริิมการก้้าวไปสู่่�การเป็็นผู้้นำ
� �ด้้
ำ านการจััดการบรรจุุภััณฑ์์อย่่างยั่่�งยืืน
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ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ไทยเบฟประสบความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินงานสอดคล้้องกัับเป้้าหมายในระดัับขององค์์กรที่่�ต้้องการจะลดผลกระทบจากบรรจุุภััณฑ์์ต่อ
่ สิ่่�งแวดล้้อม

นำำ�ขวดแก้้ว จำำ�นวน

1,277 ล้้านขวด กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ
และนำำ�เศษแก้้ว กลัับมาใช้้ใหม่่

207,688 ตััน
คิิดเป็็น 82%* ของปริิมาณ

ผลิิตภััณฑ์์ที่่บ
� ริิษัท
ั จำำ�หน่่ายในประเทศไทย**

รีีไซเคิิลกล่่องกระดาษลููกฟูู ก

103,789.96 ตััน
คิิดเป็็น 166%

ของบรรจุุภััณฑ์์กระดาษที่่�บริิษัท
ั
ใช้้ในประเทศไทย

รีีไซเคิิลกระป๋๋องอะลููมิิเนีียม

1,803 ตััน
คิิดเป็็น 30%*

ของปริิมาณผลิิตภััณฑ์์
ที่่�บริิษัท
ั จำำ�หน่่ายในประเทศไทย

รีีไซเคิิลขวด PET

3,188.49 ตััน
คิิดเป็็น 10%*
จำำ�นวน

ของปริิมาณผลิิตภััณฑ์์
ที่่�บริิษัท
ั จำำ�หน่่ายในประเทศไทย

*คำ�นวนจากยอดขายโดยเทียบจากน้ำ�หนักของบรรจุภัณฑ์
**ได้แก่ ขวดแก้วทีใ่ ช้บรรจุผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดืม
่ สุรา เบียร์ และเครือ
่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ ที่สามารถนำ�กลับคืนมาเพือ
่ ใช้ซ้ำ�หรือใช้ใหม่ได้ (returnable glass bottles)

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
ไทยเบฟได้้วางมาตรการรัับมืือโควิิด-19 ในสถานที่่�จัด
ั การบรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภคทุุกแห่่ง เพื่่�อให้้มั่่�นใจในสุุขอนามััยและความปลอดภััย
ของพนัักงาน ตลอดจนพัันธมิิตรตลอดห่่วงโซ่่อุุปทาน นอกจากนี้้� ได้้จััดให้้มีีการทำำ�ความสะอาดบริิเวณพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงาน โดยใช้้น้ำำ�ยาฆ่่าเชื้้�อ
ที่่�ผ่า่ นการอนุุมััติิจากกรมอนามััยอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน
ด้วยความมงุ่ มัน
่ ทีจ่ ะนำ�หลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาใชใ้ นการระบบการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคและ
ของเสีย ไทยเบฟจึงได้นำ�แนวคิด 3Rs มาปรับใช้ คือ ลดการใช้ นำ�กลับมาใช้ซ้ำ� และนำ�กลับมาใชใ้ หม่ (Reduce, Reuse
and Recycle) และเน้นการพัฒนานวัตกรรม ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนขององค์การสหประชาชาติดง
ั ต่อไปนี้
เป้าหมายที่ 12: สรา้ งรูปแบบการผลิตและการบริโภคทีย
่ ง่ั ยืน โดยมุง่ หวังทีจ
่ ะลดการเกิดของเสียผ่านการลดปริมาณ
การใช้ซ้ำ� และการนำ�กลับมาใชใ้ หม่ ภายในปี 2573 (ตัวชี้วด
ั 12.5)

ก้าวสู่ปี 2568
เป้าหมายในปี 2568
เก็บกลับบรรจุภัณฑ์แก้วและกระดาษ เทียบเท่าปริมาณที่ใช้
หรือจำ�หน่ายในประเทศไทย 100% เพื่อนำ�กลับมาใช้ซ้ำ�หรือ
นำ�กลับมาใช้ใหม่

100% ของบรรจุภัณฑ์หลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นวสดุ
ั
ที่นำ�กลับมาใช้ซ้ำ� นำ�กลับมาใช้ใหม่ หรือย่อยสลายได้

เป้าหมายในปี 2573
เก็บกลับขวด PET และกระป๋องอะลูมิเนียม 100%
เทียบเท่าปริมาณที่จ�ำ หน่ายในประเทศไทย
ลดปริมาณวัสดุที่ใช้ในการผลิตกระป๋องอะลูมิเนียมลง

2,700 ตัน (ปีฐาน 2563)

ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั่่�วโลกต่่างยอมรัับว่่า การสููญเสีี ยความหลากหลายทางชีีวภาพเป็็นหนึ่่�งใน
ผลกระทบร้้ายแรงที่่�เกิิดจากการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิอ
ิ ากาศ เพื่่�อร่่วมฟื้้�นฟูู
ระบบนิิเวศและลดผลกระทบต่่อความสมดุุลทางสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ต้้องพึ่่�งพาอาศััยกััน
ไทยเบฟเข้้าใจดีีว่า่ ความหลากหลายทางชีีวภาพเป็็นสาระสำำ �คััญและมุ่่�งมั่่�นที่่�จะ
กำำ�หนดแนวทางการดำำ�เนิินงานในทุุกพื้้�นที่่�ให้้ส่่งผลกระทบด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพสุุทธิิเชิิงบวก ในฐานะที่่�เป็็นสำำ�นัักงานใหญ่่และธุุรกิิจหลัักในเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ บริิษััทในกลุ่่�มไทยเบฟหลายแห่่งตั้้� งอยู่่�ในพื้้� นที่่�บริิเวณ
อิินโด-เบอร์์มาที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั ด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ ทำำ�ให้้ไทยเบฟ
จำำ�เป็็นต้้องดำำ�เนิินการเชิิงรุุกในทุุกพื้้�นที่่� ปีี 2564 จึึงเป็็นปีแ
ี รกที่่�ไทยเบฟเริ่่ม
� ใช้้
แผนปฏิิบัติ
ั ิการด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ โดยจััดระบบการคััดกรอง
การดำำ�เนิินงานทุุกแห่่งทั่่�วโลก เพื่่� อตรวจสอบผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อความ
หลากหลายทางชีีวภาพ
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นโยบายและกลยุุทธ์์
ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้ประกาศเจตจำำ�นงด้้านการจััดการความ
หลากหลายทางชีีวภาพสองประการ คืือ
•

 ่งเสริิมให้้เกิิดผลกระทบด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพ
ส่
สุุทธิิเชิิงบวกภายในปีี 2573

•

 ายในปีี 2573 การดำำ�เนิินงานของไทยเบฟจะไม่่ก่่อให้้เกิิด
ภ
ผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้

ความมุ่่�งมั่่�นทั้้ง
� สองประการนี้้�ขยายไปถึึงห่่วงโซ่่อุุปทาน โดยไทยเบฟ
มีีนโยบายว่่าให้้ทั้้�งคู่่�ค้้าทางตรงและทางอ้้อมหลีีกเลี่่�ยงไม่่ก่่อให้้เกิิด
ผลกระทบเชิิงลบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ไทยเบฟร่่วมมืือ
กัับพัันธมิิตร เช่่น คู่่�ค้้า องค์์การที่่�ไม่่แสวงผลกำำ�ไร (NGO) และชุุมชน
และจะทำำ�งานอย่่างต่่อเนื่่�องในระยะยาวเพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�สอดคล้้องตามหลัักมาตรฐานสากลที่่�จะหยุุดยั้้�งการสููญเสีีย
ธรรมชาติิภายในปีี 2573

ความมุ่่�งมั่่�นของไทยเบฟที่่�ไม่่ก่่อให้้เกิิดผลกระทบต่่อพื้้�นที่่�ป่า่ ไม้้มา
พร้้อมกัับมาตรการที่่�เข้้มงวดและกลไกเพื่่�อติิดตามว่่ามีีการปฏิิบัติ
ั ิตาม
ตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อุุปทาน คู่่�ค้้าจะต้้องยึึดมั่่น
่ ให้้เกิิดผลกระทบ
� ในการ “ไม่่ก่อ
ต่่ อ พื้้� นที่่� ป่่า ไม้้” ตามแนวทางปฏิิ บััติิ สำำ�หรัับ คู่่�ค้้าของไทยเบฟ และ
บริิษััทยัังร่่วมมืือกัับคู่่�ค้้าในการทวนสอบความคืืบหน้้าตามความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ ทั้้�งนี้้� ไทยเบฟมุ่่�งเน้้นไปที่่�คู่่�ค้้าและกระบวนการจััดซื้้อ
� เป็็นหลััก
เนื่่�องจากไทยเบฟมีีความเสี่่� ยงต่่ อการตััดไม้้ทำำ�ลายป่่าภายในการ
ดำำ�เนิินงานโดยตรงของบริิษััทน้้อยมาก
ไทยเบฟได้้กำำ�หนดการบรรเทาผลกระทบตามลำำ�ดับ
ั ชั้้�นไว้้เป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ของนโยบายบริิษััท (หลีีกเลี่่�ยง ลดผลกระทบ ฟื้้�นฟูู และชดเชย) ในการ
บริิหารจััดการความเสี่่�ยงด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับโรงงานผลิิต

การหลีีกเลี่่�ยง
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะใช้้มาตรการหลีีกเลี่่�ยง เช่่น มาตรการ
'เปลี่่�ยนแบบ' ที่่�มีีผลกระทบหรืือความเสี่่�ยง เพื่่�อลดผลกระทบ
ที่่�คาดว่่าอาจจะเกิิดขึ้้�นต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ ไทยเบฟ
จะใช้้เกณฑ์์การออกแบบเพื่่�อประเมิินการพััฒนาโครงสร้้างพื้้�นฐาน
ทั้้�งหมด และพิิจารณาทางเลืือกอื่่�นเมื่่�อมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลกระทบ
ต่่ อความหลากหลายทางชีีวภ าพ แนวปฏิิ บัั ติิที่่� ดีี ที่่� สุุด ในการ
หลีีกเลี่่�ยงประกอบด้้วย:
•

 ลีีกเลี่่�ยงการพััฒนาในพื้้�นที่่ที่่
ห
� ไ� ด้้รัับการยอมรัับในระดัับประเทศ
หรืือระดัับสากลว่่ามีีความหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คััญ
ซึ่่�งรวมถึึง:
•	แหล่่งมรดกโลกของ UNESCO
•	พื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�ที่่�ระบุุไว้้ในรายการพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ�แรมซาร์์
•	พื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�ใน UNESCO Man and the Biosphere (MAB)
•	พื้้�นที่่�ที่่�มีคว
ี ามหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั
•	พื้้�นที่่� Alliance for Zero Extinction (AZE)
•	พื้้�นที่่�คุ้ม
�้ ครองที่่�อยู่่�ใน IUCN หมวดหมู่่� I-IV

•

 ายสิ่่� งก่่อสร้้างของโครงการออกจากพื้้� นที่่�ที่่�มีีความ
ย้้
หลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั เมื่่�อเป็็นไปได้้
•	หลีีกเลี่่�ยงการทำำ�ลายพื้้�นที่่�ป่า่ เพื่่�อพััฒนาโครงการ

การลดผลกระทบ
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดผลกระทบต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
โดยการควบคุุมหรืือจำำ�กััดผลกระทบที่่�มาจากการพััฒนาหรืือ
การดำำ�เนิินการ โรงงานที่่�มีก
ี ารปล่่อยน้ำำ�จากการดำำ�เนิินงาน จะต้้อง
ปฏิิบััติิตามกฎหมายท้้องถิ่่�น เพื่่� อหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบต่่อความ
หลากหลายทางชีีวภาพ เช่่นเดีียวกัันทุุกหน่่วยปฏิิบััติิการต้้องใช้้
มาตรการที่่�เหมาะสมเพื่่� อจำำ�กััดเสีี ยงให้้ต่ำำ �ที่่�สุุดเท่่าที่่�เป็็นไปได้้
อย่่างสมเหตุุสมผล (As Low As Reasonably Possible: ALARP)
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในการปกป้้องพนัักงานและสภาพแวดล้้อม
ทางธรรมชาติิโดยรอบโรงงาน

หลีีกเลี่่�ยง
ลดผลกระทบ
ฟื้้�นฟูู
ชดเชย

การฟื้้�นฟูู
ไทยเบฟพยายามที่่�จะฟื้้�นฟูู พื้้�นที่่�ที่่�ไม่่สามารถหลีีกเลี่่�ยงผลกระทบได้้
ในกรณีีที่่�มีก
ี ารพััฒนาบนพื้้�นที่่�ที่่�อยู่่�บริิเวณป่่าเสื่่�อมโทรม ไทยเบฟตั้้�งใจ
ที่่�จะฟื้้�นฟููพื้้นที่่
� ดั
� งั กล่่าวให้้มีีคุุณภาพดีีขึ้้น
� เพื่่�อให้้บริิษัท
ั สามารถมีีส่วนร่
่ ว่ ม
ในเชิิงบวกต่่อภููมิทั
ิ ัศน์์และสิ่่�งแวดล้้อมในท้้องถิ่่�น

การชดเชย
ไทยเบฟพยายามประเมิินความต้้องการและความเป็็นไปได้้ที่่�จะไม่่ให้้มีี
การสููญเสีียความหลากหลายทางชีีวภาพสุุทธิิที่่�โรงงานผลิิต ผ่่าน
มาตรการชดเชย มาตรการดัังกล่่าวจะได้้รัับการพััฒนาให้้สอดคล้้องกัับ
แนวปฏิิบัติ
ั ิที่่�ดีที่่
ี �สุุดระดัับสากล เช่่น หลัักการชดเชยความหลากหลาย
ทางชีีวภาพที่่�พััฒนาโดยโครงการชดเชยความหลากหลายทางชีีวภาพ
และธุุรกิิจ (Business and Biodiversity Offsets Program: BBOP)
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ความหลากหลายทางชีวภาพ

2564 ภารกิจสำ�คัญ

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

การประเมิินแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและชนิิดพัันธุ์์�ที่่�สำำ�คััญ
ไทยเบฟเริ่่ม
� ศึึกษาผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�นต่่อความหลากหลายทาง
ชีีวภาพ โดยเริ่่ม
� ศึึกษาจากสถานที่่�ปฏิิบััติิการของบริิษััทก่่อน
ในปีี 2564 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการคััดกรองพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิการทุุกแห่่ง
เพื่่�อระบุุพื้้�นที่่�ที่่�มีคว
ี ามสำำ�คัญ
ั สำำ�หรัับการศึึกษาเพิ่่�มเติิม โดยใช้้
แผนที่่�ดาวเทีียมในการประเมิินระยะห่่างระหว่่างพื้้� นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิการ
ของไทยเบฟ กัับพื้้�นที่่�ที่่�มีคว
ี ามหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั และ
เป็็นที่่ย
� อมรัับในระดัับนานาชาติิ (Key Biodiversity Areas: KBAs)
การแบ่่งประเภทความเสี่่�ยงถููกกำำ�หนดตามระยะห่่างว่่า 0 กม.
เป็็นความเสี่่�ยงสููงมาก 0 ถึึง 2 กม. เป็็นความเสี่่�ยงสููง 2 ถึึง 5 กม.
เป็็นความเสี่่�ยงปานกลาง และมากกว่่า 5 กม. เป็็นความเสี่่�ยงต่ำำ�
โดยไทยเบฟได้้ใช้้โปรแกรม Integrated Biodiversity Assessment
Tool หรืือ IBAT ซึ่่�งเป็็นฐานข้้อมููลที่่�ทั่่�วโลกยอมรัับ เพื่่�อกำำ�หนด
พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการที่่�ตั้้�งอยู่่�ใกล้้เคีียงกัับพื้้�นที่่�ที่่�มีีความหลากหลาย
ทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั หากพื้้�นที่่�นั้้น
� อยู่่�ในรััศมีี 5 กม.
นอกจากการใช้้โปรแกรม IBAT แล้้ว ไทยเบฟยัังดำำ�เนิินการคััดกรอง
ชนิิดพัันธุ์์�เพื่่�อระบุุพื้้�นที่่�ที่่�อาจเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยของชนิิดพัันธุ์์�
ที่่�สำำ�คัญ
ั การคััดกรองสำำ�คัญ
ั มากกัับการลดความเสี่่�ยงของพื้้�นที่่�
ปฏิิบัติ
ั ิการของไทยเบฟต่่อผลกระทบเชิิงลบด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ และความเสีียหายต่่อสิ่่�งแวดล้้อม การตรวจคััดกรอง
เกิิดขึ้้�นภายในพื้้�นที่่�ในรััศมีี 10 กม. รอบ ๆ โรงงานแต่่ละแห่่ง โดยใช้้
เกณฑ์์การประเมิินที่่�อยู่่�อาศััยที่่�สำำ�คัญ
ั ระดัับสากล IFC PS6 Critical
Habitat Assessment criteria 1 2 และ 3 หากพื้้�นที่่�ในรััศมีี 10 กม.
ของโรงงานใดมีีผลกระทบต่่อชนิิดพัันธุ์์�ที่่�สำำ�คัญ
ั ในขอบเขตของ
การประเมิิน พื้้�นที่่�โรงงานนั้้�น ๆ ก็็จะถููกกำำ�หนดให้้ทำำ�การศึึกษา
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมต่่อไป
จากผลการประเมิินดัง
ั กล่่าวข้้างต้้นพบว่่า มีีพื้้�นที่่� 34 แห่่ง ที่่�ต้้อง
ทำำ�การศึึกษาเพิ่่�มเติิมในช่่วงครึ่่�งหลัังของปีี 2564 และการศึึกษา
เพิ่่�มเติิมนี้้�เกี่่�ยวข้้องกัับการวิิเคราะห์์ช่อ
่ งว่่างเพื่่�อกำำ�หนดนโยบาย
และขั้้�นตอนที่่�จะนำำ�ไปใช้้ในแต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อขจััดผลกระทบด้้าน
ความหลากหลายทางชีีวภาพ
นอกจากนี้้� จะมีีการศึึกษาคััดกรองชนิิดพัันธุ์์�เพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ได้้
ข้้อมููลที่่�แม่่นยำ�ำ มากขึ้้�น โดยการทวนสอบชนิิดพัันธุ์์�ที่่ถู
� ก
ู กำำ�หนด
จากขอบเขต IFC PS6 1 2 และ 3 อย่่างใกล้้ชิิด และไทยเบฟยัังได้้
ร่่วมมืือกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญ เช่่น นัักวิิชาการและองค์์กรพััฒนาเอกชน
(NGOs) เพื่่�อสนัับสนุุนการประเมิินโดยรวม ในกรณีีที่่�จำ�ำ เป็็น จััดให้้
มีีการสำำ�รวจภาคสนามเพื่่�อยืืนยัน
ั การมีีอยู่่�ของชนิิดพัันธุ์์�ที่่�ถูก
ู
กำำ�หนด การดำำ�เนิินการนี้้�ช่ว่ ยปรัับปรุุงความถููกต้้องแม่่นยำ�ำ ในการ

ประเมิินสายพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียงกัับพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการของ
ไทยเบฟ พร้้อมสร้้างความรัับรู้้�ให้้กัับชาวบ้้านในท้้องถิ่่นถึ
ึ ชนิิดพัันธุ์์�
� ง
ที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�มีอ
ี ยู่่�ในชุุมชนของตน
ในขณะเดีียวกััน ไทยเบฟได้้ปรัับปรุุงผลการประเมิินสำำ�หรัับพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิการที่่�ถูก
ู กำำ�หนดว่่าห่่างจาก KBAs ไม่่เกิิน 5 กม. โดย
หารืือกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�สำำ�คััญ เช่่น สำำ�นัักเลขาธิิการเขต
ความหลากหลายทางชีีวภาพ พัันธมิิตรในท้้องถิ่่�นของหน่่วยงาน
Birdlife ฯลฯ เพื่่�อทำำ�ความเข้้าใจพื้้�นที่่�และภููมิภ
ิ าคโดยรอบเพิ่่�มเติิม
จากการปรึึกษาหารืือร่่วมกัับผู้้�เชี่่�ยวชาญเหล่่านี้้� ไทยเบฟได้้สรุุป
รายชื่่�อพื้้� นที่่�ปฏิิบััติิการทั่่�วโลกที่่�สััมผััสกัับความหลากหลายทาง
ชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั และตั้้�งเป้้าหมายในการประเมิินผลกระทบในอนาคต
ผลกระทบดัังกล่่าวจะถููกประเมิินในแต่่ละพื้้�นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ก
ิ าร และแผนการ
บริิหารจััดการด้้านความหลากหลายทางชีีวภาพของแต่่ละพื้้�นที่่�
ปฏิิบัติ
ั ิการจะถููกพััฒนาขึ้้�น เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีผลกระทบเชิิงบวกสุุทธิิ
ตามพัันธกิิจของไทยเบฟ ในส่่วนของพื้้�นที่่�ที่่�ถูก
ู ระบุุว่่าสััมผััสกัับ
ความหลากหลายทางชีีวภาพ แต่่ถูก
ู ตััดออกในระหว่่างการประเมิิน
เนื่่�องจากไม่่มีผ
ี ลกระทบ ไทยเบฟยัังคงตรวจติิดตามและดำำ�เนิินการ
ร่่วมกัับหน่่วยงานท้้องถิ่่น
� และชุุมชน เพื่่�อสร้้างความตระหนัักเกี่่�ยวกัับ
สายพัันธุ์์�ที่่�สำำ�คััญเหล่่านี้้�และสนัับสนุุนความพยายามในการเพิ่่�ม
จำำ�นวนประชากรของสายพัันธุ์์�ดัง
ั กล่่าว ซึ่่�งจะให้้ประโยชน์์ในวงกว้้าง
แก่่ชุุมชนท้้องถิ่่น
� เช่่น การท่่องเที่่�ยวเชิิงอนุุรัักษ์์และปกป้้องระบบนิิเวศ
ในพื้้�นที่่เ� พื่่�อคนรุ่่�นต่่อไปในอนาคต
จากผลการศึึกษาระยะที่่� 2 พบว่่า พื้้�นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ก
ิ ารของไทยเบฟ 21 แห่่ง
อยู่่�ใกล้้กัับพื้้�นที่่�ที่่�มีคว
ี ามหลากหลายทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั ซึ่่�งแสดง
ให้้เห็็นถึง
ึ โอกาสที่่�ดีสำ
ี ำ�หรัับบริิษััทในการปกป้้องพื้้�นที่่แ
� ละสายพัันธุ์์�ที่่�
สำำ�คัญ
ั บริิเวณพื้้�นที่่ป
� ฏิิบัติ
ั ิการและทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนเพื่่�ออนุุรัักษ์์
ธรรมชาติิ ในปีีงบประมาณ 2565 ไทยเบฟจะดำำ�เนิินการเพิ่่�มเติิม
เพื่่�อระบุุผลกระทบเชิิงลบทั้้�งหมดที่่�บริิษััทมีีต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ และเตรีียมแผนการบริิหารจััดการความหลากหลาย
ทางชีีวภาพที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับแต่่ละสถานที่่�ปฏิิบัติ
ั ิการ

จำ�นวนและพื้นที่ปฏิบัติการ
ของไทยเบฟทั้งหมด

42

1773.4
เฮกตาร์

จำำ�นวนและพื้้�นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิการ
ที่่�สััมผััสกัับความหลากหลาย
ทางชีีวภาพที่่�สำำ�คัญ
ั

21

963.5
เฮกตาร์

โครงการสำำ�คััญ
•

ไ ทยเบฟสนับสนุนการจัดภม
ู ท
ิ ศ
ั น์ในโรงงานทก
ุ แห่งให้มก
ี าร
ปลูกพืชพันธพ
ุ์ ื้นเมือง ซึง่ ส่งเสริมประชากรแมลงและนกใน
ทอ
้ งถิน
่ สรา้ งผลเชิงบวกด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โรงงานต่าง ๆ ยังจำ�กัดการใช้สารกำ�จัดศัตรูพช
ื เพือ
่ หลีกเลีย
่ ง
ผลกระทบเชิงลบด้านความหลากหลายทางชีวภาพตาม
นโยบายด้านสิง
้ มของไทยเบฟ
่ แวดลอ

•

โ รงงานทีม
่ ก
ี ารปล่อยของเสียควรปฏิบต
ั ต
ิ ามกฎหมายท้องถิน
่
อย่างเคร่งครัด เพื่ อให้เกิดผลกระทบด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพให้น้อยที่สุด มาตรการลดเสียงรบกวนและการกักกัน
ถูกนำ�มาใช้เพือ
่ ลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพจาก
เครือ
่ งจักรหรือการดำ�เนินการอื่น ๆ ในพื้นทีป
่ ฏิบต
ั ก
ิ ารให้เป็นศูนย์

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

•

 ริษท
บ
ั Inver House โรงกลัน
่ ในเครือไทยเบฟที่สกอตแลนด์
เป็นผู้น�ำ ในความพยายามด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
โดยโรงกลัน
่ Knockdhu ได้แปลงพื้นที่ 2,000 ตร.ม. ของ
โรงงานใหเ้ ป็นพื้นทีช
่ ม
ุ่ น้ำ� ช่วยเพิม
่ จำ�นวนแมลง ค้างคาว และ
นกในทอ
้ งถิน
่ อีกแห่งคือ Speyburn ได้ทำ�งาน
่ และโรงกลัน
ร่วมกั บคณะกรรมการประมงแม่ น้ำ� Spey ในการสำ �รวจ
ประชากรปลาในแหล่งน้ำ�ในท้องถิ่นประจำ�ปี พร้อมติดตั้ง
ช่องทางให้ปลาผ่าน ซึ่งได้ทำ�การสำ�รวจมาตั้งแต่ปี 2555
และพบว่ามีประชากรปลาเทราท์และปลาแซลมอนเพิม
่ ขึ้น

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
ในปีี 2563 ไทยเบฟประกาศกลยุุทธ์์ด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ ยัังครอบคลุุมถึึงความสำำ�คััญของความ
หลากหลายทางชีีวภาพผ่่านเสาหลัักสำำ�คััญ คืือ “การบรรเทา”
และ “ชุุมชน” ตััวอย่่างเช่่น ไทยเบฟทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่น
�
เพื่่�อดำำ�เนิินโครงการฟื้้�นฟูู ความหลากหลายทางชีีวภาพ เช่่น
การปลููกต้้นไม้้ การทำำ�ความสะอาดแหล่่งน้ำำ� และการฟื้้�นฟูู
ป่่าชายเลนในพื้้�นที่่�โดยรอบโรงงาน ในส่่วนของกลยุุทธ์์ในการ
จััดการด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ เสาหลัักที่่� 3
ของไทยเบฟ: “ชุุมชน” ไทยเบฟจะส่่งเสริิมและสนัับสนุุนความ
พยายามในการฟื้้�นฟูู ป่า่ ชายเลนในอ่่าวไทย ป่่าชายเลนเป็็น
แหล่่งกัักเก็็บคาร์์บอนที่่�สำำ�คััญและมีีความสามารถในการ
กัักเก็็ บคาร์์บอนเป็็นเวลานัับพัั นปีี และกัักเก็็ บคาร์์บอน
ได้้มากกว่่าป่่าไม้้ถึึง 10 เท่่า อีีกทั้้�งยัังเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััย
ของสััตว์์ต่่าง ๆ

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะสร้้างผลกระทบเชิิงบวกสุุทธิิด้้านความหลากหลาย
ทางชีีวภาพภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2563 ไทยเบฟ
ยัังอยู่่�ในระหว่่างการประเมิินเพื่่� อระบุุผลกระทบด้้านความ
หลากหลายทางชีีวภาพจากสถานที่่�ปฏิิบััติิการ และจะรายงาน
ความคืืบหน้้าเป็็นประจำำ�ทุุกปีี
ภายในปี 2573 ไทยเบฟมุ่งมั่นที่จะหยุดยัง
้ การทำ�ลายป่าไม้ตลอด
การดำ�เนินธุรกิ จและห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่ มนโยบายเกี่ ยวกับ
กลไกการติดตามและแนวทางปฏิบัติสำ�หรับคู่ค้า ทุกปีไทยเบฟ
จะรายงานความคืบหน้าในการลดการทำ�ลายป่าไม้จากคู่ค้าก่อน
ถึงปี 2573 โดยจะร่วมมือกับคู่ค้าและระบุพื้นที่เสี่ยง
ในปี 2564 ไทยเบฟได้ประเมินความเสี่ ยงของบริษัทด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างครบถ้วนในทุกพื้นที่ บริษัทมีพื้นที่
ปฏิบัติการจำ�นวน 21 แห่งที่สัมผัสกับพื้นที่ที่มีความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่สำ�คัญ เท่ากับจำ�นวนพื้นที่ 963.5 เฮกตาร์ ภายใน
ปี 2565 พื้นที่รอ
้ ยละ 100 ที่ถก
ู ประเมินวา่ มีความเสี่ยงนี้จะมี
แผนการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทั้งหมด

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการปกป้อง
ความหลากหลายทางชีวภาพและ
การไม่ตัดไม้ทำ�ลายป่านั้นสอดคล้อง
กับปณิธานของบริษัทในการบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืนของ
สหประชาชาติที่ 15 (UN SDG15) ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับ ‘การใช้ประโยชน์จากระบบ
นิเวศทางบก’ (‘Life on Land’)
15.1: สร้างหลักประกันวา่ การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้
ระบบนิเวศบนบกและในน้ำ�จืดในแผ่นดิน รวมทั้งบริการทาง
ระบบนิเวศที่ยง
ุ่ น้ำ� ภูเขา
่ั ยืน เฉพาะอย่างยิง
่ ป่าไม้ พื้นที่ชม
และเขตแห้งแล้ง โดยเป็นไปตามข้อบังคับภายใต้ความตกลง
ระหว่างประเทศ
15.2: ส่ งเสริมการดำ�เนินการด้านการบริหารจัดการป่าไม้
ทุกประเภทอย่างยัง
่ ยืน หยุดยัง
้ การตัดไม้ทำ�ลายป่า ฟื้นฟู ปา่
ที่เสื่อมโทรม และเพิ่มการปลูกป่าและฟื้นฟู ปา่ ทั่วโลก
15.5: ปฏิบัติการที่จ�ำ เป็นและเร่งด่วนเพื่อลดการเสื่อมโทรม
ของถิน
่ ามธรรมชาติ หยุดยัง้ การสูญเสียความหลากหลาย
่ ทีอ่ ยูต
ทางชี วภาพ และจะปกป้ องและป้ องกั นการสู ญพั นธ์ของ
ชนิดพันธ์ที่ถก
ู คุกคาม
15.9: ภายในปี 2563 บู รณาการมู ลค่ าของระบบนิ เวศและ
ความหลากหลายทางชีวภาพเข้าไปสู่การวางแผน กระบวนการ
พั ฒนา ยุ ทธศาสตร์การลดความยากจน และบั ญชี ท้ั งระดั บ
ท้องถิ่นและระดับประเทศ
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การสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
จากข้้อมููลขององค์์การอาหารและการเกษตรแห่่งสหประชาชาติิ ระบุุว่่าอย่่างน้้อย
หนึ่่�งในสามของอาหารทั้้�งหมดถููกทิ้้�งเป็็นขยะ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ทั่่�วโลกอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ และถืือเป็็นปัจ
ั จััยที่่�ก่่อให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพ
ภููมิอ
ิ ากาศ เนื่่�องจากของเสีียที่่�สลายตััวในหลุุมฝัังกลบขยะจะทำำ�ให้้เกิิดก๊๊าซมีีเทน
ซึ่่�งเป็็นก๊๊าซเรืือนกระจก ทั้้�งนี้้� โครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ (UNEP)
ประมาณการว่่า 8-10% ของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกทั่่�วโลกเกิิดจากอาหาร
ที่่�ไม่่ได้้ถููกบริิโภค ไทยเบฟจึึงกำำ�หนดแผนการจััดการเพื่่�อลดการสููญเสีียอาหาร
และการเกิิดขยะอาหารจากกระบวนการผลิิต และตรวจสอบให้้มีีการใช้้วััตถุุดิิบ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�นเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
ความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นทำำ�ให้้ไทยเบฟพยายามเปลี่่�ยนแนวทางไปสู่่�เศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียน โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� การแปรรููปขยะอาหาร ในฐานะผู้้�ผลิิตอาหารและ
เครื่่�องดื่่�มชั้้นนำ
� ำ�ของอาเซีียนไทยเบฟได้้ริิเริ่่ม
� ให้้มีีการใช้้วััตถุุดิิบในกระบวนการ
ผลิิตอย่่างคุ้้�มค่่า เช่่น การเปลี่่�ยนเศษอาหารให้้เป็็นปุ๋๋�ย ไทยเบฟมองว่่า
ปััญหาการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารสามารถสร้้างโอกาสทางธุุรกิิจได้้
โดยในปีี 2564 กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารของไทยเบฟมีีรายได้้รวม 21,790,185 บาท
จากการเปลี่่�ยนขยะอาหารหลายประเภทให้้เป็็นสิ่่�งที่่�มีคุุ
ี ณค่่า

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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เป้้าหมายที่่� 12.3 ของ SDG ของสหประชาชาติิ คืือการเรีียกร้้องให้้ลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารต่่อประชากรลงครึ่่�งหนึ่่�งภายในปีี 2573
ซึ่่�งไทยเบฟได้้กำำ �หนดเป้้าหมายที่่�คล้้ายคลึึงกัั น แต่่ ก็็ท้้าทายยิ่่�งกว่่า โดยตั้้�งเป้้าที่่� จะขจััดการสููญเสีี ยอาหารและขยะอาหารที่่�ทิ้้�งลงในหลุุม
ฝัังกลบขยะให้้เป็็นศูนย์
ู ภ
์ ายในปีี 2573 ซึ่่�งหมายความว่่า ภายในปีี 2573 การสููญเสีียอาหารและขยะอาหารที่่�เกิิดจากไทยเบฟทั้้�งหมดจะถููกนำำ�
ไปใช้้ประโยชน์์ในรููปแบบอื่่�นได้้ ขณะเดีียวกัันไทยเบฟได้้คิิดค้้นแผนการและกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ มากมายใน 4 หน่่วยธุุรกิิจ (สุุรา เบีียร์์ เครื่่�องดื่่�ม
ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ และอาหาร) เพื่่�อลดปริิมาณการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารที่่�เกิิดขึ้้�นตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า รวมถึึงลดปริิมาณการสููญเสีีย
อาหารและขยะอาหารที่่�ถูก
ู ทิ้้�ง โดยนำำ�ไปผลิิตเป็็นอาหารสััตว์์ และบริิจาคอาหารที่่�สะอาดปลอดภััยและมีีคุุณภาพให้้กัับผู้้�ยากไร้้รวมถึึงการขาย
เศษวััตถุุดิิบ นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังมีีเป้้าหมายที่่�จะทำำ�งานร่่วมกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกภาคส่่วนเพื่่�อลดการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารใน
ห่่วงโซ่่คุุณค่่าอย่่างสร้้างสรรค์์

แนวทางการบริิหารจััดการ
การสููญเสีียอาหารและขยะอาหารมีีความเกี่่�ยวข้้องกััน แต่่มีคว
ี ามหมาย
ต่่างกัันขึ้้�นอยู่่�กัับว่่าเกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนไหนในห่่วงโซ่่คุุณค่่า การสููญเสีีย
อาหารคืือปริิมาณหรืือคุุณภาพของอาหารที่่�ลดลงตั้้�งแต่่การเก็็บเกี่่�ยว
การขนส่่ง และการผลิิต แต่่ไม่่รวมถึึงขั้้�นตอนการจััดจำ�ำ หน่่าย ขณะที่่�
ขยะอาหารนั้้�นเกิิดขึ้้�นในขั้้�นตอนการจััดจำ�ำ หน่่ายและการบริิโภค ไทยเบฟ
ได้้จำำ�แนกหมวดหมู่่�การสููญเสีียอาหารและขยะอาหารตามขั้้�นตอนที่่�เกิิด
การสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
ไทยเบฟใช้้ระบบต่่าง ๆ ในการประเมิินการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
ตั้้�งแต่่พื้้�นที่่�ผลิิต โดยอาหารจะถููกรวบรวม ประเมิิน แบ่่งประเภท และ
จััดเก็็บก่่อนที่่�จะได้้รัับการจััดการ ซึ่่�งไทยเบฟจะบัันทึก
ึ จำำ�นวนการสููญเสีีย
อาหารตั้้�งแต่่ พื้้� นที่่� ผลิิต ซึ่่�งช่่วยให้้สามารถย้้อนกลัับไปติิดตามการ
สููญเสีียในแต่่ละขั้้�นตอนได้้ ไทยเบฟยัังใช้้วิิธีอื่่
ี น
� ในการวััดปริิมาณอาหาร
ที่่�สูญ
ู เสีียและปริิมาณขยะอาหาร รวมถึึงการคำำ�นวณความแตกต่่างของ
น้ำำ�หนัักระหว่่างรถบรรทุุกเต็็มและบรรทุุกเปล่่า ในขั้้�นตอนการจััดจำ�ำ หน่่าย
ปลีีกไทยเบฟใช้้วิิธีห
ี ลากหลายในการวััดปริิมาณขยะอาหาร รวมถึึง
การชั่่�งน้ำำ�หนัักเศษอาหารที่่�ร้้านอาหารแต่่ละแห่่ง หรืือการคำำ�นวณ
ของเสีียโดยใช้้ระบบสิินค้้าคงคลััง

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม
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การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

การสููญเสีียอาหาร

ขยะอาหาร

ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการติิดตามและบัันทึก
ึ การสููญเสีียที่่�เกิิดขึ้้น
�
ในกระบวนการผลิิตที่่�ถูก
ู ต้้องและแม่่นยำำ� จากนั้้�นจะวิิเคราะห์์ว่า่
ความสููญเสีียต่่าง ๆ เกิิดขึ้้�นที่่�ไหนและเกิิดขึ้้�นได้้อย่่างไร และกำำ�หนด
เป้้าหมายเพื่่�อวางแผนการจััดการให้้ดีีขึ้้�น วิิธีก
ี ารประเมิินจะช่่วยลด
การสููญเสีียในแต่่ละขั้้�นตอนและเพิ่่�มการนำำ�วัต
ั ถุุดิิบที่่�อาจสููญเสีีย
ในขั้้�นตอนการผลิิตกลัับมาใช้้ใหม่่ให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุด

ไทยเบฟยัังคงเดิินหน้้าปรัับปรุุงข้้อมููลขยะอาหารอย่่างต่่อเนื่่�องโดย
เก็็บรวบรวมข้้อมููลจากร้้านค้้าปลีีก ไทยเบฟยัังได้้บููรณาการปรัับปรุุง
กระบวนการต่่าง ๆ เพื่่�อลดของเสีีย เช่่น การใช้้ฐานข้้อมููล Waste
Inventory Database (WIN) การปรัับและเชื่่�อมโยงโปรแกรม
ร้้านอาหารในปััจจุุบััน และการปรัับฐานข้้อมููลร้้านอาหารให้้เป็็นมาตรฐาน
เพื่่�อเพิ่่�มขีีดความสามารถขององค์์กรในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล

เพื่่�อลดการสููญเสีียอาหาร ไทยเบฟได้้ทำำ�งานร่่วมกัับคู่่�ค้้าเพื่่�อ
ตรวจสอบคุุณภาพวััตถุุดิิบให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน และไม่่สูญ
ู เสีีย
คุุณภาพจากการใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่ไ� ม่่ดีห
ี รืือวิิธีก
ี ารขนส่่ง ไทยเบฟ
ได้้จััดการและจำำ�แนกการสููญเสีียอาหารออกเป็็นหมวดหมู่่�ต่่าง ๆ
ขณะเดีียวกัันได้้บัันทึึกปริิมาณอาหารที่่�เหลืือทิ้้�งทุุกเดืือน ซึ่่�งข้้อมููล
ที่่�ได้้จะนำำ�ไปประเมิินผลเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการลดการสููญเสีีย

ไทยเบฟยัังทำำ�งานร่่วมกัับพัันธมิิตรด้้านการจััดส่่งสิินค้้าที่่�ได้้รัับ
ใบอนุุญาตในการกำำ�จัด
ั ของเสีียเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่า ทำำ�การรวบรวมและ
จััดการของเสีียอย่่างเหมาะสม ทั้้�งนี้้�เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงปััญหาด้้านความ
ปลอดภััย และสุุขอนามััยที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากเศษอาหารซึ่่�งเน่่าเสีีย ซึ่่�ง
ต้้องได้้รัับการจััดการอย่่างรวดเร็็ว

สิ่่� งสำำ �คััญที่่�สุุดคืือ ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือกัับพัั นธมิิตรต้้นน้ำำ�และ
ปลายน้ำำ� เพื่่�อคิิดค้้นผลิิตภััณฑ์์จากนวััตกรรมใหม่่และตั้้�งโปรแกรม
เพื่่�อลดการสููญเสีียอาหาร ซึ่่�งนวััตกรรมที่่�สำำ�คัญ
ั ได้้แก่่

ไทยเบฟกำำ�ลัังสำำ �รวจวิิธีก
ี ารต่่าง ๆ เพื่่� อสร้้างมููลค่่าเพิ่่� มใหม่่ให้้กัับ
ขยะอาหารของบริิษััท รวมถึึงการขายอาหารที่่�สููญเสีี ยคุุณภาพ
ในโรงงานผลิิตให้้กัับผู้้�ผลิิตอาหารสััตว์์ และการบริิจาคอาหารส่่วนเกิิน
จากเครืือข่่ายร้้านอาหารให้้กัับองค์์กรและชุุมชน

•	เปลี่่�ยนขยะผัักให้้เป็็นปุ๋๋�ย
•	การนำำ�เกล็็ดขนมปัังและเศษปลาแซลมอนกลัับมาใช้้ใหม่่
ในการผลิิตอาหารรููปแบบใหม่่
•	จำำ�หน่่ายเศษวััตถุุดิิบที่่�เหลืือทิ้้�งเพื่่�อนำำ�ไปผลิิตเป็็นอาหารสััตว์์
•	จำำ�หน่่ายน้ำำ�มัน
ั ใช้้แล้้วให้้กัับคู่่�ค้้าเพื่่�อใช้้ผลิิตไบโอดีีเซล

2564 ภารกิจสำ�คัญ
แต่่ละกลุ่่�มธุุรกิิจของไทยเบฟได้้สร้้างแนวทางในการจััดการการ
สููญเสีียอาหารในกระบวนการผลิิตของตนเอง ไทยเบฟระมััดระวััง
ในการติิดตามและบัันทึึกการสููญเสีียคุุณภาพอาหารในระหว่่าง
กระบวนการผลิิต เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าข้้อมููลมีีความถููกต้้องแม่่นยำ�ำ

จากนั้้�นจึงึ จััดหมวดหมู่่�และบัันทึึกการสููญเสีียอาหารแยกกััน
ตามประเภทของวััตถุุดิิบทำำ�ให้้บริิษััทสามารถจััดการได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด เนื่่�องจากวััตถุุดิิบแต่่ละชนิิดจะถููกนำำ�ไปบริิหาร
จััดการที่่�ปลายทางด้้วยวิิธีที่่
ี �แตกต่่างกััน
กลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์สุุรา เบีียร์์ และเครื่่�องดื่่�มไม่่มีีแอลกอฮอล์์ ได้้รัับ
การชื่่�นชมว่่ามีีบัันทึึกการจััดการขยะอาหารที่่�สมบููรณ์์แบบ ในปีี
2564 และมีีรายงานว่่ามีีการสููญเสีียอาหารเป็็นศูนย์
ู จ
์ ากพื้้�นที่่ผ
� ลิิต
ที่่�ถูก
ู ส่่ งไปยัังหลุุมฝัังกลบ กลุ่่�มธุุรกิิจอาหารเองก็็ประสบความ
สำำ�เร็็จในการจััดการการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร ทางกลุ่่�มมีี
ความมุ่่�งมั่่�นที่่จ
� ะก่่อผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมให้้น้้อยที่่�สุุด เป็็นต้้น
ว่่านำำ�ขยะอาหารไปใช้้เพื่่�อวััตถุุประสงค์์อื่่น
� เช่่น ผลิิตเป็็นอาหารสััตว์์
เป็็นแหล่่งพลัังงานทดแทน ทำำ�ปุ๋๋�ย และแปลงเป็็นผลิิตภััณฑ์์
ผลพลอยได้้ที่่�สร้้างรายได้้ เช่่น หนัังปลาแซลมอนทอด เป็็นต้้น
เศษผัักเกิิดจากกระบวนการผลิิตอาหารก็็ถูก
ู นำำ�ไปหมัักเป็็นปุ๋๋�ยเช่่นกัน
ั
เพื่่�อนำำ�ไปใช้้สำำ�หรัับการปลููกต้้นไม้้ภายในบริิเวณโรงงาน และแจกจ่่าย
ให้้ชุุมชนรอบข้้าง ทั้้�งนี้้� พบว่่ามีีขยะอาหารเพีียง 1,015.28 เมตริิกตััน
จากกลุ่่�มธุุรกิิจอาหารที่่�ถูก
ู นำำ�ไปทิ้้�งที่่�พื้้�นที่่�ฝังั กลบขยะ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

105

โครงการสำำ�คััญ
ความคิิดริิเริ่่มด้
� ้านอาหารของ KFC
•

โครงการ KFC Harvest

	เป็็นการนำำ�อาหารส่่วนเกิินไปบริิจาคโดยตรงให้้กัับผู้้�ด้้อยโอกาส
ปััจจุุบััน บริิษัท
ั เดอะ คิิวเอสอาร์์ ออฟ เอเชีีย จำำ�กัด
ั หรืือ QSA
ได้้จััดหาอาหารส่่ วนเกิินให้้กัับสถานคุ้้�มครองฯ 10 แห่่ง
ทั่่�วประเทศไทย ได้้แก่่ บ้้านเมตตา (จัังหวััดโคราช) บ้้านวัังทอง
(จัังหวััดพิิษณุุโลก) บ้้านราชาวดีี (จัังหวััดนนทบุุรีี) บ้้านมหาราช
(จัังหวััดปทุุมธานีี) และบ้้านทัับกวาง (จัังหวััดสระบุุรีี) เป็็นต้้น
ในปีี 2564 เคเอฟซีีได้้บริิจาคอาหารคุุณภาพสููงจำำ�นวน
8,454.61 กิิโลกรััม ในโครงการ
•

โครงการ KFC Colonel’s Kitchen

	ความปลอดภััยและความสะอาดของอาหารมีีความสำำ�คััญต่่อ
คุุณภาพชีีวิต
ิ ของผู้้�คน โครงการนี้้�จะช่่วยปรัับปรุุงชีีวิต
ิ ของ
ผู้้�ด้้อยโอกาสที่่�อาศัั ยอยู่่�ในที่่�สถานพัั กพิิ ง โดยสนัับสนุุน
การปรัับปรุุงห้้องครััวของที่่� พัักพิิ ง เพื่่�อให้้มีีความพร้้อม
และเหมาะสมสำำ�หรัับการจััดเก็็บอาหาร โดยในปีี 2564 ได้้มีี
การลงทุุนในศููนย์พั
์ ักพิิง 2 แห่่ง จำำ�นวน 5,639,514 บาท
ในจัังหวััดเชีียงใหม่่และสระบุุรีี

โครงการริิเริ่่มอื่่
� ๆ ของไทยเบฟเพื่่�อสนัับสนุุน
� น
การลดขยะอาหาร ได้้แก่่:
•

จััดการการสููญเสีียอาหารและขยะอาหารในการประกอบธุุรกิิจต่่าง ๆ
ให้้มีีประสิิทธิิภาพมากขึ้้�น การจััดการขยะอาหารอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นั้้�นจะสร้้างผลดีีต่อ
่ คนทุุกคน ดัังนั้้�น ไทยเบฟจึึงมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อเตรีียม
การรัับมืือกัับความท้้าทายนี้้�อย่่างดีีที่่สุุดร่
�
ว่ มกัับผู้้�มีส่
ี ่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกฝ่่าย

Zero Food Waste Challenge

•	การบริิจาคอาหารส่่วนเกิินร่่วมกัับมููลนิิธิิ

Scholars of Sustenance (SOS)

	กลุ่่�มธุุรกิิจโออิิชิิ ร่่วมกัับมููลนิิธิิ SOS ดำำ�เนิินการบริิจาคอาหาร
ส่่วนเกิินให้้กัับชุุมชนต่่าง ๆ มููลนิิธิทำ
ิ �ำ งานร่่วมกัับร้้านอาหารที่่�ตั้้ง
� อยู่่�
ในชุุมชนต่่าง ๆ เพื่่�อรัับอาหารส่่วนเกิินจากทางร้้าน ทั้้�งในรููปแบบดิิบ
และปรุุงสุุก ร้้านอาหารจะได้้รัับคำำ�แนะนำำ�ในการจััดเก็็บอาหาร การใช้้
ภาชนะที่่�เหมาะสมและประเภทของอาหารที่่�ต้้องการ เพื่่�อรัับรอง
ความปลอดภััยของผู้้�ที่่�ได้้รัับอาหาร ปััจจุุบััน ร้้านอาหารทั้้�งสามแห่่ง
ได้้แก่่ Shabushi และ OISHI Eaterium ที่่�สามย่่านมิิตรทาวน์์ และ
Shabushi ที่่�ห้้างเซ็็นทรััล สาขาลาดพร้้าว ซึ่่�งอยู่่�ในกลุ่่�มธุุรกิิจโออิิชิิ
กำำ�ลัังร่่วมมืือกัับมููลนิิธิิ SOS โดยในปีี 2564 ได้้ร่่วมกัันบริิจาค
อาหารส่่วนเกิิน 553.4 กิิโลกรััมให้้กัับมููลนิิธิิ และแจกจ่่ายอาหาร
ไปยัังชุุมชนต่่าง ๆ ในกรุุงเทพฯ
•

การขายน้ำำ�มัน
ั ทำำ�อาหารใช้้แล้้วไปผลิิตเป็็นไบโอดีีเซล

	ในปีี 2564 น้ำำ�มัันทำำ�อาหารใช้้แล้้ว 947.74 ตัันจากร้้านอาหาร
ในเครืือถููกขายเพื่่� อนำำ�ไปผลิิตเป็็นไบโอดีีเซล ไทยเบฟเชื่่�อว่่า
แหล่่งพลัังงานทางเลืือกนี้้�จะช่่วยบรรเทาปััญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ

	ชาบููชิิ (เครืือร้้านอาหารบุุฟเฟ่่ต์ส
์ ไตล์์ชาบูู) ได้้จััดกิจ
ิ กรรมที่่�มีชื่่
ี อ
�
ว่่า “กิินหมดเกลี้้�ยง” ให้้ลููกค้้าของทางร้้านได้้เข้้าร่่วมสนุุก โดย
เป็็นการท้้าให้้ลููกค้้าบริิโภคอาหารที่่�ตนเองตัักหรืือสั่่�งมาให้้ได้้
ทั้้�งหมดโดยไม่่เหลืือทิ้้ง
� และตอบแทนลููกค้้าที่่�สามารถทำำ�
กิิจกรรมจนสำำ�เร็็จได้้ในรููปแบบต่่าง ๆ กิิจกรรมนี้้�จะเป็็นตัวช่
ั ว่ ย
ส่่งเสริิมให้้ลููกค้้ารู้้�จัก
ั ความสำำ�คัญ
ั ของการรัับประทานอาหารใน
ปริิมาณที่่�ไม่่เหลืือทิ้้ง
� มากจนเกิินไป และยัังช่่วยลดขยะอาหาร
ที่่�จะเกิิดในร้้านได้้อีีกทางหนึ่่�ง
	โดยปกติิแล้้ว ไทยเบฟมีีบทบาทในการลดการสููญเสีียอาหารและ
ขยะอาหารทั่่�วโลก ในทศวรรษหน้้า ไทยเบฟมีีแผนที่่�จะช่่วยเหลืือ
โลกและคู่่�ค้้าให้้บรรลุุเป้้าหมายดัังกล่่าว รวมไปถึึงการบริิหาร

ขับเคลือ
่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
เพื่่�อให้้สอดรัับกัับกลยุุทธ์์ขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ 3 แนวทางตามวิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ของไทยเบฟคืือ BUILD (สรรสร้้างความสามารถ)
STRENGTHEN (เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่� ง) UNLOCK (สุุดพลัังศัั กยภาพไทยเบฟ) กลยุุทธ์์การจััดการการสููญเสีี ยอาหารและ
ขยะอาหารของไทยเบฟมุ่่�งเน้้น UNLOCK คืือนำำ�ทรััพยากรต่่ าง ๆ ของไทยเบฟที่่� มีีอยู่่�มาพัั ฒนาให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด เพื่่� อช่่วย
ลดปริิมาณการสููญเสีี ยอาหารและขยะอาหารที่่�ถููกนำำ�ไปทิ้้�งยัังพื้้� นที่่�ฝัังกลบขยะ เช่่น ค้้นหาปลายทางหรืือวิิธีีการใหม่่ ๆ ในการ
บริิหารจััดการการสููญเสีี ยอาหารและขยะอาหาร ในอนาคตไทยเบฟจะขยายการบัันทึึก ติิดตามและจััดการการสููญเสีี ยอาหารและ
ขยะอาหารนอกอาณาเขตประเทศไทย เช่่น พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการในต่่างประเทศ การริิเริ่่ม
� โครงการต่่าง ๆ จะสร้้างโอกาสให้้ไทยเบฟได้้ร่่วมมืือ
กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียและคู่่�ค้้าเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
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การสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ในปีี 2564 ไทยเบฟสููญเสีียอาหารและมีีปริิมาณของเสีียรวม 2,548.20 เมตริิกตััน ในประเทศไทย

สูญเสี ยอาหารและมีปริมาณของเสี ยรวม

ใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม

2,548.20 เมตริิกตััน ในประเทศไทย
ขยะอาหารจำำ�นวน 1,532.93 เมตริิกตััน จากการสููญเสีียอาหารและขยะอาหาร
ถููกนำำ�ไปแปรรููปเพื่่�อวััตถุุประสงค์์ต่่าง ๆ ดัังนี้้�
	ขายเพื่่�อนำำ�ไปเป็็นอาหารสััตว์์ จำำ�นวน 538.78 เมตริิกตััน
	ขายเพื่่�อผลิิตเชื้้�อเพลิิงชีีวภาพ จำำ�นวน
	นำำ�ไปแปรรููปเป็็นปุ๋๋�ย จำำ�นวน

947.74 เมตริิกตััน

30.38 เมตริิกตััน

	ขายเป็็นผลิิตภััณฑ์์อื่่น
� 0.40 เมตริิกตััน
	นำำ�ไปบริิจาค 15.63 เมตริิกตััน
ดังนั้น ในปี 2564 มีเพียง 1,015.27 เมตริกตัน หรือ 39.85% เท่านั้นที่ถก
ู ทิ้งและส่งไปยังพื้นที่ฝง
ั กลบขยะ นั่นหมายความว่า อีก 60.15% หรือ
ประมาณ 1,532.93 เมตริกตัน ถูกแปรรูปและนำ�ไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่น

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
การสููญเสีียอาหารและการจััดการของเสีียได้้รัับผลกระทบจาก
การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ปริิมาณการสููญเสีียอาหาร
และขยะอาหาร โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� เศษอาหารจากร้้านอาหาร
ที่่�มีีปริิมาณลดลงอย่่างมาก อัันเนื่่�องมาจากมาตรการป้้องกััน
โรคระบาดที่่�จำ�กั
ำ ัดการรัับประทานในร้้านอาหารและการปิิดร้้าน
อาหารชั่่�วคราวในบางพื้้�นที่่�
ในช่่วงเวลาของการแพร่่ระบาด ร้้านอาหารต่่าง ๆ ได้้ให้้บริิการ
ในรููปแบบซื้้�อกลัับบ้้านและการจััดส่่งมากขึ้้�น เพื่่�อลดการสััมผััส
ระหว่่างบุุคคล ลดความเสี่่�ยงของการติิดเชื้้�อ ส่่งผลให้้มีีเศษอาหาร
ในร้้านอาหารลดน้้อยลง นอกจากนี้้� การจััดซื้้�อวััตถุุดิิบจะต้้อง
มีีการวิิเคราะห์์ที่่�รอบคอบมากขึ้้�นเพื่่�อให้้มีีวัต
ั ถุุดิิบใช้้เพีียงพอและ
ไม่่เหลืือเยอะเกิินไปจนเสีียเปล่่า ด้้วยคำำ�สั่่�งซื้้�อออนไลน์์ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ร้้านอาหารได้้ปรัับและกำำ�หนดราคาเมนููใหม่่ เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับ
การสั่่�งผ่่านบริิการเดลิิเวอรี่่� ขณะเดีียวกัันก็็สร้้างโปรโมชั่่�นพิิเศษ
ใหม่่ ซึ่่�งการปรัับเปลี่่�ยนเหล่่านี้้�ช่ว่ ยลดเศษอาหารในร้้าน และ
ใช้้วััตถุุดิิบให้้เกิิดประโยชน์์สูง
ู สุุด นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้ปรัับ
การใช้้งานบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อรองรัับคำำ�สั่่�งซื้้�อที่่�เพิ่่�มขึ้้�น

มาตรการเหล่่านี้้�ได้้แก่่ (1) การใช้้พลาสติิกรีีไซเคิิลได้้ 100% เป็็น
บรรจุุภััณฑ์์ (2) ใช้้วััสดุุธรรมชาติิที่่�มีีอัต
ั ราการย่่อยสลายสููง และ
(3) ออกแบบบรรจุุภััณฑ์์ใหม่่ให้้ใช้้พลาสติิกน้้อยลง
ตััวอย่่าง ได้้แก่่ เปลี่่�ยนไปใช้้บรรจุุภััณฑ์์พอลิิโพรพีีลีีนแทนถุุง
พลาสติิก การเปลี่่�ยนจากการใช้้ถาดพลาสติิกบรรจุุเกี๊๊�ยวซ่่า ไป
เป็็นการใช้้กล่่องกระดาษ การใช้้ถุุง HD รีีไซเคิิล 100% และการใช้้
กรดพอลิิแลกติิก (PLA) ซึ่่�งมีีอัต
ั ราการย่่อยสลายสููง ถุุงพลาสติิก
บางชนิิดที่่�ส่่งให้้กัับลููกค้้านั้้�นทำ�ด้้ว
ำ ยพลาสติิกที่่�หนาและทนทานกว่่า
จึึงสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ได้้หลายครั้้�ง

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
การสูญเสี ยอาหารและการจัดการของเสี ยของไทยเบฟมีส่วน
สนับสนุน SDG 12: การบริโภคและการผลิตอย่างมีความรับผิดชอบ

12.5: ภายในปี 2573 ลดการสร้างของเสี ยลงอย่างมาก
ผ่านการป้องกัน ลด รีไซเคิล และนำ�กลับมาใช้ใหม่
ความคิดริเริม
่ ของไทยเบฟในการพยายามที่จะสนับสนุน SDG
12.5 โดยการนำ�การสูญเสียอาหารและขยะอาหารกลับมาใช้ใหม่
ไทยเบฟมุง่ มัน
่ ลดการสร้างของเสีย ด้วยการป้องกัน
่ อย่างมากเพือ
การลด การรีไซเคิล และการนำ�กลับมาใช้ใหม่ ไทยเบฟมุ่งมั่น
ที่จะลดขยะอาหารและการสูญเสียอาหารจากกระบวนการต่าง ๆ

และหากเป็ นไปได้ ไทยเบฟก็ ปรารถนาที่ จะส่ งเสริมให้ ลูกค้า
ปรับพฤติ กรรมในการบริโภคใหม่ ซึ่ งรวมถึ งการสร้างความ
มั่นใจว่า ทุกคนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพผ่านการบริจาค
อาหารส่วนเกิน

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
เป้้าหมาย
การสููญเสีียอาหารและขยะอาหารเป็็นศูนย์
ู ภ
์ ายในปีี 2573

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
การรณรงค์์และความคิิดริเิ ริ่่ม
� ในการลดขยะอาหารจะขยาย
ไปสู่่�เครืือข่่ายร้้านอาหารอื่่�น ๆ ในเครืือไทยเบฟ
ไทยเบฟกำำ�ลัังมองหาโอกาสใหม่่ ๆ ในการ
ช่่วยลดการสููญเสีียอาหารและการจััดการขยะอาหาร

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

109

ใส่ใจดูแลบุคลากร ลูกค้า และผูบ
้ ริโภค
ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน คู่่�ค้้า ผู้้�บริิโภค
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย และสร้้างวััฒนธรรมการเรีียนรู้้�เพื่่�อพััฒนา
ไปสู่่�ความเป็็นเลิิศและความเป็็นมืืออาชีีพ โดยให้้การฝึึกอบรมแก่่ลููกค้้าและ
คู่่ค้
� า้ อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังสนัับสนุุนและเคารพความแตกต่่าง
รวมถึึงมอบโอกาสไร้้ขีดจำ
ี �ำ กััดให้้กับ
ั พนัักงาน ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟได้้ริเิ ริ่่ม
� โครงการใหม่่ที่่�ให้้ความช่่วยเหลืือไปยัังพนัักงาน
คู่่�ค้้า และประชาชนชาวไทย เพื่่�อรัับมืือความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นไปพร้้อมกััน

ความผาสุุกของพนัักงาน
สิิทธิิมนุุษยชน

110
116

โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �ำ กััด	
การส่่งเสริิมสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภค
การบริิหารจััดการความสััมพัันธ์์ลููกค้า้

122
132
138

ความผาสุกของพนักงาน
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับความปลอดภััยและความเป็็นอยู่่ที่่
� �ดีีของพนัักงาน
ในขณะเดีียวกัันก็็มุ่่�งมั่่�นให้้เกิิดความปลอดภััยให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการ
ปฏิิบััติิงานทุุกส่่วน โดยบริิษััทเชื่่อ
� ว่่าพนัักงานจะสามารถทำำ�งานอย่่างมีี
ประสิิ ทธิิภาพมากขึ้้�น เมื่่�ออยู่่�ในสถานที่่�ทำำ�งานที่่�มีีความสุุข ด้้วยจิิตใจ
ที่่�ผ่่อนคลาย ไทยเบฟจััดทำำ�แนวทาง และวางระบบการจััดการด้้านความ
ปลอดภััย เพื่่�อให้้มั่่น
ั ต
ิ ามกฎหมายและมาตรฐานสากล
� ใจว่่าไทยเบฟได้้ปฏิิบัติ
ด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม ซึ่่�งรวมถึึงมาตรการ
ป้้องกัันความเสี่่�ยงอุุบััติิเหตุุ การบาดเจ็็บ และการเจ็็บป่่วยอัันเนื่่�องจากการ
ปฏิิบัติ
ั ิงาน ไทยเบฟได้้สนับ
ั สนุุนให้้มีก
ี ารปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน
ที่่�ส่่ งเสริิมความผาสุุกทางร่่างกาย อารมณ์์ และสุุขอนามััยของพนัักงาน
ตลอดจนคุุณภาพชีีวิต
ิ ในการทำำ�งานและเพื่่�อเตรีียมการรัับมืือกัับการระบาด
ของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟได้้พััฒนาแผนการจััดการโรคระบาดเพื่่� อเพิ่่� ม
ความปลอดภััยอย่่างสููงสุุดให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมด
สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ได้้ทำ�ำ ให้้โลกได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั
ของความเป็็นอยู่่ที่่
� �ดีีของพนัักงาน เช่่นเดีียวกััน ไทยเบฟเล็็งเห็็นประโยชน์์
อย่่างยิ่่�งในการจััดทำำ�แผนสุุขภาพ เพื่่� อรัับมืือกัับสถานการณ์์ที่่�ไม่่คาดคิิด
ไม่่ว่่าจะเป็็นวิิกฤตด้้านมนุุษยธรรม ภััยธรรมชาติิ หรืือการเกิิดโรคระบาดทั่่�วโลก
เช่่น โควิิด-19 โดยไทยเบฟดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่อ
� งเพื่่�อพััฒนาความพร้้อม
ในการจััดการกัับความท้้าทายดัังกล่่าวและ เพื่่�อความผาสุุกของพนัักงาน
และครอบครััว
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กลยุุทธ์์
เพื่่�อให้้เป็็นไปตามมาตรฐานทางกฎหมาย ไทยเบฟได้้กำำ�หนดแนวทางด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ไว้้ 4 ด้้าน ได้้แก่่

1. ด้้านความ
	ปลอดภััย

2. ด้้านอาชีีวอนามััย

3. ด้้านสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน

4. ด้้าน
ความผาสุุก

แนวทางการบริิหารจััดการ

ด้้านความปลอดภััย

ในปีีนี้้� ไทยเบฟพยายามสร้้างความแข็็งแกร่่งมากขึ้้�น โดยการสร้้าง
สิ่่�งใหม่่ ๆ ที่่�มุ่่�งเน้้นให้้เกิิดการพััฒนาพนัักงาน อุุปกรณ์์ ขั้้�นตอน
ตลอดจนโครงสร้้างพื้้�นฐาน โดยไทยเบฟพยายามอย่่างสุุดกำ�ลั
ำ ง
ั
ที่่�จะก้้าวสู่่ก
� ารเป็็นผู้้�นำำ� แนวปฏิิบัติ
ั ิ ในด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และความเป็็นอยู่่ที่่
� ดี
� แ
ี ละในปีี 2564 ไทยเบฟยัังคงเฝ้้าระวัังและรัับมืือ
กัับสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบต่อ
่ ความปลอดภััย
อาชีีวอนามััย และสวััสดิิภาพของพนัักงาน การกระทำำ�เช่่นนี้้�
เป็็นการสร้้างความสามารถใหม่่และความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
กรอบงานในปััจจุุบัน
ั

•	ทีีมความปลอดภััยส่่วนกลางของบริิษััทยัังคงตรวจสอบความ
ปลอดภััยในสถานที่่�ทำำ�งานและโรงงานเป็็นระยะ ๆ ซึ่่�งรวมถึึง
โรงงานของไทยเบฟในกรุุงเทพฯ และจัังหวััดอื่น
่� ๆ ในประเทศไทย
และเมีียนมาร์์
•	ไทยเบฟได้้จัด
ั ให้้มีสั
ี ัมมนาฝึึกอบรมด้้านความปลอดภััย เช่่น
ความปลอดภััยจากอััคคีีภััยและความปลอดภัั ยทางถนน
การบรรยายสรุุปเรื่่อ
� งความปลอดภััยรายวัันที่่�โรงงานผลิิต
ในทุุกเช้้าของวัันทำำ�การ การฝึึกอบรมด้้านมาตรฐานอาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย ISO 45001 และการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�
ความปลอดภััยในทุุกหน่่วย
•	บริิษััทใช้้ระบบการเก็็บรวบรวมข้้อมููลและการรายงานแบบใหม่่เพื่่�อ
รวบรวมข้้อมููลด้้าน ความปลอดภััยและอาชีีวอนามััยตามมาตรฐาน
Global Reporting Initiative (GRI) ทำำ�การวิิเคราะห์์ข้้อมููล บ่่งชี้้�
ประสิิทธิิภาพความปลอดภััย เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจในประสิิทธิิภาพการตรวจ
สอบการปฏิิบัติ
ั ิงานอย่่างเหมาะสมและดำำ�เนิินการแก้้ไขได้้ทัันท่่วงทีี
โดยไทยเบฟทำำ�การรายงานผลการปฏิิบัติ
ั ิงานด้้านความปลอดภััย
ของแต่่ละบริิษััทย่่อย ให้้ผู้บ
้� ริิหารระดัับสููงของกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์ทราบ
อย่่างสม่ำำ�เสมอ

The New Normal
การทำำ�งานจากบ้้าน (Work from home)
•	ไทยเบฟให้้ควาสำำ �คััญกัับการทำำ�งานแบบยืืดหยุ่่�น รวมถึึง
การทำำ�งานจากที่่�บ้า้ นโดยเชื่่อ
� ว่่าตััวเลืือกนี้้�จะช่่วยเพิ่่�มผลผลิิต
ขวััญกำำ�ลัง
ั ใจ ความคล่่องตััว และการทำำ�งานร่่วมกัันข้้ามสาย
ธุุรกิิจ และ เพื่่�อความปลอดภััยและสวััสดิภ
ิ าพของพนัักงาน
ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินนโยบายการทำำ�งานจากที่่�บ้้านท่่ามกลาง
สถานการณ์์ที่่ไ� ม่่เอื้้�ออำำ�นวยและเป็็นอัันตรายต่่อสุุขภาพและ
ความปลอดภััยของพนัักงาน ซึ่่�งรวมถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม
เช่่น ฝุ่่�นPM2.5 ความไม่่สงบทางการเมืือง และการระบาดของ
โรค ทั้้�งนี้้�ไทยเบฟได้้ประกาศใช้้มาตรการที่่�เข้้มงวดสำำ�หรับ
ั
การทำำ�งานจากที่่�บ้้านในช่่วงโควิิด-19 เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงาน
ทุุกคนปลอดภััยในสถานการณ์์นี้้� โดยไทยเบฟสนัับสนุุน
การทำำ�งานจากที่่�บ้า้ นด้้วยการฝึึกอบรมพนัักงาน และจััดหา
อุุปกรณ์์และเครื่่อ
� งมืือต่่าง ๆ รวมถึึงได้้มีีการปรัับโปรแกรม
สุุขภาพ เพื่่�อส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัง
ั กาย และการจััดการกัับ
ความเครีียด นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้จัด
ั ให้้เกิิดการทำำ�งานที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพจากที่่�บ้า้ นแก่่พนัักงานที่่�มีค
ี วามพิิการ
ซึ่ง
�่ ไม่่สามารถเดิินทางไปที่่�ทำำ�งานได้้อีก
ี ด้้วย

Beverest Life
•	ในปีี 2563-2564 ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการใช้้ระบบเช็็คอิิน
เข้้าทำำ�งานแบบไร้้สััมผััส ผ่่านแอปพลิิเคชัันภายใน Beverest
Life ซึ่ง
�่ ถููกดำำ�เนิินการโดยทีีมทรััพยากรบุุคคล โดย
แอปพลิิเคชัันนี้้�จะถููกใช้้ต่่อไป เป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการความ
ปลอดภััย และมาตรฐานเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
ลดการสััมผััส และลดความเสี่่�ยงของการแพร่่กระจายของ
โรคโควิิด-19

ด้้านอาชีีวอนามััย
•	ความใส่่ใจ – ไทยเบฟดููแลสุุขภาพของพนัักงานโดยจััดให้้มีบ
ี ริิการ
การแพทย์์และพยาบาลในสถานที่่�ทำ�ำ งาน เพื่่�อให้้การรัักษาพยาบาล
และให้้คำำ�ปรึก
ึ ษาด้้านสุุขภาพ ไทยเบฟได้้จัดทำ
ั ำ�ข้้อตกลงกัับ
โรงพยาบาลใกล้้เคีียงเพื่่�อให้้การรัักษาพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั บาดเจ็็บ
หรืือป่่วย เพื่่�อให้้สามารถรัับการรัักษาพยาบาลได้้อย่่างรวดเร็็ว
และสะดวกทัันท่่วงทีี
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•	การป้้องกััน – ไทยเบฟสนัับสนุุนพนัักงานป้้องกัันการเจ็็บป่่วย
เช่่น การให้้วัค
ั ซีีนไข้้หวัด
ั ใหญ่่ประจำำ�ปีี
•	การรัักษา – ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนค่่ารัักษาพยาบาลผู้้�ป่่วยนอก
สำำ�หรับ
ั พนัักงาน นอกเหนืือจากเงิินสมทบประกัันสัังคมที่่�บริิษััท
จ่่ายให้้ตามกฎหมาย ไทยเบฟยัังจััดให้้มีปร
ี ะกัันอุุบัติ
ั ิเหตุุและ
ประกัันการเจ็็บป่่วยสำำ�หรับ
ั ผู้้�ป่่วยใน สำำ�หรับ
ั พนัักงานทุุกคน
•	ตรวจสุุขภาพ – ไทยเบฟจััดให้้มีีการตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี
สำำ�หรับ
ั พนัักงานทุุกคนตามเพศ อายุุ และปััจจััยเสี่่�ยงอื่่น
� ๆ ซึ่่ง
�
รวมถึึงการตรวจคััดกรองมะเร็็งต่่อมลููกหมากและมะเร็็งเต้้านม
สำำ�หรับ
ั พนัักงานในกลุ่่�มอายุุที่่� กำำ�หนด และการตรวจเพิ่่�มเติิม
สำำ�หรับ
ั พนัักงานในโรงงานที่่�มีปั
ี จ
ั จััยเสี่่�ยงอื่่น
� ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับการทำำ�งาน
•	ด้้านการศึึกษา – ไทยเบฟจััดหาสื่่�อการศึึกษา และได้้ฝึก
ึ อบรม
เกี่่�ยวกัับการดููแลสุุขภาพทั่่�วไป รวมถึึงอาการออฟฟิิศซิินโดรม
และการลดความเครีียดให้้แก่่พนัักงานและสมาชิิกในครอบครััว
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังจััดให้้มีก
ี ารฝึึกอบรมทัักษะการช่่วยชีีวิต
ิ
ขั้้�นพื้้�นฐานสำำ�หรับ
ั พนัักงาน และหลัักสููตรการฝึึกอบรม AED
การปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้นอีีกด้้วย

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
•	ในปีี 2562 ไทยเบฟได้้ย้า้ ยสำำ�นัก
ั งานใหญ่่ ไปยัังสถานที่่�แห่่งใหม่่
คืือ อาคารไทยเบฟควอเตอร์์ ซึ่ง�่ ทำำ�ให้้บริิษัท
ั ฯ สามารถดำำ�เนิินการ
ใช้้ “ชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่น
� ” กัับพนัักงานได้้ โดยเจ้้าหน้้าที่่�
ระดัับบริิหารมากกว่่า 2,400 คนสามารถเลืือกเวลาเช็็คอิิน
และเช็็คเอาต์์ของตนเองได้้ นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้สร้า้ งสถานีี
ทำำ�งานเสมืือนที่่�สะดวกสบายเพื่่�อให้้พนัักงานสามารถทำำ�งานได้้
แม้้ไม่่เข้้าสำำ �นัักงานโดยนโยบายชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น
ยัังใช้้กัับพนัักงานในตำำ�แหน่่งงานที่่�ต่ำำ�กว่่าระดัับจััดการ
พนัักงานภาคสนาม เช่่น ตััวแทนฝ่่ายขาย ซึ่ง
�่ เน้้นการปฏิิบัติ
ั ิ
งานที่่�มุ่่ง
� เน้้นผลลััพธ์์ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกในการจััดการ
เวลาอย่่างมีีประสิิทธิิผล สำำ�หรับ
ั พนัักงานส่่วนอื่่น
� ๆ สามารถ
ใช้้นโยบายชั่่�วโมงการทำำ�งานที่่�ยืืดหยุ่่�น เมื่่�อมีีการรัับรองจาก
หััวหน้้างานของตน

ด้้านความผาสุุกของพนัักงาน
•	การสร้้างสมดุุลระหว่่างงานและครอบครััวเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
เป้้าหมายความผาสุุกที่่� ไทยเบฟได้้ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อพนัักงาน
เสมอมา ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในสิ่่� งนี้้� โดยได้้จัด
ั ให้้มีีพื้้� นที่่�หรืือ
สนามเด็็กเล่่นภายในบริิเวณ โรงงานสำำ�หรับ
ั บุุตรพนัักงาน
ขณะรอพ่่อแม่่ทำำ�งาน เสร็็จนอกจากนี้้�ยัง
ั มีีห้้องให้้นมแบบ
ส่่วนตััวที่่�สำำ�นัก
ั งานและโรงงานผลิิตทุก
ุ แห่่ง และไทยเบฟได้้
ขยายสถานรัับเลี้้�ยงเด็็กรวมถึึงชั้้�นเรีียนและกิิจกรรมสัันทนาการ
ในช่่วงปิิดภาคเรีียน ทั้้�งนี้้� โครงการครอบครััวยอดนิิยมของ
บริิษััทคืือกิิจกรรมวัันเด็็ก ซึ่่�งเด็็กและผู้้�ปกครองได้้มาร่่วมทำำ�
กิิจกรรมพิิเศษ ทััศนศึึกษา และกิิจกรรม CSR เพื่่�อส่่งเสริิมการ
ใช้้เวลาร่่วมกััน โดยในปีี 2564 ไทยเบฟมอบทุุนการศึึกษา 1,099
ทุุน มููลค่่ากว่่า 6.93 ล้้านบาท ให้้กัับบุุตรหลานของพนัักงาน
เพื่่�อลดภาระทางการเงิิน ทั้้�งนี้้�ไทยเบฟมอบทุุนการศึึกษา
12,592 ทุุน รวมกว่่า 77.9 ล้้านบาท เป็็นเวลากว่่า 12 ปีีติิดต่่อกััน
•	ไทยเบฟมีีความมุ่่�งมั่่�นให้้การสนัับสนุุนพนัักงานหญิิง โดย
ให้้พนัักงานหญิิงสามารถลาคลอดบุุตรได้้สููงสุุดถึึง 100 วััน
โดยได้้รับ
ั ค่่าจ้้าง ซึ่�่งมากกว่่าข้้อกำำ�หนดทางกฎหมายของ
ประเทศไทย 10 วััน ในบางกรณีี พนัักงานอาจขอลาเพิ่่�มเติิมได้้
อีีก 30 วััน ไทยเบฟเชื่่อ
� มั่่�นว่่ามาตรการเหล่่านี้้�จะช่่วยส่่งเสริิม
ค่่านิิยมของครอบครััวและสุุขภาพที่่�ดีข
ี องพนัักงาน รวมถึึง
ความเป็็นอยู่่ที่่
� �ดีข
ี องทั้้�งแม่่และลููก
•	นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังรัับประกัันว่่าพนัักงานทุุกคนจะสามารถ
มีีความสุุขไปกัับช่่วงเวลาสำำ �คััญของชีีวิต
ิ ได้้ โดยไทยเบฟ
อนุุญาตให้้พนัักงานชายลางานเพื่่�อทำำ�หน้า้ ที่่�คุณพ่่
ุ
อได้้สููงสุุด
6 วััน ซึ่่ง
� ไม่่ถืือเป็็นข้้อกำำ�หนดทางกฎหมาย สิ่่�งนี้้�แสดงให้้เห็็นว่่า
ครอบครััวเป็็นรากฐานที่่�สำำ�คัญ
ั ของชีีวิต
ิ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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2564 ภารกิจสำ�คัญ
การดููแลพนัักงานในสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญกัับสุุขภาพและสวััสดิิภาพของพนัักงาน
เหนืือสิ่่�งอื่่น
� ใด
ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนครอบครััวของพนัักงานและบุุคคล
อัันเป็็นที่่�รักอี
ั ก
ี ด้้วย
•	ในสถานการณ์์โควิิด-19 สิ่่�งสำำ�คััญคืือการลดความเสี่่�ยง
ในการติิดเชื้้�อ และแพร่่กระจายเชื้้�อระหว่่างพนัักงาน
• ไทยเบฟใช้้แนวทางหลายประการเพื่่�อให้้บรรลุุผลนี้้�:
		 • หมั่่�นทำำ�ความสะอาดและฆ่า่ เชื้้�อสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
และบริิเวณสำำ�นัักงานทั้้�งหมด
		 • จััดให้้มีีมาตรการและอุุปกรณ์์ด้้านสุุขอนามััยที่่�
เข้้มงวด (เช่่น หน้้ากาก เจลแอลกอฮอล์์ ฯลฯ)
		 • สถานที่่�งานแยกส่่วนต่่างหากสำำ�หรับ
ั งานที่่�มีีความ
เฉพาะเจาะจงโดยกำำ�หนดให้้พนัักงานอยู่่แ
� ต่่ในสถานที่่�
งานเท่่านั้้�น
		 • นโยบายทำำ�งานจากบ้้าน (Work from home) สำำ�หรับ
ั
ผู้้�ที่่�สามารถทำำ�งานผ่่านช่่องทางออนไลน์์ได้้
•

ติิดตามสถานการณ์์แบบทัันการณ์์ Real Time เพื่่�อให้้สามารถ
ประเมิินความเสี่่� ยงได้้ทัันทีี ในศููนย์์ปฏิิ บััติิการพิิ เศษใน
สถานการณ์์โควิิด ThaiBev Situation Room (TSR)

•

ให้้การช่่วยเหลืือพนัักงาน
• คอลเซ็็นเตอร์์ 24-7 คอยให้้การสนัับสนุุนและให้้คำำ�ปรึก
ึ ษา
• 	แจ้้งความคืืบหน้้าสถานการณ์์ให้้กัับพนัักงาน ให้้ข่่าวสาร
ข้้อมููลและแนวทางปฏิิบัติ
ั ิในการดููแลตนเองและครอบครััว
ให้้ปลอดภััยได้้
• 	ทำำ�ประกัันโรคโควิิด-19 สำำ�หรับ
ั พนัักงานทุุกคน
• 	มอบหน้้ากากอนามััย เจลแอลกอฮอล์์ ให้้กัับพนัักงาน
ทุุกคน เพื่่�อให้้พนัักงานและครอบครััวปลอดภััย
• 	ประสานงานกัับ TSR เพื่่�อติิดต่่อกัับบุุคคลที่่�เคยอยู่่�
ในสถานที่่�เสี่่�ยง

• 	ส่่งเสริิมและให้้ความรู้้� (ทั้้�งคำำ�แนะนำำ�ทางเทคนิิคและ
ขั้้�นตอน) แก่่พนัักงานเกี่่�ยวกัับวััคซีีน
• 	ตรวจโรคโควิิด-19 (RT-PCR และ ATK) แก่่พนัักงาน
ทุุกคนเป็็นระยะ และเป็็นส่่วนหนึ่่�งของมาตรการในการ
เข้้าทำำ�งานในตึึกสำำ�นัักงาน
• 	อำำ�นวยความสะดวกเรื่่อ
� งการรัักษาตััวในโรงพยาบาล
และการแยกบ้้านในกรณีีที่่�พนัักงานและ/หรืือครอบครััว
ติิดเชื้้�อ
• 	ให้้บริิการฆ่่าเชื้้�อถึึงบ้้านสำำ�หรับ
ั พนัักงานกลุ่่�มเสี่่�ยง

โครงการสำำ�คัญ
ั
โปรแกรมสุุขภาพดิิจิทั
ิ ัล

1. โปรแกรมสุุขภาพเสมืือนจริิง
	• 	เปลี่่�ยนกิิจกรรมและโปรแกรมปกติิให้้เป็็น แบบเสมืือนจริิง
• 	เน้้นย้ำำ�ความสำำ�คัญ
ั ของสุุขภาพด้้วยการออกกำำ�ลัง
ั กาย
เมื่่อ
� ต้้องทำำ�งานจากบ้้าน (Work from home)
• 	สััมมนาเสมืือนจริิงในหััวข้้อต่า่ ง ๆ ตั้้�งแต่่ความเป็็นอยู่่�
ทั่่�วไปจนถึึงการป้้องกัันโรคโควิิด-19 เป็็นต้้น
• 	กิิจกรรมออกกำำ�ลัง
ั กายเสมืือนจริิง เช่่นการวิ่่ง� เสมืือนจริิง
เพื่่�อส่่งเสริิมการออกกำำ�ลัง
ั กายอยู่่ที่่
� �บ้า้ น

2 	ชุุมชนเพื่่�อการเกษีียณอายุุในยุุคดิิจิทั
ิ ัล
	• 	ใช้้เทคโนโลยีีเพื่่อ
� สร้้างกลุ่่�มสนัับสนุุนชุุมชนสำำ�หรับ
ั ผู้เ้� กษีียณอายุุ
	• 	นำำ�เสนอข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์เกี่่�ยวกัับสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีผ่่
ี านแอปพลิิเคชััน มืือถืือของบริิษััท
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ความผาสุกของพนักงาน

ขับเคลื่อนด้วยวิสัยทัศน์ PASSION 2025
ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้สนัับสนุุนให้้มีีการส่่งเสริิมสุุขภาพตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า และเสริิมสร้้างขีีดความสามารถใหม่่ ๆ เพื่่�อเตรีียมพร้้อม
สำำ�หรับ
ั ความท้้าทายในอนาคต ไทยเบฟเพิ่่�มขีีดความสามารถในการตอบสนองต่่อความเสี่่�ยงด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย และแสดง
ให้้เห็็นว่่าเหตุุใด ThaiBev จึึงได้้รับ
ั การจััดอัน
ั ดัับเป็็น1 ใน 6 บริิษััทในประเทศไทยที่่�ได้้รับ
ั รางวััล We Care Most Caring Company

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

•	ไทยเบฟได้้มุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุเป้้าหมายที่่�จะทำำ�ให้้อัตร
ั าการ
เสีี ยชีีวิต
ิ เป็็นศููนย์์มาโดยตลอด อย่่างไรก็็ตามในปีี 2564
มีีพนัักงานสองคนและผู้้�รัับเหมาหนึ่่� งคนเสีี ยชีีวิต
ิ จาก
เหตุุการณ์์นี้้เ� อง ไทยเบฟได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์สาเหตุุที่่�แท้้จริิง
อย่่างเข้้มข้้นและกำำ�ชัับวััฒนธรรมความปลอดภััย ขยาย
OHS KPI ไปสู่่�ทุก
ุ ฝ่่าย และดำำ�เนิินการตามโครงการริิเริ่่ม
� OHS

ซึ่ง
�่ นำำ�ไปสู่่�การบัังคัับใช้้นโยบายรถยนต์์ที่่เ� ข้้มงวดและการฝึึกอบรม
เกี่่�ยวกัับ OHS เพื่่� อให้้มั่่�นใจในความปลอดภััยของพนัักงาน
ซึ่่ง
� รวมถึึงอุุปกรณ์์ PPE ที่่�เหมาะสม รวมทั้้�งได้้จัด
ั ให้้มีก
ี ารพููดคุุย
เรื่่อ
� งความปลอดภััยรายวััน รวมถึึงการควบคุุมดููแลระเบีียบ
การปฏิิบัติ
ั ิการที่่�เข้้มงวด

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
ความผาสุุขของพนัักงานช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19
ไทยเบฟห่่วงใยในสุุขภาพ ความปลอดภัั ย และสวััสดิิภาพของ
พนัักงาน ยิ่่�งเห็็นได้้ชััดในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�บริิษััท
ได้้นำ�ำ มาตรการต่่าง ๆ มาใช้้ในการป้้องกััน ดููแล อำำ�นวยความสะดวก
และช่่วยเหลืือพนัักงานในช่่วงเวลานี้้�
1.	จััดการพื้้� นที่่�การทำำ�งานอย่่างเหมาะสม ผ่่านการขยายสถานที่่�
ทำำ�งาน หรืือย้้ายพนัักงานไปทำำ�งานในสถานที่่�ต่่าง ๆ เพื่่� อให้้
เกิิดการเว้้นระยะห่่างในสถานที่่�ทำำ�งาน
2.	นโยบายการทำำ�งานจากที่่�บ้้านสำำ�หรับ
ั ผู้้�ที่่�สามารถทำำ�งาน
ทางไกลเพื่่� อลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อของพนัักงานและ
ครอบครััว โดยพนัักงานกลุ่่�มนี้้�จะไม่่สามารถเข้้าสำำ�นัักงาน
หากไม่่มีีการเตรีียมการที่่�เหมาะสมเพื่่� อป้้องกัันความเสี่่�ยง
ในการติิดเชื้้�อ
3.	มาตรการความปลอดภััยเมื่่�อเข้้าสู่่�อาคาร ได้้แก่่ การฆ่่าเชื้้�อ
การใช้้เจลแอลกอฮอล์์ การตรวจอุุณหภููมิิ และการสวมใส่่
อุุปกรณ์์ป้อ
้ งกััน
4.	ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลบัันทึึกชั่่ว� โมงการทำำ�งานและยกเลิิกการใช้้
ระบบสแกนนิ้้�วเพื่่� อลดความเสี่่�ยงในการแพร่่เชื้้�อโควิิด-19
5.	จััดตั้้�งศููนย์์บรรเทาทุุกข์โ์ รคโควิิด-19 เพื่่�อให้้ข้อ
้ มููลและคำำ�แนะนำำ�
ในการจััดการกัับสถานการณ์์อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด และ
ช่่วยเหลืือพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากโรคโควิิด-19

6.	ให้้สิิทธิิประโยชน์์เพิ่่� มเติิมแก่่พนัักงาน เช่่น บริิการตรวจ
คััดกรองโรคโควิิด-19 ฟรีี สำำ�หรับ
ั พนัักงานกว่่า 12,000 คน
และประกัันโรคโควิิด-19 สำำ�หรับ
ั พนัักงานกว่่า 50,000 คน
7.	แจกจ่่ายอุุปกรณ์์ป้้องกััน เช่่น หน้้ากาก เจลแอลกอฮอล์์
ให้้กัับพนัักงานและสมาชิิกในครอบครััว และแจกจ่่ายน้ำำ�ดื่่�ม
สะอาดเพื่่� อลดความเสี่่�ยงจากการไปร้้านสะดวกซื้้�อ

ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19
ThaiBev Situation Room (TSR) จััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่� อติิดตามข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับโรคโควิิด-19 รวมถึึงสวััสดิิภาพของพนัักงานทุุกคน
โดย TSR ได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่� อเฝ้้าติิดตามและ
จััดการความเสี่่�ยงทั้้�งหมด ในอนาคตTSR จะสามารถถููกดััดแปลง
เพื่่� อใช้้ประโยชน์์ในด้้านอื่่น
� ได้้อีก
ี ด้้วย

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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การสนัับสนุุนชุุมชน
มอบเครื่่อ
� งดื่่�ม หน้้ากาก และแอลกอฮอล์์แก่่สถานคััดแยกผู้้�ป่่วยโรคโควิิด-19 และหน่่วยงานท้้องถิ่่�นเพื่่�อแจกจ่่ายให้้กัับชุุมชนใกล้้เคีียง

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน
งานของไทยเบฟด้้านความปลอดภััยและด้้านอาชีีวอนามััย และ
ความผาสุุกนั้้�นสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาที่่� 3, 8 และ 16
โดยไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นที่่�จะบรรลุุถึึงเป้้าหมายการมีีสุข
ุ ภาพที่่�ดีี ความ
เป็็นอยู่่ที่่
� �ดีี การทำำ�งานที่่�ดีี และการส่่งเสริิมสัังคมที่่�สงบสุุขและ
ไม่่แบ่่งแยก

เป้้าหมายย่่อย
3.8 บรรลุุหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า ซึ่่�งรวมถึึงการป้้องกััน
ความเสี่่�ยงทางการเงิิน การเข้้าถึึงบริิการดููแลสุุขภาพที่่�จำ�ำ เป็็น
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และการเข้้าถึึงยาและวััคซีีนจำำ�เป็็นที่่�ปลอดภััย
มีีประสิิทธิิภาพ คุุณภาพ และราคาไม่่แพงสำำ�หรับ
ั ทุุกคน
3.9 ภายในปีี 2573 ลดจำำ�นวนผู้้�เสีี ยชีีวิต
ิ และการเจ็็บป่่วยจาก
สารเคมีีอัน
ั ตราย มลภาวะทางอากาศ น้ำำ� และดิิน และการปนเปื้้� อน
8.2 บรรลุุผลิต
ิ ภาพทางเศรษฐกิิจในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ผ่่านการกระจาย
ความหลากหลาย การยกระดัับเทคโนโลยีี และนวััตกรรม รวมถึึง
การเน้้นที่่�มููลค่่าเพิ่่�มสููงและภาคส่่วนที่่�ใช้้แรงงานมาก

เป้้าหมาย 3:	มีีสุข
ุ ภาพเเละความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
เป้้าหมาย 8:

งานที่่�มีคุ
ี ณค่
ุ ่า และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

เป้้าหมาย 16:	สัังคมสงบสุุขและยุุติิธรรม สถาบัันอัันเป็็น
		ที่่�พึ่่�งของส่่วนรวม

8.5 ภายในปีี พ.ศ. 2573 บรรลุุการจ้้างงานอย่่างเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิผล
เพื่่�อให้้เกิิดทำ�ำ งานที่่�มีคุ
ี ณค่่
ุ
าสำำ�หรับ
ั ผู้้�หญิิงและผู้้�ชายทุุกคน รวมถึึง
เยาวชนและคนพิิการด้้วย และให้้ค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมกัันสำำ�หรับ
ั
งานที่่�มีีมููลค่่าเท่่ากััน
16.5 ลดการทุุจริิตและติิดสิินบนอย่่างเป็็นรููปธรรมในทุุกรููปแบบ

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
1.	ส่่งเสริิมวััฒนธรรมความปลอดภััยและขยายกิิจกรรมที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ที่่�ปลอดภััย สู่่�บริิษััทในเครืือของไทยเบฟในภููมิิภาคอาเซีียน
2.	ตั้้�งเป้้าหมายลดอััตราการเสีียชีีวิต
ิ เป็็นศููนย์์
3.	อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) ของปีี 2564
ลดลง
•	อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) ของ
พนัักงานลดลงจาก 1.71 เป็็น 1.43
•	อััตราความถี่่�การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIFR) ของ
ผู้้�รัับเหมาลดลงจาก 1.74 เป็็น 0.69
	ซึ่ง
�่ การลดลงนี้้�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายของบริิษััทในการบรรลุุ
LTIFR ที่่�ต่ำำ�กว่่า 1.0 ภายในปีี 2568

4.	ปลููกฝัังวิินัย
ั ความปลอดภััยทางถนนให้้กัับพนัักงาน โดยจััดการ
อบรมและกิิจกรรมอื่่น
� ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมความปลอดภััย โครงการนี้้�
จะขยายผลไปยัังพนัักงานในภููมิิภาคอื่่น
� ๆ รวมถึึงพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิจ
ิ เพื่่�อให้้เกิิดการลดอััตราการเสีียชีีวิต
ิ จากการขัับขี่่� ซึ่ง
�่ ส่่วนใหญ่่
เกี่่�ยวข้้องกัับ อุุบััติิเหตุุอัน
ั เนื่่�องมาจากการละเมิิดกฎหมายจราจร
และการขาดวิินัย
ั ด้้านความปลอดภััยทางท้้องถนน
5.	สร้้างเครืือข่่ายเจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในกลุ่่�มไทยเบฟทั่่�วอาเซีียน
เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยและช่่วยให้้มีก
ี าร
สื่่�อสารแลกเปลี่่�ยนข้้อมููลเป็็นวงกว้้าง จััดให้้มีีการฝึึกอบรมด้้าน
ความปลอดภััยขั้้�นสููงแก่่เจ้้าหน้้าที่่�อย่่างสม่ำำ�เสมอ
6.	ทำำ�งานร่่วมกัับพนัักงานเพื่่�อจััดการแนวทางสุุขภาพใหม่่เชิิงรุุก
สร้้างความตระหนััก ส่่งเสริิมให้้พนัักงานออกกำำ�ลัง
ั กายและรัักษา
สุุขอนามััยที่่�ดีี ลดความเครีียดจากการทำำ�งาน และให้้วัค
ั ซีีนป้้องกััน
โรคที่่�เกิิดขึ้้�นบ่่อย ๆ แก่่พนัักงาน เพื่่�อส่่งเสริิมสุุขภาพ และชีีวิต
ิ
ที่่�ดีขึ้้
ี �น รวมถึึงการทำำ�งานอย่่างมีีความสุุขมากขึ้้�นอีีกด้้วย

สิิทธิิมนุุษยชน
ไทยเบฟเชื่่�อว่่าองค์์กรภาคธุุรกิิจเป็็นส่่วนสำำ �คััญในการดำำ�เนิินการในด้้าน
สิิ ทธิิมนุุษยชนซึ่่ง
� มีีการผนวกประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนไว้้ในกรอบการดำำ�เนิิน
ธุุรกิจ
ิ โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแล (ESG) และครอบคลุุม
ถึึงทุุกภาคส่่วนของธุุรกิจ
ิ ตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ทั้้ง
� นี้้� ไทยเบฟยึึดมั่่น
� ในการเคารพ
ในสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทั้้�งหมด รวมถึึงปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามกฎหมาย
ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั้้ง� กฎหมายภายในประเทศและหลัักสากล ไม่่ว่่าจะเป็็นพระราชบััญญััติิ
คุ้้�มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชน (Universal
Declaration of Human Rights) หลัักการแห่่งสหประชาชาติิว่่าด้้วยธุุรกิจ
ิ
กัับสิิทธิิมนุุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and
Human Rights) และปฏิิญญาว่่าด้้วยหลัักการและสิิทธิิขั้้น
� พื้้�นฐานในการ
ทำำ�งานขององค์์การแรงงานระหว่่างประเทศ (The International Labour
Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work)
ในปีีนี้้ไ� ทยเบฟยัังคงดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่่อเนื่่อ
� งภายในองค์์กร
และตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า ท่่ามกลางการปลููกฝัังให้้ใส่่ใจในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
สัังคมและการพััฒนาธุุรกิจ
ิ ที่่�บริิษัท
ั อื่่น
� ต่า่ งมุ่่�งเน้้นให้้มีค
ี วามพยายามในการแก้้ไข
ปััญหาสิิทธิิมนุุษยชนมากขึ้้�น ไทยเบฟเองจึึงมุ่่�งหมายที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการปฏิิบัติ
ั ิ
ที่่�เป็็นเลิิศ (Best Practices) ในด้้านสิิทธิิมนุุษยชน และไม่่ละเลยที่่�จะปฏิิบัติ
ั ต
ิ าม
นโยบายสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษัท
ั อย่่างเคร่่งครััด
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กลยุุทธ์์
ไทยเบฟยัังได้้กำำ�หนดแนวทางในการบริิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่คุณค่
ุ ่าดัังนี้้�
• ให้้ความเคารพในสิิทธิิมนุุษยชนโดยปฏิิบัติ
ั ิต่่อทุุกภาคส่่วนของธุุรกิิจอย่่างเท่่าเทีียมกััน
• ดำำ�เนิินการในเชิิงรุุกด้้านสิิทธิิมนุุษยชนผ่่านกระบวนการจััดการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน (Human Rights Due Diligence Process) อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
• 	รัับผิิดชอบและมุ่่�งมั่่�นในการปลููกฝัังให้้ทุกส่่
ุ วนในองค์์กรเคารพในสิิ ทธิิมนุุษยชนของทุุกภาคส่่วนโดยเฉพาะผู้้�ที่่�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ยของ
บริิษััท พร้้อมทั้้�งกำำ�กัับดููแลมิิให้้ธุุรกิิจของบริิษััทเข้้าไปมีีส่่ วนเกี่่�ยวข้้องกัับการล่่วงละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน
• 	มีีกลไกในการเยีียวยา แก้้ไข ฟื้้� นฟูู และชดเชยเมื่่�อเกิิดผลกระทบหรืือมีีการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เนื่่�องมาจากการดำำ�เนิินกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจขององค์์กร
• 	สื่่�อสารและเผยแพร่่แนวทางการปฏิิบััติิด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียรวมถึึงเปิิดให้้มีีช่่องทางการร้้องทุุกข์์ของไทยเบฟ
ที่่�โปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ
• 	ให้้ความรู้้� ฝึึกอบรม และสนัับสนุุนให้้พนัักงาน บริิษััทคู่่�ค้้าและลููกค้้าเคารพในสิิ ทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ยในธุุรกิิจของตน
อย่่างเข้้มงวด

แนวทางการบริิหารจััดการ
กระบวนการตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน (Human Rights Due Diligence Process)
เป็็นกิิจกรรมที่่�จัดขึ้้�
ั นตั้้�งแต่่ปีี 2560 โดยในปีี 2564 ไทยเบฟมีีประเด็็นความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คััญ 3 ประเด็็น
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย คืือ
• สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน
• สภาพการทำำ�งานของพนัักงาน
• สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน
ซึ่ง
�่ กระบวนการต่่อไปคืือการประชุุมผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย เพื่่�อหาข้้อสรุุปในการแก้้ไข ลงมืือปฏิิบัติ
ั ดำ
ิ �ำ เนิินการ การวััดผลสำำ�เร็็จ และส่่งเสริิม
ในเรื่่อ
� งการสื่่�อสารให้้กัับผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องต่่อไป

กระบวนการตรวจสอบสิ ทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของไทยเบฟ

5. แก้ไขให้ถูกตอ
้ ง
และเยียวยา
ผลกระทบด้านลบ
ทีเ่ กิดขึน
้

1. ประกาศนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน

2. ประเมินความเสีย
่ ง
และผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน
3. บูรณาการผลการประเมิน
ความเสีย
่ งผลกระทบ
ด้านสิทธิมนุษยชน

4. ติดตามและรายงานผล
การดำ�เนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน
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สิทธิมนุษยชน

1.	ประกาศนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายเคารพสิิทธิิมนุุษยชน
ภายใต้้กรอบกฎหมายและหลัักสิิทธิิมนุุษยชนสากลและมาตรฐาน
แรงงาน ซึ่ง
�่ รวมถึึงปฏิิญญาสากลว่่าด้้วยสิิทธิิมนุุษยชนแห่่ง
สหประชาชาติิ และปฏิิญญาองค์์การแรงงานระหว่่างประเทศว่่าด้้วย
หลัักการพื้้�นฐานและสิิทธิิในที่่�ทำำ�งาน ไทยเบฟคาดหวัังให้้ผู้บ
้� ริิหาร
และพนัักงานทุุกคนในธุุรกิิจ รวมทั้้�งในบริิษััทในเครืือ บริิษััทร่่วมทุุน
และความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใหม่่ (เช่่น ผ่่านการควบรวมกิิจการ)
ตลอดจนคู่่ค้
� า้ ทางธุุรกิิจ เคารพในสิิทธิิมนุุษยชนของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย เพื่่�อทุุกคนจะได้้รับ
ั การเคารพอย่่างเท่่าเทีียมกััน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่ายจำำ�เป็็นต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน
สากล ซึ่ง
�่ ระบุุอยู่่ใ� นนโยบายและคำำ�ชี้้แ
� จงสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััท
ได้้แก่่ การเลืือกปฏิิบัติ
ั ิและการล่่วงละเมิิด การบัังคัับใช้้แรงงานและ
การใช้้แรงงานเด็็ก เสรีีภาพในการสมาคม ค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียม
กััน สภาพการทำำ�งาน ความปลอดภััยและสุุขภาพในสถานที่่�ทำ�ำ งาน
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของไทยเบฟทุุกรายต้้องปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามประเด็็น
เหล่่านี้้�ตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับ ซึ่ง
�่ การปฏิิบัติ
ั ิตามสาระ
ของนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างเข้้มงวดของผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นนั้้�นนัับเป็็นสิ่่�งจำำ�เป็็นอย่่างยิ่่ง
�
การดำำ�เนิินงาน
ไทยเบฟมีีการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในธุุรกรรม
ทั้้�งหมดอย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมถึึงประเมิินผลกระทบโดยตรงจากการ
ดำำ�เนิินงานของบริิษััท ตลอดจนประเมิินความเสี่่�ยงที่่�ไทยเบฟอาจมีี
ส่่วนเกี่่�ยวข้้องทำำ�ให้้เกิิดขึ้้�นหรืือมีีบทบาทในการสนัับสนุุนทั้้�งหมด
หรืือในพื้้�นที่่�การปฏิิบัติ
ั ิงานทั้้�งหมด ไทยเบฟได้้กำำ�หนดนโยบายและ
การควบคุุมการบริิหารจััดการเพื่่�อสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชนเอาไว้้อย่่างชััดเจน
ตััวอย่่างของนโยบายและการควบคุุมการจััดการดัังกล่่าว ได้้แก่่:
• นโยบายอาชีีวอนามััย ความปลอดภััย และสิ่่�งแวดล้้อม
• จรรยาบรรณพนัักงาน
• นโยบายต่่อต้้านการทุุจริิต
• นโยบายการแจ้้งเบาะแส
• นโยบายสิ่่�งแวดล้้อม
• นโยบายการบริิหารความเสี่่�ยง
• หลัักปฏิิบััติิสำำ�หรับ
ั คู่่�ค้้า
• แนวทางการลงทุุน
นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังติิดตามและประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิ
มนุุษยชน ผลัักดัันให้้เกิิดการแจ้้งเบาะแสและการร้้องเรีียนเพื่่�อ
สามารถรัับข้้อกัังวลเกี่่�ยวข้้องกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิผล ข้้อมููลที่่�รวบรวมผ่่านช่่องทางเหล่่านี้้�จะถููกนำำ�
ไปใช้้เพื่่�อปรัับปรุุงต่่อไป ซึ่่�งรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประเมิิน
ความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอยู่่ใ� นรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี

2.	ประเมิินความเสี่่� ยงและผลกระทบด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
ที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น
การประเมิินความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนนั้้�นครอบคลุุมกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจของไทยเบฟทั้้�งหมด โดยจำำ�แนกตามกิิจกรรมทางธุุรกิิจดัังนี้้�:
•	กิิจกรรมทางธุุรกิิจหลััก: การจััดหา การผลิิต การจััดจำ�หน่่
ำ
ายและ
การขนส่่ง การตลาดและการขาย และการจััดการบรรจุุภััณฑ์์
ภายหลัังการบริิโภค
• สนัับสนุุนกิิจกรรมทางธุุรกิิจ: กลุ่่�มงานทรััพยากรบุุคคล
การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนยัังครอบคลุุมคู่่ค้
� า้ ระดัับ Tier 1
ของไทยเบฟทั้้�งหมดอีีกด้้วย
การประเมิินความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมประเด็็นด้้าน
สิิ ทธิิมนุุษยชนที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงและที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ดัังนี้้�
•
•
•
•
•
•
•
•
•

การบัังคัับใช้้แรงงาน
การค้้ามนุุษย์์
การใช้้แรงงานเด็็ก
เสรีีภาพในการสมาคม
สิิทธิิในการเจรจาต่่อรองร่่วมกััน
ค่่าตอบแทนที่่�เท่่าเทีียมกััน
การเลืือกปฏิิบััติิและการล่่วงละเมิิด
สภาพการทำำ�งานและอาชีีวอนามััยและความปลอดภััย (OHS)
ประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่น
� ๆ

การประเมิินความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนครอบคลุุมถึึงพนัักงานและ
กลุ่่�มเสี่่� ยง/กลุ่่�มเสี่่� ยง ได้้แก่่:
•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้้�หญิิง
เด็็ก
ชนพื้้�นเมืือง
แรงงานข้้ามชาติิ
แรงงานจ้้างเหมา บุุคคลที่่�สาม
ชุุมชนท้้องถิ่่�น
LGBTQI+
คนพิิการ
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

การประเมิินความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน (แนวทางการดำำ�เนิินการ)
การระบุุปัญ
ั หาสิิ ทธิิมนุุษยชน
•	ระบุุประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกิิจกรรมทาง
ธุุรกิิจของไทยเบฟ รวมถึึงความสััมพัันธ์์ทางธุุรกิิจใหม่่ของ
ไทยเบฟ โดยคำำ�นึึงถึึงผลกระทบที่่�มีีต่่อธุุรกิิจและผลกระทบ
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นต่่อผู้้�ถืือสิิทธิ์์�

การจััดอัน
ั ดัับความเสี่่� ยง
ตามลัักษณะธรรมชาติิ
•	จััดอัน
ั ดัับความเสี่่�ยงตามลัักษณะ
ธรรมชาติิ (ความเสี่่�ยงที่่�ปราศจาก
การควบคุุม หรืือมาตรการ) ของ
ประเด็็นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�กำำ�หนดขึ้้�น

•	ระบุุผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ ซึ่่�งรวมถึึงกลุ่่�มเสี่่�ยง (ได้้แก่่
ผู้้�หญิิง เด็็ก ชนพื้้�นเมืือง แรงงานข้้ามชาติิ แรงงานที่่�มีีสััญญาจ้้างใน
ลัักษณะบุุคคลที่่�สาม ชุุมชนท้้องถิ่่�น LGBTQI+ และคนพิิการ)

การจััดอัน
ั ดัับความเสี่่� ยงที่่�เหลืืออยู่่�

การจััดลำำ�ดัับความสำำ �คััญความเสี่่� ยง

•	สำำ�หรับั ความเสี่่�ยงตามธรรมชาติิ

•	จััดลำ�ดั
ำ บ
ั ความสำำ�คัญ
ั ประเด็็น

ในระดัับสููง การจััดอัน
ั ดัับความเสี่่�ยง
ที่่�เหลืืออยู่่� (ความเสี่่�ยงที่่�ทางบริิษััท
มีีการควบคุุมหรืือมีีมาตรการอยู่่แ
� ล้้ว)

3.	บููรณาการผลการประเมิินความเสี่่� ยง
และผลกระทบด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
เมื่่�อมีีการดำำ�เนิินการตามมาตรการบริิหารจััดการแล้้ว ไทยเบฟ
จะนำำ�มาตรการการจััดการมาใช้้ โดยเฉพาะมาตรการสำำ�หรับ
ั ประเด็็น
ที่่�มีค
ี วามเสี่่�ยงสููง หลัังจากดำำ�เนิินการตามมาตรการเหล่่านี้้� ไทยเบฟ
จะติิดตามและทบทวนผลการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อให้้มั่่น
� ใจว่่าจะเกิิดการ
พััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ
� งและก่่อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้ระบุุประเด็็นสำำ �คััญด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
10 ประการ ดัังนี้้�
ประเด็็นสำำ�คัญ
ั 10 ประการด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพ
และความปลอดภััยของพนัักงาน สภาพการทำำ�งาน การเลืือกปฏิิบััติิ
และสุุขภาพและความปลอดภัั ยของชุุมชน โดยประเด็็นเหล่่านี้้�
เกี่่�ยวข้้องกัับหน่่วยธุุรกิิจทั้้�ง 4 ได้้แก่่ การจััดจำ�หน่่
ำ
าย การตลาด
และการขาย การจััดการบรรจุุภััณฑ์์ หลัังการบริิโภค และ
ทรััพยากรบุุคคล
1. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (การกระจายสิินค้้า:
โลจิิสติิกส์์ การขนส่่งสิินค้้า)
2. 	สภาพการทำำ�งาน (การตลาดและการขาย: งานอีีเวนต์์)
3. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (การตลาดและ
การขาย: งานอีีเวนต์์)
4. 	การเลืือกปฏิิบััติิ (การตลาดและการขาย: งานอีีเวนต์์)
5. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน (การตลาดและการขาย:
งานอีีเวนต์์)
6. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน (การตลาดและการขาย)
7. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (การตลาดและ
การขาย: การขาย)
8. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของชุุมชน (การตลาดและการขาย:
การขาย)
9. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (การจััดการ
บรรจุุภััณฑ์์หลัังการบริิโภค: นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่/รีีไซเคิิล)
10. 	สุุขภาพและความปลอดภััยของพนัักงาน (ทรััพยากรมนุุษย์์)

สิิทธิิมนุุษยชนที่่�สำำ�คัญ
ั ที่่�สุด
ุ โดยอ้้างถึึง
ปััญหาสิิทธิิมนุุษยชนที่่�มีค
ี วามเสี่่�ยง
ที่่�เหลืืออยู่่ใ� นระดัับสููงเท่่าที่่�กำำ�หนดไว้้

4.	ติิดตามและรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชน
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นในการทบทวนหลัักการตรวจสอบและประเมิินผลกระทบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน รวมทั้้�งรายงานผลการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ผ่่านรายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีหรืื
ี อในเว็็บไซต์์ของไทยเบฟ นอกจากนี้้�
ยัังติิดตามการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนผ่่านช่่องทางการสื่่�อสาร เพื่่�อช่่วย
บรรเทาผลกระทบที่่�เป็็นอัันตรายและให้้การเยีียวยาที่่�เหมาะสมแก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบ ไทยเบฟสนัับสนุุนให้้ผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียทั้้�งหมดรายงานการละเมิิดผ่่านช่่องทางการสื่่�อสารดัังนี้้�
ช่่องทางการสื่่� อสาร
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
14 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต จอมพล จตุุจักร
ั กรุุงเทพมหานคร
10900
โทรศััพท์์ 02 785 5555
โทรสาร 02 785 5882
http://www.thaibev.com

5. แก้้ไขให้้ถูก
ู ต้้องและเยีียวยาผลกระทบเชิิงลบที่่�เกิิดขึ้้�น
ไทยเบฟเข้้าใจดีีว่่า กิิจกรรมทางธุุรกิิจของบริิษััทอาจเป็็นสาเหตุุหรืือ
ส่่วนหนึ่่�ง หรืือมีีความเชื่่อ
� มโยงกัับการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ย ดัังนั้้�นเพื่่� อให้้บรรลุุตามพัั นธกรณีีเหล่่านี้้�
ไทยเบฟจึึงได้้ดำำ�เนิินการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
สม่ำำ�เสมอ เพื่่�อบรรเทาความเสี่่�ยงและการละเมิิดที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ มีีการ
กำำ�หนดมาตรการบรรเทาผลกระทบเพิ่่�มเติิม โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อ
แก้้ไขและลดความเป็็นไปได้้ของการละเมิิดดัังกล่่าว นอกจากนี้้�ยัง
ั จััด
ให้้มีีการติิดตาม รายงานผลการทำำ�งาน และทบทวนพัั นธกรณีีด้้าน
นโยบายเกี่่� ยวกัับสิิ ทธิิมนุุษยชนเป็็นประจำำ�ทุุกปีี เพื่่� อให้้การจััดการ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนเกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2564 ไม่่พบรายงานการละเมิิดสิิทธิิมนุุษยชน ดัังนั้้�นจึึงยััง
ไม่่มีีมาตรการเยีียวยาใด ๆ เกิิดขึ้้�น
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สิทธิมนุษยชน

2564 ภารกิจสำ�คัญ
คณะทำ�งานบริหารจัดการสุขภาพพนักงาน

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

ไทยเบฟได้้จัดตั้้
ั �งคณะทำำ�งานด้้านบริิหารจััดการสุุขภาพพนัักงาน
ภายในกลุ่่�มทรััพยากรบุุคคล โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างสถานที่่�
ทำำ�งานในไทยเบฟให้้เป็็นองค์์กรแห่่งความสุุข ซึ่่ง
� คณะทำำ�งานนี้้�
เป็็นผู้้�กำำ�กัับดููแลให้้สถานที่่�ทำ�ำ งานต่า่ ง ๆ ในองค์์กรเหมาะสมกัับ
การทำำ�งานของพนัักงานทุุกคน และสอดคล้้องกัับข้้อกฎหมาย
โดยสอดส่่องดููแลประเด็็นความเสี่่� ยงด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนที่่�
เกี่่�ยวข้้องกัับพนัักงาน รวมถึึงส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่ที่่
� ดี
� ข
ี องพนัักงาน
ผ่่านโครงการต่่าง ๆ เช่่น การสััมมนาการจััดการความเครีียด ตั้้�งแต่่
ปีี 2563 คณะทำำ�งานบริิหารจััดการสุุขภาพพนัักงานและหน่่วยธุุรกิิจ
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ช่่วยพนัักงานป้้องกัันการแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19
โดยการประสานงานด้้ านสุุขภาพอย่่างครอบคลุุม แจกจ่่าย
หน้้ากากอนามััยและเจลแอลกอฮอล์์ และอำำ�นวยความสะดวก
ตามมาตรการช่่วยเหลืืออื่่น
� ๆ ให้้แก่่พนัักงาน

ขับเคลอ
ื่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสิิทธิิมนุุษยชน รวมถึึงดููแลให้้ทุกปร
ุ
ะเด็็นสำำ�คัญ
ั ได้้รับ
ั การแก้้ไข และใช้้มาตรการบรรเทาผลกระทบ
และในความพยายามที่่�จะสร้้างความแข็็งแกร่่งขึ้้�นกว่่าเดิิมในเรื่่อ
� งสิิทธิิมนุุษยชน ไทยเบฟได้้ต่่อยอดกระบวนการตรวจสอบวิิเคราะห์์สถานะ
(Due Diligence) ให้้รัดกุ
ั ม
ุ มากกว่่าปีีที่่�ผ่่านมา โดยมาตรการที่่�เข้้มงวดขึ้้�นนี้้� ส่่งเสริิมให้้ความมุ่่�งมั่่�นด้้าน ESG มีีความชััดเจนยิ่่ง
� ขึ้้�น
ซึ่ง
�่ ไทยเบฟตั้้�งเป้้าที่่�จะปลดล็็อกศัักยภาพสููงสุุดในการสร้้างมููลค่่าให้้กัับชุุมชนผ่่านการริิเริ่่ม
� ทำำ�กิิจกรรมที่่�เกี่่�ยวข้้องมากมาย

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
ผลการประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

ของการดำ�เนินการและ
กิจกรรมทางธุรกิจของไทยเบฟ
ได้รบ
ั การประเมิณความเสี่ยงและ
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน

ไทยเบฟมีกิจกรรม
ที่มีความเสี่ยงด้าน
สิ ทธิมนุษยชนที่สำ�คัญ
โดดเด่นทั้งหมด
กิจกรรม

17.22%

100% ของการ

ได้รบ
ั การระบุวา่ มีความเสี่ยง
ตามลักษณะธรรมชาติ

ที่ถูกระบุถึงความเสี่ยง
ด้านสิทธิมนุษยชนระดับสูง
ได้มีการดำ�เนินมาตรการ
บรรเทาและขั้นตอนการเยียวบา
เรียบร้อยแล้ว

100%

ของกิจกรรม
ทางธุรกิจของไทยเบฟ

10

ดำ�เนินการและกิจกรรม
ทางธุรกิจของไทยเบฟ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ไทยเบฟสนัับสนุุน SDGs ของสหประชาชาติิและยึึดมั่่น
� ในเป้้าหมายทั้้�ง 17 ประการ ความมุ่่�งมั่่�นด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของไทยเบฟในการปรัับปรุุง
พััฒนาเพื่่�อให้้เกิิดความเท่่าเทีียมทางเพศ (SDG 5) ลดความเหลื่่อ
� มล้ำำ� (SDG 10) และทำำ�ให้้ชุม
ุ ชนมีีส่่วนร่่วม ปลอดภััย และมีีความยืืดหยุ่่�น
(SDG 11)
เป้้าหมายย่่อย
5.1 ยุุติิการเลืือกปฏิิบัติ
ั ิทุกรููป
ุ
แบบที่่�มีต่
ี ่อผู้้�หญิิงและเด็็กหญิง
ิ
ในทุุกที่่�

เป้้าหมาย 5:		

ความเท่่าเทีียมทางระหว่่างเพศ

เป้้าหมาย 10:

ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

เป้้าหมาย 11:

การตั้้�งถิ่่�นฐานและชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน

5.2 ขจััดความรุุนแรงทุุกรููปแบบที่่�มีต่
ี ่อผู้้�หญิิงและเด็็กหญิง
ิ
ทั้้�งในที่่�สาธารณะและที่่�ส่่วนบุุคคล รวมถึึงการขจััดการค้้ามนุุษย์์
การแสวงหาประโยชน์์ทางเพศและการแสวงประโยชน์์ในรููปแบบอื่่น
�
5.5 สร้้างหลัักประกัันว่่าผู้้�หญิิงจะมีีส่่วนร่่วมอย่่างเต็็มที่่� และ
มีีโอกาสเท่่าเทีียมในการเป็็นผู้้�นำำ�ในทุุกระดัับของการตััดสิินใจ
ในทางการเมืือง เศรษฐกิิจ และภาคสาธารณะ
10.2 ให้้อำ�ำ นาจและส่่งเสริิมความครอบคลุุมด้้านสัังคม
เศรษฐกิิจ และการเมืืองสำำ�หรับ
ั ทุุกคน โดยไม่่คำำ�นึง
ึ ถึึงอายุุ เพศ
ความบกพร่่องทางร่่างกาย เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� แหล่่งกำำ�เนิิด ศาสนา
หรืือสถานะทางเศรษฐกิิจหรืืออื่่น
� ๆ ภายในปีี 2573
11.5 ลดจำำ�นวนการตายและจำำ�นวนคนที่่�ได้้รับ
ั ผลกระทบและ
ลดการสููญเสีียโดยตรงทางเศรษฐกิิจที่่�เกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์
มวลรวมภายในประเทศของโลกที่่�เกิิดจากภััยพิิบัติ
ั ิ ซึ่่ง
� รวมถึึง
ภััยพิิบัติ
ั ิที่่�เกี่่�ยวกัับน้ำำ� โดยมุ่่�งเป้้าปกป้้องคนจนและคนที่่�อยู่่ใ� น
สถานการณ์์ที่่�เปราะบางภายในปีี 2573

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
• 	โครงการติิดตามตรวจสอบสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างต่อ
่ เนื่่อ
� งรอบด้้าน
โดยจััดกระบวนการตรวจสอบเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี
• 	การก่่อตั้้�งคณะกรรมการเพื่่�อความผาสุุกของพนัักงานเพื่่�อ
เป็็นช่่องทางในการรัับเรื่่อ
� งร้้องเรีียนจากพนัักงานที่่�ถููกละเมิิด
สิิทธิิมนุุษยชน
• 	ทบทวนนโยบายด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนโดยมุ่่�งเน้้นที่่�จะปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�เกี่่�ยวข้้อง และมุ่่�งสู่่�
มาตรฐานสููงสุุด
• 	สร้้างความรู้้�ความเข้้าใจในเรื่่อ
� งสิิทธิิมนุุษยชน โดยสื่่�อสารและ
จััดฝึก
ึ อบรมอย่่างต่่อเนื่่อ
� งให้้กัับพนัักงานทั้้�งในประเทศไทย
และต่า่ งประเทศ รวมถึึงผู้้�รัับเหมาและบริิษััทคู่่ค้
� า้ ของไทยเบฟ
โดยจััดให้้มีก
ี ารฝึึกอบรมประจำำ�ปีี รวมทั้้�งบรรจุุไว้้ในหลัักสููตร
ปฐมนิิเทศพนัักงานใหม่่ของไทยเบฟ
• 	ขยายผลการประเมิินสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััทให้้ครอบคลุุม
การดำำ�เนิินงานในต่่างประเทศ ทำำ�ให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันใน
การป้้องกัันผลกระทบจากความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน

• 	แก้้ไขปรัับปรุุงความเสี่่�ยง 3 ด้้านที่่�ได้้จากกระบวนการตรวจสอบ
ด้้านสิิทธิิมนุุษยชนของไทยเบฟ คืือด้้านสุุขภาพและความปลอดภััย
ของพนัักงาน ด้้านสภาพการทำำ�งานของพนัักงาน และด้้านสุุขภาพ
และความปลอดภััยของชุุมชน พร้้อมทั้้�งหาวิิธีป้
ี อ
้ งกัันความเสี่่�ยง
ที่่�อาจเกิิดขึ้้�นในอนาคต เช่่น ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
สภาพแวดล้้อมการทำำ�งาน และความผาสุุกของของพนัักงานใน
ทุุกภููมิภ
ิ าค การจััดกิิจกรรมด้้านความปลอดภััยให้้กัับพนัักงาน
ทั่่�วทั้้�งกลุ่่�มไทยเบฟ ตลอดจนโครงการฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ภััย
และกู้้�ภััยในพื้้� นที่่�ปฏิิบัติ
ั ิงานและชุุมชนใกล้้โรงงานของบริิษััท
• 	ตรวจสอบประเมิินความเสี่่�ยงของคู่่ค้
� า้ รายสำำ�คัญ
ั ที่่�จำ�หน่่
ำ
ายสิินค้้า
และบริิการให้้กัับไทยเบฟโดยตรง (Critical Tier 1 Supplier)
ณ สถานประกอบการทุุกราย โดยครอบคลุุมประเด็็น
ด้้านสิิ ทธิิมนุุษยชนและร่่วมมืือกัับคู่่ค้
� า้ รายสำำ�คัญ
ั เหล่่านี้้�
ในการบรรเทาความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากคู่่ค้
� า้
ของคู่่ค้
� า้ (Non-tier 1 Supplier)

โอกาสไร้ขด
ี จำ�กัด
ไทยเบฟเชื่่อ
� ว่่า องค์์กรจะประสบความสำำ�เร็็จเกิิดจากการทำำ�งานร่่วมกัันกัับพนัักงาน
เพื่่�อสร้้างประสบการณ์์การทำำ�งานเฉพาะบุุคคล ตรงกัับความต้้องการ และสร้้าง
แรงจููงใจในการทำำ�งานซึ่�่งส่่งเสริิมให้้บุุคลาการและองค์์กรมีีความแข็็งแกร่่ง
ด้้วยการให้้โอกาสพนัักงานได้้เรีียนรู้้�จากการเข้้าอบรมและก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
รวมถึึงช่่วยเสริิมทัักษะสำำ�คัญ
ั ในด้้านต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ไทยเบฟสามารถขัับเคลื่่อ
� นธุุรกิจ
ิ
ได้้อย่่างอย่่างเข้้มแข็็ง
ไทยเบฟมีีเป้้าหมายในการเป็็นองค์์กรที่่�ดีีที่่�สุุดในการทำำ�งาน และเชื่่�อมั่่�นเป็็น
อย่่างยิ่่ง� ว่่า ความสุุขและความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพของพนัักงานจะเป็็นแรงจููงใจ
สำำ�คัญ
ั ที่่�ส่่งเสริิมให้้พนัักงานทำำ�งานกัับองค์์กรได้้ยาวนาน ทั้้�งนี้้�เพื่่�อเสริิมสร้้าง
องค์์กรให้้แข็็งแกร่่งจากภายใน ไทยเบฟมีีความตั้้ง� ใจในการสร้้าง “ความเป็็นหนึ่่�ง
เดีียวกััน” โดยมอบโอกาสให้้พนัักงานได้้เรีียนรู้้�และพััฒนาทัักษะเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
ความสำำ�เร็็จร่่วมกััน เป็็นผลให้้พนัักงานของไทยเบฟเป็็นบุุคลากรที่่�มีศั
ี ก
ั ยภาพ
และมีีความสุุขที่่�ต้อ
้ งการจะเติิบโตไปพร้้อมกัับองค์์กร
ทั้้ง� นี้้�สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้เห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ
ประสบการณ์์ดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั โดยไทยเบฟได้้นำ�ำ เทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั มาใช้้เพื่่อ
� ให้้พนัักงาน
สามารถทำำ�งานจากที่่�บ้้านและสร้้างความพึึงพอใจในสายอาชีีพ ทำำ�ให้้ในปััจจุุบััน
พนัักงานไทยเบฟสามารถทำำ�งานได้้จากทุุกที่่� และการมุ่่�งเน้้นการพััฒนา
เทคโนโลยีีดิจิ
ิ ทั
ิ ล
ั โดยมีีวัตถุ
ั ปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อสร้้างความรวดเร็็วและประสิิทธิิภาพ
ในการทำำ�งานก็็เพื่่�อเตรีียมพร้้อมต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดขึ้้น
� ในอนาคต

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

123

ยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการบุุคลากร
เพื่่�อสร้้างความแข็็งแกร่่งของบุุคลากรควบคู่่�ไปกัับการสร้้างความเป็็นหนึ่่�งเดีียวภายในองค์์กร และเตรีียมความพร้้อมให้้พนัก
ั งานก้้าวหน้้าไป
พร้้อมกัับการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างรวดเร็็วของสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ไทยเบฟได้้กำ�ห
ำ นด 7 ยุุทธศาสตร์์ในการบริิหารจััดการบุุคลากร ดัังนี้้�

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 1:
โครงสร้้างและ
บทบาทที่่�ชัด
ั เจน

•	ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของงานแต่ละตำ�แหน่ง
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและ PASSION 2025

•	ขยายและพัฒนาสมรรถนะและเส้นทางอาชีพในกลุ่มงานให้สอดคล้องกับ
การออกแบบโครงสร้างและบทบาทการบริหารของไทยเบฟ

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 2:

ค่่าตอบแทนและ
สวััสดิิการที่่�แข่่งขัันได้้
กัับตลาด

•	บริหารและวิเคราะห์ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสวัสดิการ เพื่อสร้างเป็นมาตรฐานที่

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 3:

•	พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างครอบคลุม ขยาย

การบริิหาร
ผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�โดดเด่่น

•	การประเมินผลอย่างเป็นธรรม รวมถึงการวางแผนพัฒนาทักษะเพื่อพัฒนา

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 4:

การพััฒนาพนัักงาน
แบบองค์์รวม

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 5:

การบริิหารผู้้�สืืบทอด
ตำำ�แหน่่งและ
บุุคลากรเชิิงรุุก

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 6:

การสรรหาพนัักงาน
ที่่�มีศั
ี ักยภาพ และ
การดููแลพนัักงานใหม่่

ยุุทธศาสตร์์ที่่� 7:

การส่่งเสริิมวััฒนธรรม
ที่่�สร้้างความผููกพััน
ต่่อองค์์กร

เหมาะสมในทุกบริษัทของกลุ่มไทยเบฟ โดยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานและความต้องการของบุคลากร

ช่องทางการเข้าใช้งาน เพื่อตอบโจทย์พนักงานในทุกช่วงอายุ

ศักยภาพของพนักงาน ทำ�ให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ และมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

•	ส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้พนักงานพัฒนาตนเอง ผ่านการเรียนรู้
ในรูปแบบ 70:20:10 รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แก่บุคลากร
ด้านเทคโนโลยีดิจท
ิ ัล และการใช้แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตลอดจน
การติดตามความก้าวหน้าทางอาชีพของพนักงาน

•	ยกระดับการเตรียมพร้อมของพนักงานและผู้บริหารในการสืบทอดตำ�แหน่ง

ให้มีความพร้อมและความสามารถ เพื่อให้ม่น
ั ใจว่าจะเกิดการเปลี่ยนถ่ายอย่าง
ราบรื่นและมีความต่อเนื่องทางธุรกิจ เสริมสร้างความยัง
่ ยืนขององค์กร

•	สรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่เหมาะสมใน

การทำ�งานในตำ�แหน่งตามที่องค์กรต้องการ รวมถึงดึงดูดพนักงานรุน
่ ใหม่ที่มี
ความคล่องตัวและมีความสามารถในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจท
ิ ัลได้เป็นอย่างดี

•	สร้้างความรู้้� ความเข้้าใจ และความรู้้�สึึกเป็็นส่่วนหนึ่่�งขององค์์กร เสริิมสร้้าง
ความเป็็นหนึ่่�งเดีียวผ่่านค่่านิิยมของกลุ่่�มไทยเบฟ รวมถึึงส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�องให้้เกิิดพฤติิกรรมที่่�เหมาะสม
ตามค่่านิิยมองค์์กร
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โอกาสไร้ขีดจำ�กัด

โปรแกรมการวิิเคราะห์์บุค
ุ ลากร (People Analytics)
ไทยเบฟได้้นำ�ำ โปรแกรมการวิิเคราะห์์บุค
ุ ลากรมาใช้้เพื่่�อวััดผลการปฏิิบัติ
ั ิงานของพนัักงาน ช่่วยในการจััดทำ�ำ แผนพััฒนาพนัักงาน เสริิมทัักษะ
การทำำ�งาน ช่่วยในการสรรหาและว่่าจ้้างพนัักงาน รวมถึึงระบุุแนวโน้้มที่่�พนัักงานจะลาออกจากองค์์กร ทั้้�งนี้้�เพื่่�อปรัับปรุุงมาตรการรัักษาข้้อมููล
และความสามารถในการแข่่งขััน และวิิเคราะห์์เครืือข่่ายองค์์กรด้้วยการใช้้เครื่่อ
� งมืือต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมการวางแผนและการตััดสิินใจ
ด้้านกำำ�ลัง
ั คนขององค์์กรเพื่่�อความมั่่�นใจในการเติิบโตของธุุรกิิจ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

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

การสร้้างทัักษะ (ReSkill)

การเสริิมทัักษะ (UpSkill)

การสร้างทักษะใหม่ให้เข้ากับโลกปัจจุบันและเตรียมรับมือโลกในอนาคต
โดยปรับเปลี่ยนทักษะการทำ�งานเพื่่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กรและ
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

การเสริมทักษะความเชีย
่ วชาญในเนื้องานเดิมให้ทันกับโลกยุคปัจจุบัน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจขององค์กรและสร้างความ
ได้เปรียบทางธุรกิจ

•

เ พิ่มเติมทักษะพื้นฐานและเตรียม
ทักษะใหมท
่ ี่จ�ำ เป็นในการใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจท
ิ ัลให้กับพนักงาน
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์กร
สู่อนาคตในยุคดิจท
ิ ัล

•

 านที่ใช้แรงงานคน ปรับเปลี่ยน
ง
เพิ่มพู นทักษะของบุคลากรให้
เป็นการควบคุมการทำ�งานด้วย
เทคโนโลยี

•

ค
บ
ุ ลากรที่อาจมีความเสี่ยงในความ
มั่นคงสายอาชีพเนื่องจากงานที่อาจ
เปลี่ยนไปตามกลยุทธ์องค์กร อาจ
ต้องเพิ่มเติมทักษะความสามารถใหม่
ที่สามารถสร้างผลงานในองค์กร
ต่อไปได้

•

 ัฒนาศักยภาพการทำ�งาน
พ
ในระดับภูมิภาค/ระดับโลกให้
มากขึ้น เนื่องจากองค์กรมีการ
ขยายตัวทางธุรกิจสู่ต่างประเทศ
นอกเหนือจากในประเทศไทย
อย่างต่อเนื่อง

•

 ัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี
พ
ดิจท
ิ ัลและระบบอัตโนมัติให้
ดีข้ึน เช่น การติดต่อสื่อสาร
ปฏิสัมพันธ์ แบ่งปันข้อมูล
ข่าวสารผ่านเครื่องมือดิจท
ิ ัล
หรือการป้องกันข้อมูลและ
ตัวตนแบบดิจท
ิ ัล

สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ (ThaiBev Sustainability Academy หรืือ TSA)
องค์์ความรู้้�ด้้านความยั่่�งยืืนมีีหลายแง่่มุุมที่่�สามารถนำำ�มาพิิจารณาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ โดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และ
การกำำ�กัับดููแล (ESG) และมาประยุุกต์์ใช้้ร่่วมกัับกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักของกรอบการรายงานความยั่่�งยืืน
สากล Global Reporting Initiative (GRI) และการเปิิดเผยข้้อมููลทางการเงิินที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสภาพภููมิิอากาศ (Task Force on ClimateRelated Financial Disclosures: TCFD) และมาตรฐานสากลอื่่น
� ๆ สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ (TSA) เริ่่ม
� ก่่อตั้้�งขึ้้�น
เมื่่�อปีี 2562 ด้้วยพัันธกิิจหลัักคืือ สร้้างวััฒนธรรมส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน และเพิ่่�มพููนความสามารถให้้แก่่พนัักงาน
ของกลุ่่�มธุุรกิิจไทยเบฟทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศให้้ดำำ�เนิินงานอย่่างยั่่�งยืืน รวมถึึงขยายขอบเขตด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืนให้้
ครอบคลุุมห่่วงโซ่่คุุณค่่าขององค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียของไทยเบฟ โดยสถาบัันฯ ได้้ดำำ�เนิินกิิจกรรมด้้านวิิชาการเกี่่�ยวกัับการพััฒนา
ความยั่่�งยืืน เช่่น การฝึึกอบรมหลัักสููตรต่่าง ๆ การประชุุมวิิชาการ การสััมมนา รวมถึึงการจััดประเมิินความรู้้�ด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ให้้กัับพนัักงาน
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
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เป้้าหมายของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืน
ของไทยเบฟ (TSA)
ภายใต้้ภารกิิจ “สร้้างและแบ่่งปัันคุุณค่่าแห่่งการเติิบโต” สถาบััน
วิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟมุ่่�งเน้้นงานด้้านการ
ส่่งเสริิมแนวทางความยั่่�งยืืนขององค์์กรกลุ่่�มไทยเบฟ โดยมีี
วััตถุปร
ุ ะสงค์์เพื่่�อพััฒนาพนัักงานและผู้้�บริิหารของบริิษััทในกลุ่่�ม
ไทยเบฟให้้มีีความสามารถริิเริ่่ม
� ออกแบบ และประยุุกต์์ใช้้ความรู้้�
เพื่่�อรัับมืือและส่่งเสริิมความยั่่�งยืืน เพื่่�อให้้องค์์กรบรรลุุเป้้าหมาย
การดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยคำำ�นึึงถึึงสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับ
ดููแล (ESG) ตามหลัักปรัช
ั ญาเศรษฐกิิจพอเพีียงและเป้้าหมาย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของสหประชาชาติิ โดยให้้การสนัับสนุุน
ทางด้้านสัังคม เช่่น ศิิลปะและวััฒนธรรมควบคู่่�ไปด้้วย

TSA

สถาบันวิทยาการ
ด้านความยัง
ื
่ ยน
ของไทยเบฟ

ความเป็นผู้นำ�
และวัฒนธรรม
องค์กร

แหล่งความรู้
ด้านความยัง
ื
่ ยน
ส่งเสริม
สร้างการ
ตระหนักรู้

สถาบัันฯ จััดการเรีียนการสอนทั้้� งในห้้องเรีียน วีีดิิทััศน์์
พร้้อมทั้้�งมีีการวิิเคราะห์์และประเมิินผลการเรีียนของผู้้�เรีียน
ผ่่านแบบสอบถามและการเรีียนแบบออนไลน์์

ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน 2563 - 2568
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1

การสร้าง
รากฐานการศึกษา
ด้านการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน

2

การสร้าง
คุณค่าและ
มูลค่าเพิ่ม

3

การพัฒนาเปลี่ยนแปลง
อย่างยัง
ื
่ ยน

4

เป็นผู้นำ�ด้านการพัฒนา
อย่างยัง
ื
่ ยน

ยุุทธศาสตร์์ของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ (TSA)

1.	การวางแนวทางและความมุ่่�งมั่่�น
ที่่�ชัด
ั เจนในการพััฒนาความยั่่�งยืืน
ของพนัักงานในกลุ่่�มไทยเบฟ

2.	ศึึกษาและสำำ�รวจผลกระทบ
จากแนวโน้้มอนาคตในด้้าน
ความยั่่�งยืืนจากกลยุุทธ์์
สู่่�การปฏิิบััติิ

3.	สร้้างและแบ่่งปัันผลประโยชน์์
จากความร่่วมมืือจากเหล่่าพัันธมิิตร
ขององค์์กร
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หลัักสููตรของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ (TSA)

การเป็็นองค์์กรที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืน

สร้้าง
พัันธกิิจ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

วััตถุุประสงค์์
ของโครงการ

การสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจ

มุ่่�งเน้้น
การลงมืือปฏิิบััติิ

การสร้้างคุุณค่่า
และมููลค่่าเพิ่่�ม

การสร้้างความเชื่่อ
� มโยง
ในองค์์กรจากแนวความคิิด
ไปสู่่�การพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน

สร้้างความมุ่่�งมั่่�น พััฒนา
แนวทางปฏิิบััติิ ลงมืือปฏิิบััติิ
ให้้เกิิดขึ้้�นจริิง

กำำ�กัับองค์์กร มุ่่�งไปสู่่�
แนวทางการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน
สร้้างความสััมพัันธ์์
ที่่�มั่่�นคงกัับพัันธมิิตร

แนวทางการเรีียนรู้้�

เรีียนในห้้องเรีียน

กลุ่่�มเป้้าหมาย

เรีียนจาก
ประสบการณ์์

เรีียนจาก
การปฏิิบััติิจริิง

พนัักงานในองค์์กรทุก
ุ คน

ระบบ
E-Learning

ผู้้�ปฏิิบััติิในแต่่ละสาขา

เรีียนจากโครงการ
ที่่�ได้้รับ
ั มอบหมาย

การศึึกษา
ดููงาน

ผู้้�บริิหารระดัับสููง

สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟออกแบบและพััฒนาองค์์ความรู้้�ด้้านความยั่่�งยืืนทั้้�งในด้้านกระบวนความคิิด ทัักษะ และ
การปฏิิบัติ
ั ง
ิ าน โดยมุ่่�งหวัังว่่าพนัักงานในทุุกหน่่วยธุุรกิจ
ิ จะเกิิดการเรีียนรู้้� เข้้าใจ และสามารถเข้้าถึึงเนื้้�อหาในบริิบทด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
และพััฒนาในระดัับสากล รวมทั้้�งสามารถนำำ�หลัก
ั แนวคิิดด้้านความยั่่�งยืืนไปใช้้เพื่่�อพััฒนาตนเอง สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงภายในองค์์กร บุุคลากร
และเพื่่�อนร่่วมงาน ส่่งเสริิมการบรรลุุเป้้าหมายการเติิบโตขององค์์กรอย่่างยั่่�งยืืน

โดยจััดการเรีียน แบ่่งออกเป็็น 3 กลุ่่�ม:
1. กลุ่่�มพนัักงานทั่่�วไป (Individual Contributor)
คืือพนัักงานทุุกระดัับที่่�มีค
ี วามตระหนัักรู้้�ถึึงความสำำ�คัญ
ั ของ
การพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน เป็็นผู้้�มีีความรู้้�ความสามารถและมีีทัก
ั ษะใน
ระดัับที่่�สามารถปฏิิบัติ
ั ง
ิ านได้้ตามความคาดหวัังขององค์์กร
2. กลุ่่�มผู้้�ปฏิิบััติิงานด้้านความยั่่�งยืืน (Practitioner)
คืือกลุ่่�มพนัักงานทุุกระดัับที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่องานด้้าน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในแผนกของตน มีีความรัับผิิดชอบ
เป็็นผู้้�ปฏิิบััติิงานและดำำ�เนิินงานตามเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืน
ขององค์์กร

3. กลุ่่�มผู้้�บริิหาร (Executive)
เป็็นกลุ่่�มผู้บ
้� ริิหารที่่�สามารถสร้้างการขัับเคลื่่อ
� นกลยุุทธ์์ทางธุุรกิจ
ิ
ให้้เกิิดภายในองค์์กรและเพื่่�อสร้้างมููลค่่าให้้กับ
ั กลุ่่�มไทยเบฟได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ �เร็็จปีี 2564

ชุุมชนคนเก่่งของไทยเบฟ (Communities of Practice)

ในปีี 2564 เป็็นปีีที่่�สองที่่�สถาบัันฯ ได้้ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�อง
จััดชั้้น
� เรีียนความยั่่�งยืืนในประเทศไทยและในต่่างประเทศรวมถึึง
บริิษััทในเครืือของกลุ่่�มไทยเบฟ ผ่่านการฝึึกอบรม การฝึึกอบรม
ปฏิิบัติ
ั ิการ สััมมนา และการทดสอบเพื่่�อประเมิินความรู้้�และ
ความเข้้าใจของพนัักงานเกี่่�ยวกัับแนวคิิดด้้านการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน

ในปีี 2564 ทางสถาบัันฯ ได้้มีก
ี ารระบุุชุม
ุ ชนคนเก่่งของไทยเบฟขึ้้�น 3 แห่่ง
ได้้แก่่ ผู้้�ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านด้้านกำำ�กัับดููแลกิิจการ ด้้านสิ่่ง
� แวดล้้อม และด้้านสัังคม
โดยไทยเบฟจััดโครงสร้้างให้้ชุม
ุ ชนผู้้�ปฏิิบัติ
ั งิ านสามารถพััฒนาและปฏิิบัติ
ั ิ
ตามแนวทางเพื่่�อองค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และกว่่า 6 ปีีแห่่ง
ประสบการณ์์ที่่�ไทยเบฟได้้หมุน
ุ เวีียนพนัักงานตามแนวทางปฏิิบัติ
ั ิ
ด้้านความยั่่�งยืืน ในฐานะสมาชิิกของดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI)
ในหมวดดััชนีีตลาดเกิิดใหม่่ติิดต่อ
่ กััน 6 ปีีและหมวดดััชนีโี ลกอย่่าง
ต่อ
่ เนื่่อ
� งตลอด 5 ปีี ไทยเบฟเป็็นผู้้�นำำ�ดััชนีีในอุุตสาหกรรมเครื่่อ
� งดื่่�ม
ต่่อเนื่่�องกัันเป็็นเวลา 4 ปีี พนัักงานและผู้้�บริิหารกว่่า 1,000 คน ได้้ร่่วม
ทุ่่�มเทและแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�เพื่่�อใช้้ในการออกแบบและพััฒนา
หลัักสููตรของสถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ ร่่วมกัับ
การริิเริ่่ม
� พััฒนาโครงการ และเผยแพร่่องค์์ความรู้้�ทั่่�วทั้้�งองค์์กร

สถาบัันฯ ได้้ร่่วมกัับ ThaiBev Training ซึ่่ง
� เป็็นศููนย์์ฝึก
ึ อบรม
พนัักงานกลุ่่�มไทยเบฟ เพื่่�อใช้้แหล่่งเรีียนรู้้� Learning Platform
ของระบบการจััดการเรีียนรู้้� (Learning Management System)
ที่่�อยู่่ใ� นแพลตฟอร์์มระดัับสากลประยุุกต์์ใช้้ในองค์์กรในชื่่อ
� ระบบ
Beverest เพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาบุุคลากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ
สููงสุุดและมีีฐานข้้อมููลจััดเก็็บรายละเอีียดข้้อมููลการพััฒนา
พนัักงานแต่่ละคน ตั้้�งแต่่วัันแรกที่่�เข้้าทำำ�งานและปรัับปรุุงข้้อมููล
การพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง

สถาบัันฯ ได้้ขยายสมาชิิกภาพให้้แก่่บุุคคลที่่�มีค
ี วามสามารถทั้้�งในองค์์กร
ไทยเบฟและภายนอก ทั้้�งในประเทศไทยและต่่างประเทศ รวมถึึงบริิษััท
ในเครืือ โดยร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายและพัันธมิิตร ชุุมชน ผู้้�เชี่่�ยวชาญ
ด้้านความยั่่�งยืืน และผู้้�เชี่่�ยวชาญจากทั่่�วโลก เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนความรู้้�
ประสบการณ์์ผ่่านการอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการและการลงพื้้�นที่่� ซึ่�ง
่ แสดง
ให้้เห็็นว่่า ไทยเบฟเป็็นองค์์กรที่่�จัดลำ
ั ำ�ดัับความสำำ�คััญให้้กัับการเรีียนรู้้�
ของพนัักงาน และตอกย้ำำ�ความก้้าวหน้้าในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ยืืนยัันถึึงความทุ่่�มเทในการสร้้างและแบ่่งปัันคุุณค่่าของการเติิบโตมุ่่�งสู่่�
วิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ในแนวคิิดที่่�ว่่า “ทุุกคนร่่วมกัันเพื่่�อบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�มากกว่่า (TEAM: Together Everyone Achieves More)”

วิิสััยทััศน์์ PASSION 2025

1. การเสริมสร้างศักยภาพ
ของพนักงานในด้าน
การพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน
วิธก
ี าร
• วางโครงสร้างเนื้อหา การเรียน
แบบ Modules
ั จาก Training Need
• ใช้ตัวชีว้ ด
Analysis
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบ
ั
่ั ยืน
• องค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ยง
• สร้างความร่วมมือกับผู้ปฏิบัติ
ทุกภาคส่วน

2. การสร้างความร่วมมือเพื่อการศึกษา
ร่วมกับสถาบันฯ

3. การสร้างชุมชนคนเก่ง
	ด้านการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืน

วิธก
ี าร
ั ท
ิ ี่ดท
ี ี่สด
ุ จาก
• เชื่อมโยงแนวปฏิบต
ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
่ ง่ั ยน
ื
• น�ำ องค์ความรู้ดา้ นการพัฒนาทีย
มาพัฒนาและต่อยอด

วิธก
ี าร
• พัฒนาสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติ
ด้านการพัฒนาที่ยง
ื
่ั ยน
• แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงลึก
ด้านการพัฒนาที่ยง
่ั ยืน
(Best Practices)

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบ
ั
ู ย์รวมความรู้ด้านการพัฒนาที่ยง
ื
่ั ยน
• ศน
• สร้างสรรค์และแบ่งปันองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ยง
ื
่ั ยน

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบ
ั
• พัฒนาผู้ปฏิบัติและองค์ความรู้
ด้านการพัฒนาที่ยง
ื
่ั ยน
• สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
การพัฒนาที่ยง
ื
่ั ยน
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2564 ภารกิจสำ�คัญ
ThaiBev Virtual Internship and ASEAN Internship

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

ไทยเบฟเชื่่อ
� ว่่า คนรุ่่�นใหม่่คืือทรััพยากรที่่�ทรงคุุณค่่า ที่่�จะเติิบโตขึ้้�น
มาเป็็นกำำ�ลัง
ั สำำ�คัญ
ั ในอนาคต ถึึงแม้้ว่่าจะมีีอุปสรร
ุ
คในการดำำ�เนิินการ
โครงการในช่่วงสถานการณ์์ระบาดของโรคโควิิด-19 ซึ่่�งเป็็นช่่วง
ที่่�บริิษััทมีีการทำำ�งานจากที่่�บ้า้ น (Work from home) ก็็ตาม
นอกจากนี้้� ไทยเบฟได้้ขยายโครงการฝึึกงานไปสู่่�ระดัับภููมิิภาค
(ภายในอาเซีียน) ซึ่่�งนัักศึึกษาฝึึกงานจะทำำ�งานผ่่านโครงการ
ในระบบออนไลน์์ ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่ช่่วยเสริิมความแข็็งแกร่่งให้้กัับ
องค์์กรในระดัับภููมิิภาคเท่่านั้้�น แต่่ยัังให้้โอกาสการฝึึกอบรมแก่่
ผู้้�ฝึึกงานอีีกด้้วย
ไทยเบฟได้้ให้้การสนัับสนุุนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการฝึึกงานแบบ
Virtual Internship ทั้้�งจากประเทศไทยและประเทศในอาเซีียน ซึ่่�ง
มีีผู้เ้� ข้้าร่่วม 90 คน แบ่่งออกเป็็น 3 ส่่วน ได้้แก่่ แบ่่งปัันประสบการณ์์
การทำำ�งาน (ร้้อยละ 70) ซึ่ง
�่ มีีการฝึึกปฏิิบัติ
ั ิงานและการให้้คำ�ปรึ
ำ ก
ึ ษา
การจััดค่่ายธุุรกิิจและโปรแกรมการฝึึกอบรม (ร้้อยละ20)
ซึ่ง
�่ เกี่่�ยวข้้องกัับการฝึึกอบรมเสมืือนจริิงและกรณีีศึึกษาด้้านธุุรกิิจ
และเวทีีการแบ่่งปัันประสบการณ์์ (ร้้อยละ10) ซึ่่�งผู้้�เข้้าร่่วมจะต้้อง
ทำำ�การนำำ�เสนอประสบการณ์์ของตนเอง
ผู้้�เข้้าร่่วมมากกว่่าร้้อยละ 93 รู้้�สึึกพอใจกัับโครงการนี้้� และร้้อยละ
100 สนใจที่่�จะเข้้าร่่วมทำำ�งานให้้กัับไทยเบฟหลัังจากสำำ�เร็็จ
การศึึกษา การฝึึกงานในอาเซีียนมีีผู้้�เข้้าร่่วม 40 คน ได้้แก่่ จาก
ประเทศไทย 10 คน ประเทศเวีียดนาม 18 คน เมีียนมา 3 คน และ
กััมพููชา 9 คน ผู้้�เข้้าร่่วมให้้คะแนนความพึึงพอใจเฉลี่่�ย 4.68
คะแนน (จากคะแนนเต็็ม 5) นอกจากนี้้� ผู้้�เข้้าร่่วมร้้อยละ 100
บอกว่่าสนใจที่่�จะเป็็นพนัักงานประจำำ�กัับบริิษััท ผู้้�เข้้าร่่วม

มีีประสบการณ์์ในทัักษะทั้้�ง 10 ด้้านในการทำำ�งานกัับบริิษััท รวมถึึง
การเงิิน การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ทรััพยากรบุุคคล การขายและ
การตลาด ห่่วงโซ่่อุุปทาน ความยั่่�งยืืน และวิิศวกรรม

Talent Development Program
โครงการพััฒนาความสามารถของไทยเบฟได้้รับ
ั การออกแบบ
มาเพื่่�อช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถของพนัักงานในทุุกระดัับ ผ่่าน
หลัักการที่่�เน้้นผู้้�เรีียนเป็็นศููนย์์กลาง โดยการส่่งเสริิมความรู้้�ทาง
ธุุรกิิจและทัักษะการเป็็นผู้้�นำำ�โดยใช้้สููตร 70:20:10 และแนวคิิด
“การเรีียนรู้้�โดยการลงมืือปฏิิบััติิ” โครงการดัังกล่่าวเป็็นเวทีีให้้
พนัักงานได้้เสนอแนวคิิดเพื่่�อช่่วยให้้ไทยเบฟบรรลุุวิสั
ิ ัยทััศน์์ และ
เพื่่�อให้้ผู้้�บริิหารของไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงศัักยภาพของพนัักงาน
เป็็นวิิธีก
ี ารเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพกว่่าการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นทางการ
เพีียงอย่่างเดีียว ผ่่านโครงการต่่อไปนี้้� โครงการพััฒนาพนัักงาน
ระดัับหััวหน้้างาน (SDP) โครงการพััฒนาพนัักงานระดัับผู้้�จััดการ
(MDP) โครงการพััฒนาการผู้้�บริิหารระดัับอาเซีียน (AMD) และ
โครงการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง (SEDP) ซึ่่�งผู้้�บริิหารระดัับสููง
มีีส่่วนร่่วมในการให้้ข้้อเสนอแนะเพื่่�อพััฒนาความคิิดตั้้�งแต่่กรณีี
ศึึกษาไปจนถึึงการนำำ�ไปปฏิิบััติิ ซึ่่�งในการผสมผสานวิิธีก
ี ารเรีียน
ในทุุกโครงการ ผู้้�เรีียนจะมีีโอกาสเข้้าไปเรีียนในสถาบัันการศึึกษา
และมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ระดัับภููมิิภาค และที่่�สำำ�คััญที่่�สุด
ุ ผู้้�เรีียนจะได้้
ทำำ�งานใกล้้ชิด
ิ กัับผู้้�บริิหารระดัับสููงของไทยเบฟเพื่่�อทำำ�โครงการ
ธุุรกิิจ เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจและนำำ�ไป
พััฒนาผลิิตภััณฑ์์และปรัับปรุุงการให้้บริิการ ซึ่่�งจะช่่วยในการ
ขัับเคลื่่�อนการเติิบโตทางธุุรกิิจต่่อไป
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ระบบนิิเวศในการพััฒนาความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ (Career Development Ecosystem)
เพื่่�อสร้้าง “โอกาสไร้้ขีดจำ
ี �ำ กััด” (ปรััชญาแห่่งการบริิหารทรััพยากร
บุุคคล) ให้้พนัักงานมีีความก้้าวหน้้าอย่่างมั่่�นคง ไทยเบฟจึึงได้้ริเิ ริ่่ม
�
โครงการระบบนิิเวศในการพััฒนาความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ โดย
ใช้้เทคโนโลยีีที่่มี
� แ
ี พลตฟอร์์มการทำำ�งานหลายรููปแบบ เพื่่�อใช้้
ในกระบวนการพััฒนาศัักยภาพให้้เติิบโตอย่่างก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
หนึ่่�งในประโยชน์์ที่่จ
� ะได้้รับ
ั คืือการสร้้างระบบนิิเวศสำำ�หรับ
ั พนัักงาน
ให้้มีส่่
ี วนร่่วมในการพััฒนาความก้้าวหน้้าในเส้้นทางสายอาชีีพของ
ตนเอง
“My Career” เป็็นแพลตฟอร์์มที่่�ให้้คำ�ำ แนะนำำ�ด้้านอาชีีพแบบ
บููรณาการและช่่วยให้้พนัักงานสำำ�รวจโอกาสภายใน รวมถึึงออกแบบ
เส้้นทางอาชีีพและการพััฒนาอาชีีพของตนเองได้้
แพลตฟอร์์มนี้้�ช่่วยแนะนำำ�โอกาสและตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมให้้แก่่
พนัักงานไทยเบฟได้้ประโยชน์์จากเทคโนโลยีีนี้้ใ� นการแนะนำำ�โอกาส
ในการทำำ�งานตามข้้อกำำ�หนดที่่�สมเหตุุสมผล โดยแนะนำำ�งานที่่�เป็็น
มาตรฐานมากกว่่า 1,400 ตำำ�แหน่่ง เพื่่�อที่่�จะแนะนำำ�เส้้นทางอาชีีพ
ที่่�เป็็นไปได้้ นอกจากนี้้� พนัักงานยัังสามารถประเมิินความสามารถ
ในแต่ล
่ ะตำำ�แหน่่งตามสมรรถนะการทำำ�งานได้้มากกว่่า 200 รายการ
ตามกลุ่่�มงานที่่�ระบุุอยู่่ใ� นแพลตฟอร์์ม

บริิษัท
ั ยัังสนัับสนุุนให้้พนัักงานได้้พััฒนาตนเองโดยใช้้แผนการ
พััฒนารายบุุคคล (IDP) ร่่วมกัับการสนัับสนุุนจากหััวหน้้างาน
โดย IDP ถููกขยายผลการใช้้งานไปในทุุกระดัับงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร
ซึ่ง
�่ พนัักงานสามารถพััฒนาแผนผ่่านระบบ Beverest และเลืือก
แนวทางการเรีียนรู้้�ที่่�ออกแบบไว้้ โดยพนัักงานสามารถจััดการ
แบบต่อ
่ เนื่่อ
� งและปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามแผนด้้วยตนเองได้้อย่่างสะดวกสบาย
“Career Dashboard” เป็็นระบบสรุุปข้อ
้ มููลสำำ�คัญ
ั ซึ่ง
�่ ช่่วยให้้
หััวหน้้างานและ HRBP สามารถเข้้าถึึงข้้อมููลที่่�เป็็นปััจจุุบัน
ั เกี่่�ยวกัับ
อาชีีพของพนัักงานได้้ทัน
ั ทีีทัน
ั ใด ซึ่ง
�่ รวมถึึงข้้อมููลการ
คาดการณ์์คุณส
ุ มบััติแ
ิ ละสถิิติใิ นอดีีตเกี่่�ยวกัับการเลื่่อ
� นตำำ�แหน่่ง
และการโอนย้้ายงาน นอกจากนี้้�ยังั แสดงความคืืบหน้้าในการติิดตาม
IDP เพื่่�อให้้หัวั หน้้างานและ HRBP สามารถติิดตามและตรวจสอบ
การวางแผนและการดำำ�เนิินการ IDP ของพนัักงานได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
“Career Profile” เป็็นที่่�จัด
ั เก็็บข้้อมููลส่่วนตััวเกี่่�ยวกัับสายงานและ
เส้้นทางการทำำ�งานของพนัักงานสำำ�หรับ
ั หััวหน้้างาน นอกจากนี้้�
ยัังเป็็นแหล่่งข้้อมููลภายในส่่วนกลางสำำ�หรับ
ั ฝ่่ายทรััพยากรบุุคคล
ใช้้ในการคััดเลืือกบุุคลากรเข้้าทำำ�งานภายในองค์์กร

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ
HR Asia 2021 and We Care

688,596.90

ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้รับ
ั รางวััล HR Asia Best Companies to
Work for in Asia เป็็นปีีที่่�สามติิดต่่อกััน และยัังได้้รับ
ั รางวััล
We Care Most Caring Company รางวััลระดัับชาติิและระดัับสากล
โดยได้้รับ
ั จากข้้อมููลที่่�ได้้จากการสััมภาษณ์์และการสำำ�รวจพนัักงาน
เกี่่�ยวกัับการจััดการบุุคลากร เพื่่อ
� เลืือกผู้้�ชนะจากบริิษัท
ั หลายร้้อยแห่่ง
ที่่�เข้้าร่่วม เราเชื่่อ
� ว่่าสิ่่�งนี้้�สะท้้อนถึึงวิิธีก
ี ารทำำ�งานที่่�สร้า้ งสรรค์์และ
การเป็็นแบบอย่่างที่่�ดีี

ชัว่ โมงการอบรม

ชัว่ โมงการฝึกอบรมเฉลี่ย

รวม 19.78 ชัว่ โมง

ความหลากหลายของพนัักงาน
ข้อมูลการลาออกจากงานแบ่งตามเพศ
การลาออกจากงานทัง
้ หมด

ผู้้�หญิิง 55.9%

การลาออกจากงานโดยสมัครใจ

ผู้้�ชาย 44.1%

ผู้้�หญิิง 55.8%

ผู้้�ชาย 44.2%

ข้อมูลการลาออกจากงานแบ่งตามกลุม
่ อายุ
รวมการลาออกจากงานทัง
้ หมด
50 ขึน
้ ไป

รวมการลาออกจากงานโดยสมัครใจ
4.6%

50 ขึน
้ ไป

2.9%

30-50

15.6%

30-50

15.9%

ต่ำ�กว่า 30

79.8%

ต่ำ�กว่า 30

81.2%
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โอกาสไร้ขีดจำ�กัด

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
เตรีียมพร้้อมสู่่�อนาคตผ่่านประสบการณ์์ดิิจิทั
ิ ัล

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

การระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 นำำ�ไปสู่่�การพััฒนาเทคโนโลยีีด้า้ นดิิจิทั
ิ ัลที่่�เพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อสร้้างงานที่่�รวดเร็็วและมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่ง
� รวมถึึง
ความคิิดริิเริ่่ม
� สร้้างสรรค์์ ได้้แก่่
•

ใ ห้้การฝึึกอบรมเกี่่�ยวกัับการใช้้เครื่่อ
� งมืือดิิจิทั
ิ ัล เช่่น Zoom
หรืือ Microsoft Teams

•

ใ ห้้คำ�ำ แนะนำำ�แนวทางการทำำ�งานที่่�มีปร
ี ะสิิทธิิภาพในช่่วง Work
from home

•

สร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างพนัักงานผ่่านแพลตฟอร์์มและ
กิิจกรรมดิิจิทั
ิ ัล

•

ใ ช้้การฝึึกอบรมออนไลน์์อย่่างเต็็มรููปแบบ เซสชัันการฝึึก
อบรมส่่วนใหญ่่ถููกจััดให้้เป็็นรููปแบบออนไลน์์โดยมีีหลาย
หลัักสููตรที่่�รวมอยู่่ใ� นห้้องสมุุดการเรีียนรู้้� หรืือ Library
Learning เพื่่�อสามารถเรีียนรู้้�ด้ว้ ยตนเองตามต้้องการ

•

การใช้้ระบบเช็็คอิินดิิจิทั
ิ ัลเพื่่�อบัันทึึกการเข้้างานและติิดตาม
พนัักงานที่่�อาศััยหรืือทำำ�งานในพื้้� นที่่�เสี่่� ยงภััย ตลอดจน
หลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสที่่ไ� ม่่จำำ�เป็็นจากเครื่่อ
� งสแกนนิ้้ว� เพื่่�อป้้องกััน
การแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
สถาบัันวิิทยาการด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟส่่งเสริิมความ
ยั่่�งยืืนตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน
นอกเหนืือจากรางวััล WOW ที่่�ได้้รับ
ั แล้้ว ยัังมีีรางวััลความยั่่�งยืืน
รููปแบบใหม่่ซึ่่�งเริ่่ม
� ต้้นในปีี 2563 เพื่่�อส่่งเสริิมความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับ
ความยั่่�งยืืนในหมู่่�ผู้้�เข้้าร่่วมและผู้้�ตััดสิินโดยอ้้างอิิงถึึง SDGs

เป้้าหมายย่่อย
4.4 เพิ่่�มจำำ�นวนเยาวชนและผู้ใ้� หญ่่ที่่�มีทั
ี ก
ั ษะที่่�จำ�ำ เป็็น รวมถึึงทัักษะ
ทางเทคนิิคและอาชีีพ สำำ�หรับ
ั การจ้้างงาน การมีีงานที่่�ดีี และการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ ภายในปีี 2573
5.5 สร้้างหลัักประกัันว่่าผู้้�หญิิงจะมีีส่่วนร่่วมอย่่างเต็็มที่่� และมีีโอกาส
เท่่าเทีียมในการเป็็นผู้้�นำำ�ในทุุกระดัับของการตััดสิินใจในทางการเมืือง
เศรษฐกิิจ และภาคสาธารณะ
5.b ส่่งเสริิมการใช้้เทคโนโลยีี โดยเฉพาะเทคโนโลยีีสารสนเทศและ
การสื่่�อสาร เพื่่�อส่่งเสริิมการให้้อำ�ำ นาจแก่่ผู้้�หญิิง

เป้้าหมาย 4:	มีีคุณภ
ุ าพด้้านการศึึกษา
เป้้าหมาย 5:

ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ

เป้้าหมาย 8:

งานที่่�มีคุ
ี ณค่
ุ ่าและการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ

เป้้าหมาย 10:

ลดความเหลื่่�อมล้ำำ�

8.2 ส่่งเสริิมการมีีประสิิทธิิภาพทางเศรษฐกิิจในระดัับที่่�สููงขึ้้�น ผ่่าน
การทำำ�ให้้หลากหลาย การยกระดัับเทคโนโลยีีและนวััตกรรม รวมถึึง
การมุ่่�งเน้้นในภาคส่่วนที่่�มีมูู
ี ลค่่าเพิ่่�มสููงและใช้้แรงงานอย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ
8.6 ลดสััดส่่วนของเยาวชนที่่�ไม่่มีีงานทำำ� ที่่�ไม่่มีีการศึึกษา และที่่�ไม่่ได้้
รัับการฝึึกอบรม ภายในปีี 2563
10.2 ให้้อำ�ำ นาจและส่่งเสริิมความครอบคลุุมด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และ
การเมืืองสำำ�หรับ
ั ทุุกคน โดยไม่่คำำ�นึง
ึ ถึึงอายุุ เพศ ความบกพร่่อง
ทางร่่างกาย เชื้้�อชาติิ ชาติิพัันธุ์์� แหล่่งกำำ�เนิิด ศาสนา หรืือสถานะ
ทางเศรษฐกิิจหรืืออื่่น
� ๆ ภายในปีี 2573

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

131

ขัับเคลื่่�อนด้้วยวิิสััยทััศน์์ PASSION 2025
เพื่่�อก้้าวไปสู่่�เป้้าหมายตามวิิสััยทััศน์์ PASSION 2025 ไทยเบฟจึึงได้้ริเิ ริ่่ม
� โครงการ “Transformation” เพื่่�อเป็็นแนวทางในการพััฒนากลุ่่�ม
ผู้้�มีีความสามารถระดัับโลกในองค์์กร จุุดมุ่่�งหมายคืือ เพื่่�อทำำ�ให้้ไทยเบฟบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรภายในปีี 2568 และปีีต่่อ ๆ ไปได้้ ผ่่านการ
สรรค์์สร้า้ งความสามารถ เสริิมแกร่่งความเป็็นหนึ่่�ง และสุุดพลัังศัักยภาพไทยเบฟ ท่่ามกลางความต้้องการทางธุุรกิิจที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่าง
รวดเร็็ว ในปััจจุุบััน โครงการ “Transformation” ประกอบด้้วยโครงการย่่อยกว่่า 40 โครงการ หนึ่่�งในโครงการย่่อยคืือ “Future Skills
Development” ซึ่่�งมีีเป้้าหมายเพื่่�อพััฒนาบุุคลากรให้้เตรีียมพร้้อมสำำ�หรับ
ั อนาคต และโครงการ “Future Skills Development” นี้้�มุ่่�งหวััง
ให้้สามารถเตรีียมองค์์กรให้้พร้้อมสำำ�หรับ
ั อนาคต โดยพััฒนาองค์์ความรู้้�ของพนัักงานให้้กลายเป็็นทัักษะ ซึ่่�ง “ทัักษะสำำ�หรับ
ั อนาคต” หรืือ
Future Skills นี้้�คืือทัักษะสำำ�คััญที่่�พนัักงานจำำ�เป็็นต้้องมีีเพื่่�อใช้้ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้ดำำ�เนิินไปข้้างหน้้า

ขั้้�นตอนที่่� 1 การระบุุทัก
ั ษะในอนาคต

ขั้้�นตอนที่่� 2 การประเมิินทัักษะในอนาคต

ขั้้�นตอนที่่� 3 การพััฒนาทัักษะในอนาคตด้้วย
โมเดล RUN (Reskill, Upskill, New Skill)

พนัักงานที่่�เข้้าร่่วมโปรแกรมนี้้�น้อ
้ มนำำ�ปรัช
ั ญาเศรษฐกิิจพอเพีียง (SEP)
มาปรัับใช้้ เพื่่�อระบุุทัักษะที่่�องค์์กรต้้องการ เพื่่�อช่่วยส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
พร้้อมที่่�จะปรัับตััวให้้เข้้ากัับการเปลี่่�ยนแปลงและเพิ่่�มขีีดความสามารถ
ขององค์์กรเพื่่�อการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
จุุดมุ่่ง
� หมายของโครงการคืือส่่งเสริิมแนวทางปฏิิบัติ
ั ิเพื่่�อมุ่่�งไป
สู่่�ความเติิบโตที่่�ครอบคลุุมความเชื่่อ
� ในศัักยภาพของตนเองและ
การอุุทิิศตนเพื่่�อการพััฒนาตนเองอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง มุ่่�งมั่่�นที่่�จะทำำ�ให้้
พนัักงานเปิิดรับ
ั การเปลี่่�ยนแปลง และส่่งเสริิมแนวโน้้มที่่�จะเติิบโต
ไปด้้วยกััน นอกจากนี้้�ยัง
ั พััฒนาความสามารถในการสื่่�อสารและทำำ�ความ
เข้้าใจความต้้องการของผู้้�ที่่เ� กี่่�ยวข้้อง อัันก่่อให้้เกิิดการร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่น
�
เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายขององค์์กร ส่่งเสริิมการคิิดเชิิงวิิพากษ์์และ
วิิเคราะห์์ การรู้้�เท่่าทัันดิิจิทั
ิ ัล ภาษาและวััฒนธรรม
ขั้้�นตอนที่่�สองคืือการประเมิินทัักษะในอนาคต เพื่่�อระบุุด้า้ นที่่�ต้้อง
พััฒนา แก้้ไข และปรัับปรุุง

สุุดท้้ายแล้้ว ภายใต้้โครงการ Future Skills นี้้� พนัักงานจะได้้รับ
ั
ความเข้้าใจเกี่่�ยวกัับโมเดล RUN มากขึ้้�น ในการปรัับทัักษะ (Reskill)
พนัักงานจะสร้้างชุุดทัักษะใหม่่สำำ�หรับ
ั การทำำ�งานในหน้้าที่่�อื่น
่�
เช่่น การเปลี่่�ยนจากการเป็็นพนัักงานขายเพื่่�อการค้้า มาเป็็น
พนัักงานขาย TT และในการพััฒนาทัักษะ (Upskill) พนัักงาน
พััฒนาทัักษะเพิ่่�มเติิมเพื่่�อให้้ทำำ�งานเดิิมได้้มีปร
ี ะสิิทธิิภาพมากขึ้้�น
ตััวอย่่างเช่่น พวกเขาสามารถเพิ่่�มทัักษะการขายเพื่่�อให้้บรรลุุ
เป้้าหมายในที่่�สุด
ุ ส่่วนการมีีทัักษะใหม่่ (New Skill) คืือการที่่�
พนัักงานสร้้างชุุดทัักษะใหม่่ เพื่่�อทำำ�งานที่่�ต่่างไปจากเดิิมโดยสิ้้�นเชิิง
ยกตััวอย่่างเช่่น การเปลี่่�ยนจากการเป็็นพนัักงานขายมาเป็็น
ตััวแทนขายในที่่�สุด
ุ
โครงการนำำ�ร่่องมุ่่�งเน้้นที่่�ฝ่า่ ยขายในโครงการ Key Account
Management (KAM) ซึ่่ง
� มีีการใช้้ Future Skills มาเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
ในการดำำ�เนิินโครงการ มีีผู้เ้� ข้้าร่่วมโครงการประกอบไปด้้วย
พนัักงานตำำ�แหน่่งผู้้�ช่่วยผู้้�จััดการขึ้้�นไปกว่่า 100 คน โดยเริ่่ม
� ต้้น
โครงการด้้วยการประเมิินทัักษะ และหลัังจากนั้้�นมีีการประเมิิน
ความก้้าวหน้้าของผู้เ้� ข้้าร่่วมโครงการเป็็นระยะ ความสำำ�เร็็จของ
ธุุรกิิจก็็เป็็นตััวสะท้้อนให้้เห็็นถึึงผลลััพธ์์ของโครงการ ทั้้�งนี้้� ปััจจุุบัน
ั
บริิษััทได้้ติิดตามกิิจกรรม KAM เช่่น รายงานการขายรายสััปดาห์์
Morning Talk และแผนการโทรเพื่่�อระบุุจุดที่่
ุ �ต้้องปรัับปรุุงแก้้ไข

การส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัยของผูบ
้ ริโภค
สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้้�บริิโภคเป็็นหนึ่่�งในประเด็็นที่่�ไทยเบฟ
ให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นอัันดัับต้้น ๆ เพราะถืือเป็็นสิ่่�งที่่�มีผ
ี ลกระทบและอิิทธิิพลต่อ
่
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการผลิิตอาหารและ
เครื่่อ
� งดื่่ม
� ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพ ปลอดภััย และดีีต่่อสุุขภาพ จากวััตถุดิ
ุ บ
ิ ที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพสููง
โดยคำำ�นึง
ึ ถึึงจริิยธรรมเป็็นที่่�ตั้้�ง บริิษััทกำำ�หนดมาตรฐานที่่�เข้้มงวดและติิดตาม
การดำำ�เนิินงานทั้้ง
ิ เพื่่�อให้้มั่่น
� หมดอย่่างใกล้้ชิด
� ใจในคุุณภาพและความปลอดภััย
ตลอดการผลิิต การจััดเก็็บ การขนส่่ง รวมถึึงด้้านอื่่น
� ๆ ของการบริิการ
ความพยายามเหล่่านี้้�ได้้นำำ�พาบริิษััทไปสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�มาตรฐานสากล เช่่น
ISO 22000 NSF และ GMP/HACCP โดยเน้้นที่่�สุข
ุ ภาพและความปลอดภััย
ของผู้บ
้� ริิโภค ไทยเบฟพยายามที่่�จะรัักษาและเสริิมสร้้างความไว้้วางใจของ
ผู้บ
้� ริิโภคและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกฝ่่าย
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สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน
่ ของผู้บริโภค นำ�ไปสู่การมุง่ เน้นด้านสุขภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ ทำ�ให้เกิดความสนใจในเรื่องผลกระทบของพฤติกรรมการบริโภค ที่คำ�นึงถึงสุขภาพและภูมิค้ม
ุ กัน ในการต่อสู้กับไวรัสและ
โรคภัยไข้เจ็บอื่น ๆ มีแนวโน้มวิถีชวี ต
ิ ที่มีสข
ุ ภาพ รวมถึงการเสริมความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้น ปัญหาด้านสุขภาพยังคงเป็นความท้าทายที่สำ�คัญ
สำ�หรบ
ั โลกในปัจจุบน
ั จากข้อมล
ู ขององค์การอนามัยโลก การเสียชีวตส่
ิ วนใหญ่อาจเกิดจากโรคไม่ติดต่อ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน โรคหลอดเลอ
ื ด
โรคหัวใจ และมะเร็ง ประมาณการว่าโรคไม่ติ ดต่ อเรื้อรังทำ�ให้คนไทยเสี ยชีวตถ
ิ ึ งร้อยละ 75 ซึ่งร้อยละ 55 เกิดขึ้นในผู้ ท่ี มีอายุต่ำ�กวา่ 70 ปี
ปัจจัยเหล่านี้นำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธท
ี ี่ผู้บริโภคมองสุขภาพและความปลอดภัยในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ไทยเบฟยังคงวิจย
ั และพัฒนาอาหารและเครื่องดื่มใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายขอบเขตผลิตภัณฑเ์ พื่อสุขภาพและความอร่อย
ศูนย์วจ
ิ ย
ั และพัฒนาได้มีการมุ่งเน้นในการวิจย
ั ด้านสุขภาพและโภชนาการดังต่อไปนี้: (1) ปริมาณน้ำ�ตาลต่ำ�: ร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนา
สารทดแทนน้ำ�ตาลที่ดีต่อสุขภาพและสารให้ความหวานตามธรรมชาติ ที่ไม่กระทบต่อรสชาติด้ังเดิมและได้รบ
ั “เครื่องหมายรับรอง
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล (2) ปริมาณโซเดียมต่ำ�: ควบคุมและลดปริมาณโซเดียม (3) เพิ่ม
ส่วนผสมที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการ: การเพิ่มวิตามินในผลิตภัณฑ์ (4) การยกเลิกโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชูรส) ในผลิตภัณฑ์ราเมน
พร้อมทานของโออิชิ (5) การยกเลิกสารกันบูดในโออิชเิ กี๊ยวซ่า (6) ใช้วตถ
ั ด
ุ ิบออร์แกนิก: ร่วมมือกับคู่ค้าในการจัดหาวัตถด
ุ ิบคุณภาพ
และส่วนผสมที่เป็นออร์แกนิก (7) ให้ข้อมูลโภชนาการบนฉลาก รวมถึงพลังงาน ปริมาณน้ำ�ตาล ไขมัน โซเดียม และส่วนผสมอื่น ๆ สำ�หรบ
ั
ผลิตภัณฑ์ท้ังหมด เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับลูกค้า
เพื่อส่งเสริมแนวทางเชิงกลยุทธ์ของไทยเบฟด้านสุขภาพและโภชนาการ บริษัทได้จด
ั ทำ�คำ�แถลงนโยบาย คณะที่ปรก
ึ ษา และศูนย์วจ
ิ ย
ั และ
พัฒนา และกำ�หนดเกณฑ์ “โภชนาการเพื่อสุขภาพ” สำ�หรบ
ั ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

แนวทางการบริิหารจััดการ
ไทยเบฟยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ คุุณค่่าทางโภชนาการ และความปลอดภััย โดยทีีมวิิจัย
ั และพััฒนาของไทยเบฟจััดตั้้ง
� ขึ้้�นเพื่่�อ
พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ และคุุณค่่าทางโภชนาการ โดยเฉพาะไทยเบฟร่่วมมืือกัับหน่่วยงานภายนอก เช่่น มหาวิิทยาลััยและพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิจ
ิ ในการวิิจัย
ั และพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีสำ
ี ำ�หรับ
ั ผู้บ
้� ริิโภค การวิิจัย
ั มุ่่�งเน้้นไปที่่�โภชนาการบางอย่่าง เช่่น การพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�
ลดปริิมาณน้ำำ�ตาล โซเดีียม ไขมััน ผงชููรส และสารกัันบููด รวมทั้้�งสารอื่่น
� ๆ ไทยเบฟได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของการเปิิดเผยข้้อมููลโภชนาการ
แก่่ผู้บ
้� ริิโภคผ่่านช่่องทางต่า่ ง ๆ ลงทุุนในการวิิจัย
ั และพััฒนา และปรัับการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล

2564 ภารกิจสำ�คัญ
วีี-บููสท์์ วิิตามิินซีี ดริ้้�งค์์: ปีีที่่�ผ่่านมา ไทยเบฟเปิิดตััวผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพภายใต้้
แบรนด์์ “วีี-บููสท์์” เครื่่อ
� งดื่่ม
� นี้้�ประกอบด้้วยวิิตามิินซีี 200 เปอร์์เซ็็นต์์ที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อวััน
ทั้้�งยัังมีีเบต้้ากลููแคน นำำ�เข้้าจากประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่ง
�่ มีีส่่วนช่่วยในการทำำ�งานของ
เซลล์์เม็็ดเลืือดขาวและระบบภููมิิคุ้้�มกััน เนื่่อ
� งจาก วีี-บููสท์์ เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์น้ำ�ต
ำ าลต่ำำ� โดยให้้
พลัังงานเพีียง 30 กิิโลแคลอรีี ต่่อหนึ่่�งหน่่วยบริิโภค จึึงได้้รับ
ั เครื่่อ
� งหมายทางโภชนาการ
“ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพจากสถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล” วีี-บููสท์์ มีีให้้เลืือก
2 รสชาติิ คืือ ส้้มและเลมอน

โออิิชิิ โกลด์์ วาโคฉะ: ชาพร้้อมดื่่�มสไตล์์ญี่่�ปุ่่�นที่่�ผลิิตจากใบชาอ่่อนที่่�คััดสรรและผ่่าน
การหมัักด้้วยกรรมวิิธีธ
ี รรมชาติิ ชามีีกลิ่่น
� และรสชาติิที่่�เป็็นเอกลัักษณ์์ มีีสารทีีเอฟลาวิิน
ซึ่่�งเป็็นสารธรรมชาติิที่่�พบในชาวาโคฉะเท่่านั้้�น นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีไฟเบอร์์ 6,000 มิิลลิิกรัม
ั
ซึ่่�งช่่วยกระตุ้้�นระบบย่่อยอาหาร และช่่วยในระบบขัับถ่่าย ซึ่�่งผลิิตภััณฑ์์มีี 2 รสชาติิ
ได้้แก่่ โออิิชิิ โกลด์์ วาโคฉะ สููตรไม่่มีีน้ำำ�ตาล และ โออิิชิิ โกลด์์ วาโคฉะ สููตรเลมอน ดีีไลท์์
โดยทั้้�งสองรสชาติิได้้รับ
ั เครื่่อ
� งหมายการรัับรองเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่� อสุุขภาพจาก
สถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััยมหิิดล
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การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ขับเคลอ
ื่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
ไทยเบฟตั้้�งเป้้าที่่�จะพััฒนาด้้านสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภคผ่่านความคิิดริิเริ่่ม
ั และพััฒนา
� ต่่าง ๆ ตั้้�งแต่่การลงทุุนด้้านการวิิจัย
ไปจนถึึงการนำำ�มาตรฐานสากลมาใช้้ เช่่น ISO22000, NSF และ GMP/HACCP ในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟยัังคง
ทำำ�งานอย่่างสุุดความสามารถ โดยไม่่เพีียงแต่่จััดการกัับข้้อกัังวลของผู้บ
้� ริิโภคในเรื่่อ
� งสุุขภาพและโภชนาการของผลิิตภัณ
ั ฑ์์เท่่านั้้�น แต่่ยััง
รวมถึึงมาตรการเพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าการผลิิตอาหารมีีคุณ
ุ ภาพสููงและความปลอดภััย ความสามารถของไทยเบฟในการปรัับตััวอย่่างรวดเร็็วต่่อ
ความท้้าทายดัังกล่่าวได้้ปลดล็็อกศัักยภาพใหม่่และมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบธุุรกิิจไปตามสถานการณ์์อย่่างทัันท่่วงทีี

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

เป้้าหมายความคืืบหน้้า & ไทม์์ไลน์์
•	ตั้้�งแต่่ปีี 2559 มีีการลดปริิมาณน้ำำ�ตาลในผลิิตภัณ
ั ฑ์์ 27 รายการ
•	ในปีี 2564 สััดส่่วนเครื่่อ
� งดื่่ม
� เพื่่�อสุุขภาพคิิดเป็็นร้้อยละ 68
ของเครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ทั้้�งหมด
•	ในปีี 2564 ผลิิตภััณฑ์์ 37 รายการได้้รับ
ั เครื่่อ
� งหมายรัับรอง
“ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพ” จากสถาบัันโภชนาการ มหาวิิทยาลััย
มหิิดล
•	ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของไทยเบฟทั้้�งหมดได้้รับ
ั การรัับรอง ISO 22000
จากองค์์การระหว่่างประเทศว่่าด้้วยมาตรฐานความปลอดภััย
ด้้านอาหาร

•	เครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ของไทยเบฟ รวมถึึงร้้านอาหารในเครืือ
โออิิชิิ ผ่่านการรัับรองระบบจััดการสุุขาภิิบาลอาหารและความ
ปลอดภััยอาหารต่่อผู้บ
้� ริิโภค (Good Manufacturing Practice &
Hazard Analysis and Critical Control Point: GMP & HACCP)
•	น้ำำ�ดื่ม
่� และผลิิตภััณฑ์์น้ำ�ำ แร่่ทั้้�งหมดของไทยเบฟได้้รับ
ั การรัับรอง
จากมููลนิิธิสุ
ิ ข
ุ าภิิบาลแห่่งชาติิ (NSF)
•	บริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) และกระบวนการผลิิตเครื่่อ
� งดื่่ม
�
โออิิชิิ ได้้รับ
ั การรัับรองระบบความปลอดภััยด้้านอาหาร
(FSSC 22000)

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
โรงงานการผลิิต
สถานที่่�ผลิต
ิ เครื่่อ
� งดื่่ม
� และอาหารทั้้�ง 4 แห่่งมีีมาตรการควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ตามแนวทางที่่�ประกาศจากกระทรวง
สาธารณสุุข มาตรการดัังกล่่าว ได้้แก่่ ส่่งเสริิมให้้ประชาชนล้้างมืือ
สวมหน้้ากากตลอดเวลา และปฏิิบัติ
ั ิตามข้้อกำำ�หนดการเว้้นระยะห่่าง
ทางสัังคม นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีการตรวจเชื้้�อเป็็นระยะ ๆ และการทำำ�
ความสะอาดในพื้้�นที่่�ส่่วนกลางเป็็นประจำำ� เช่่น ห้้องประชุุมและห้้องน้ำำ�
ไทยเบฟทำำ�การประเมิินความเสี่่�ยงในสถานที่่�ทำ�ำ งานและบุุคลากร
รวมถึึงผลัักดัันให้้มีีการประชุุมออนไลน์์เพื่่� อลดความแออััด
เฝ้้าระวัังติิดตามข่่าวสารเกี่่�ยวกัับโรคโควิิด-19 และปรัับปรุุงข้้อมููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องให้้พนัักงานทราบอย่่างสม่ำำ�เสมอ เพื่่�อป้้องกัันการระบาด
ของโรค ทั้้�งนี้้�ได้้กำ�ห
ำ นดให้้ซัพ
ั พลายเออร์์ ผู้เ้� ยี่่�ยมชม ผู้้�รัับเหมา
และผู้ข
้� นส่่งสิินค้้าต้้องปฏิิบัติ
ั ิตามแนวทางการเข้้าและออก อีีกทั้้�ง
โรงงานทุุกแห่่งได้้รับ
ั การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอกเพื่่�อ
เพิ่่�มความมั่่�นใจในมาตรการโรคโควิิด-19

•	โรงงานผลิิตเครื่่อ
� งดื่่ม
� ของบริิษััท โออิิชิิ เทรดดิ้้ง
� จำำ�กััด รวมถึึง
โรงงานโออิิชิิ นวนคร และโรงงานโออิิชิิ วัังม่่วง ให้้ความร่่วมมืือ
ในการปฏิิบัติ
ั ต
ิ ามมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 ความพยายามในการป้้องกัันนี้้�ได้้ผ่่านการรัับรอง
ตามเกณฑ์์การประเมิินของสำำ �นัักงานบริิหารสุุขอนามััย
อุุตสาหกรรมและการผลิิต (IPHA) สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมควบคุุมโรค สถาบัันอาหาร และ
สถาบัันรัับรองระบบการจััดการ (MASCI)
•	โรงงานบ้้านบึึง บริิษััท โออิิชิิ ฟู้้�ด เซอร์์วิส
ิ จำำ�กััด เป็็นโรงงาน
ผลิิตอาหารที่่�ผ่่านการประเมิินจากกรมประมงด้้านการส่่งออก
เกี๊๊�ยวซ่่า และกุ้้�งแช่่แข็็ง นอกจากนี้้�ยัังสามารถรัับรองได้้ว่่า
เป็็นไปตามมาตรการควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
ตามเกณฑ์์การประเมิินของสำำ�นัก
ั งานบริิหารสุุขอนามััย
อุุตสาหกรรมและการผลิิต (IPHA) สภาอุุตสาหกรรม
แห่่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมควบคุุมโรค สถาบัันอาหาร
และสถาบัันรัับรองระบบการจััดการ (MASCI)

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

มาตรการด้้านการจััดส่่งสิินค้้าในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
การพััฒนาทางเทคโนโลยีีและดิิจิทั
ิ ัลในช่่วงโควิิด-19 ได้้
เปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมผู้้�บริิโภคไปโดยสิ้้�นเชิิง ส่่งผลให้้ตลาด
ออนไลน์์ขยายตััวอย่่างมาก อีีกทั้้�งอีีคอมเมิิร์ซร
์ วมถึึงบริิการจััดส่่ง
เข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�นในชีีวิต
ิ ของผู้้�บริิโภค เพื่่�อเพิ่่�มยอดขาย
และสร้้างผลกำำ�ไร กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจจำำ�เป็็นต้้องปรัับตััว กลยุุทธ์์
และกิิจกรรมทางธุุรกิิจที่่�ไทยเบฟดำำ�เนิินการ มีีดัังต่่อไปนี้้�
กลยุุทธ์์และช่่องทางการขายสิินค้้า: สร้้างยอดขายผ่่านช่่องทาง
ออนไลน์์ภายใต้้แพลตฟอร์์มของแบรนด์์ และผ่่านบริิการของ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

กลยุุทธ์์ช่อ
่ งทาง Omni Channel: ขัับเคลื่่อ
� นการตลาดและการขาย
โดยมีีร้า้ นอาหารเป็็นศููนย์์กลาง ผู้บ
้� ริิโภคสามารถเลืือกซื้้�อสิินค้้า
ออนไลน์์และระบุุสาขาหรืือจุุดรับ
ั สิินค้้า รวมทั้้�งวัันและเวลาที่่�พวกเขา
ต้้องการรัับสิินค้้า
•	บริิการมารัับสิินค้้าด้้วยตนเอง (SPU) ได้้ทุกส
ุ าขาที่่�ให้้บริิการ
จััดส่่งถึึงบ้้าน
•	บริิการรถรัับ-ส่่งลููกค้้า ให้้สามารถรัับสิินค้้าได้้โดยไม่่ต้้องลง
จากรถ

•	กำำ�หนดราคาที่่�แข่่งขัันได้้และเข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย

กลยุุทธ์์การขยายการบริิการ

•	เข้้าสู่่�ตลาดออนไลน์์ ด้้วยกลยุุทธ์์ Online-to-Offline (O2O)
เพื่่�อเข้้าถึึงกลุ่่�มเป้้าหมายผ่่าน e-voucher

•	ขยายเมนููอาหารสำำ �หรับ
ั ครััวภายในร้้านภายใต้้ชื่�่อ “โออิิชิิ
คิิทเช่่น (OISHI Kitchen)” สิ่่� งนี้้�จะเพิ่่� มโอกาสในการขาย
ให้้กัับแบรนด์์ที่่�ไม่่มีีร้า้ นค้้าในพื้้� นที่่�
•	ขยายพื้้� นที่่�ให้้บริิการในบางสาขาโดยไม่่กระทบต่่อคุุณภาพ
อาหาร
•	ร่่วมมืือกัับผู้้�ให้้บริิการในพื้้� นที่่�เพื่่� อเป็็นช่่องทางการขายและ
การส่่งมอบอีีกช่่องทางหนึ่่�ง
กลยุุทธ์์ลดการสัั มผััส
•	เพิ่่�มช่่องทางการชำำ�ระเงิินแบบไร้้สััมผััส
•	จััดส่่งอาหารสะอาดปลอดภััยไร้้สััมผััสตามมาตรการ
เว้้นระยะห่่างทางสัังคม
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การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับสุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภค
อย่่างต่่อเนื่่อ
� งให้้เป็็นไปตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่� 2 และ 12
โดยไทยเบฟมุ่่�งหวัังที่่�จะมีีส่่วนร่่วมในการบรรลุุเป้้าหมายนี้้� ด้้วยการ
ปรัับปรุุงโภชนาการส่่งเสริิมชีีวิตที่่
ิ �มีสุ
ี ข
ุ ภาพดีี และความเป็็นอยู่่�
ที่่�ดีสำ
ี ำ�หรับ
ั ทุุกวัย
ั สร้้างหลัักประกัันรููปแบบการบริิโภคที่่�ยั่่ง
� ยืืน
และสร้้างสถาบัันที่่�เข้้มแข็็งผ่่านความพยายามในการพััฒนาด้้าน
สุุขภาพและความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภค

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

เป้้าหมาย 2:

2.2 ยุุติิภาวะทุุพโภชนาการทุุกรููปแบบและแก้้ไขปััญหา
ความต้้องการสารอาหารของหญิิงวััยรุ่่�น หญิิงตั้้�งครรภ์์และ
ให้้นมบุุตร และผู้้�สููงอายุุ ภายในปีี 2573 รวมถึึงบรรลุุเป้้าหมาย
ที่่�ตกลงร่่วมกัันระหว่่างประเทศว่่าด้้วยภาวะเตี้้�ยและแคระแกร็็น
ในเด็็กอายุุต่ำำ�กว่่า 5 ปีี ภายในปีี 2568
12.3 ลดของเสีียอาหาร (food waste) ของโลกลงครึ่่�งหนึ่่�ง
ในระดัับค้้าปลีีกและผู้บ
้� ริิโภค และลดการสููญเสีียอาหาร (food
loss) ตลอดการผลิิตและห่่วงโซ่่อุุปทาน รวมถึึงการสููญเสีีย
หลัังการเก็็บเกี่่�ยว ภายในปีี 2573
12.8 สร้้างหลัักประกัันว่่าประชาชนในทุุกแห่่งมีีข้อ
้ มููลที่่�
เกี่่�ยวข้้องและมีีความตระหนัักถึึงการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนและ
วิิถีีชีวิี ตที่่
ิ �สอดคล้้องกัับธรรมชาติิ ภายในปีี 2573

ขจััดความหิิวโหย

เป้้าหมาย 12:
การมีีแบบแผนการผลิิต และการบริิโภคอย่่าง		
	มีีความรัับผิิดชอบ

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
•

เพิ่่�มยอดขายเครื่่อ
� งดื่่ม
� เพื่่�อสุุขภาพสำำ�หรับ
ั เครื่่อ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ทั้้�งหมดเป็็นร้้อยละ 75 ภายในปีี 2568
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0

ผลิตภัณฑเ์ พอ
ื่ สุขภาพ หมายถึง น้ำ�ดื่ม น้ำ�แร่ และผลิตภัณฑท
์ ่ผ่
ี านการรับรองว่าเป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

•

 ายในปีี 2568 จำำ�นวนผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
ภ
� งดื่่ม
� ไม่่มีีแอลกอฮอล์์ร้อ
้ ยละ 50 จะต้้องได้้รับ
ั การรัับรองเป็็นผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อสุุขภาพจากสถาบััน
โภชนาการมหาวิิทยาลััยมหิิดล

ในปี 2564 ผลิตภัณฑท
์ างเลอ
ื กเพอ
ื่ สุขภาพที่ผ่านการรับรองโดยสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล คิดเป็นร้อยละ 68
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์ลก
ู ค้า
ไทยเบฟให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับความพึึงพอใจของลููกค้้ามาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
โดยเฉพาะตััวแทนจำำ�หน่่ายที่่�ถืือเป็็นคู่่ค้
� า้ ทางธุุรกิจ
ิ หลััก ไทยเบฟริิเริ่่ม
� โครงการ
ต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของลููกค้้า และทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิด
ิ กัับตััวแทน
จำำ�หน่่ายในฐานะที่่�ปรึก
ึ ษาทางธุุรกิิจ เพื่่�อช่่วยให้้ธุรกิ
ุ ิจเติิบโตไปพร้้อมกััน และ
มีีความพึึงพอใจสููงสุุดที่่�ได้้เป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจร่่วมกัับไทยเบฟ
เนื่่�องจากทิิศทางการค้้าพาณิิชย์อิ
์ เิ ล็็กทรอนิิกส์์ (e-commerce) ที่่�เป็็น
รููปแบบการค้้าแบบออนไลน์์และการจััดส่่งสิินค้้าออนไลน์์เติิบโตเพิ่่�มขึ้้�น
เป็็นอย่่างมาก โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีีการระบาดใหญ่่ของโรคโควิิด-19 ไทยเบฟ
จึึงให้้ความสำำ�คััญอย่่างสููงต่่อการร่่วมพััฒนารููปแบบการขายและการทำำ�
กิิจกรรมต่่าง ๆ ทางออนไลน์์กัับคู่่�ค้้า และขยายโอกาสการบริิการและจััดส่่ง
สิินค้้าของไทยเบฟให้้ถึึงมืือผู้้�บริิโภคได้้อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะธุุรกิิจอาหาร
อาทิิ OISHI Food Delivery และแอปพลิิเคชััน BevFood
ไทยเบฟตระหนัักดีถึ
ี ึงความสำำ�คัญ
ั ของความคิิดเห็็นของลููกค้้า และทบทวน
ผลของการสำำ�รวจความพึึงพอใจของลููกค้้าในทุุกด้้าน อาทิิ คุุณภาพการให้้
บริิการและคุุณภาพผลิิตภััณฑ์์อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกปีแ
ี ละเข้้าถึึงลููกค้้ามากขึ้้�น
โดยกำำ�หนดวิิธีสำ
ี ำ�รวจผ่่านทางการริิเริ่่ม
ี ารใหม่่ ๆ อาทิิ ระบบการสำำ�รวจ
� วิิธีก
ผ่่านคิิวอาร์์โค้้ด ทั้้ง
ั ความพึึงพอใจและการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้า
� นี้้�เพื่่�อผลัักดัน
ตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้เพิ่่�มสููงขึ้้�น

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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กลยุุทธ์์
ไทยเบฟได้้ริเิ ริ่่ม
� โครงการต่่าง ๆ เพื่่�อพััฒนาขีีดความสามารถและเพิ่่�มความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าตััวแทนจำำ�หน่่าย รวมถึึงความพึึงพอใจ
ของผู้บ
้� ริิโภคในการบริิการและการสร้้างความผููกพััน
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าด้้วยวิิธีต่
ี ่อไปนี้้�
• ให้้การดููแลและช่่วยเหลืือตััวแทนจำำ�หน่่ายในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19
• เพิ่่�มความตระหนัักรู้้�ในกลุ่่�มเจ้้าของธุุรกิิจและผู้ใ้� ห้้บริิการต่่าง ๆ ทางด้้านสุุขภาพความปลอดภััยของผู้บ
้� ริิโภค ผ่่านโครงการและการฝึึกอบรม
•	สนัับสนุุนธุุรกิิจของตััวแทนจำำ�หน่่ายให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน
• ร่่วมมืือกัับคู่่ค้
� า้ ทางธุุรกิิจเพื่่�อเพิ่่�มความรู้้� และทัักษะด้้านการบริิการขาย กิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย และรายละเอีียดผลิิตภััณฑ์์ 		
	ผ่่านช่่องทางออนไลน์์
• พััฒนาแอปพลิิเคชัันเพื่่�อดึึงดููดลููกค้้า ตอบสนองความต้้องการได้้อย่่างรวดเร็็ว และสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม ความต้้องการของผลิิตภัณ
ั ฑ์์และตราสิินค้้า

แนวทางการบริิหารจััดการ
การวััดผล ติิดตาม และประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า
ไทยเบฟให้้ความสำำ �คััญกัับการสร้้างความสัั มพัั นธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้าเพื่่� อให้้เกิิดความพึึ งพอใจสููงสุุด ไทยเบฟวััดผล ติิดตาม และประเมิิน
ความพึึงพอใจของลููกค้้าและผู้บ
้� ริิโภคเป็็นประจำำ�ทุกปี
ุ ี จััดทำ�ำ โดยหน่่วยงานภายนอกที่่�ดำ�ำ เนิินการตามหลัักเกณฑ์์ทางวิิชาการที่่�มีม
ี าตรฐาน
และเป็็นที่่�ยอมรัับตามหลัักสากล ไทยเบฟนำำ�ผลความพึึงพอใจที่่�ได้้มากำำ�หนดตััวชี้้�วัด
ั เพื่่�อประเมิินผลการทำำ�งานของหน่่วยงานภายในของ
ไทยเบฟที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับลููกค้้า ในแต่่ละปีีไทยเบฟตั้้�งเป้้าหมายความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�สููงขึ้้�น เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง

แผนพััฒนาคู่่�ค้้าทางธุุรกิิจ
ไทยเบฟทุ่่�มเทให้้ความสำำ�คัญ
ั ในการจััดฝึก
ึ อบรม และทำำ�งานร่่วมกัับ
คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจเพื่่�อติิดตามการเติิบโตของยอดขายและผลกำำ�ไร
อย่่างยั่่�งยืืน บริิษัท
ั ได้้จัดหลั
ั
กสููตร
ั
ADEPT (Agent Development
Program with ThaiBev) หรืือหลัักสููตรการพััฒนาตััวแทนจำำ�หน่่าย
เพื่่�อให้้คู่ค้
�่ า้ ทางธุุรกิจ
ิ สามารถเข้้ารัับการอบรมในหลาย ๆ ด้้าน อาทิิ
•	หลัักสููตรการพััฒนารถเร่่ตััวแทนจำำ�หน่่าย (Cash Van Agent
Development Course) เพื่่�อสร้้างยอดขายที่่�มั่่น
� คง ผลกำำ�ไร
ที่่�ดีขึ้้
ี �น และเพิ่่�มความเข้้าใจในการขยายโอกาสขายในพื้้�นที่่�
ที่่�รับ
ั ผิิดชอบ
•	หลัักสููตรการบริิหารจััดการคลัังสิินค้้าและขนส่่ง เพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพให้้ตััวแทนจำำ�หน่่ายสามารถจััดการคลัังสิินค้้าและ
การขนส่่งสิินค้้า
•	หลัักสููตรการบริิหารระบบการทำำ�งานภายใน เพื่่�อช่่วยปรัับ
โครงสร้้างองค์์กรให้้เหมาะสมกัับการดำำ�เนิินงาน ป้้องกััน
การสููญเสีียและลดความเสี่่�ยงทางธุุรกิิจในด้้านต่่าง ๆ

การให้้การสนัับสนุุนและช่่วยเหลืือลููกค้้า
จากสถานการณ์์โควิิด-19
ไทยเบฟห่่วงใยในคู่่ค้
� า้ หลัักของเราเสมอ โดยเฉพาะในเวลาที่่�ธุรกิ
ุ ิจ
ของคู่่ค้
� า้ ได้้รับ
ั ผลกระทบจากวิิกฤตโรคโควิิด-19
•	มอบหน้้ากากอนามััยและแอลกอฮอล์์ มููลค่่า 5,484,533 บาท
ให้้กัับตััวแทนจำำ�หน่่ายและตััวแทนย่่อยทั่่�วประเทศ
•	มอบกรมธรรม์์ประกัันโรคโควิิด-19 มููลค่่า 100,000 บาท
(ต่อ
่ เนื่่อ
� งเป็็นปีีที่่� 2) ให้้กัับตััวแทนจำำ�หน่่ายและตััวแทนย่่อย
ทั่่�วประเทศ รวมมููลค่่า 2,137,980 บาท
•	มอบชุุดทดสอบแอนติิเจน (ATK) ให้้กัับเจ้้าหน้้าที่่�ใน 29 จัังหวััด
ที่่�ตั้้�งอยู่่ใ� นพื้้�นที่่�สีีแดง (มีีความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อสููงสุุด)
มููลค่่า 825,400 บาท
� า้ และดููแลในสถานการณ์์
•	มููลค่่ารวมของโครงการสนัับสนุุนคู่่ค้
โรคโควิิด-19 อยู่่ที่่
� � 8,447,913 บาท
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ระบบวิิเคราะห์์พฤติิกรรมของลููกค้้า

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

จากการที่่�กลุ่่ม
� ธุุรกิิจอาหารได้้ประสานความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย
CMKL ซึ่่�งเป็็นมหาวิิทยาลััยที่่�เกิิดจากความร่่วมมืือระหว่่าง
Carnegie Mellon University (CMU) และสถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าฯ ลาดกระบััง (KMITL) พััฒนาระบบวิิเคราะห์์
พฤติิกรรมของลููกค้้าจากการใช้้บริิการจริิงในทุุกช่่องทางเพื่่�อรัักษา
ฐานลููกค้้าเดิิมไว้้ได้้อย่่างเหนีียวแน่่น และขยายฐานลููกค้้าใหม่่
ผ่่านรููปแบบการส่่งมอบสิิทธิิพิิเศษด้้วยกลยุุทธ์์การตลาดแบบ
เฉพาะบุุคคล (Personalized Marketing) ผ่่านรููปแบบการแสดง
ข้้อความบนมืือถืือของลููกค้้า (Push Notification) ให้้กัับสมาชิิก
ของแอปพลิิเคชััน BevFood และ e-Coupon โดยสามารถเลืือก
ส่่งไปยัังฐานสมาชิิกทั้้�งหมด หรืือเฉพาะบุุคคล / กลุ่่�ม ที่่�ตรงกัับ
กลุ่่�มเป้้าหมายของแต่่ละรายการส่่งเสริิมการตลาด พร้้อ มทั้้� ง
กำำ �ห นดสิิ ท ธิิการใช้้ รวมไปถึึ งระยะเวลาการใช้้สิิทธิ์์� อีีกทั้้�งยัังมีี
ระบบตรวจสอบการตอบรัับของกิิจกรรมส่่งเสริิมการขาย เพื่่�อนำำ�
ข้้อมููลมาวิิเคราะห์์ในการพััฒนากิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�ง
อััตราการใช้้และความพึึงพอใจของลููกค้้าที่่�สููงขึ้้�น
•

สมาชิิกทั้้�งหมดในฐานข้้อมููลลููกค้้า: 686,123 คน

•

สมาชิิกที่่�ใช้้งานทั้้�งหมดในฐานข้้อมููลลููกค้้าในปีี 2564:
•	รายการ: 1,543,318 สมาชิิก (1 ต.ค. 2563 - 7 ก.ย. 2564)
•	สมาชิิก (ไม่่ซ้ำำ�): 495,584 สมาชิิก (1 ต.ค. 2563 - 7 ก.ย.
2564)

การพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าออนไลน์์
สถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ทำำ�ให้้การใช้้สื่่�อดิิจิทั
ิ ัล
เพิ่่�มสููงขึ้้�น คู่่ค้
� า้ ทางธุุรกิิจมีีความคุ้้�นเคยกัับการใช้้ช่่องทางออนไลน์์
มากขึ้้�น นี่่�เป็็นโอกาสที่่�ดีใี นการเพิ่่�มยอดขายและพััฒนาความสััมพัันธ์์
ทางการค้้า ปััจจุุบัน
ั ผู้บ
้� ริิโภคมีีช่่วงอายุุที่่�กว้า้ งขึ้้�นตั้้�งแต่่เด็็ก วััยรุ่่�น
วััยทำำ�งาน ผู้้�สููงอายุุ สื่่�อดิิจิทั
ิ ัลได้้กลายเป็็นส่่วนสำำ�คัญ
ั ของวิิถีีชีวิี ต
ิ
ในการสื่่� อสารในชีีวิตปร
ิ
ะจำำ�วัน
ั และเป็็นช่่องทางการขาย
หรืือการบริิโภค บริิษััทได้้พััฒนาแพลตฟอร์์มออนไลน์์ขึ้้�นเพื่่� อ
ตอบสนองต่่อความต้้องการทั้้�งของผู้้�ค้้าและผู้บ
้� ริิโภค ตััวอย่่างเช่่น
น้ำำ�แร่่ธรรมชาติิ ตราช้้าง ได้้สร้า้ งเนื้้�อหาเกี่่�ยวกัับไลฟ์์สไตล์์ของ
คนรุ่่�นใหม่่บนเพจ Facebook “Chang World” โดยมีีเนื้้�อหา
เกี่่�ยวกัับดนตรีี ฟุุ ตบอล และอาหาร นอกจากนี้้� OISHI Green Tea
ยัังใช้้กลยุุทธ์์ทางการตลาดแบบ “เชิิงรุุกทางระบบดิิจิทั
ิ ล
ั ” โดยมุ่่�งเน้้น
การเพิ่่� มการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิทั
ิ ัลและสื่่� อสัั งคมออนไลน์์ตลอดจน
ผู้้�นำำ�ความคิิดเห็็นหลััก (KOLs) กลยุุทธ์์นี้้มี
� ขึ้้
ี �นเพื่่�อเข้้าถึึงเป้้าหมาย
หลัักของ OISHI ได้้แก่่คนหนุ่่�มสาวที่่�มีไี ลฟ์์สไตล์์ที่่�ทัันสมััย
OISHI Green Tea ยัังได้้พััฒนาแอปพลิิเคชััน OISHI Club ที่่�มีี
สมาชิิกประมาณ 400,000 คน ช่่วยให้้สมาชิิกสามารถเข้้าร่่วม
กิิจกรรมพิิเศษ พร้้อมรัับสิิทธิิพิิเศษและของรางวััลจาก OISHI และ
พรีีเซนเตอร์์ของแบรนด์์ แอปพลิิเคชัันนี้้�มีขึ้้
ี �นเพื่่�อสร้้างความภัักดีี
ต่่อแบรนด์์และพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าให้้แข็็งแกร่่งขึ้้�น

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

OISHI Facebook
ปััจจุุบัันเพจ Facebook ของ OISHI (www.facebook.com/OISHIDrinkStation) มีีผู้้�ติิดตามกว่่า 4.6 ล้้านคน ปีีที่่�แล้้วมีีการเข้้าถึึง
98 ล้้านคน
นอกจากการเชื่่อ
� มต่อ
่ กัับผู้บ
้� ริิโภคได้้สำำ�เร็็จผ่่านช่่องทางออนไลน์์แล้้ว บริิษััทยัังมีีแอปพลิิเคชััน “ครอบครััวเสริิมสุุข” เพื่่�อเชื่่อ
� มต่่อกัับ
พัันธมิิตรทางธุุรกิิจอีีกด้้วย

แอปพลิิเคชััน “เสริิมสุุขแฟมิิลี่่�”
บริิษััทได้้พััฒนาแอปพลิิเคชัันครอบครััวเสริิมสุุข (Sermsuk Family) เพื่่� อ
ช่่วยให้้คู่�ค้
่ ้าทางธุุรกิิจสามารถสร้้างยอดขายเพิ่่�มขึ้้�น คู่่�ค้้าทางธุุรกิิจเริ่่ม
� คุ้้�นเคย
กัับไลฟ์์สไตล์์ดิิจิทั
ิ ัลมากขึ้้� น พวกเขาต้้องการวิิธีีการใช้้ที่่� ง่่าย ไม่่ซัับซ้้อน และ
รวดเร็็วในการเข้้าร่่วมกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายต่า่ ง ๆ ของบริิษัท
ั บริิษัท
ั เสริิมสุุข
เป็็นผู้้�จััดจำ�หน่่
ำ
ายผลิิตภััณฑ์์เครื่่อ
� งดื่่�ม ได้้แก่่ คริิสตััล เอส และโออิิชิิ ได้้พััฒนา
“ครอบครััวเสริิมสุุข” แอปพลิิเคชัันไลน์์ เพื่่� อให้้ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับผลิิตภััณฑ์์ และ
เปิิดโอกาสให้้คู่ค้
�่ า้ ทางธุุรกิิจได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมสะสมคะแนนเพื่่�อแลกของรางวััล
ซึ่�่งได้้รับ
ั การตอบรัับเป็็นอย่่างดีีจากร้้านค้้าที่่�ร่่วมรายการ
ปััจจุุบัันครอบครััวเสริิมสุุขมีีร้า้ นค้้ามากกว่่า 60,000 ร้้านเข้้าเป็็นสมาชิิก และ
เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกในการสื่่อ
� สารระหว่่างลููกค้้ากัับพนัักงานขายของบริิษัท
ั จึึงได้้
พััฒนา “เสริิมสุุขแคมป์์” (Sermsuk Camp) อีีกหนึ่่ง
� ช่่องทางแอปพลิิเคชัันสำำ�หรับ
ั
พนัักงานขาย เพื่่อ
� การสื่่อ
� สารติิดตามกิิจกรรมต่่าง ๆ ของลููกค้้าเสริิมสุุข เพื่่อ
� ความ
เข้้าใจที่่�ถููกต้อ
้ ง ตรงกััน เพื่่อ
� ความพึึงพอใจสููงสุุด
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ขับเคลอ
ื่ นด้วยวิสย
ั ทัศน์ PASSION 2025
การนำำ�พาธุุรกิิจ และการช่่วยเหลืือลููกค้้าให้้สามารถรัับมืือกัับความเปลี่่�ยนแปลงจากสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19 ผ่่านกิิจกรรม
ต่่าง ๆ เป็็นการเพิ่่�มความมั่่�นใจให้้กัับลููกค้้าเป็็นอย่่างมาก นอกจากนี้้� ไทยเบฟยัังคงสานต่่อและพััฒนาความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้าและตััวแทน
จำำ�หน่่าย ซึ่ง
�่ ถืือเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียหลัักของไทยเบฟ
การพัั ฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการโดยเฉพาะเครื่่อ
� งมืือดิิจิทั
ิ ัล เป็็นการเสริิมสร้้างศัักยภาพในการใช้้แพลตฟอร์์มต่่าง ๆ เพื่่� อปรัับปรุุง
ความพึึ งพอใจของลููกค้้า และพัั ฒนาขีีดความสามารถของลููกค้้า ตลอดจนปรัับปรุุงการมีีส่่ วนร่่วมของผู้้�บริิโภค และทำำ�ให้้แบรนด์์ของ
ไทยเบฟ “เป็็นที่่�หนึ่่�งในใจ” อยู่่เ� สมอ

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ�เร็็จ

ใส่่ใจดููแลบุุคลากร ลููกค้้า และผู้้�บริิโภค

เป้้าหมายในอนาคตและทิิศทางการดำำ�เนิินงาน

ร่วมเป็นพันธมิตรกับ
ผู้ให้บริการรับส่ งอาหาร
และแพลตฟอร์มมาร์เก็ตเพลสอื่น ๆ

แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ OISHI Green Tea

เติบโตขึน
้ กว่า 74% ในขณะที่
แอปพลิเคชัน OISHI Club
มีการดาวน์โหลดมากขึน
้ กว่า

33.5% เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

เปิดตัวตระกูลแอปพลิเคชันไลน์
Sermsuk Family และ Sermsuk Camp

พร้อมเสียงตอบรับที่ดจ
ี ากลูกค้า
กว่า 60,000 ราย

ยอดขายจากตัวแทน

เติบโตขึน
้ อย่างน่าพอใจในโครงการ
Cash Van Agent Development
OISHI Food Delivery

เติบโตขึน
้ 9%
เมื่อเทียบกับปี 2563

ภายใต้โครงการ
ADEPT

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
การดููแลและช่่วยเหลืือในช่่วงการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
จากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รััฐบาลจึึงประกาศห้้ามขายเครื่่อ
� งดื่่�มแอลกอฮอล์์ และปิิดห้้างสรรพสิิ นค้้า ทำำ�ให้้ธุุรกิิจ
หยุุดชะงััก และถืือเป็็นความท้้าทายที่่�ไทยเบฟจำำ�เป็็นต้้องสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าในฐานะพัั นธมิิตรทางธุุรกิิจ ไทยเบฟ
ให้้การช่่วยเหลืือลููกค้้าผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ดัังต่่อไปนี้้�: จััดทำำ�วิดี
ิ ีโอเพื่่�อให้้ความรู้้�ด้้านสุุขภาพ และสุุขอนามััยเพื่่�อป้้องกัันการแพร่่กระจาย
ของโรคโควิิด-19 และมอบกรมธรรม์์ประกัันโรคโควิิด-19 แอลกอฮอล์์ หน้้ากาก ชุุดทดสอบ ATK และสิ่่�งจำำ�เป็็นอื่่น
� ๆ
นอกจากนี้้� ในช่่วงการระบาดของโรคโควิิด-19 หน่่วยส่่งของของบริิษััท เสริิมสุุข จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ให้้บริิการจััดส่่ งสิิ นค้้าถึึงที่่�สำำ�หรับ
ั
ผู้้�บริิโภคในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล เนื่่�องจากรััฐบาลสั่่� งให้้ประชาชนกัักตััวเองที่่�บ้้าน โดยลููกค้้าสามารถซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ต่่าง ๆ ได้้แก่่
น้ำำ�ดื่่�มคริิสตััล เอสโคล่่า และชาเขีียวโออิิชิิ ในช่่วงสถานการณ์์ที่่�ต้้องการการช่่วยเหลืือและดููแล

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
ความพยายามของไทยเบฟในการพััฒนาความสััมพัันธ์์กับ
ั ลููกค้้านั้้�น
สอดคล้้องกัับ SDGs 3, 9, 16 และ 17 โดยการมีีส่่วนร่่วมกัับพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจและผู้้�ให้้บริิการ ไทยเบฟมุ่่�งมั่่�นเพื่่�อเป็็นผู้้�สนัับสนุุน
ประกัันสุุขภาพและส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่ที่่
� ดี
� สำ
ี �หรั
ำ บ
ั ทุุกคน ไทยเบฟ
ยัังมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยกระดัับโครงสร้้างพื้้�นฐานและอุุตสาหกรรมปรัับปรุุง
เพื่่�อรองรัับความต้้องการของลููกค้้าให้้ดียิ่่
ี ง
� ขึ้้�น ในขณะเดีียวกััน
ก็็ส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งผ่่านพัันธมิิตรที่่�หลากหลาย

เป้้าหมาย 3:	สุุขภาพที่่�ดีีและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
เป้้าหมาย 9:	อุุตสาหกรรม นวััตกรรม และโครงสร้้างพื้้�นฐาน
เป้้าหมาย 16:	สัันติิภาพ ความยุุติิธรรม และสถาบัันที่่�เข้้มแข็็ง

3.8 บรรลุุการมีีหลัักประกัันสุุขภาพถ้้วนหน้้า รวมถึึงการป้้องกััน
ความเสี่่� ยงทางการเงิิน การเข้้าถึึงการบริิการสาธารณสุุข
จำำ�เป็็นที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ และเข้้าถึึงยาและวััคซีีนจำำ�เป็็นที่่�ปลอดภััย
มีีประสิิ ทธิิผล มีีคุณ
ุ ภาพ และมีีราคาที่่�สามารถซื้้�อหาได้้
9.1 พัั ฒนาโครงสร้้างพื้้� นฐานที่่�มีีคุณ
ุ ภาพ เชื่่�อถืือได้้ ยั่่�งยืืน และ
มีีความทนทาน ซึ่�่งรวมถึึงโครงสร้้างพื้้� นฐานของภููมิิภาคและ
ที่่�ข้้ามเขตแดน เพื่่� อสนัับสนุุนการพัั ฒนาทางเศรษฐกิิจและ
ความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของมนุุษย์์ โดยมุ่่�งเป้้าที่่�การเข้้าถึึงได้้ในราคา
ที่่�สามารถจ่่ายได้้และเท่่าเทีียมสำำ �หรับ
ั ทุุกคน
16.10 สร้้างหลัักประกัันว่่าสาธารณชนสามารถเข้้าถึึงข้้อมููลและ
มีีการปกป้้องเสรีีภาพขั้้�นพื้้� นฐาน โดยเป็็นไปตามกฎหมายภายใน
ประเทศและความตกลงระหว่่างประเทศ
17.17 สนัับสนุุนและส่่งเสริิมหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ
ภาครััฐ-ภาคเอกชน และประชาสัั งคม โดยสร้้างบนประสบการณ์์
และกลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรของหุ้้�นส่่วน

เป้้าหมาย 17:	ร่่วมมืือกัันเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมาย

ก้้าวสู่่�ปีี 2568
•	รัักษาคะแนนความพึึ งพอใจของลููกค้้าไว้้ที่่� 85% หรืือ
สููงกว่่าทุุกด้้านในเชิิงพาณิิชย์์

•	เพิ่่ม
ั ร้้านอาหารทุุกแบรนด์์ ผ่่านบริิการเดลิิเวอรี่่�
� โอกาสในการขายให้้กับ
จากแพลตฟอร์์มของไทยเบฟเอง และบนแพลตฟอร์์มของพัันธมิิตร

•	เพิ่่�มการขายออนไลน์์ในธุุรกิิจอาหาร สร้้างการมีีส่่วนร่่วม
กัับผู้้�บริิโภคที่่�สููงขึ้้�น และพัั ฒนาความเป็็นหุ้้�นส่่วนที่่�มากขึ้้�น
กัับลููกค้้าตััวแทนจำำ�หน่่าย

•	ในปีี 2565 ไทยเบฟมีีแผนที่่�จะขยายการฝึึกอบรม “Serve
Responsibly” ในทุุกภููมิภ
ิ าค โดยมีีผู้เ้� ข้้าร่่วมกว่่า 1,500 คน และ
แบ่่งปัันความรู้้�เกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมกัับพนัักงาน
ของบริิษััท รวมถึึงการส่่งเสริิมการขายและการตลาด เป็็นต้้น

•	เพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของลููกค้้า อาทิิ ในรายการสะสมคะแนน
ดิิจิทั
ิ ัล (ลููกค้้า)
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แบ่งปันคุณค่าให้คนทัว่ โลก
ไทยเบฟเชื่่อ
� มั่่�นว่่า “การสร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการเติิบโต”
(Creating and Sharing the Value of Growth) เป็็นรากฐานสำำ�คััญ
ในการพััฒนาที่่�ยั่ง
�่ ยืืนในด้้านต่่าง ๆ โดยมุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานใน 5 มิิติิ ได้้แก่่
การศึึกษา สาธารณสุุข กีีฬา ศิิลปวััฒนธรรม และการพััฒนาชุุมชน รวมถึึง
การเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม
� แพลตฟอร์์มการทำำ�งานร่่วมกัันในทุุกภาคส่่วนเพื่่�อร่่วมกััน
ขัับเคลื่่อ
� นการทำำ�งานเพื่่�อสร้้างประโยชน์์อย่่างสููงสุุดให้้กัับสัังคม ทั้้�งในประเทศ
และต่่างประเทศ ผ่่านโครงการและกิิจกรรมต่่าง ๆ มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ด้้วยความมุ่่�งหวัังที่่�จะทำำ�ให้้เกิิดความเชื่่อ
� มโยงในทุุกมิิติิ โดยมีีเป้้าหมาย
คืือการสร้้างชุุมชนต้้นแบบในด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม สร้้าง
เครืือข่่ายพัันธมิิตรเพื่่�อร่่วมกัันพััฒนา เน้้นกระบวนการมีีส่่วนร่่วมทุก
ุ ภาคส่่วน
ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม และภาคประชาชน
ที่่�สำำ�คััญต้้องการยกระดัับชุุมชนให้้เป็็นวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม สร้้างเศรษฐกิิจ
ระดัับชุุมชน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�ความมั่่�นคงและยั่่ง
� ยืืน

การดูแลและแบ่งปัน การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม	

146

การพัฒนาด้านการศึกษา

152

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

168

การพัฒนาด้านกีฬา

174

การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

186

การพัฒนาชุมชนและสังคม	

212

โครงการประชารัฐรักสามัคคี	

226

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

236

การดููแลและแบ่่งปััน
การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคม
ไทยเบฟได้้น้้อมนำำ�หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง (Sufficiency
Economy Philosophy – SEP) ตามแนวพระราชดำำ�ริข
ิ องพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิ ตร และ
พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว ในการ “สืืบสาน
(อภิิรัักษ์์) รัักษา (อนุุรัักษ์์) และต่่อยอด (อภิิวััฒน์์)” มาเป็็นแนวทางในการ
บริิหารจััดการธุุรกิิจเพื่่�อขัับเคลื่่อ
� นองค์์กรสู่่�เป้้าหมายของการพััฒนาที่่ยั่
� ง
�่ ยืืน
ด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และเศรษฐกิิจตามกรอบพััฒนาที่่�ยั่ง
�่ ยืืน 17 ประการ
ขององค์์การสหประชาชาติิปีี 2573 และยัังตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของ
หลัักการบริิหารจััดการที่่�มีีประสิิทธิิภาพตามหลััก ESG ที่่�มีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Environmental) สัังคม (Social) และเครืือข่่ายพัันธมิิตร
ทางธุุรกิิจทุุกภาคส่่วนตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า (Value Chain) ควบคู่่�ไปกัับ
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีตามหลัักธรรมาภิิบาล (Good Governance)
สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณของบริิษััทที่่�มีีความโปร่่งใสและตรวจสอบได้้
มาเป็็นกลยุุทธ์์สำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานที่่�จะบรรลุุตามวิิสััยทััศน์์
ขององค์์กรได้้อย่่างยั่่ง
� ยืืน และดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ในการช่่วยเหลืือสัังคม
ที่่�มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานใน 5 มิิติิหลัักคืือ การศึึกษา สาธารณสุุข กีีฬา
ศิิลปวััฒนธรรม และการพััฒนาชุุมชน ที่่�ได้้สร้้างผลลััพธ์์ความสำำ�เร็็จการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างเป็็นรููปธรรม และมีีการติิดตามผลการดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ด้้วยการเอาใจใส่่และสานสััมพัันธภาพอัันดีีกัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุกภาคส่่วน เพื่่�อก้้าวไปยัังเป้้าหมายสู่่�การเป็็นผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจเครื่่อ
� งดื่่�มและอาหาร
ครบวงจรในภููมิิภาคอาเซีียน
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ในปีี 2564 ไทยเบฟได้้ใช้้งบประมาณจััดสรรกว่่า 300 ล้้านบาท
ให้้แก่่ 5 ประเด็็นสำำ�คััญดัังนี้้�

การศึกษา

11%

สาธารณสุข

25%

กีฬา

16%

ไทยเบฟยัังเป็็นแกนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานที่่�ผสาน
ความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้�งภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ
ภาคประชาสัังคม และภาคประชาชน เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างสรรค์์และ
ขัับเคลื่่�อนโครงการต่่าง ๆ อาทิิ การจััดตั้้�ง “วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม”
ภายใต้้ชื่อ
่� “ประชารััฐรัักสามััคคีี” ในระดัับประเทศ 1 แห่่ง และใน
76 จัังหวััด ทั่่�วประเทศ เพื่่�อขัับเคลื่่�อนการพััฒนาคุุณภาพชีีวิิต
สร้้างรายได้้ และเพิ่่�มความสุุขให้้กัับคนในชุุมชน ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
ทำำ�งานใน 3 กลุ่่�มงาน ได้้แก่่ เกษตร แปรรููป และท่่องเที่่�ยวโดย
ชุุมชน ซึ่่�งโครงการดัังกล่่าวได้้มีีการขัับเคลื่่�อนและติิดตามผลการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยภาพรวมของผลการดำำ�เนิินงาน
ที่่�ผ่่านมาในระดัับประเทศมีีมากกว่่า 1,353 โครงการ จำำ�นวนชุุมชน
ที่่�ได้้รัับประโยชน์์มีีทั้้�งหมด 4,222 ชุุมชน (99,828 ครััวเรืือน)
สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นทั้้�งสิ้้�นกว่่า 1.6 พัันล้้านบาท
นอกจากนี้้�ยัังเป็็นผู้้�ริเิ ริ่่ม
� แพลตฟอร์์มการทำำ�งานดัังกล่่าวในอีีก
หลายโครงการที่่�ประสบความสำำ�เร็็จเป็็นอย่่างยิ่่ง
� อาทิิ มููลนิิธิิ
พลัังน้ำำ�ใจไทย มููลนิิธิส
ิ ถาบัันพััฒนาวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคมแห่่ง
ประเทศไทย Thailand Supply Chain Network (TSCN) ฯลฯ
และในฐานะผู้้�นำำ�องค์์กรต้้นแบบด้้านความยั่่ง
� ยืืนระดัับโลก จึึงได้้
ริิเริ่่ม
� การจััดงาน Thailand Sustainability Expo (TSX) เป็็น
ครั้้�งแรกในปีี 2020 ภายใต้้แนวคิิด “พอเพีียง ยั่่�งยืืนเพื่่� อโลก”
(Sufficiency for Sustainability) และได้้สานต่่อความสำำ �เร็็จ
ของการจััดงานต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่�สอง เพื่่�อตอกย้ำำ�แพลตฟอร์์มการ
สร้้างพลัังความร่่วมมืือครั้้�งแรกยิ่่ง
่
น
� ใหญ่่ของประเทศไทยที่่�ร่วมกัั
ขัับเคลื่่�อนและสร้้างแรงบัันดาลใจในการดำำ�เนิินงานภายใต้้
แนวทางของการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืน

ศิลปะและวัฒนธรรม

31%

การพัฒนาชุมชน

17%

และในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�มีีความ
ต่่อเนื่่�องมาเป็็นเวลาเกืือบ 2 ปีี ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินชีีวิิตและ
ระบบเศรษฐกิิจทั่่�วโลก ทำำ�ให้้ทุก
ุ ธุุรกิิจต้้องมีีการตื่่�นตััวและมีีการปรัับ
กลยุุทธ์์ทางธุุรกิิจเพื่่�อวางแผนรัับมืือกัับวิิถีีใหม่่ในยุุค New Normal
ไปพร้้อมกัับการช่่วยเหลืือซึ่่�งกัันและกััน ไทยเบฟตระหนัักและให้้ความ
สำำ�คััญกัับการช่่วยเหลืือสัังคมและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจทุุกภาคส่่วน
ตลอดห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่า ให้้สามารถก้้าวข้้ามสถานการณ์์โควิิด-19 ไปด้้วยกััน
ไทยเบฟได้้ให้้การสนัับสนุุนทุุกภาคส่่วนในการขัับเคลื่่�อนมาตรการ
ต่่าง ๆ และประสานความช่่วยเหลืือไปยัังหน่่วยงานสาธารณสุุขและ
บุุคลากรทางการแพทย์์ทั่่�วประเทศ รวมทั้้�งมอบกรมธรรม์์ประกัันภััย
กลุ่่�มคุ้้�มครองการติิดเชื้้�อ (COVID-19) ให้้บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์
พนัักงาน คู่่�ค้้า รวมถึึงเอเยนต์์ในกลุ่่�มไทยเบฟครอบคลุุมทั่่�วประเทศ
สนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ สนัับสนุุนตู้้�แช่่จััดเก็็บวััคซีีน
สนัับสนุุนน้ำำ�ดื่่�ม อาหาร และผลิิตภััณฑ์์ในเครืือ รวมไปถึึงการจััดตั้้�ง
ศููนย์์ตรวจโควิิดและศููนย์์ฉีีดวััคซีีน ฯลฯ เพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม และยััง
เป็็นการแบ่่งเบาภาระให้้กัับทางภาครััฐอีีกด้้วย
ไทยเบฟมุ่่�งมั่่น
� ที่่�จะสร้้างผลกระทบเชิิงบวกให้้กัับสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีแผนการดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�ให้้ความสำำ�คััญกัับการลดผลกระทบด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยมุ่่�งเน้้น
การพิิทัักษ์์และฟื้้� นฟููแหล่่งน้ำำ� ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การจััดการบรรจุุภััณฑ์์ในระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน และการบริิหาร
จััดการขยะ ซึ่่�งเป็็นวาระสำำ�คััญของการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่ง
� ยืืน
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ลาว

พม่่า

กััมพููชา

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

100%

ของสถานประกอบการ* ทม
ี่ ก
ี ารดำ�เนินโครงการ
พัฒนาชุมชนเปรย
ี บเทย
ี บกับ
จำ�นวนสถานประกอบการทัง้ หมด
*สถานประกอบการ หมายถึึง สถานประกอบการที่่�มีีการประเมิินว่่า
การดำำ�เนิินการของกลุ่่�มไทยเบฟอาจมีีผลกระทบต่่อชุุมชน
ไม่่ว่า่ จะเป็็นทางตรงหรืือทางอ้้อม และกลุ่่�มไทยเบฟจััดให้้มีี
โครงการพััฒนาชุุมชนรอบสถานประกอบการนั้้�น ๆ (32 แห่่ง)

การมีีส่่ วนร่่วมของพนัักงานจิิตอาสากลุ่่�มไทยเบฟ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมพนัักงาน

	การพัฒนาด้านการศึกษา (CONNEXT ED
และโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา)
	การพัฒนาด้านสาธารณสุข
	การพัฒนาด้านศิลปะและวัฒนธรรมของ
ความเป็นชาติ
การพัฒนาด้านกีฬา
	การพัฒนาชุมชนและสั งคม
และโครงการประชารัฐรักสามัคคี

1,125 คน
คิิดเป็็นชั่่ว� โมงจิิตอาสา

17,615 ชั่่ว� โมง
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กิิจกรรมตััวอย่่างเพื่่�อสัังคมของไทยเบฟ ที่่�สอดคล้้องกัับการสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิและตอบสนองต่่อสิ่่�งที่่�เป็็นสาระสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนของไทยเบฟ
UNSDG
ขจัดความยากจน
1.5	ภายในปี 2573 สร้างภูมิต้านทานและ
ลดการเปิดรับและความเปราะบางต่อ
เหตุรน
ุ แรงที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ
และภัยพิบัติทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ที่ยากจน
และอยูใ่ นสถานการณ์เปราะบาง
ส่ งเสริมความเป็นอยู่ที่ ดี ของทุกคน
3.3	ยุติการแพร่กระจายของเอดส์ วัณโรค
มาลาเรย
ี และโรคเขตร้อนที่ถูกละเลย และ
ต่อสู้กับโรคตับอก
ั เสบ โรคติดต่อทางน้ำ�
และโรคติดต่ออื่น ๆ ภายในปี 2573
3.4	ลดการตายก่ อนวัยอน
ั ควรจากโรค
ไม่ติดต่อให้ลดลงหนึ่ งในสาม ผ่านทาง
การป้องกันและการรก
ั ษาโรค และ
สนับสนุนสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ภายในปี 2573
3.8	บรรลุการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
รวมถึงการป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
การเข้าถึงการบริการสาธารณสุขจำ�เป็น
ที่มีคุณภาพ และเข้าถึงยาและวัคซีน
จำ�เป็นที่ปลอดภัย มีประสิทธิผล
มีคุณภาพ และมีราคาที่สามารถซื้อหาได้
3.b	สนับสนุนการวิจย
ั และการพัฒนาวัคซีน
และยาสำ �หรบ
ั โรคติ ดต่อและไม่ติดต่อที่
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศกำ�ลัง
พัฒนา ให้มีการเข้าถึ งยาและวัคซีนจำ�เป็น
ในราคาที่ สามารถซื้อหาได้ตามปฏิญญา
โดฮาความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่เกี่ ยวกับการค้าและการ
สาธารณสุข ซึ่งเน้นย้ำ�สิ ทธิสำ�หรบ
ั
ประเทศกำ �ลังพัฒนาที่ จะใช้บทบัญญัติ ใน
ความตกลงว่าด้วยสิ ทธิในทรัพย์สินทาง
ปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าอย่างเต็มที่ ใน
เรอ
ื่ งการผ่อนปรนเพื่อจะปกป้องสุขภาพ
สาธารณะและโดยเฉพาะการเข้าถึ งยา
โดยถ้วนหน้า
3.d	เสริมขีดความสามารถสำ �หรบ
ั ทุกประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ในประเทศกำ�ลังพัฒนา
ในเรื่องการแจ้งเตือนล่วงหน้า การลด
ความเสี่ ยง และการบริหารจัดการ
ความเสี่ ยงด้านสุขภาพในระดับประเทศ
และระดับโลก

โครงการ

ตัวชี้วด
ั

ไทยเบฟรวมใจ
ต้านภัยหนาว

ลดจำ�นวนผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจากเหตุรน
ุ แรง
ที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศและภัยพิบัติกว่า
200,000 คน/ปี

จัดต้ังศูนย์ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคโควิด-19

ผสานความร่วมมือกับหอการค้าไทย และ
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สภากาชาดไทย โรงพยาบาลพระราม 9 และ
เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ที่ได้ให้การสนับสนุน
พื้นที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์
ห้างสรรพสินค้าเดอะสตรีทรัชดา เอเชียทีค
เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ ให้เป็นศูนย์การฉีดวัคซีน
ให้แก่บค
ุ ลากรด่านหน้าที่มีหน้าที่ในการป้องกัน
และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

โครงการส่ งมอบ
แอลกอฮอล์
ร่วมต้านวิกฤตโควิด-19

ส่งมอบแอลกอฮอล์เพื่อสาธารณประโยชน์
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศรวมกว่า
1,400,000 ลิตร

โครงการผลิตและ
ส่ งมอบหน้ากากอนามัย
Surgical Mask
และ N95

ส่งมอบหน้ากาก Surgical Mask
รวมมากกว่า 9,300,000 ชิน
้

สนับสนุน
กองทุนชัยพัฒนา
สู้ภัย COVID-19

สนับสนุนกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19
(และโรคระบาดต่าง ๆ) โดยได้มอบเงิน
จำ�นวน 12 ล้านบาท เพื่อนำ�ไปจัดซื้อ
อุปกรณ์ทางการแพทย์

โครงการโรงพยาบาล
สถาบันโรคไต
ภูมิราชนครินทร์

โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
มีจำ�นวนผู้ปว่ ยที่มาฟอกเลือด
ด้วยเครื่องไตเทียม 358,264 รอบ
และดำ�เนินการปลูกถ่ายไตสำ �เร็จ
รวมเป็นจำ�นวน 80 ราย

และหน้ากาก N95 รวมมากกว่า 240,000 ชิน
้
ให้โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
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UNSDG

โครงการ

ส่ งเสริมโอกาสในการเรียนรู้

โครงการให้ทน
ุ การศึกษา
บุตรพนักงาน
4.1	สร้างหลักประกันว่าเด็กชายและเด็กหญิง
ทุกคนสำ�เร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และ
ไม่มีค่าใช้จา่ ย นำ�ไปสู่ผลลัพธ์ทางการเรียน
โครงการผู้นำ�เพื่อการ
ที่มีประสิทธิผล ภายในปี 2573
พัฒนาการศึกษาที่ยง
่ั ยืน
4.3	ให้ชายและหญิงทุกคนเข้าถึงการศึกษา
(CONNEXT ED)
วิชาเทคนิค อาชีวศึกษา อุดมศึกษา
รวมถึงมหาวิทยาลัย ที่มีราคาที่สามารถ
จ่ายได้และมีคุณภาพ ภายในปี 2573
โครงการ
4.4	เพิ่มจำ�นวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะ
ครูเจ้าฟ้ากรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์
ที่จ�ำ เป็น รวมถึงทักษะทางเทคนิคและ
อาชีพ สำ�หรับการจ้างงาน การมีงานที่ดี
และการเป็นผู้ประกอบการ ภายในปี 2573

ตัวชี้วด
ั
ปี 2564 ไทยเบฟสนับสนุนทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ประถมศึกษาถึงระดับอุดมศก
ึ ษา รวมถึงการฝึกฝน
อาชีพ และครูในถิน
่ ระเทศ เป็นมูลค่า
่ ทุรกันดารทัวป
รวมกว่า 6 ล้านบาท จำ�นวนรวม 1,138 ทุน
ปี 2564 เด็กได้รบ
ั การพัฒนาทักษะอาชีพ
จากโครงการ “การทำ�มาค้าขาย” หรือธุรกิจจำ�ลอง
มีจำ�นวน 263 โรงเรียน ใน 44 จังหวัด
สร้างรายได้กว่า 2.2 ล้านบาท
เพิ่มจำ�นวนครูที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
ในถิ่นทุรกันดาร ปีละ 9 คน
(รวมตลอดการสนับสนุนจำ�นวนทั้งสิ้น 81 คน)

โครงการ Education
Institute Support
Activity (EISA)

นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกฝนสร้างประสบการณ์
ในการทำ�งาน เพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญ
เพิ่มมากขึ้น จำ�นวนทั้งสิ้น 338 คน

โครงการส่ งความรู้
สร้างความสุข

ดำ�เนินการครอบคลุมทั่วประเทศ 77 จังหวัด
จำ�นวน 160 โรงเรียน
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
มีผลการเรียนดีขึ้น 75%
*ใช้ผลเฉลี่ยเทอมที่ 2/2562 เทียบกับเทอมที่ 1/2563

โครงการ
เพื่อการอนุรก
ั ษ์
และพัฒนา
พื้นที่ค้ง
ุ บางกะเจ้า

จัดหาน้ำ�อย่างยัง
่ ยืนและพร้อมใช้สำ�หรับทุกคน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

6.1	บรรลุเป้าหมายการให้ทก
ุ คนเข้าถึง
น้ำ�ดื่มที่ปลอดภัยและมีราคา
ที่สามารถซื้อหาได้ ภายในปี 2573

โครงการประปา
ภูเขาบ้านห้วยบง

6.6	ปกป้องและฟื้นฟู ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับแหล่งน้ำ� รวมถึงภูเขา ป่าไม้
พื้นที่ชุม
่ น้ำ� แม่น้ำ� ชั้นหินอุม
้ น้ำ�
และทะเลสาบ ภายในปี 2563
6.b	สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็ง
ในการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการจัดการน้ำ�
และสุขอนามัย

สร้้างความร่่วมมืือกัับเครืือข่่ายภาครััฐและเอกชน
7 หน่่วยงาน จััดกิิจกรรมส่่งเสริิมทัักษะชีีวิิต
ทัักษะอาชีีพ และการเป็็นคนดีีของสัังคม
รวมถึึงการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียวรวม 400 ไร่่
ภายใน 11 โรงเรีียน ขัับเคลื่่�อน 10 โครงการ
•	จัดทำ�ระบบประปาภูเขาระยะทาง 2 กิโลเมตร
•	เกิดประโยชน์กับชาวบ้านบ้านห้วยบง
ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ�ใช้กว่า
60 ครัวเรือน
•	ระบบประปาภูเขาสามารถกักเก็บน้ำ�ได้
4,500 ลิตร ต่อวัน

•	ชาวบ้านบ้านห้วยบง 60 ครัวเรือน
และคนเลี้ยงช้างจำ�นวน 20 ครัวเรือน
มีส่วนร่วมการดำ�เนินโครงการ

โครงการน้ำ�ดื่มสะอาด
เพื่อน้อง

ปี 2564 โครงการน้ำ�ดื่มสะอาดเพื่อน้อง
ขยายการปรับปรุงคุณภาพน้ำ�ให้นักเรียน
และบุคลากรของโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
จำ�นวน 2 โรงเรียน ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี

Bangkok Water
Festival & Bangkok
River Festival

กิจกรรม “คลีนคลอง” (Clean Klong)
ต่อยอดความยัง
ุ นริมฝั่งแม่น้ำ�
่ ยืนให้ชมช
เจ้าพระยา ด้วยกิจกรรมทำ�ความสะอาด
และปรับภูมิทัศน์ชมช
ุ น โดยมีจิตอาสา
เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวนทั้งสิ้น 149 คน
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UNSDG
ส่ งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยง
่ั ยืน
8.1	ทำ�ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจต่อหัว
ประชากรมีความยัง
่ ยืนตามบริบทของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง
่ ให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศของประเทศพัฒนา
น้อยที่สด
ุ มีการขยายตัวอย่างน้อย
ร้อยละ 7 ต่อปี
8.3	ส่งเสริมนโยบายที่มุ่งการพัฒนาที่
สนับสนุนกิจกรรมที่มีผลิตภาพ การสร้าง
งานที่สมควร ความเป็นผู้ประกอบการ
ความสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ
ส่งเสริมการเกิดและการเติบโตของ
วิสาหกิจรายย่อย ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
รวมถึงการเข้าถึงบริการทางการเงิน

สร้างเมืองและการตั้งถิ่นฐานที่ปลอดภัย
11.4	เสริมความพยายามที่จะปกป้องและ
คุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและ
ทางธรรมชาติของโลก

สร้้างความร่่วมมืือระดัับสากล
ต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน
17.9	เพิ่่�มพูู นการสนัับสนุุนระหว่่างประเทศ
สำำ�หรัับการดำำ�เนิินการด้้านการเสริิมสร้้าง
ขีีดความสามารถที่่�มีีประสิิทธิิผลและ
มีีการตั้้�งเป้้าในประเทศกำำ�ลัังพััฒนา
เพื่่�อสนัับสนุุนแผนระดัับชาติิที่่�จะดำำ�เนิินงาน
ในทุุกเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืน
รวมถึึงผ่่านทางความร่่วมมืือแบบ
เหนืือ-ใต้้ ใต้้-ใต้้ และไตรภาคีี
17.17	สนัับสนุุนและส่่งเสริิมหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือ
ระหว่่างภาครััฐ ภาครััฐ-ภาคเอกชน และ
ประชาสัังคม สร้้างบนประสบการณ์์และ
กลยุุทธ์์ด้้านทรััพยากรของหุ้้�นส่่วน

โครงการ

ตัวชี้วด
ั

โครงการผู้้�นำำ�เพื่่�อการ
พััฒนาการศึึกษาที่่�ยั่่�งยืืน
(CONNEXT ED )

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทำ�มาค้าขาย
กว่า 13,000 คน
และนักเรียนที่ทำ�บัญชีครัวเรือนกว่า
18,000 คน
โรงเรียนเกิดรายได้กว่า 2.2 ล้านบาท

โครงการสร้าง
ผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่
เพื่อสั งคม (Beta Young
Entrepreneur)

สร้างผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่ จากโครงการ
Beta Young ไปแล้ว รวม 179 คน

การพัฒนาด้านกีฬา

ปี 2564 สร้างโอกาสการเป็นมืออาชีพ
ให้แก่เยาวชนมากกว่า 15,000 คน

โครงการประชารัฐ
รักสามัคคี

โครงการประชารัฐรักสามัคคีสามารถช่วย
ขับเคลื่อนการดำ�เนินงานของชุมชนไปแล้ว
มากกว่า 1,353 โครงการ จำ�นวนชุมชน
ที่ได้รบ
ั ประโยชน์มีทั้งหมด 4,222 ชุมชน
(99,828 ครัวเรือน) สามารถสร้างรายได้
เพิ่มขึ้นทั้งสิ้นกว่า 1.6 พันล้านบาท

โครงการส่งเสริม
คนรุน
่ ใหม่เพือ
่ สร้าง
ชุมชนดีมีรอยยิม
้

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมช
ุ นกว่า
3,100 ราย และสร้างรายได้เข้าสู่ชมช
ุ น
รวมมากกว่า 15.8 ล้านบาท

โครงการช่วยเหลือ
ชุมชนในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 (ทำ�การตลาด
ออนไลน์ จำ�หน่ายสินค้า
ชุมชน)

สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชมช
ุ นกว่า
1,200 ราย และสร้างรายได้เข้าสู่ชมช
ุ น
รวมมากกว่า 2 ล้านบาท

โครงการอนุรก
ั ษ์และ
สร้างสรรค์วฒ
ั นธรรม
ของความเป็นชาติ

ปี 2563 ไทยเบฟสนับสนุนโครงการเพื่ออนุรก
ั ษ์
และสร้างสรรค์วัฒนธรรมของประเทศไทย
และอาเซียน รวมกว่า 95 ล้านบาท

Bangkok Art Biennale
(BAB)

Bangkok Art Biennale (BAB) ในบทบาทของ
ผู้จัดเทศกาลศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ นอกจาก
ให้ความรูเ้ กี่ยวกับศิลปะร่วมสมัยแก่เยาวชนและ
ผู้ที่สนใจ ส่งเสริมวงการศิลปะไทยให้เติบโตเป็น
ที่รจู้ ก
ั แก่สายตาคนทัว่ โลกแล้ว เรายังมุง่ เสริมสร้าง
เศรษฐกิจให้กับกรุงเทพมหานครในมิติของการ
ท่องเที่ยว อีกหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำ�คัญ
คือการมีส่วนร่วมในการดูแลโลกใบนี้อย่างยัง
่ ยืน
โดยเชื่อว่า นอกจากศิลปะจะสร้างความงามแล้ว
ยังนำ�พาไปสู่ “การตระหนัก-รู”้ ได้ไม่มากก็น้อย

โครงการ
ประชารัฐรักสามัคคี

สนับสนุนการส่งเสริมห้น
ุ ส่วนความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม วิชาการ
และประชาชน เพื่อจัดตั้งเป็นบริษัท ประชารัฐ
รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม
จำ�นวน 77 จังหวัด
เป็นมูลค่าเงินร่วมทุน 337 ล้านบาท
สร้างให้เกิดโครงการความร่วมมือ
1,535 โครงการ

การพัฒนาด้านการศึกษา
ไทยเบฟเชื่อมัน
่ ว่า การศึกษาคือกุญแจสำ�คัญในการสร้างโอกาส...ไร้ขีดจำ�กัด
ทางบริษท
ั จึงให้ความสำ�คัญกับการศึกษาของเยาวชน โดยดำ�เนินโครงการ
พัฒนาการศึกษามาอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมและโครงการ ครอบคลุม
ทุกระดับ อาทิ การมอบทุนให้แก่บต
ุ รพนักงาน ส่งเสริมการเรียนรูน
้ อกห้องเรียน
โดยพัฒนาทักษะ 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และการเป็นคนดี โดย
เน้นการเรียนรูผ
้ า่ นประสบการณ์ตรง ลงมือปฏิบัติจริง รวมทัง้ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน ตลอดจนส่งเสริม
ให้เด็ก ๆ และเยาวชนตระหนักถึงความสำ�คัญของการจัดทำ�บัญชีครัวเรือน
การอ่านหนังสือ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านเวทีต่าง ๆ การเสวนา และ
ร่วมประกวดสุนทรพจน์ ซึง่ ช่วยให้นก
ั เรียนมีทักษะที่จ�ำ เป็นต่อการดำ�รงชีวิต
ติดตัว และยังช่วยพัฒนาการคิด วิเคราะห์ การเอาตัวรอด ซึง่ ล้วนแล้วแต่
เป็นพื้นฐานสำ�คัญให้เด็กเจริญเติบโต มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณค่า ต่อยอด
กลายเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพ ช่วยขับเคลื่อนประเทศไปสูก
่ ารพัฒนาที่ยง่ั ยืน
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2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
โครงการทุุนบุุตรพนัักงาน
เพื่่�อช่่วยเหลืือบุุตรของพนัักงาน โดยพิิจารณาคััดเลืือกผู้้�รัับทุุน
จากบุุตรที่่�มีีบิิดาหรืือมารดาเป็็นพนัักงานของไทยเบฟ
ที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิตามข้้อกำำ�หนด โดยมอบทุุนการศึึกษาตั้้�งแต่่ปีี
2553 จนถึึงปััจจุุบัันเป็็นปีีที่่� 12 มีีจำำ�นวนทุุนที่่�ให้้แก่่บุต
ุ รพนัักงาน
รวมทั้้�งสิ้้�น 11,492 ทุุน รวมเป็็นเงิิน 77,919,000 บาท

ในปีีล่่าสุุดมีีบุต
ุ รพนัักงานได้้รัับทุุนจำำ�นวน 1,138 ทุุน แบ่่งเป็็น
ระดัับประถม 780 ทุุน ระดัับชั้้�นมััธยมต้้น 2,484 ทุุน ระดัับชั้้�น
มััธยมปลายและ ปวช. 2,484 ทุุน ระดัับ ปวส. 288 ทุุน ระดัับ
ปริิญญาตรีี 699 ทุุน และทุุนช้้างเผืือกสำำ�หรัับนัักเรีียนดีีเด่่น
108 ทุุน เป็็นเงิินทั้้�งสิ้้�น 6,907,000 บาท ปััจจุุบัันมีีบุุตรของพนัักงาน
ที่่�เคยได้้รัับทุุนการศึึกษาเข้้าทำำ�งานกัับไทยเบฟจำำ�นวน 43 คน

โครงการสานอนาคตการศึึกษา (Connext ED)
แม้้วิก
ิ ฤตการณ์์โรคโควิิด-19 ไม่่เพีียงแต่่ส่่งผลกระทบด้้านสุุขภาพ
แต่่ยัังรวมถึึงผลกระทบด้้านเศรษฐกิิจในวงกว้้าง ส่่ งผลให้้เกิิด
การว่่างงาน และจำำ�นวนคนที่่�ขาดรายได้้หรืือมีีรายได้้ลดลงมีี
จำำ�นวนสููงขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว อีีกทั้้�งยัังส่่งผลกระทบอย่่างมีีนััยสำำ�คััญ
ในด้้านการศึึกษา ส่่ งผลให้้โรงเรีียนต้้องปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การเรีียนการสอนให้้สอดคล้้องกัับวิิถีีการดำำ�เนิินชีีวิิตแบบใหม่่
(New Normal) เป็็นการเรีียนการสอนแบบออนไลน์์ โดยให้้
นัักเรีียนเรีียนผ่่านเครืือข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต แต่่ด้้วยข้้อจำำ�กััดของ
การเข้้าถึึงเทคโนโลยีี อิินเทอร์์เน็็ต และอุุปกรณ์์ที่่�ใช้้ในการเรีียน
ของนัักเรีียน จึึงทำำ�ให้้ประสิิทธิิภาพในการเรีียนลดลง
เนื่่�องจากเด็็ก ๆ ส่่วนใหญ่่มาจากครอบครััวที่่�ยากจน อาศััยอยู่่�กัับ
ตา ยาย ทำำ�ให้้ไม่่สามารถช่่วยเหลืือ ให้้คำำ�ปรึก
ึ ษาเรื่่อ
� งการเรีียนได้้
รวมไปถึึงครอบครััวขาดแคลนทุุนทรััพย์์ในการซื้้�ออุุปกรณ์์
ผู้้�ปกครองไม่่สามารถประกอบอาชีีพได้้ ทำำ�ให้้รายได้้ของครอบครััว
ลดลง รายจ่่ายในครอบครััวสููงขึ้้�น ทำำ�ให้้ส่่งผลต่่อสภาพคล่่องของ
ครอบครััว โดยเฉพาะในโรงเรีียนขยายโอกาส ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้
การสนัับสนุุนของไทยเบฟ จำำ�นวน 263 โรงเรีียน ภายใต้้โครงการ
Connext ED ทำำ�ให้้นัักเรีียนขาดโอกาสในการเข้้าถึึงการเรีียน
การสอนที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
ท่่ามกลางวิิกฤต ไทยเบฟได้้เห็็นภาพสะท้้อนที่่�เป็็นผลลััพธ์์จาก
การดำำ�เนิินโครงการ Connext ED มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ที่่�มุ่่�งเน้้นการ
เสริิมความรู้้�ความเข้้าใจเรื่่อ
� งการทำำ�บััญชีีครััวเรืือน การสร้้างวิินััย
ทางการเงิินส่่งผลให้้เด็็ก ๆ เกิิดนิิสััยการออม การเพิ่่�มทัักษะด้้าน
อาชีีพ ความรู้้�พื้้�นฐานในการประกอบธุุรกิิจ โดยเนื้้�อหาครอบคลุุม
การทำำ�แผนธุุรกิิจ การตลาด การทำำ�บััญชีีต้้นทุุน/กำำ�ไร ให้้เด็็ก ๆ
ได้้ลงมืือทำำ�ผ่่านโครงการทำำ�มาค้้าขายที่่�ไทยเบฟได้้ให้้ทุน
ุ เพื่่� อ
ตั้้�งต้้นทำำ�ธุรุ กิิจ เพื่่�อให้้เยาวชนเติิบโตไปมีีทัักษะอาชีีพ สามารถ
ดููแลตนเองได้้ ซึ่่�งเด็็ก ๆ ได้้นำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต
ช่่วยแบ่่งเบาภาระครอบครััว ฝ่่าฟัันอุุปสรรค เพื่่�อประคัับประคอง

ให้้ผ่่านพ้้นวิิกฤต เมื่่อ
� เด็็ก ๆ เริ่่มดูู
� แลตนเองและครอบครััวได้้
ไทยเบฟมั่่น
� ใจว่่า ทัักษะเหล่่านี้้�จะติิดตััวเด็็ก ๆ ไป ทำำ�ให้้เด็็ก ๆ รู้้�จััก
การเอาตััวรอด พึ่่� งพาตนเอง สามารถปรัับตััวและรัับมืือกัับ
สถานการณ์์ที่่�เปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว

13,000 คน
และนักเรียนที่ทำ�บัญชีครัวเรือนกว่า 18,000 คน

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทำ�มาค้าขาย กว่า

โรงเรียนเกิดรายได้
กว่า

2.2 ล้านบาท
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การพัฒนาด้านการศึกษา

แบ่งปันคุณค่า

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

คุุณย่่าสมร ยศเกตุุ
ผู้้�ปกครองนัักเรีียนโรงเรีียนชุุมชนบ้้านหนุุนเหนืือ
(แสงศรีีวิิทยา) จัังหวััดแพร่่

เริ่่ม
� แรกย่่ายัังมองไม่่เห็็นว่่าเด็็ก ๆ ที่่�เข้้าร่่วมโครงการจะได้้รัับอะไรบ้้างจากโครงการนี้้�
แต่่เมื่่อ
� โครงการดำำ�เนิินไปเรื่่อ
� ย ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ
� ง ทำำ�ให้้ย่า่ ได้้เห็็นว่่าน้้องเพชร น้้องพลอย
ได้้เรีียนรู้้� และได้้พััฒนาทัักษะอาชีีพ ผลจากการทำำ�กิิจกรรมยัังเป็็นการส่่ งเสริิมให้้
น้้องเพชร น้้องพลอย รู้้�จัักใช้้เวลาให้้เกิิดประโยชน์์ สามารถสร้้างรายได้้ มีีเงิินใช้้จ่า่ ย
จากการหารายได้้ด้้วยตนเอง กล้้าแสดงออก ซึ่่�งจะเห็็นได้้จากการที่่�คุณ
ุ ครููได้้พาน้้อง ๆ
ไปแสดงผลงานในโอกาสต่่าง ๆ ย่่าดีีใจมาก ๆ ที่่�ได้้เห็็นน้้องเพชร น้้องพลอย
หลานฝาแฝดของย่่าได้้รัับโอกาสดีี ๆ แบบนี้้� และย่่าก็็หวัังเอาไว้้ลึึก ๆ ว่่า สิ่่� งที่่�หลาน
ของย่่าได้้เรีียนรู้้แ
� ละรัับจากโครงการสานอนาคตการศึึกษา Connext ED บริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) จะสามารถเป็็นพื้้� นฐานความรู้้ด้
� ้านทัักษะอาชีีพ
ให้้หลานของย่่านำำ�ไปพััฒนาต่่อยอดในการประกอบอาชีีพในอนาคตได้้

"จากความล้มเหลว สู่ความสำ�เร็จ" ก้าวแรกของการเริมต
่ ้นโครงการสานอนาคตการศึกษา
Connext ED โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) เราได้เริมต
้ จากความล้มเหลว
่ น
เนื่ องจากการดำ�เนินโครงการปีที่ 1 และปีที่ 2 ไม่ประสบผลสำ �เร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ งไว้
จนจะทำ�ให้ล้มเลิกความตั้งใจในการเข้าร่วมโครงการ แต่เมื่อมองเห็นกิจกรรมของโรงเรียน
อื่น ๆ ที่เข้าร่วมโครงการแล้วประสบผลสำ�เร็จ จึงทำ�ให้ต้องบอกตัวเองว่า "เมื่อโรงเรียนอื่น
ทำ�ได้ แล้วทำ�ไมโรงเรียนเราจะทำ�ไม่ได้" จึงทำ�ให้ฮด
ึ สู้ มุ่งมั่น และตั้งใจลงมือทำ�อีกครัง้ จาก
ปัญหาในการทำ�โครงการปีที่ 1 และ 2 เราพบว่าขาดองค์ความรูเ้ ฉพาะด้าน ขาดการมีส่วนร่วม
ของปราชญ์ ชาวบ้ าน ชุมชน และขาดความต่ อเนื่ องของการทำ �กิ จกรรม และที่ สำ �คั ญ
ขาดความเป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ ในปีที่ 3 ผมจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ "ข้าวแต๋ นน้ำ�ย้อย"
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่ ได้เรียนรูจ้ ากปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน และให้นักเรียน
ได้ลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งถือได้วา่ ประสบผลสำ�เร็จเป็นอย่างมาก ทำ�ให้ได้รบ
ั รางวัลมากมาย
และที่สำ�คัญทำ�ให้นักเรียน ครู และโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรก
ั ษ์ และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ นักเรียนได้เรียนรูท
้ ักษะอาชีพ การทำ�ธุรกิจ การบริหารจัดการ
ธุรกิจเบอ
ื้ งต้น การตลาด รวมถึงกระบวนการทำ�งานร่วมกับผู้อน
ื่ ในสังคมได้เป็นอย่างดี
สามารถนำ�ทักษะอาชีพเพื่อการเรียนรูส
้ ่ก
ู ารประกอบอาชีพในอนาคต นอกจากนี้ จากที่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) ได้สนับสนุนเงินตั้งต้นให้โครงการทำ�มาค้าขาย
ปัจจุบันสามารถสร้างรายได้ให้โครงการ แบ่งปันเป็นเงินปันผลให้นักเรียน และสามารถ
นำ�มาหมุนเวียนภายใต้โครงการได้

นายเกีียรติิภูมิ
ู ิ ประสุุทธิ์์�
ครููผู้้�รัับผิิดชอบโครงการสานอนาคต
การศึึกษา Connext ED
โรงเรีียนชุุมชนบ้้านหนุุนเหนืือ (แสงศรีีวิิทยา)
จัังหวััดแพร่่

2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
การประกวดโอทอป จููเนีียร์์ (OTOP Junior)
แม้วา่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่ งผลให้
การจัดกิ จกรรมประกวด OTOP Junior ในปีนี้ จัดได้เพียง
การประกวดระดับประเทศ รอบแรกเท่ านั้ น โดยมีผู้ สนใจส่ ง
ผลงานเข้าประกวดเป็นจำ�นวน 348 ชมรม 317 โรงเรียน จาก 56
จังหวัดทั่ วประเทศ และสถานการณ์ดังกล่าวยังสร้างข้อจำ�กัด
ทำ �ให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบการประกวดระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ
ไม่สามารถเดินทางมาแข่งขัน ณ อิมแพ็ คอารีน่า เมืองทองธานี
ได้อย่างเช่นทุกปี อย่างไรก็ดี ไทยเบฟร่วมกับสำ �นักส่ งเสริม
ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นและวิสาหกิ จชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
อยู่ระหว่างการพัฒนานำ�ร่องโครงการพัฒนาต่ อยอดภูมิปัญญา
ผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เยาวชนที่ เคยเข้าร่วมกิ จกรรมการประกวด OTOP Junior
สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทั กษะ ความรูใ้ นการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ ให้สามารถตอบสนองความต้ องการของตลาด
ยกระดับการพัฒนา เพิ่ มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และเพิ่ มช่องทาง
การตลาด กิจกรรมนี้ถือเป็นส่ วนหนึ่ งของการก้าวเข้าสู่การเป็น
ผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการสร้าง
โอกาส โดยมุ่ งเน้ นการสร้างอาชีพและการมีรายได้ ที่มั่ นคง
โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่ นให้เกิ ดความแข็งแรง ท้ั งนี้
ไทยเบฟพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนคนรุน
่ ใหม่
เป็นส่ วนหนึ่ งในการอนุรก
ั ษ์ และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่ น
ตลอดจนสามารถเกิ ดการพัฒนาเป็ นอาชีพ สร้างงาน
สร้างรายได้ และพัฒนาให้เป็นผู้ ประกอบการ OTOP รุน
่ ใหม่
และเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า สร้างประโยชน์ให้ชุมชน
ต่อไป
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเข้าประกวดโอทอป จูเนียร์ ในเดือนธันวาคม ปี 2563
แบ่งเป็น 5 ประเภท จากทั้งหมด 348 ผลิตภัณฑ์

ประเภท

จำ�นวน

อาหาร

143

ผลิตภัณฑ์

เครือ
่ งดื่ม

32

ผลิตภัณฑ์

ผ้าและ
เครือ
่ งแต่งกาย

29

ผลิตภัณฑ์

ของใช้/ของตกแต่ง/
ของที่ระลึก

96

ผลิตภัณฑ์

สมุนไพร
ที่ไม่ใช่อาหาร

48

ผลิตภัณฑ์

แบ่งปันคุณค่า
คุุณครููอรอนงค์์ จามน้้อยพรหม
ครููผู้้�รัับผิิดชอบโครงการ โรงเรีียนท่่าแร่่ศึึกษา จัังหวััดสกลนคร

จากการเข้าร่วมประกวด OTOP Junior Contest 2018 ผลิตภัณฑ์
มูลไส้เดือน 100% โรงเรียนท่าแร่ศึกษา จ.สกลนคร ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ
ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร พวกเราได้สร้างและส่งต่อโครงการจาก
รุน
่ สู่รน
ุ่ ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทำ�ให้ได้รบ
ั รางวัล
ความยัง
่ เยาว์ จากการได้เข้าร่วมกิจกรรมใน
่ ยืนสู่การเป็นผู้ประกอบการรุน
งาน OTOP City 2018 - 2019 ได้รบ
ั ประสบการณ์จากรุน
่ พี่ Young OTOP
พวกเราจึงมองเห็นแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดมาเป็นมูลไส้เดือนอัดเม็ด
ได้สำ�เร็จในปี 2564 สร้างความภาคภูมิใจแก่ตนเอง โรงเรียน ครอบครัว
ชุมชน และสามารถพัฒนาให้เป็นอาชีพที่มั่นคง ทั้งยังร่วมดูแลอนุรก
ั ษ์
สิ่งแวดล้อมได้ในอนาคต
ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน 100% สู่มูลไส้เดือนอัดเม็ดโรงเรียนท่าแร่ศึกษา
จังหวัดสกลนคร เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้
เรียนรูแ
้ ละลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน ผลิตภัณฑ์มูลไส้เดือน
ได้รบ
ั เครื่องหมายรับรองมาตรฐานและคุณภาพของปุย
๋ หมัก (เกรด 1)
จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเครื่องที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ลก
ู ค้า ได้รบ
ั ความสนใจจากร้านค้า ฟาร์มเกษตร ซื้อไปใช้งานและ
ไปจำ�หน่ายต่อ ช่วยสร้างรายได้ระหว่างเรียนให้แก่นักเรียน โดยนักเรียน
จะมีรายได้จากการจำ�หน่าย กิโลกรัมละ 10 บาท อีกทั้งยังช่วยเพิ่มทักษะ
ด้านอาชีพ ด้านการทำ�ธุรกิจ และเสริมสร้างประสบการณ์เพื่อให้นักเรียน
สามารถนำ�ไปประกอบอาชีพของตนเองในอนาคตได้เช่นกัน
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2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
โครงการโรงเรีียนร่่วมพััฒนา (Partnership School)
โครงการ Partnership School หรืือ โรงเรีียนร่่วมพััฒนา ก้้าวเข้้าสู่่�
ปีีที่่� 4 ซึ่่�งสอดคล้้องกัับนโยบายกระทรวงศึึกษาธิิการที่่�ต้้องการ
ยกระดัับคุุณภาพการศึึกษาให้้เด็็กไทยมีีอนาคตซึ่่�งสามารถตอบโจทย์์
การเปลี่่�ยนแปลง เป็็นคนไทย 4.0 ที่่�จะช่่วยขัับเคลื่่�อนประเทศชาติิ
ให้้สามารถแข่่งขัันบนเวทีีโลกได้้ จึึงเปิิดโอกาสให้้ภาคเอกชนและ
ภาคประชาสัังคมได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารจััดการ
สถานศึึกษา โดยใช้้องค์์ความรู้้� ความเชี่่ย
� วชาญและความคล่่องตััว
ทำำ�งานร่่วมกัับคณะกรรมการสถานศึึกษา ดัังนั้้�น เพื่่�อให้้บรรลุุ
วััตถุุประสงค์์ดัังกล่่าว อาสาสมััครจากไทยเบฟ ซึ่่�งเป็็นผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง จำำ�นวน 17 ท่่าน ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น School Sponsor ลงพื้้�นที่่�
ร่่วมทำำ�งานอย่่างใกล้้ชิดกัั
ิ บผู้้�บริิหารและบุุคลากรจำำ�นวน 24

โรงเรีียน ใน 18 จัังหวััด ร่่วมคิิด ร่่วมวางแผนพััฒนาโรงเรีียน
ให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของแต่่ละโรงเรีียน โดยเน้้นการพััฒนา
3 ทัักษะ คืือ ทัักษะอาชีีพ ทัักษะชีีวิิต และการเป็็นคนดีี ภายใต้้
ความร่่วมมืือกัันเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพการศึึกษา เป็็นการเชื่่อ
� มโยง
แนวคิิด บวร (บริิษััท/วิิสาหกิิจชุุมชน/ราชการ) ตามวิิถีีเศรษฐกิิจ
พอเพีียงและส่่งเสริิมความเข้้มแข็็งของสถาบัันครอบครััว
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ถึึงแม้้ว่า่
นัักเรีียนต้้องเรีียนออนไลน์์อยู่่�ที่่�บ้้าน แต่่ก็็ได้้นำำ�ความรู้้จ
� าก
โครงการไปประยุุกต์์ใช้้ในการดำำ�เนิินชีีวิิต นำำ�ไปสู่่�การเสริิมสร้้าง
รายได้้และใช้้เวลาว่่างให้้เกิิดประโยชน์์

แบ่งปันคุณค่า
โครงการหลัักสููตรไม้้สัักและผลิิตภััณฑ์์ไม้้สัักสำำ�หรับ
ั นัักเรีียนโรงเรีียนร่่วมพััฒนาจัังหวััดแพร่่
เด็็กหญิิงอารยา ประเดิิม
ม.3/1 โรงเรีียนบ้้านกาศประชานุุเคราะห์์ จัังหวััดแพร่่

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ก่ อนเข้าร่วมโครงการ หนูไม่มีความรู้ ความสนใจ หรอ
ื ให้ความสำ �คัญเกี่ ยวกับไม้สักเลย
แม้วา่ จังหวัดแพร่จะเป็นดินแดนแห่งไม้สักก็ตาม แต่หลังจากที่หนูได้เข้าร่วมโครงการ ทำ�ให้
หนูได้เห็นคุณค่าของไม้สัก เห็นความสำ�คัญของอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชน ไม่น่าเชื่อว่า
เพียงแค่ไม้สักต้นเดียว จะให้องค์ความรูต
้ ่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็นการเพาะปลูก การอนุรก
ั ษ์
การออกแบบชิน
ู สุด
้ งาน การผลิตชน
้ิ งาน และการนำ�ไม้สักไปใช้ให้เกิดประโยชน์สง
ในช่ วงสถานการณ์ โควิด ที่ ทุกอย่ างแทบจะออนไลน์ 100% หนู ได้ ใช้ โอกาสนี้ นำ �ความรู้
ทไี่ ด้รบ
ั มาต่อยอดทำ�ชน
้ิ งาน ทำ�เก้าอี้ โต๊ะ ไว้ใช้งานในครอบครัว ทำ�พวงกุญแจ ที่ตั้งโทรศัพท์
ขายในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อหารายได้เสริม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

เมื่อนักเรียนเข้าร่วมโครงการ นักเรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติและ
เห็นคุณค่าของไม้สักมากขึ้น ได้ตระหนักและเห็นความสำ�คัญของการอนุรก
ั ษ์ภูมิปญ
ั ญา
ท้องถิน
ั ษะในการออกแบบและทำ�ชน
่ ในอาชีพช่างทำ�เฟอร์นเิ จอร์ มีพัฒนาการของทก
้ิ งาน
จากไม้สัก และมีองค์ความรูใ้ นด้านธุรกิ จที่ เป็นพื้นฐาน ต่อยอดเป็นอาชีพของตัวเอง
ในมุมมองของครู ครไู ด้มีการนำ�องค์ความรเู้ รื่องหลก
ั สูตรไม้สักไปปรับใช้ในกระบวนการ
งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเชื่อมโยงกิจกรรมการเรียนรูข
้ องโรงเรียน

นางนภััสกร จิินารัักษ์์
ครููชำำ�นาญการ โรงเรีียนบ้้านกาศประชานุุเคราะห์์ จัังหวััดแพร่่

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
โครงการครููเจ้้าฟ้้ากรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์
โครงการครููเจ้้าฟ้้ากรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ได้้รัับการ
สนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อส่่งเสริิมให้้เกิิดการสร้้าง
อาชีีพและรายได้้แบบพึ่่� งพาตนเองได้้ ส่่งเสริิมกิิจกรรมให้้นัักเรีียน
และชุุมชนรอบโรงเรีียนได้้เรีียนรู้้แ
� นวการดำำ�รงชีีวิิตที่่�มีีมาตรฐาน
และถููกต้้องตามหลัักวิิชาการด้้วยการนำำ�แนวทางหลัักปรััชญา
แห่่งเศรษฐกิิจพอเพีียงมาปรัับใช้้ในแต่่ละพื้้�นที่่�ได้้อย่่างเหมาะสม
สร้้างแรงบัันดาลใจและค้้นหาความถนััดของแต่่ละบุุคคลเพื่่�อนำำ�ไป
ต่่อยอดสร้้างรายได้้และอาชีีพที่่มั่
� น
่� คงต่่อไป กิิจกรรมยัังสร้้างรายได้้
ให้้เกิิดขึ้้�นกัับโครงการต่่าง ๆ ที่่� มีีความสำำ �คััญ อาทิิ โครงการ
อาหารกลางวััน งานหััตถกรรมด้้านการตััดผม การตััดเย็็บ
งานเฟอร์์นิเิ จอร์์ไม้้ไผ่่ งานทอผ้้า เพื่่�อสร้้างรายได้้เสริิมให้้กัับโรงเรีียน
หรืือครััวเรืือน โครงการสร้้างฝายชะลอน้ำำ�ล้้นเพื่่�อการสร้้างความ
ตระหนัักรู้้ด้
� ้านสิ่่�งแวดล้้อมและการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีคุุณค่่า

แบ่งปันคุณค่า
จากการที่่�ได้้รัับการสนัับสนุุนงบประมาณในครั้้�งนี้้� ทำำ�ให้้โรงเรีียนมีีกิิจกรรมดีี ๆ
สู่่�ผู้้�เรีียนอย่่างแท้้จริิงและสร้้างกิิจกรรมที่่�ส่่งเสริิมอาชีีพให้้กัับผู้้�เรีียนให้้มีีรายได้้
ระหว่่างเรีียน พร้้อมทั้้�งสนัับสนุุนนัักเรีียนที่่�ไม่่ถนััดในด้้านวิิชาการที่่�มีีความสนใจ
ในเรื่่อ
� งการตััดผมให้้มาร่่วมกิิจกรรม โดยข้้าพเจ้้าจะฝึึกปฏิิบััติิในวิิชาการงานอาชีีพ
จนได้้ รัับความชำำ�นาญและมาเข้้า ร่่วมกิิจ กรรมในร้้า นตััดผม ทำำ �ให้้ ผู้�้เรีียน
มีีทัักษะอาชีีพติิดตััว เมื่่�อจบการศึึกษาสามารถต่่อยอดความรู้้�สู่่�ชุมช
ุ นและ
เป็็นคนดีีในสัังคม

คุุณครููสุุกรีี แวหะมะ
ครููเจ้้าฟ้้ากรมหลวงนราธิิวาสราชนคริินทร์์ รุ่่�นที่่� 11
โรงเรีียนบ้้านท่่าสาป ตำำ�บลท่่าสาป อำำ�เภอเมืือง จัังหวััดยะลา
สัังกััดสำำ�นัักงานคณะกรรมการการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (สพฐ.)
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สรุุปภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน
เกิิดการอนุุรัก
ั ษ์์ป่า่ โดยใช้้กลยุุทธ์์ที่่�เข้้าใจธรรมชาติิ
ฐานเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงด้าน พืช ผัก
ร.ร.ตชด.บ้านแม่กลองคี อ.อุมผ
้ าง จ.ตาก
ระดับการศึกษา ป.1 - ป.6
จำ�นวนนักเรียน 329 คน
ชาย 180 คน หญิง 149 คน

เกิิดการบริิหารจััดการพื้้�นที่่�ทางเกษตรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ฐานเรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงด้านปศุสัตว์
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมในกระชัง
ม.3 ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
จำ�นวนสมาชิก 15 คน 14 กระชัง
ต้นทุนต่อกระชัง
8,950
บาท
รายได้ต่อกระชัง
96,000 บาท
กำ�ไรสุทธิต่อกระชัง 17,500 บาท

เกิิดการอนุุรัก
ั ษ์์ ฟื้้�นฟูู ประเพณีีและภููมิปั
ิ ญ
ั ญาท้้องถิ่่�น อัันมีีคุุณค่่าต่่อสิ่่�งแวดล้้อม
วิิถีีชีีวิต
ิ และความภาคภููมิใิ จในเผ่่าพัันธุ์์�
กลุ่มสหกรณ์กองทุน งานหัตถกรรม
โรงเรียนบ้านห่างทางหลวง อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
ระดับการศึกษาชั้นอนุบาล 1 - ป.6
จำ�นวนนักเรียน 135 คน
ชาย 64 คน หญิง 71 คน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสัั งคม
(Beta Young Entrepreneur)
โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่� อสัังคม (Beta Young
Entrepreneur) เป็็นโครงการที่่�ประสานความร่่วมมืือระหว่่าง
สภาหอการค้้าไทย มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย และมููลนิิธิิ
สิิริวััิ ฒนภัักดีี เพื่่�อพััฒนาบ่่มเพาะเยาวชนสู่่�การเป็็นผู้้�ประกอบการที่่มีี
�
ความรู้้�ความสามารถ มีีคุุณธรรม จริิยธรรม และมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อสัังคม ผ่่านกิิจกรรมที่่�ช่ว่ ยพััฒนาศัักยภาพทางธุุรกิิจ ด้้วยการ
ทดลองทำำ�ธุุรกิิจจริิงตลอดหลัักสููตร รวมถึึงการปลููกฝัังให้้เป็็น
คนดีี ผ่่ านการทำำ �กิิ จกรรมเพื่่� อสัังคมต่่ าง ๆ ของโครงการฯ
ปััจจุุบััน โครงการฯ มีีกิิจกรรมที่่ห
� ลากหลายมิิติใิ ห้้นัักศึึกษาได้้เข้้ามา
ฝึึกฝนทัักษะการเป็็นผู้้�ประกอบการ โดยเริ่่มตั้้
� �งแต่่ได้้เข้้ามาศึึกษา
ในรั้้�วมหาวิิทยาลััย เพื่่�อเป็็นการเตรีียมความพร้้อมในการออกไป
สร้้างธุุรกิิจของตนเองในอนาคต โดยผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้แก่่
•	กิิจกรรมพััฒนาศัักยภาพทางด้้านธุุรกิิจ เช่่น กิิจกรรมธุุรกิิจ
ตั้้�งต้้นและบริิษััทจำำ�ลอง ซึ่่�งเน้้นให้้นัักศึึกษาขายสิินค้้าผ่่าน
ช่่องทางออนไลน์์มากขึ้้�น เนื่่�องด้้วยสถานการณ์์โรคโควิิด-19
นอกจากนี้้�ยัังได้้นำำ�บุค
ุ ลากรที่่�มีีความรู้้�ความเชี่่ย
� วชาญด้้าน
ต่่าง ๆ ของไทยเบฟ เข้้าไปถ่่ายทอดและแบ่่งปัันประสบการณ์์
ให้้กัับกลุ่่�มนัักศึึกษาอีีกด้้วย ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านการจััดซื้้�ออย่่าง
ยั่่ง
� ง
� ยืืน การบริิหารจััดการตลาด และการให้้ความรู้้ใ� นเรื่่อ
กฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับผู้้�ประกอบการ
•	โครงการ Creative Young Designer และโครงการสารพััด
สรรพศิิลป์์ ที่่�นัักศึึกษาได้้เข้้าไปมีีส่่วนร่่วมในการพััฒนาสิินค้้า
ให้้กัับชุุมชน เพื่่�อให้้สิินค้้ามีีความน่่าสนใจมากยิ่่ง
� ขึ้้�น รวมถึึง

ยัังช่่วยแบ่่งปัันความรู้้� ด้้านช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายและ
การประกอบธุุรกิิจให้้กัับชุุมชนอีีกด้้วย
•	กิิจกรรมเพื่่�อสัังคม ซึ่่�งเป็็นการปลููกฝัังคุุณธรรมและจริิยธรรม
ในการทำำ�ธุรุ กิิจ รวมถึึงเรีียนรู้้�ที่่�จะแบ่่งปัันสิ่่�งดีี ๆ ตอบแทนกลัับ
สู่่�สัังคม เช่่น กิิจกรรม Beta Young รวมตััวร่่วมใจต้้านภััยหนาว
กัับไทยเบฟ กิิจกรรมคลีีนคลองในโครงการ River Festival และ
การแบ่่งปัันผลกำำ�ไรที่่ไ� ด้้จากการทำำ�ธุรุ กิิจไปทำำ�กิจ
ิ กรรม CSR เป็็นต้้น
โครงการสร้้างผู้้�ประกอบการรุ่่�นใหม่่เพื่่�อสัังคมยัังคงมุ่่�งมั่่น
� ะพััฒนา
� ที่่จ
กิิจกรรมต่่าง ๆ เพื่่�อให้้นัักศึึกษาในโครงการฯ ได้้ฝึก
ึ ฝนทัักษะการเป็็น
ผู้้�ประกอบการ ควบคู่่�ไปกัับการปลููกฝัังและสร้้างจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีให้้กัับ
เยาวชนคนรุ่่�นใหม่่ที่จ
่� ะเป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญของประเทศในอนาคต

แบ่งปันคุณค่า
ในวันที่ได้รจ
ู้ ก
ั คำ�วา่ "เจ้าของกิจการ" และได้เจอกับโครงการสร้างผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่เพื่อสังคม
ทำ�ให้ผมคิดวา่ จะสามารถสานฝันการเป็นนักธุรกิจได้ในอนาคต ซึ่งตลอด 4 ปีในโครงการฯ ผมได้
มีโอกาสลงมือทำ�ธุรกิจจริง ทำ�ให้ได้รบ
ั ประสบการณ์ความรู้ และสามารถสร้างรายได้จากการทำ�
บริษัทจำ�ลอง และนำ�ผลกำ�ไรไปเป็นทุนตั้งต้นหลังเรียนจบ ปัจจุบันทำ�ธุรกิจนี้มาแล้ว 3 ปี สามารถ
สร้างยอดขายรวมทั้ง 3 ปีได้มากถึง 90 ล้านบาท ถ้าหากไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการนี้ คงต้องใช้
ระยะเวลาเรียนรูธ
้ รุ กิจนานกว่านี้ จึงอยากขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ไทยเบฟทุกท่านที่คอยผลักดัน
และให้คำ�แนะนำ�จนทำ�ให้สามารถนำ�ความรูเ้ หล่านั้นมาต่อยอดเป็นธุรกิจของตัวเองได้ในวันนี้
ภิิเษกสรรค์์ คำำ�โสภา
CEO บริิษััท แกรนด์์ อีีคอมเมิิร์ซ
์ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด Beta Young Entrepreneur รุ่่�นที่่� 3

สรุุปภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน
•	ปััจจุุบััน มีีนัักศึึกษารวมทั้้�งหมด 10 รุ่่�น (234 คน) จบจากโครงการฯ ไปแล้้ว 7 รุ่่�น รวม 179 คน และกำำ�ลัังศึึกษาอยู่่�ในมหาวิิทยาลััย จำำ�นวน
3 รุ่่�น รวม 55 คน
•	นัักศึึกษาที่่จ
� บจากโครงการฯ แล้้วสามารถมีีธุุรกิิจเป็็นของตนเองหรืือสานต่่อธุุรกิิจครอบครััว คิิดเป็็นสััดส่่วน 75% โดยได้้นำ�คว
ำ ามรู้้แ
� ละ
ประสบการณ์์ที่่�ได้้รัับตลอดหลัักสููตรไปปรัับใช้้ และอีีก 25% ได้้เข้้าทำำ�งานในบริิษััทชั้้�นนำำ� รวมถึึงได้้ร่วม
่ งานกัับบริิษััทในเครืือไทยเบฟด้้วย
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การพัฒนาด้านการศึกษา

โครงการ Education Institute Support Activity (eisa)

ไทยเบฟได้้เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญในพลัังของคนรุ่่�นใหม่่ จึึงได้้
สร้้างสรรค์์และพััฒนาโครงการ eisa หรืือ Education Institute
Support Activity เพื่่�อสนัับสนุุนกิิจกรรมต่่าง ๆ ในรั้้�ว
มหาวิิทยาลััย ผ่่านแกนหลัักของการดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้�

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

1. การสนัับสนุุนกีีฬาในระดัับอุุดมศึึกษา
2.	ส่่งเสริิมหลัักสููตรการเรีียนการสอนให้้เกิิดการฝึึกฝนและ
ปฏิิบััติิได้้จริิง
3.	สนัับสนุุนกิิจกรรมของนิิสิิต นัักศึึกษา เช่่น งานออกค่่ายฯ
ปััจจุุบัันโครงการ eisa มีีความร่่วมมืือกัับมหาวิิทยาลััย 42 สถาบััน
กระจายอยู่่�ทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ ความเปลี่่�ยนแปลงของรููปแบบ
การศึึกษาในยุุคสมััยปััจจุุบัันทำำ�ให้้เกิิดโอกาสในการเข้้าถึึงคณะ
การเรีียนการสอนต่่าง ๆ ได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงความสััมพัันธ์์ในมิิติิ
ที่่�เข้้มแข็็ง ทำำ�ให้้ปัจ
ั จุุบัันโครงการ eisa สามารถสร้้างเครืือข่่ายกัับ
คณะต่่าง ๆ เพิ่่� มมากขึ้้�นถึึง 92 คณะ ด้้วยจำำ�นวนความร่่วมมืือที่่�
เพิ่่�มมากขึ้้�นนี้้� ยัังสามารถช่่วยผลัักดัันให้้กิิจกรรมการสนัับสนุุนใน
โครงการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากต่่าง ๆ สำำ�เร็็จลุุล่่วงเป็็นรููปธรรม
ได้้หลากหลายโครงการ อาทิิ
โครงการ Creative Young Designer Season 1 ภายใต้้โครงการ
ผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�นหััตถศิิลป์์ไทย เป็็นโครงการพััฒนาเศรษฐกิิจ
ฐานรากในชุุมชนผ้้าขาวม้้า จากบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด โดยโครงการ eisa
ได้้ผสานความร่่วมมืือไปยัังสถาบัันการศึึกษาต่่าง ๆ นำำ�นิิสิิต
นัักศึึกษา คณะการออกแบบจาก 6 สถาบััน คืือ มหาวิิทยาลััย
ธรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรัังสิิ ต มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
มหาวิิทยาลััยธุุรกิิจบััณฑิิตย์์ วิิทยาลััยเพาะช่่าง มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลรััตนโกสิิ นทร์์ และมหาวิิทยาลััยราชภััฏ
สวนสุุนัันทา โดยมีีนิิสิิต นัักศึึกษาเข้้าร่่วมโครงการทั้้�งสิ้้�น 338 คน
เพื่่� อพัั ฒนาชุุมชนผ้้าขาวม้้าให้้มีีความหลากหลายทางด้้าน
ผลิิตภััณฑ์์เพื่่�อการจำำ�หน่่ายที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น โดยมีีชุุมชนผ้้าขาวม้้าที่่�
เข้้าร่่วม 7 ชุุมชน รวมถึึงการผสานความร่่วมมืือจากสโมสรฟุุ ตบอล
ชั้้�นนำำ�ของประเทศไทยอีีก 4 สโมสร ประกอบไปด้้วย สโมสรโปลิิศ
เทโร สโมสรสุุโขทััย เอฟซีี สโมสรสุุพรรณบุุรีี เอฟซีี และสโมสร
ราชบุุรีี มิิตรผล เอฟซีี เพื่่�อผลัักดัันให้้ผลิิตภััณฑ์์ผ้้าขาวม้้าได้้เข้้าไป
สู่่�กระแสความนิิยมของกลุ่่�มฐานแฟนคลัับในสโมสรต่่าง ๆ ผ่่าน
สิินค้้าและของที่่�ระลึึกของแต่่ละสโมสร อัันที่่�จะช่่วยต่่อยอดให้้เกิิด
ช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ของชุุมชนเพิ่่�มมากขึ้้�น และยััง
สามารถยกระดัับรายได้้ของชุุมชนเพิ่่� มขึ้้�นอีีกด้้วย ซึ่่�งจะทำำ�ให้้
ชุุมชนมีีความยั่่�งยืืนทางด้้านการเลี้้�ยงชีีพของตนเองได้้ต่่อไป

นอกจากโครงการส่่งเสริิมการเรีียนรู้้เ� พื่่�อให้้เกิิดประสบการณ์์จริิง
นอกห้้องเรีียนแล้้ว การสนัับสนุุนและส่่งเสริิมทางด้้านการแข่่งขัันกีีฬา
ยัังถืือเป็็นภารกิิจหลัักที่่�ทางโครงการ eisa ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ดัังเช่่น การสนัับสนุุนการแข่่งขัันฟุุ ตบอลอุุดมศึึ กษา ครั้้�งที่่� 7
University Tournament 2020 ที่่จััดขึ้้
�
�นโดยมหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ถืือเป็็นการแข่่งขัันฟุุ ตบอลในระดัับ
อุุดมศึึกษาที่่�ใหญ่่ที่่�สุุดรายการหนึ่่�งของประเทศไทย ด้้วยจำำ�นวน
มหาวิิทยาลััยที่่�เข้้าแข่่งขัันทั้้�งสิ้้�น 24 สถาบััน สามารถทำำ�ให้้เกิิดเวทีี
ในการแข่่งขัันและการฝึึกฝน เพื่่�อที่่�จะสามารถเป็็นบัันไดที่่�สำำ�คััญ
ในการพััฒนาก้้าวไปสู่่�การเป็็นนัักฟุุ ตบอลอาชีีพในอนาคตให้้แก่่นัักกีีฬา
ทั้้�งสิ้้�น 720 คน นอกจากนี้้�การเข้้าไปเป็็นผู้้�สนัับสนุุนหลัักของการ
แข่่งขัันนี้้�ยัังสามารถนำำ�พาสิินค้้าเครื่่อ
� งดื่่�มที่่�ไม่่มีีแอลกอฮอล์์
ของเครืือไทยเบฟ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่ง
� ผลิิตภััณฑ์์น้ำำ�ดื่�่ม “คริิสตััล”
เข้้าไปเป็็นสิินค้้าหมุุนเวีียนหลัักในการจััดจำำ�หน่่ายภายในมหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือได้้ ซึ่่�งมีีนัักศึึกษาและบุุคลากร
กว่่า 25,000 คน มีีโอกาสเลืือกซื้้�อหาผลิิตภััณฑ์์ดัังกล่่าวได้้อย่่างสะดวก

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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แบ่งปันคุณค่า
ภายใต้้โครงการผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�นหััตถศิิลป์์ไทย นอกจากจะเป็็นการช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุมช
ุ นแล้้ว
เรายัังขยายความร่่วมมืือ ให้้เกิิดเป็็นการพััฒนาดีีไซน์์ให้้มีีความยั่่ง
� ยืืนและหลากหลายมากยิ่่ง
� ขึ้้�น จึึง
เป็็นการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง 7 ชุุมชน 6 มหาวิิทยาลััย และสโมสรระดัับจัังหวััด 4 แห่่ง ที่่�จะมาช่่วยกััน
สนัับสนุุนให้้ผ้้าขาวม้้ามีีความหลากหลายมากยิ่่ง
� ขึ้้�น
คุุณต้้องใจ ธนะชานัันท์์
กรรมการผู้้�จััดการบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

เนื่่�องจากสถาบัันอุุดมศึึกษาต่่าง ๆ เล็็งเห็็นร่่วมกัันถึึงความสำำ �คััญในการออกกำำ�ลัังกาย และต้้องการ
ให้้นัักศึึกษาของแต่่ละสถาบัันได้้ผ่่อนคลาย แสดงความสามารถทางด้้านกีีฬา และเพื่่� อเป็็นการสร้้าง
มิิตรภาพที่่�ดีีต่่อกัันขององค์์กรสถาบัันต่่าง ๆ รวมถึึงการสนัับสนุุนให้้เยาวชนที่่�เล่่นกีีฬาฟุุ ตบอล
ได้้พััฒนาศัักยภาพของตััวเองเพื่่� อยกระดัับก้้าวไปสู่่�อาชีีพต่่อไป

ศ. ดร.เสาวณิิต สุุขภารัังษีี
รองอธิิการบดีี ฝ่่ายวิิชาการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ

ทิิศทางการดำำ�เนิินโครงการ eisa
•	ขยายความร่่วมมืือไปสู่่�คณะการเรีียนการสอนของสถาบััน
การศึึ กษา ทั้้�งโรงเรีียน และมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ� ครอบคลุุม
ทุุกภููมิิภาคของประเทศ โดยสร้้างความร่่วมมืือทั้้� งในด้้าน
การสนัับสนุุนกีีฬา กิิจกรรม และหลัักสููตรการเรีียนการสอน
•	เป็็นศููนย์์กลางเครืือข่่ายการเรีียนรู้้ท
� างด้้านการพัั ฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนสำำ �หรัับสถาบัันการศึึ กษาของประเทศไทย
โดยสร้้างโอกาสทางการเรีียนรู้้ใ� ห้้แก่่ นัักเรีียน นัักศึึ กษา
ในการเรีียนรู้้แ
� ละลงมืือปฏิิบััติิจริิง จากกิิจกรรม TSX Youth
Awards และชุุมชนท้้องถิ่่�น ภายใต้้ บจก.ประชารััฐรัักสามััคคีี

โครงการเพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกะเจ้้า
(OUR Khung Bang Kachao)
ริิเริ่่ม
ิ ยพััฒนา และได้้รัับความร่่วมมืือจากองค์์กรชั้้�นนำำ�กว่่า
� โดยมููลนิิธิชัั
34 องค์์กร เพื่่�อการอนุุรัักษ์์และพััฒนาพื้้�นที่่สีี
� เขีียวคุ้้�งบางกะเจ้้า โดยมีี
การบููรณาการการพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว และชุุมชนคุ้้�งบางกะเจ้้าควบคู่่�กััน
ให้้เติิบโต แข็็งแรง เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างยั่่ง
� ยืืน (Green
Growth) ใน 3 ด้้านหลััก คืือ สิ่่�งแวดล้้อม เศรษฐกิิจ และสัังคม
วััฒนธรรม ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนในพื้้�นที่่�
คุ้้�งบางกะเจ้้าให้้ดีีขึ้้�น พร้้อมเป็็นต้้นแบบในการพััฒนาชุุมชนพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ในเมืืองของประเทศไทย เพื่่�อสืืบสานพระราชปณิิธานพระบาทสมเด็็จ
พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
และดำำ�เนิินการตามแนวพระราชดำำ�ริส
ิ มเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี รวมถึึง
แนวทางการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิชัั
ิ ยพััฒนาในการพััฒนาพื้้�นที่่สีี
� เขีียว
คุ้้�งบางกะเจ้้า โครงการระยะเวลา 5 ปีี (พ.ศ. 2562 - 2567)

วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) เพื่่�อพััฒนาองค์์ความรู้้ท
� างด้้าน
การพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
•	เป็็นศููนย์์รวมเครืือข่่ายนัักเรีียน นิิสิิต นัักศึึ กษา CLMV ที่่�
ใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทย โดยขยายความร่่วมมืือไปสู่่�สถาบััน
การศึึ กษาทั้้�งโรงเรีียนและหน่่วยงานกองกิิจการนัักศึึ กษากว่่า
50 มหาวิิทยาลััยทั่่� วประเทศ เพื่่� อสร้้างและรวบรวมฐานข้้อมููล
นัักเรีียน นัักศึึ กษาจาก CLMV และเปิิดโอกาสให้้นัักศึึ กษา
ได้้มีีส่่วนร่่วมกัับกิิจกรรมต่่าง ๆ จากเครืือไทยเบฟ เพื่่� อสร้้าง
การรัับรู้้แ
� ละสร้้างความประทัับใจให้้เกิิดขึ้้�นต่่อองค์์กร
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การพัฒนาด้านการศึกษา

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ในฐานะประธานคณะทำำ�งาน
ด้้านการพััฒนาเยาวชน การศึึกษาและวััฒนธรรม มีีเป้้าหมาย
ในการอนุุรัักษ์์วิถีีชุ
ิ มช
ุ นโดยถ่่ายทอดให้้กัับคนรุ่่�นใหม่่และยกระดัับ
การศึึกษา รวมทั้้�งการเสริิมทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นต่่อชีีวิิตประจำำ�วััน โดย
มุ่่�งพััฒนาใน 2 ด้้านหลััก คืือ
1.	การร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่�สีีเขีียว จำำ�นวนรวม 400 ไร่่ สนัับสนุุน
งบประมาณบริิหารจััดการพื้้�นที่่�สีีเขีียว ที่่อ
� ยู่่�ในเขตตำำ�บล
บางกระสอบ 3 แปลง รวมจำำ�นวน 20.89 ไร่่ ในปีี 2562
2.	การพััฒนาเยาวชน การศึึกษาและวััฒนธรรมกัับโรงเรีียน
ภายในเขตพื้้�นที่่�คุ้้�งบางกะเจ้้า จำำ�นวน 11 โรงเรีียน โดยมีี
เป้้าหมายการพััฒนาทัักษะ 5 ด้้าน ขัับเคลื่่อ
� น 10 โครงการ
2.1	ทัักษะชีีวิิต: เสริิมทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็นในการใช้้ชีีวิตป
ิ ระจำำ�วััน
ของเยาวชน เพื่่�อคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นของเยาวชน
		 •	โครงการตะโกน โยน ยื่่น
� : ให้้ความรู้้ก
� ารทำำ� CPR
เบื้้�องต้้น
• โครงการส่่งเสริิมการออม
2.2	ทัักษะอาชีีพ: เสริิมทัักษะทำำ�มาค้้าขายเพื่่�อความยั่่ง
� ยืืน
		 •	โครงการปราชญ์์เพื่่�อการอนุุรัักษ์์วััฒนธรรม
		 •	โครงการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ประจำำ�โรงเรีียน OTOP
Junior
		 •	โครงการ Chang Football Clinic

2.4	ทัักษะการศึึกษา: ยกระดัับการเรีียนควบคู่่�การพััฒนาพื้้�นที่่�
สีีเขีียวบางกะเจ้้า
		 •	โครงการยกระดัับการเรีียนเพิ่่�มผลสััมฤทธิ์์ท
� างการศึึกษา
O-NET
2.5	แผนชุุมชน: สร้้างรากฐานการพััฒนาชุุมชน โดยเยาวชน
คุ้้�งบางกะเจ้้า
		 •	โครงการจััดทำำ�แผนชุุมชนโดยเยาวชน: การเรีียนรู้้�
ประวััติิศาสตร์์ที่ม
่� าของโรงเรีียน วััดประจำำ�โรงเรีียน และ
บริิบทสิ่่�งแวดล้้อมโดยรอบชุุมชน โดยใช้้หลััก “บวร”
บ้้าน วััด โรงเรีียน

2.3 การเป็็นคนดีี: สร้้างความยั่่ง
� ยืืนควบคู่่�คุุณธรรม
		 •	โครงการโรงเรีียนวิิถีีพุุทธ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการส่่ งความรู้้� สร้้างความสุุข

ไทยเบฟ ร่่วมกัับบริิษััทอมริินทร์์พริ้้น
� ติ้้�งแอนด์์พัับลิิชชิ่่ง
� จำำ�กััด (มหาชน) และได้้รัับการสนัับสนุุนจากกระทรวงศึึกษาธิิการ พร้้อมเครืือข่่าย
พัันธมิิตรทั้้�งภาครััฐและเอกชน ผนึึกกำำ�ลัังเพื่่�อร่่วมกัันสร้้างรากฐานแห่่งการอ่่านที่่�ดีีสู่่�การพััฒนาการศึึกษาของเด็็กไทย ตั้้�งแต่่ปีี 2561
จนถึึงปีี 2563 รวม 3 ปีี ดำำ�เนิินการครอบคลุุมทั่่�วประเทศไทย 77 จัังหวััดตามเป้้าหมายแล้้ว มีีโรงเรีียนเข้้าร่่วม 160 โรงเรีียน หนัังสืือ
เข้้าถึึงนัักเรีียนทั้้�งโรงเรีียน 119,833 คน มีีสมาชิิกในชมรมรัักการอ่่าน 19,124 คน โดยในปีี 2563 นัักเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการมีีผลการเรีียน
ดีีขึ้้�น 75% ใช้้ผลเฉลี่่�ยเทอมที่่� 2 ปีีการศึึกษา 2562 เมื่่�อเทีียบกัับเทอมที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2563
ปีี 2563 มอบหนัังสืือให้้กัับโรงเรีียนที่่�เข้้าร่่วมโครงการฯ 51 โรงเรีียน โรงเรีียนละ 1,000 เล่่ม ชั้้�นวางหนัังสืือจำำ�นวน 3 ชุุด สมุุดบัันทึึกรัักการอ่่าน
100 เล่่ม ต่่อโรงเรีียน และจััดกิิจกรรม “การอ่่านวัันละ 15 นาทีี” จััดตั้้�งชมรม “รัักการอ่่าน” ให้้มีีกิิจกรรมจดบัันทึึกคะแนนในสมุุดบัันทึึก
รัักการอ่่าน รวมถึึงจััดกิิจกรรม “พลัังนิิทานกระตุ้้�นพลัังสร้้างสรรค์์” ติิดตามข่่าวสารของโครงการได้้ที่่�เฟซบุ๊๊�กแฟนเพจ The Happy Read
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บริษท
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ลำ�ดบ
ั

ปีการศึกษา

ปีทจ
ี่ ด
ั

จำ�นวน
โรงเรย
ี น
(แห่ง)

จำ�นวนครู
ดูแลชมรม
(คน)

จำ�นวน
นักเรียน
ร่วมชมรม
(คน)

ผลสััมฤทธิ์์�ทางการเรีียนดีีขึ้้�น
โดยวััดจากผลการเรีียนเทอม 1 เทีียบกัับเทอม 2
และเทีียบระหว่่างปีีเฉพาะวิิชาภาษาไทย

1

2561

ปีที่ 1

52

93

7,632

62%

2

2562

ปีที่ 2

57

97

7,582

74%

3

2563

ปีที่ 3

51

102

3,910

75%

รวม

160

292

19,124

-

ASEAN Youth Speech Contest และ C asean
Youth Forum
การประกวดสุนทรพจน์เยาวชนอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ในประเทศอาเซียน อายุระหว่าง 15 - 25 ปี
ได้มีโอกาสแสดงมุมมองและแนวคิดต่อประเด็นต่าง ๆ ในสังคมได้
โดยมีเนื้อหามุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืนในภูมิภาคอาเซียน
จากการจัดประกวดทั้ง 3 ครัง้ ในปี 2564 นั้น มีเยาวชนจาก
ทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียนสมัครเข้าร่วมการประกวดกว่า 280 คน

วันที่จด
ั

หัวข้อ

ผู้ได้รบ
ั รางวัล

30 เมษายน 2564

“From Self to Sustainable Society”

ชนะเลิศ: Ms. Vania Safira Evanti (ฟิลิปปน
ิ ส์)
รองชนะเลิศอันดับ 1: Mr. Rey Abraham (อินโดนีเซีย)
รองชนะเลิศอันดับ 2:
Ms. Denise Ysabelle Muyco Alvarez (ฟิลิปปน
ิ ส์)
Mr. Kim Angelo P. Umayam (ฟิลิปปน
ิ ส์)

5 สิงหาคม 2564
เนื่องในการเฉลิมฉลอง 54 ปี
การก่อตั้งอาเซียน

“From Recovery to Resilience of
ASEAN”

2 ตุลาคม 2564
ในงาน Thailand Sustainability
Expo 2021

“Do More Together”

ชนะเลิศ: Ms. Phatteeya Yongsanguanchai (ไทย)
รองชนะเลิศอันดับ 1: Mr. John Jared Bañega
Garcia (ฟิลิปปน
ิ ส์)
รองชนะเลิศอันดับ 2:
Ms. Meng Molinna (กัมพูชา)
ชนะเลิศ: Mr. Rex Michael T. Ugpay (ฟิลิปปน
ิ ส์)
รองชนะเลิศอันดับ 1: Jerikka Nicole Acelo
(ฟิลิปปน
ิ ส์)
รองชนะเลิศอันดับ 2: Saranchana Ramyananda
(ไทย)
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นอกจากนี้ เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 54 ปี การก่อตั้งอาเซียน
วันที่ 8 สิงหาคม 2564 ศูนย์ C asean ได้จัดงาน C asean Forum
Youth “ASEAN Future: From Dreamers to Doers” ในรูปแบบ
ออนไลน์ข้ึน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนอาเซียนใน
การคิดริเริม
่ และลงมือปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคมและภูมิภาค โดยมี
วิทยากรเยาวชนที่ทำ�งานในหลากหลายด้านเป็นผู้รวม
่ แบ่งปัน
ประสบการณ์ ประกอบด้วย
• Community Engagement Doer:
	Mr. Iswandy Ahmad, Member of Brunei Legislative
Council (Young Parliamentarian & NGO Volunteer)
จากบรูไนดารุสซาลาม
•	Educational Doer:
	Mohd Asyraf Bin Abd Hamid, Co-Founder of Identify
Identity Project จากมาเลเซีย
• Social Doer:
	Ms. Nicky Clara, Disability Womenpreneur จาก
อินโดนีเซีย
• Environmental Doer:
	Aminta Permpoonwiwat, Thailand’s representative
at UN Youth4Climate: Driving Ambition 2021 จาก
ประเทศไทย

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

Empowering Partnership
for Sustainability Virtual Forum
จััดในรููปแบบออนไลน์์ โดย ศููนย์์ C asean ร่่วมกัับ Centre for
Asian Philanthropy and Society (CAPS) เขตปกครองพิิเศษ
ฮ่่องกง เพื่่�อนำำ�เสนอแนวทางให้้กัับองค์์กรภาครััฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนทั่่�วทั้้�งเอเชีีย ในการสร้้างความร่่วมมืือจาก
หลากหลายภาคส่่วนเพื่่�อก่่อให้้เกิิดการพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืนทั้้�งทางด้้าน
เศรษฐกิิจ สิ่่�งแวดล้้อม และสัังคม มีีผู้้�เข้้าร่่วมจากองค์์กรต่่าง ๆ
ทั้้�งเอเชีียกว่่า 170 คน โดยกิิจกรรมประกอบด้้วย
•	รายงานล่่าสุุดของ CAPS เรื่่อ
� ง Public-Private Partnership
for Social Good

Welcome Remarks
Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
President and CEO, Thai Beverage Public Company Limited

� ริิหารจาก บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
•	การเสวนาโดยผู้้บ
(มหาชน) ธนาคารกรุุงเทพ จํํากััด (มหาชน) และมููลนิิธิไิ อวีีแอล
กัับบทบาทของภาคเอกชนในการดำำ�เนิินงานและการสร้้าง
ความร่่วมมืือ เพื่่�อต่่อยอดคุุณค่่าให้้เกิิดประโยชน์์แก่่สัังคม
ในหลากหลายมิิติิ
•	เรื่่อ
� งราวจากกรณีีศึึกษาโดยผู้้�ขัับเคลื่่อ
� นภาคสัังคมจาก
หลากหลายประเทศในเอเชีีย ซึ่่�งทุุกคนล้้วนมีีบทบาทในการ
สร้้างความร่่วมมืือสู่่�การพััฒนาสัังคมที่่�ยั่ง
่� ยืืน
Opening Remarks
Mr. Ronnie C. Chan
Chair, Hang Lung Properties Limited
Co-Founder and Chair, Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

Private Sector Steps Up: Social Investment Trends across Asia

Key Takeaway Summary

Dr. Ruth A. Shapiro
Co-Founder and Chief Executive, Centre for Asian Philanthropy
and Society (CAPS)

Mrs. Tongjai Thanachanan
Managing Director, C asean

Beyond the Bottom Line - A CEO Conversation

Winning Strategies: Examples from the Field

•

Mr. Chartsiri Sophonpanich
President, Bangkok Bank Public Company Limited

•

Ms. Shahnaz Al-Sadat
Chairperson, LeapEd Services – Malaysia

• Mrs. Suchitra Lohia
	Deputy Group CEO, Indorama Ventures Public Company
Limited Chairperson, IVL Foundation

• Ms. Veronica Gabaldon
	Executive Director, Philippines Disaster Resilience
Foundation – Philippines

• Mr. Thapana Sirivadhanabhakdi
	President and CEO, Thai Beverage Public Company Limited

• Mrs. Tivaporn Srivarakul
	Managing Director, Pracharath Rak Samakkee Kanchanaburi
(Social Enterprise) – Thailand

Moderator: Mr. Suthichai Yoon

Moderator: Ms. Mehvesh Mumtaz Ahmed

ตัวชี้วด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยง
่ั ยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) ดังนี้
•
•
•
•
•
•

โครงการให้ทน
ุ การศึกษาบุตรพนักงาน
โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED)
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School)
โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
โครงการ Education Institute Support Activity (eisa)

•
•
•

โครงการสานอนาคตการศึกษา (Connext ED)
โครงการสร้างผู้ประกอบการรุน
่ ใหม่เพื่อสังคม (Beta Young Entrepreneur)
โครงการเสริมสร้างคนรุน
่ ใหม่เพื่อสร้างชุมชนดีมีรอยยิม
้

•
•

โครงการประชารัฐรักสามัคคี
โครงการ ASEAN Youth Showcase 2020: Advancing Social Entrepreneurship
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ก้าวสู่ปี 2568
ภาพรวมการดำ�เนินงานโครงการการพัฒนาการศึกษาในปี 2564

Connext ED

สนับสนุนทุนบุตรพนักงาน
จำ�นวน

1,138 ทุน

ปี 2563 OTOP Junior

นักเรียนที่ได้รบ
ั ประโยชน์จากโครงการ
ทำ�มาค้าขายกว่า

เป็นเงินทั้งสิ้น

6,907,000 บาท

มากกว่า

13,000 คน

300 ชมรม

317 โรงเรียน
56 จังหวัดทั่วประเทศ

และนักเรียนที่ทำ�บัญชีครัวเรือนกว่า

18,000 คน

โครงการทำ�มาค้าขาย
จาก

263 โรงเรียน ใน 44 จังหวัด

สร้างรายได้กว่า

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

2,200,000 บาท

โครงการ Beta Young Entrepreneur
มีนักศึกษาที่จบจากโครงการแล้ว 7 รุน
่
รวม

179 คน

โครงการ Beta Young Entrepreneur นักศึกษาที่จบจากโครงการแล้ว

75%
25%

สามารถมีธุรกิจของตนเองหรือสานต่อของครอบครัว

เข้าทำ�งานในบริษัทชั้นนำ�รวมถึงไทยเบฟด้วย

โครงการเพื่อการอนุรก
ั ษ์และพัฒนาพื้นที่ค้ง
ุ บางกะเจ้า

โครงการส่ งความรู้ สร้างความสุข

พัฒนาพื้นที่สีเขียวรวม

ดำ�เนินการครอบคลุมทั่วประเทศ

400 ไร่
ภายใน 11 โรงเรียน ขับเคลื่อน 10 โครงการ

จำ�นวน

160 โรงเรียน

77 จังหวัด

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการเรียนดีขึ้น

75%

*ใช้ผลคะแนนเฉลี่ย
เทอมที่ 2/2562
เทียบกับเทอมที่ 1/2563

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ทิิศทางการดำำ�เนิินงาน
ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟยังคงมุ่งมั่ นสานต่ อโครงการพัฒนาการศึ กษาอย่างต่อเนื่ องในหลากหลายมิติ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
ครอบคลุมนักเรียนทุกระดับชั้น

ต่อยอดการศึกษา ผ่านการเรียนรูจ
้ ากประสบการณ์ตรง ลงมือทำ�จริง
ทุนบุตรพนักงาน
ทุนการศึกษา
eisa

Beta Young
Entrepreneur

โครงการการพัฒนาการศึกษาระดับนานาชาติ
โดย ซี อาเซียน

การศึกษาระดับอุดมศึกษา
โครงการคุ้งบางกะเจ้า
Connext ED & OTOP Junior

โครงการส่งความรู้ สร้างความสุข
Partnership School

โครงการครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

มุ่่�งหวัังที่่�จะเพิ่่�มพูู นความรู้้� ต่่อยอดการศึึกษาให้้กัับเด็็กนัักเรีียน
ทั้้�งในด้้านทัักษะอาชีีพ ทัักษะชีีวิิต โดยมุ่่�งเน้้นการมอบโอกาส
ทางการเรีียนรู้้จ� ากประสบการณ์์จริิง ไม่่ว่า่ จะเป็็นการถ่่ายทอด
เรื่่อ
� งราว ประสบการณ์์จากบุุคลากรของไทยเบฟหรืือผู้้�เชี่่ย
� วชาญ
จากเครืือข่่ายต่่าง ๆ เช่่น ปราชญ์์ชาวบ้้าน ผู้้�ประกอบการที่่�ประสบ
ความสำำ�เร็็จ บุุคลากรจากมหาวิิทยาลััยในพื้้�นที่่� ครููสอนดนตรีีจาก
มููลนิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง) หรืือนัักฟุุ ตบอล
มืืออาชีีพจากสโมสรชื่่อ
� ดััง อีีกทั้้�งยัังมีีเวทีีให้้นัักเรีียนได้้แสดง
ความสามารถ เปิิดโอกาสให้้แสดงความคิิดเห็็น แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�
และเปิิดโลกทััศน์์ กระตุ้้�นให้้ตื่่�นรู้้ส
� ถานการณ์์รอบตััวให้้ก้้าวทััน
เรื่่อ
� งรอบตััวใหม่่ ๆ ตลอดจนปลููกฝัังคุุณลัักษณะด้้านคุุณธรรม
จริิยธรรม การมีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม การมีีน้ำำ�ใจเป็็นนัักกีีฬา
การทำำ�งานเป็็นทีีม การทำำ�งานร่่วมกัับชุุมชน รวมถึึงการรัักษา
ภููมิิปัญ
ั ญาท้้องถิ่่�น ทั้้�งนี้้� ทัักษะเหล่่านี้้�มิิเพีียงแต่่จะเป็็นรากฐาน
ให้้เด็็กและเยาวชนมีีพััฒนาการในการศึึกษาเล่่าเรีียน แต่่ยัังเปิิด
ประสบการณ์์การเรีียนรู้้� การคิิดวิเิ คราะห์์ การแก้้ปัญ
ั หา และ
ที่่�สำำ�คััญเด็็ก ๆ สามารถนำำ�ความรู้้ไ� ปปฏิิบััติิ ค้้นพบตนเอง เกิิด
แรงบัันดาลใจในการนำำ�ความรู้้�ทั้้�งในและนอกห้้องเรีียนไปต่่อยอด
ในการศึึกษาเพิ่่�มเติิม หรืือพััฒนาเป็็นอาชีีพในอนาคต ในการ
ดำำ�เนิินชีีวิิตที่่�มีีคุณ
ุ ภาพต่่อไป

ทั้้�งนี้้� ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ในปีีที่่�ผ่่านมา
ถึึงแม้้ว่า่ จะเป็็นสถานการณ์์ที่่�ต่่อเนื่่�อง ยัังคงสร้้างผลกระทบและความ
เปลี่่�ยนแปลงทั้้�งทางเศรษฐกิิจและสัังคม สร้้างความท้้าทายให้้กัับ
ทุุกภาคส่่วนในทุุกระดัับ ไทยเบฟตระหนัักดีีว่่า องค์์ความรู้้�หรืือทัักษะ
ต่่าง ๆ ได้้ถููกนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้โดยเด็็ก ๆ หรืือนัักศึึกษา เพื่่�อปรัับตััวและ
รัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลงจากสถานการณ์์วิก
ิ ฤต
ไทยเบฟตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา ซึ่่�งถืือเป็็นความ
ท้้าทายที่่�ไม่่สามารถทำำ�ได้้เพีียงลำำ�พััง เพีียงองค์์กรหรืือหน่่วยงานใด
หน่่วยงานหนึ่่�ง แต่่ต้้องอาศััยความร่่วมมืือกัับทุุกภาคส่่วน ดัังนั้้�น
ไทยเบฟจะมิิเพีียงแต่่ดึึงศัักยภาพของบุุคลากรภายในองค์์กรเท่่านั้้�น
แต่่จะผนึึกกำำ�ลัังกัับองค์์กรเครืือข่่าย ในการนำำ�ประสบการณ์์ ความรู้้�
มาแลกเปลี่่�ยนและแบ่่งปััน ถอดบทเรีียนจากประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมา
รวมทั้้�งความสำำ �เร็็จ เพื่่� อขยายผลไปยัังโรงเรีียนและพื้้� นที่่�อื่น
�่ ๆ
ตลอดจนเชื่่�อมโยงการทำำ�งานกัับโครงการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ในอีีก 4 ด้้าน คืือ ด้้านสาธารณสุุข ด้้านกีีฬา ด้้านศิิลปะและวััฒนธรรม
และด้้านการพััฒนาสัังคม เชื่่อ
� มโยงชุุมชนในพื้้�นที่่ที่
� มีี
่� การดำำ�เนิินโครงการ
เหล่่านี้้�ของไทยเบฟอยู่่� เพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงอย่่างเป็็นรููปธรรม

การพััฒนาด้้านสาธารณสุุข
การพััฒนาด้้านสาธารณสุุขเป็็นสิ่่�งที่่ไ� ทยเบฟตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญ
ตามเจตนารมณ์์ที่่�จะร่่วมสนัับสนุุนและพััฒนากิิจกรรมด้้านสาธารณสุุข
เพื่่�อสัังคมและชุุมชนมาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง ทั้้ง
� การสนัับสนุุนกิิจกรรมขององค์์กร
มููลนิิธิิ หรืือหน่่วยงานทางด้้านสาธารณสุุขต่่าง ๆ เพื่่� อร่่วมผลัักดัันและ
ขัับเคลื่่อ
� นการดำำ�เนิินงานให้้บรรลุุวััตถุป
ุ ระสงค์์และเป้้าหมายของแต่่ละองค์์กร
ที่่�มุ่่�งหวัังให้้ประชาชนมีีสุุขภาพที่่�ดีี มีีความรู้้ใ� นการป้้องกัันโรค และการดููแล
สุุขภาพของตนเอง สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพัฒ
ั นาที่่ยั่
� ง�่ ยืืนของสหประชาชาติิ
อัันได้้แก่่ การมีีสุุขภาพและความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี
� (Good Health and Well-being)

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
โรงพยาบาลสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์
โรงพยาบาลชั้้�นนำำ�ของเอเชีียในการดููแลรัักษาผู้้�ป่ว่ ยโรคไตอย่่าง
ครบวงจร รวมถึึงผู้้�ป่ว่ ยแผนกอายุุรกรรมทั่่�วไป เปิิดให้้บริิการ
ตั้้�งแต่่เดืือนกัันยายน 2555 โดยมีีคณะแพทย์์ผู้�เ้ ชี่่ย
� วชาญ
เฉพาะทางและทีีมพยาบาลที่่�มีีประสบการณ์์สููง โดยโรงพยาบาล
สถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์ ได้้พััฒนาด้้านการวิิจััยอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง
เพื่่� อป้้องกัันการเกิิดภาวะไตวายเรื้้�อรััง รวมทั้้�งเผยแพร่่ความรู้้�
วิิธีีการป้้องกััน แนวทางการรัักษา และเคล็็ดลัับการดููแลสุุขภาพ
ผู้้�ป่่วยที่่�มีีปััญหาโรคไตได้้มีีความรู้้แ
� ละความเข้้าใจที่่�ดีี สามารถ
อยู่่�กัับภาวะที่่�เป็็นอยู่่�และมีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ปััจจุุบัันมีีจำำ�นวน
ผู้้�ป่ว่ ยที่่�มาฟอกเลืือดด้้วยเครื่่อ
� งไตเทีียม มากถึึง 358,264 รอบ
และดำำ�เนิินการปลููกถ่่ายไต ตั้้�งแต่่ปีี 2562 จนถึึงปััจจุุบัันสำำ�เร็็จแล้้ว
เป็็นจำำ�นวน 80 ราย
และในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
โรงพยาบาลสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์ ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญ
ในการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด-19 ซึ่่�งจะช่่วยสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันหมู่่�
เพื่่�อหยุุดยั้้ง
� การแพร่่ระบาดได้้โดยเร็็ว จึึงได้้จััดตั้้�งศููนย์์บริิการ
ฉีีดวััคซีีนแก่่บุค
ุ ลากรด่่านหน้้าที่่�มีีหน้้าที่่�ในการป้้องกัันและควบคุุม
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 รวมถึึงประชาชนทั่่�วไป

มููลนิิธิหั
ิ ัวใจแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
ดร.ฉััตรภา หััตถโกศล คณะอนุุกรรมการโครงการอาหารไทย
หััวใจดีี มููลนิิธิหััว
ิ ใจแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เป็็น
วิิทยากรบรรยายในหััวข้้อ “ปรัับไลฟ์์สไตล์์ เสริิมภููมิิต้้านโควิิด-19”
เมื่่�อวัันที่่� 18 มิิถุน
ุ ายน 2564

คุุณฐาปน สิิริวััิ ฒนภัักดีี ในฐานะกรรมการมููลนิิธิหััว
ิ ใจ
แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญ
ในการเผยแพร่่ความรู้้แ
� ละสนัับสนุุนกิิจกรรม ในภารกิิจหลััก
3 ด้้านของมููลนิิธิิ ได้้แก่่
1. การช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐาน CPR
2.	โครงการหลััก 3 อ.ดีีต่่อใจ (อาหาร อารมณ์์ ออกกำำ�ลัังกาย)
3.	โครงการกระโดดเชืือก ทางเลืือกเยาวชน พ้้นโรคหััวใจ
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ ร่่วมสนัับสนุุนการจััดกิิจกรรมสนทนา
ออนไลน์์ ในหััวข้้อ “เพราะหััวใจคืือชีีวิิต” เนื่่�องในวัันหััวใจโลก
29 กัันยายน 2563
และยัังมีีกิิจกรรมบรรยายผ่่านทางออนไลน์์ Work from Home
อย่่างไร กาย-ใจ แข็็งแรง เพื่่�อให้้พนัักงานในเครืือที่่�ปฏิิบััติิงาน
ที่่�บ้้าน (Work from Home) ได้้ร่วมรัั
่
บฟััง โดยได้้รัับเกีียรติิจาก

นอกจากนี้้�ไทยเบฟยัังได้้ให้้การสนัับสนุุนการจััดงานมหกรรม
สุุขภาพออนไลน์์ “Healthcare 2021 วััคซีีนประเทศไทย” ซึ่่�งจััด
โดยเครืือมติิชน และได้้เชิิญคุุณเขตนภัันต์์ จุุลจิิรวััฒน์์ วิิทยากร
สอนการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานจากมููลนิิธิหััว
ิ ใจแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ บรรยายในหััวข้้อ “CPR New Normal”
เพื่่�อประชาสััมพัันธ์์และสอนวิิธีีการช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานอย่่าง
ถููกต้้องและปลอดภััยในยุุค New Normal โดยมีีการเผยแพร่่ใน
รููปแบบไลฟ์์ สตรีีมมิ่่�ง บนแพลตฟอร์์มเฟซบุ๊๊�กเครืือมติิชน ข่่าวสด
ประชาชาติิธุรุ กิิจ และยููทููบมติิชนทีีวีี เมื่่�อวัันที่่� 22 สิิงหาคม 2564

169

170

การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ช้้างคลิินิิกเวชกรรม

เป็นเวลากว่า 15 ปี นับตั้งแต่ปี 2549 ที่ “ช้างคลินิกเวชกรรม”
คลินิกเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านการแพทย์ได้เป็นส่วนหนึ่ง
ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในชุมชนรอบโรงงาน
เขตจังหวัดกำ�แพงเพชร และจังหวัดใกล้เคียง ให้มีโอกาสเข้าถึง
การรักษา และได้รบ
ั การดูแลจากสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ปณิธานของคุณเจริญ และคุณหญิงวรรณา สิรวัิ ฒนภักดี
ประธานและรองประธานกรรมการบริษัทฯ ที่ดำ�ริไว้ตั้งแต่เมื่อครัง้
ก่อตั้งว่า “คนไทยให้กันได้” โดยมีแพทย์เฉพาะทางจากทั่วประเทศ

หลากหลายสาขา อาทิ โรคกระดูกและข้อ โรคหัวใจ โรคระบบ
ทางเดินอาหาร ฝังเข็ม-แพทย์ผสมผสาน และอื่น ๆ หมุนเวียน
มาตรวจสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นประจำ� โดยเปิดให้บริการ
ตั้ งแต่ วั นจั นทร์ถึ งวันเสาร์ ระหว่ า งเวลา 08.00 - 17.00 น.
นอกจากให้บริการทางการแพทย์แล้ว ยังมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
เพื่อช่วยเหลือ และให้บริการตรวจรักษาฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่� จัังหวััดกำำ�แพงเพชร

ไทยเบฟผสานความร่่วมมืือทีีมแพทย์์ผู้�เ้ ชี่่ย
� วชาญโรงพยาบาล
จุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย ร่่วมด้้วยหน่่วยงานสาธารณสุุข
จัังหวััดกำำ�แพงเพชร จััดโครงการหน่่วยแพทย์์เคลื่่อ
� นที่่� ให้้บริิการ
ตรวจสุุขภาพประชาชนฟรีี ในการตรวจมะเร็็งลำำ�ไส้้ใหญ่่และ
ลำำ�ไส้้ตรง ตรวจวิินิิจฉััยโรคไขมัันเกาะตัับ ให้้กัับพี่่�น้้องประชาชน

ในจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ซึ่่�งเป็็นการป้้องกัันโรคก่่อนเกิิดโรคเพื่่�อ
ลดอััตราการเสีียชีีวิิต และยัังเป็็นการสร้้างคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้แก่่
ชุุมชนจัังหวััดกำำ�แพงเพชร ให้้มีีโอกาสการเข้้าถึึงการรัักษาและ
ได้้รัับการดููแลจากสถาบัันพยาบาลที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ภายใต้้
ปณิิธาน “คนไทยให้้กัันได้้”

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ความมุ่่�งมั่่�นและความสำำ �เร็็จ
การดููแลและการช่่วยเหลืือสัังคมและภาคีีเครืือข่่าย
ในสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด-19
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 กลุ่่�มไทยเบฟ
ตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับสถานการณ์์ดัังกล่่าว ที่่�ส่่งผลกระทบ
ต่่ อสุุขภาพและความปลอดภััยของประชาชนเป็็นอย่่างยิ่่�ง
จึึงได้้ดำำ�เนิินการเพื่่� อสนัับสนุุนทุุกภาคส่่ วน ในการขัับเคลื่่�อน
มาตรการต่่าง ๆ และประสานความช่่วยเหลืือไปยัังบุุคลากร
ทางการแพทย์์ หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ทุุกภาคส่่ วน รวมถึึงพนัักงานของกลุ่่�มในทุุกระดัับมาอย่่าง
ต่่อเนื่่อ
� ง อาทิิ ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ทำ�คว
ำ ามสะอาดจากแอลกอฮอล์์
หน้้ากากอนามััย Surgical mask และหน้้ากากอนามััย N95
รวมไปถึึงสิ่่� งของจำำ�เป็็น อาทิิ ผ้้าห่่ม น้ำำ�ดื่่�ม ไปยัังโรงพยาบาล
โรงพยาบาลสนาม หน่่วยงานสาธารณสุุขทั่่�วประเทศ และหน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�มีีหน้า้ ที่่�รัับผิิดชอบดููแลในเรื่่อ
� งสถานการณ์์โรคโควิิด-19
ซึ่่�งไทยเบฟได้้ดำ�ำ เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่�อดููแลและแบ่่งเบา
ภาระให้้กัับบุุคลากรทางการแพทย์์ เจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ทั้้�งนี้้�รวม
การส่่งมอบแอลกอฮอล์์แล้้วกว่่า 1.4 ล้้านลิิตร หน้้ากาก Surgical
Mask มากกว่่า 9.3 ล้้านชิ้้น
� และหน้้ากาก N95 มากกว่่า 240,000 ชิ้้น
�

มอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์และชุุดตรวจหาเชื้้�อ COVID-19
Antigen test kit
ไทยเบฟได้้ร่วมกัั
่
บมููลนิิธิิสิิริวััิ ฒนภัักดีี มอบอุุปกรณ์์ทาง
การแพทย์์ รวมมููลค่่ากว่่า 10.2 ล้้านบาท ให้้กัับโรงพยาบาลบุุษราคััม
ซึ่่�งเป็็นโรงพยาบาลสนามที่่�รัักษาผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 ที่่�มีี
อาการน้้อยถึึงปานกลาง นอกจากนี้้�ยัังได้้ส่่งมอบชุุดตรวจหาเชื้้�อ
COVID-19 Antigen test kit (self-test) จำำ�นวน 10,000 ชุุด
ให้้กัับสำำ�นัักงานตำำ�รวจแห่่งชาติิ เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ในการคััดกรอง
ตรวจหาเชื้้�อ COVID-19 อีีกด้้วย

สนัับสนุุนกองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโรคโควิิด-19
ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนกองทุุนชััยพััฒนาสู้้�ภััยโรคโควิิด-19 (และ
โรคระบาดต่่าง ๆ ) โดยได้้มอบเงิิน จำำ�นวน 12 ล้้านบาท เพื่่�อนำำ�ไป
จััดซื้้�ออุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ อาทิิ เครื่่อ
� ง High Flow Oxygen
Generators ซึ่่�งเป็็นอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ที่่�มีีความจำำ�เป็็นและ
สำำ�คััญในการช่่วยชีีวิิต ผู้้�ป่ว่ ยภาวะหายใจล้้มเหลว หรืือมีีภาวะ
พร่่องออกซิิเจน รวมถึึงสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ทำำ�ความสะอาดจาก
แอลกอฮอล์์ หน้้ากากอนามััย (Surgical mask) หน้้ากากอนามััย
N95 และน้ำำ�ดื่่�ม เพื่่�อส่่งมอบความช่่วยเหลืือไปยัังโรงพยาบาล
สนามและโรงพยาบาลต่่าง ๆ ทั่่�วประเทศ

สนัับสนุุนการจััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยคุ้้�มครองการ
ติิดเชื้้�อโรคโควิิด-19 สำำ�หรับ
ั บุุคลากรทางการแพทย์์
ไทยเบฟ ร่่วมกัับมููลนิิธิสิ
ิ ิริวััิ ฒนภัักดีี และมููลนิิธิธ
ิ รรมาภิิบาล
ทางการแพทย์์ สนัับสนุุนการจััดทำำ�กรมธรรม์์ประกัันภััยคุ้้�มครอง
การติิดเชื้้�อ (โรคโควิิด-19) สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์
รวมถึึงเจ้้าหน้้าที่่�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทั่่�วประเทศ จำำ�นวน 274,000 คน
ซึ่่�งมีีทุุนประกัันภััยรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า 5,400 ล้้านบาท ผ่่านศููนย์์
ปฏิิบััติิการ ศููนย์์บริิหารสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่่�อช่่วยคุ้้�มครองและเป็็นหลัักประกััน
ทางสุุขภาพ และร่่วมสร้้างขวััญกำำ�ลัังใจให้้กัับทีีมแพทย์์และ
บุุคลากรด้้านสาธารณสุุข
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โครงการ “โออิิชิิ ให้้ สู้้�ภััย COVID-19”
ไทยเบฟ ร่่วมกัับ บริิษััท โออิิชิิ กรุ๊๊�ป จำำ�กััด (มหาชน) ดำำ�เนิิน
โครงการ “โออิิชิิ ให้้ สู้้�ภััย COVID-19” ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 เพื่่�อ
มอบผลิิตภััณฑ์์อาหาร เครื่่อ
� งดื่่�มโออิิชิิ น้ำำ�ดื่่�มตราช้้าง ให้้กัับ
7 โรงพยาบาล ประกอบด้้วย โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์
โรงพยาบาลพระมงกุุฎเกล้้า โรงพยาบาลศิิริริ าช โรงพยาบาล
รามาธิิบดีี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ โรงพยาบาล
ราชวิิถีี และสถาบัันบำำ�ราศนราดููร โดยจััดส่่งอาหารและน้ำำ�ดื่่�ม
บรรจุุในตู้้�แช่่เย็็นที่่�จััดตั้้�งไว้้ให้้บริิเวณวอร์์ดผู้้�ป่ว่ ยติิดเชื้้�อ
โรคโควิิด-19 เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์
พยาบาล เจ้้าหน้้าที่่�สาธารณสุุข และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องในการดููแลผู้้�ป่ว่ ย

มอบตู้้�แช่่จัด
ั เก็็บวััคซีีน
ไทยเบฟ ร่่วมกัับสภาอุุตสาหกรรมแห่่งประเทศไทย ส่่ งมอบตู้้�แช่่
เพื่่� อจััดเก็็บวััคซีีนโควิิด-19 ให้้กัับสถานพยาบาลใน 10 จัังหวััดหลััก
เพื่่� อนำำ�ไปจััดเก็็บวััคซีีนโควิิด-19 ได้้แก่่ โรงพยาบาลผู้้�สููงอายุุ
บางขุุนเทีียน กรุุงเทพมหานคร, โรงพยาบาลแม่่สอด จัังหวััดตาก,
โรงพยาบาลบางเลน จัังหวััดนครปฐม, โรงพยาบาลถลาง จัังหวััด
ภููเก็็ ต, โรงพยาบาลสุุราษฎร์์ธานีี จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี, โรงพยาบาล
สมเด็็จพระพุุ ทธเลิิศหล้้า จัังหวััดสมุุทรสงคราม, โรงพยาบาล
พหลพลพยุุหเสนา จัังหวััดกาญจนบุุรีี, โรงพยาบาลราชบุุรีี
จัังหวััดราชบุุรีี, โรงพยาบาลพุุ ทธโสธร จัังหวััดฉะเชิิงเทรา และ
โรงพยาบาลกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่�

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

จััดตั้้�งศููนย์์ฉีีดวัคซีี
ั นป้้องกัันโควิิด-19
ไทยเบฟยัังได้้ผสานความร่่วมมืือกัับหอการค้้าไทย และ
กรุุงเทพมหานคร โรงพยาบาลจุุฬาลงกรณ์์ สภากาชาดไทย
โรงพยาบาลพระราม 9 และเฟรเซอร์์ส พร็็อพเพอร์์ตี้้� ที่่�ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนพื้้�นที่่�ศููนย์์การค้้าสามย่่านมิิตรทาวน์์ ห้้างสรรพสิินค้้า
เดอะ สตรีีท รััชดา เอเชีียทีีค เดอะริิเวอร์์ฟร้้อนท์์ ให้้เป็็นศููนย์์การฉีีด
วััคซีีนให้้แก่่บุค
ุ ลากรด่่านหน้้าที่่�มีีหน้า้ ที่่�ในการป้้องกัันและควบคุุม
การแพร่่ระบาดเชื้้�อโรคโควิิด-19 รวมถึึงคณะครูู บุุคลากร
ทางการศึึกษา ประชาชน ในพื้้�นที่่�กรุุงเทพมหานคร

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ศููนย์์ปฏิิบัติ
ั ิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19
ไทยเบฟได้้จััดตั้้�งศููนย์์ปฏิิบััติิการพิิเศษในสถานการณ์์โควิิด-19
[ThaiBev COVID-19 Situation Room (TSR)] เพื่่�อให้้เป็็น
ศููนย์์กลางในการติิดตามข่่าวสาร และดำำ�รงความต่่อเนื่่�องทาง
ธุุรกิิจของกลุ่่�มไทยเบฟ ให้้สามารถผลิิตและจััดส่่งสิินค้้าได้้
อย่่างต่่อเนื่่�องเพีียงพอกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค และดููแล
ความเป็็นอยู่่�ของพนัักงาน และตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการ
ช่่วยเหลืือสัังคมและพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้สามารถฟัันฝ่่าก้้าวข้้าม
สถานการณ์์โควิิด-19 ไปด้้วยกััน

คลิินิก
ิ เทคนิิคการแพทย์์ โปรแล็็บ วิิภาวดีี
ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คััญของการตรวจหาผู้้�มีีโอกาสในการ
ติิดเชื้้�อโควิิด-19 จึึงได้้ดำำ�เนิินการจััดตั้้�งคลิินิิกเทคนิิคการแพทย์์
โปรแล็็บ วิิภาวดีี และเปิิดให้้บริิการเพื่่�อเป็็นศููนย์์ในการตรวจหาเชื้้�อ
เพื่่�อแบ่่งเบาภาระภาครััฐและช่่วยลดการแพร่่ระบาด โดยมีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อตรวจคััดกรองพนัักงาน ขณะเดีียวกัันหากหน่่วยงานภาครััฐ
หรืือประชาชนสนใจสามารถขอเข้้ารัับบริิการโดยมีีอััตราค่่าบริิการ
ที่่�ต่ำำ�กว่่าการตรวจหาเชื้้�อที่่�โรงพยาบาลเอกชนทั่่�วไปซึ่่�งจะช่่วย
ลดค่่าใช้้จ่า่ ยได้้ โดยข้้อมููลตั้้�งแต่่วัันเปิิดศููนย์์ เมื่่�อวัันที่่� 16 เมษายน
2563 จนถึึงวัันที่่� 17 พฤศจิิกายน 2564 มีีผู้้�เข้้ารัับการตรวจทั้้�งสิ้้�นกว่่า
112,574 คน

ความมุง
่ มัน
่ และก้าวต่อไป
ในปีีที่่�ผ่า่ นมา แม้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ยัังไม่่คลี่ค
่� ลาย ไทยเบฟก็็ยัังคงมุ่่�งมั่่น
� “สร้้างสรรค์์และแบ่่งปัันคุุณค่่าจากการ
เติิบโต” ในด้้านสาธารณสุุขเพื่่�อชุุมชนและสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ
� ง เพื่่�อส่่งเสริิมสุข
ุ ภาพอนามััยที่่ดีี
� ของทุุกคนในสัังคมไทย เพื่่�อสนัับสนุุนเป้้าหมาย
การพััฒนาที่่�ยั่ง
่� ยืืนขององค์์การสหประชาชาติิในด้้านการส่่งเสริิมความเป็็นอยู่่�ที่่ดีี
� ของทุุกคน (Good Health and Well-Being) ด้้วยความ
เชื่่อ
� มั่่น
� ่�สุดที่
ุ ่�จะส่่งผลให้้ทุก
ุ คนสามารถสร้้างสรรค์์สิ่่�งที่่ดีี
� อัันเป็็นประโยชน์์ต่่อทั้้�งตนเอง สัังคม และประเทศชาติิ
� ว่่าการมีีสุุขภาพดีี คืือต้้นทุุนที่่ดีีที่

แบ่งปันคุณค่า
โรงพยาบาลสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์รู้้�สึึกยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่ง
� ที่่�ได้้ให้้บริิการฉีีดวััคซีีนโควิิด-19
แก่่บุค
ุ ลากรด่่านหน้้าที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ในการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และ
ประชาชนทั่่�วไป เพื่่�อให้้ทุก
ุ คนได้้มีีภููมิิคุ้้�มกััน และลดอาการรุุนแรงหากติิดโรคโควิิด-19 ทั้้�งนี้้�ต้้อง
ขอขอบคุุณกระทรวงสาธารณสุุขที่่�ได้้จััดสรรวััคซีีนให้้กัับทุุกคน และขอบคุุณไทยเบฟที่่�ช่ว่ ยสนัับสนุุน
และดููแลให้้ศููนย์์ฉีีดวััคซีีนดำำ�เนิินอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ศ.เกีียรติิคุณ
ุ นพ.ธีีรชััย ฉัันทโรจน์์ศิิริิ
ผู้้�อำ�ำ นวยการโรงพยาบาลสถาบัันโรคไตภููมิิราชนคริินทร์์

คณะแพทยศาสตร์์ศิิริริ าชพยาบาลได้้รัับการสนัับสนุุนแอลกอฮอล์์ หน้้ากากอนามััย surgical mask
หน้้ากาก N95 และชุุด PPE เพื่่�อให้้บุค
ุ ลากรทางการแพทย์์ได้้ใช้้ในการปฏิิบััติิการดููแลผู้้�ป่ว่ ยโรคโควิิด-19
ที่่�มีีความต้้องการเป็็นจำำ�นวนมาก ทำำ�ให้้สามารถดููแลผู้้�ป่ว่ ยด้้วยความมั่่�นใจ ปลอดภััย นอกจากนี้้�ยัังได้้
รัับการสนัับสนุุนอาหารและน้ำำ�ดื่่�มสำำ�หรัับผู้้�ป่ว่ ยและบุุคลากรทางการแพทย์์ เพื่่�อเป็็นขวััญและกำำ�ลัังใจ
ในการปฏิิบััติิงานอย่่างเข้้มแข็็ง ทั้้�งนี้้�โรงพยาบาลต้้องขอขอบคุุณทางไทยเบฟเป็็นอย่่างสููง ที่่�มีีส่่วน
สนัับสนุุนให้้ประเทศพ้้นวิิกฤตจากการระบาดของโรคโควิิด-19 ครั้้�งนี้้�
รศ. นพ.เชิิดชัย
ั นพมณีีจำำ�รัส
ั เลิิศ
รองผู้้�อำ�ำ นวยการโรงพยาบาลศิิริริ าช

การพัฒนาด้านกีฬา
ไทยเบฟดำ�เนินงานด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี กับเป้าหมาย
ในการมีส่วนร่วมพัฒนากีฬาของชาติ ตามแนวคิด “สร้างคนด้วยกีฬา
สร้างคุณค่าด้วย Sportsmanship” ทัง้ ในสถานการณ์ปกติ หรือภายใต้
สถานการณ์ที่มีความเปลย
ี่ นแปลงเกิดขึน
้ โดยเฉพาะกับสถานการณ์โควิด-19
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา แต่ไทยเบฟยังคงก้าวเดินต่อไปอย่างมุง่ มัน
่ ในทุกโครงการ
ที่ได้รเิ ริมด
่ นวทางการพัฒนากีฬาอย่างยัง่ ยน
ื
่ �ำ เนินการ สูแ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

2564 ภารกิจสำ�คญ
ั
ฟุุ ตบอล
การดำ�เนินงานด้านกีฬาฟุ ตบอลที่แข็งแกร่งของไทยเบฟอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี ที่มีความครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
เยาวชน ระดับอาชีพ ระดับชาติ จนถึงระดับสากล อันเป็นการเดินทางที่เคียงข้างกันมากับวงการฟุ ตบอลของไทยมาตลอดระยะเวลา
ดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางพัฒนาที่ชัดเจน มีความเป็นไปได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งในทุกโครงการมีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่อง และสามารถต่อยอดสู่ความสำ�เร็จให้ปรากฏเป็นจริงได้อย่างชัดเจน
9 โครงการหลักและอีกหลายโครงการย่อยในระดับเยาวชนอันแข็งแกร่ง ที่ไทยเบฟได้ดำ�เนินการและพัฒนาอย่างจริงจังรวมถึง
การสนับสนุนวงการฟุ ตบอลในระดับอาชีพ ระดับชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้ผลิดอกออกผล สร้างความสำ�เร็จ
สร้างความสุขให้กับคนในชาติอย่างต่อเนื่อง

โครงการกีฬาของไทยเบฟ
1

TBFA
(ThaiBev Football Academy)

2

Chang Mobile Football Clinic

3

Chang Football Community

4

Chang Junior Football Team

5

Chang Advance Football
Clinic

6

Chang Junior Cup

แนวทาง / เป้าหมาย

ความสำ�เร็จ / อุปสรรค/ การแก้ไข ในปี 2564

โครงการฟุ ตบอลเพื่อเยาวชนขั้นพื้นฐาน
โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จา่ ย เพื่อให้กระจาย
โอกาสสู่เยาวชนอย่างกว้างขวาง รวมถึง
สร้างสุขภาพที่ดี ที่สามารถพัฒนาสู่
ความเป็นเลิศ และต่อยอดสูก
่ ารสร้างอาชีพ
โดยได้มีการปรับปรุงและพัฒนาแนวทาง
การดำ�เนินงานอยูเ่ สมอ และให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน

• 70% ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
มีสุขภาพที่แข็งแรง ใกล้ชดค
ิ รอบครัว
มีทักษะในการเล่นฟุ ตบอลที่ถูกต้อง
และสร้างโอกาสในการต่อยอดสู่
ความสำ�เร็จในเส้นทางฟุ ตบอล

โครงการฟุ ตบอลเพื่อต่อยอดสู่
ความสำ�เร็จสู่การเป็นนักฟุ ตบอล
อาชีพ ที่ไทยเบฟต้องการผลักดันและ
พัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อสร้างบุคลากร
ที่มีคุณภาพให้กับวงการฟุ ตบอลไทย
ให้ปรากฏเป็นจริง โดยการ

• 30% ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ
อย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนา
ต่อยอดสู่เส้นทางนักฟุ ตบอลอาชีพใน
ระดับต่าง ๆ รวมถึงการเป็นบุคลากร
สายต่าง ๆ ในวงการกีฬา

• สร้างทีมฟุ ตบอล ฝึกซ้อม ฝึกอบรม
เพื่อการแข่งขันแบบมืออาชีพ

7

Chang Junior Cup – Road to
England

8

Chang Soccer School

• แสวงหาเยาวชนคุณภาพจากทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเข้าโครงการ
พัฒนาอย่างเข้มข้น

9

Assumption College
Thonburi Football School
Academy

• สร้างทัวร์นาเมนต์เพื่อสร้าง
ประสบการณ์ และสานฝันการเป็น
นักฟุ ตบอลอาชีพ

• จากสถานการณ์โควิด-19 ทำ�ให้การ
ดำ�เนินงานและการจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปด้วยความรอบคอบ และยังช่วย
ให้พัฒนาขีดความสามารถของทีมงาน
พัฒนาวิธก
ี ารและแสวงหาความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม

• 	ความสำ�เร็จในเชิงปริมาณยังคงเท่าเดิม
ด้วยข้อจำ�กัดต่าง ๆ และได้มีการ
พัฒนาในเชิงคุณภาพเพิ่มมากขึ้น
• โครงการฟุ ตบอลที่ไทยเบฟได้
ดำ�เนินการ ถือเป็นต้นแบบให้กับหลาย
องค์กร เพื่อร่วมกันสร้างความสำ�เร็จ
ให้กับวงการฟุ ตบอลของชาติ
• ภาพลักษณ์ของช้างในวงการฟุ ตบอล
ยังคงแข็งแกร่งในลำ�ดับต้น ๆ
ของเมืองไทย

175

176

การพัฒนาด้านกีฬา

ภายใต้้สถานการณ์์โควิิด-19 ที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วง 2 ปีีที่่�ผ่่านมา มีีผลให้้
การดำำ�เนิินโครงการฟุุ ตบอลมีีการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ เพื่่� อให้้เกิิด
ความปลอดภััยแก่่บุุคคลผู้้�ร่วม
่ โครงการ อาทิิ
•	การให้้ความรู้้ภ
� าคทฤษฎีีและภาคปฏิิบััติิที่่�เหมาะสมกัับ
สถานการณ์์ผ่่านช่่องทางออนไลน์์ต่่าง ๆ ในช่่วงที่่�เกิิด
การระบาดในวงกว้้าง เพื่่�อให้้เป็็นไปตามแนวทาง และ
มาตรการสาธารณสุุขของภาครััฐ
•
		

การจำำ�กััดบุคค
ุ ลผู้้�เข้้าร่่วมโครงการในแต่่ละพื้้�นที่่� ให้้เป็็น		
ไปตามประกาศของ ศบค.ในแต่่ละช่่วงเวลา

• การเพิ่่�มมาตรการรัักษาสุุขภาพอนามััย เช่่น การตรวจวััด	
		อุุณหภููมิิ การตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 แบบ ATK ฯลฯ
•
		

การให้้ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในวงการกีีฬา ในการ
เข้้ารัับการตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 ณ ศููนย์์ตรวจโควิิด

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

•	ไทยเบฟ ฟุุ ตบอล อคาเดมี่่�
(ThaiBev Football Academy)
การเข้้าสู่่�ปีีที่่� 12 ของโครงการฝึึกอบรมทัักษะการเล่่นฟุุตบอล
ที่่ถูู
� กต้้องตามมาตรฐานสากลให้้กัับเยาวชน โดยไม่่คิด
ิ
ค่่าใช้้จ่า่ ย ยัังคงดำำ�เนิินงานต่่อไปท่่ามกลางสถานการณ์์ทาง
ด้้านสาธารณสุุขที่่เ� คร่่งครััด ตามมาตรการป้้องกัันโควิิด-19
ของรััฐ โดยไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญทั้้�งในด้้านการพััฒนา
กีีฬาฟุุตบอล และความปลอดภััยด้้านสุุขภาพของเยาวชน มีี
การเพิ่่มม
� าตรการด้้านสาธารณสุุขดููแลสุุขอนามััยและวิิธีีการ
ฝึึกอบรมให้้เหมาะสมกัับสถานการณ์์ เพื่่อ
� ความต่่อเนื่่อ
� งใน
การพััฒนากีีฬาฟุุตบอลให้้กัับเยาวชน

•	โครงการช้้าง โมบายล์์ ฟุุ ตบอล คลิินิิก
(Chang Mobile Football Clinic)
ปีีที่่� 8 ของ Chang Mobile Football Clinic ซึ่่�งเป็็น
โครงการกระจายโอกาสในการให้้ความรู้้ด้
� ้านกีีฬาฟุุ ตบอล
แก่่เยาวชนในพื้้�นที่่�ห่่างไกล ซึ่่�งเป็็นความแข็็งแกร่่งของ
โครงการที่่�ได้้ดำำ�เนิินงานอย่่างต่่อเนื่่�อง จนเป็็นต้้นแบบใน
การทำำ�คลิินิิกฟุุ ตบอลแบบมาตรฐานให้้กัับเยาวชนทั่่�ว
ประเทศ โดยไทยเบฟมีีเป้้าหมายที่่�จะดำำ�เนิินโครงการอย่่าง
ทั่่�วถึึงทั้้�ง 76 จัังหวััด เพื่่�อการสร้้างรากฐานที่่�มั่่�นคง สร้้าง
แรงบัันดาลใจ และช่่วยสานความฝัันของเยาวชนไทยทั่่�ว
ประเทศที่่�ต้้องการเป็็นนัักฟุุ ตบอลอาชีีพ แม้้สถานการณ์์
การแพร่่กระจายของโรคโควิิด-19 จะมีีผลให้้ต้อ
้ งปรัับเปลี่่ย
� น
วิิธีีการและแนวทางในการดำำ�เนิินโครงการ แต่่ยัังคงสร้้าง
ความต่่อเนื่่�องและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของโครงการ
•	โครงการช้้างซอคเกอร์์ สกููล และโครงการช้้างเผืือก
ของโรงเรีียนอััสสัั มชััญธนบุุรีี
ทั้้�ง 2 โครงการ คืือความร่่วมมืือระหว่่างไทยเบฟกัับ
โรงเรีียนอััสสััมชััญธนบุุรีี เพื่่�อคััดเลืือกนัักฟุุ ตบอลเยาวชน
รุ่่�นอายุุ 10 ปีี ที่่�มีีความสามารถจากทุุกภููมิิภาคทั่่�วประเทศ
เข้้ารัับทุุน “ช้้างเผืือก” ที่่�จะได้้รัับการศึึกษาและฝึึกฝน
ทัักษะการเล่่นฟุุ ตบอลฟรีี จนจบมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
ซึ่่�งในปีี 2564 มีีเยาวชนเข้้าร่่วมโครงการกว่่า 5,000 คน
ทั้้�ง 2 โครงการมีีความต่่อเนื่่�องและแข็็งแกร่่ง สามารถ
สร้้างนัักฟุุ ตบอลอาชีีพที่่�มีีคุณ
ุ ภาพและมีีชื่่อ
� เสีียงให้้กัับ
วงการฟุุ ตบอลไทยมากกว่่า 200 คน ในระยะเวลา 10 ปีี
ที่่�ผ่่านมา นัับเป็็นโครงการที่่�สามารถสร้้างบุุคลากร
ที่่�มีีคุณ
ุ ภาพให้้กัับประเทศผ่่านกีีฬาฟุุ ตบอลได้้อย่่าง
มีีประสิิทธิิภาพ และจะยัังคงดำำ�เนิินการต่่อไปอย่่าง
มีีพััฒนาการและมีีแบบแผน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

กอล์์ฟ
กอล์ฟคือหนึ่งในกีฬาสำ�คัญที่ไทยเบฟเล็งเห็นว่า จะทำ�ให้เกิดการพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคมไทย ด้วยกอล์ฟเป็นกีฬาที่ต้อง
ใช้สมาธิควบคุมจิตใจและความชำ�นาญ จากการดำ�เนินงานมานานกว่า 10 ปี กับ 3 โครงการสำ�คัญ ที่มีระบบการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน
ที่ชัดเจน
โครงการ

แนวทาง / เป้าหมาย

ความสำ �เร็จ / อุปสรรค / การแก้ไข ในปี 2564

1

Chang Thailand Junior
Golf Circuit

การแข่งขน
ั กอล์ฟในระดับเยาวชนรุน
่ อายุตา่ ง ๆ
เพื่อสร้างประสบการณ์และรากฐานที่แข็งแรง

มีนก
ั กอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขน
ั 1,000 คนต่อปี
ซึง่ มีแนวโน้มมากขึน
้ ทุกปี (เฉพาะในปี 2564
ไม่มีการแข่งขันเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

2

Chang Thailand Junior
Golf Clinic

การอบรมเทคนิคการเล่นกอล์ฟให้กับเยาวชน
ที่ได้รบ
ั การคัดเลือกจาก Golf Circuit โดย
โปรกอล์ฟระดับโลก

โครงการที่มีประสิทธิภาพ จนได้รบ
ั การยอมรับ
จากนักกอล์ฟที่เข้าร่วมโครงการ (ในปี 2564
ไม่มีการจัด เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19)

3

ThaiTalent Golfers

การคััดเลืือกนัักกอล์์ฟจาก Circuit / Clinic ที่่�
มีีฝีีมืือดีีเข้้าโครงการ เพื่่�อส่่งเสริิมและพััฒนา
ให้้เป็็นนัักกอล์์ฟอาชีีพในระดัับโลก

25 นักกีฬากอล์ฟที่อยูใ่ นโครงการ ได้รบ
ั
ความสำ�เร็จในการเทิรน
์ โปรเป็นนักกอล์ฟ
อาชีพทั้งหมด และเป็นนักกอล์ฟในระดับ
Asian Tour 3 คน และในระดับ Top ของ
ประเทศ 10 คน

นัักกีีฬากอล์์ฟ โครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้้นท์์
(ThaiTalent Golfers)
กีฬากอล์ฟเป็นหนึ่งในกีฬาอาชีพที่มีนักกอล์ฟไทยได้สร้าง
ชื่อเสียงในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ไทยเบฟโดยเครื่องดื่มตราช้าง
ได้เล็งเห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทยที่มีศักยภาพพอที่จะ
ก้าวไปสู่ระดับโลกได้ หากได้รบ
ั การส่งเสริมอย่างจริงจัง จึงเกิด
โครงการเพื่อการพัฒนาขึ้นมากมาย จนเกิดนักกีฬากอล์ฟอาชีพ
ไทยเบฟ-ไทยทาเลนท์ ซึ่งเป็นนักกีฬากอล์ฟฝีมือดีในระดับเยาวชน
ที่ได้รบ
ั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ThaiTalent Golfers
ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มีนักกอล์ฟในสังกัด
25 คน ที่ได้ให้การสนันสนุนทั้งการฝึกซ้อมและการเข้าแข่งขัน
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ โดยมีปรัชญาหลักในการ
สร้างนักกอล์ฟ 3 ประการ คือ “เก่ง .. ดี .. ฮีโร่” ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์
ความสำ�เร็จถึง 60% จากจำ�นวนนักกอล์ฟ 25 คน โดยนักกอล์ฟ
3 คน ได้พัฒนาจนเป็นนักกอล์ฟอาชีพในระดับ Asian Tour และ
อีก 10 คน เป็นนักกอล์ฟในระดับ Top ของไทย

ฟิิกเกอร์์สเก็็ตและสปีีดสเก็็ตติ้้�ง
(Figure Skate & Speed Skating)
ก้าวสู่ปท
ี ี่ 9 กับการสนับสนุนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต กีฬาสากล
ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย ที่มีทั้งความยากและความงดงาม
จนได้รบ
ั ความนิยมมากขึ้นเป็นลำ�ดับในกลุ่มเยาวชนไทย
จากจำ�นวนผู้เข้ารับการฝึกฝนและร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
อีกทั้งเหล่านักกีฬายังมีผลงานยอดเยี่ยมทั้งในระดับอาเซียน
เอเชีย และระดับโลก ซึง่ เป็นความสำ�เร็จอย่างเหนือความคาดหมาย
ที่ไทยเบฟมุ่งหวังที่จะให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรของวงการกีฬาประเภทนี้
สู่ความสำ�เร็จในระดับสากล
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บาสเกตบอล (Basketball)

ไทยเบฟกัับการสนัับสนุุนกีีฬาบาสเกตบอลของไทยเป็็นปีีที่่� 9 ด้้วยความท้้าทายภายใต้้สถานการณ์์ด้้านสาธารณสุุขในรอบปีีที่่�ผ่่านมา
ซึ่่�งทีีมบาสเกตบอลและนัักกีีฬายัังคงสร้้างผลงานการแข่่งขัันในระดัับแชมป์์ของประเทศหลายรายการ รวมถึึงได้้รัับความสนใจจาก
สโมสรบาสเกตบอลลีีกต่่างประเทศ ในการดึึงนัักกีีฬาไทยเข้้าร่่วมทีีม ไทยเบฟกัับการส่่งเสริิมกีีฬาบาสเกตบอลยัังคงดำำ�เนิินการต่่อไป
อย่่างมีีแบบแผน เพื่่�อพััฒนานัักกีีฬาให้้มีีความแข็็งแกร่่ง แม่่นยำำ� และมีีการเคลื่่�อนไหวร่่างกายที่่�รวดเร็็ว ก้้าวสู่่�การเป็็นนัักบาสเกตบอล
ในระดัับสากลต่่อไป

ความมุง
่ มัน
่ และความสำ�เร็จ
ความสำำ�เร็็จของโครงการกีีฬาต่่าง ๆ ที่่�ไทยเบฟได้้ดำำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยนโยบายที่่�ได้้กำำ�หนดไว้้อย่่างชััดเจน ภายใต้้สถานการณ์์
และอุุปสรรคต่่าง ๆ ซึ่่�งประสิิทธิิผลก็็ยัังคงปรากฏให้้เห็็นอย่่างต่่อเนื่่�องในแต่่ละปีีของการดำำ�เนิินงาน เพื่่�อเป้้าหมายของการมีีส่่วนร่่วมในการ
พััฒนาอย่่างยั่่ง
� ยืืนให้้กัับวงการกีีฬา

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการกีฬาของไทยเบฟ
Youth football
• ThaiBev Football
Academy
• Chang Mobile Football
Clinic
• Chang Football
Community

แนวทาง / เป้าหมาย
กีฬาฟุ ตบอลเพื่อเยาวชนทุกโครงการจะยังคง
ดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงแนวทาง
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอยูเ่ สมอ ทั้งยง
ั
ได้ปรับปรุงการดำ�เนินงานให้สอดคล้องกับการ
สาธารณสุข ตลอดระยะเวลาของสถานการณ์
โควิด-19 ในปัจจุบัน

ความสำ �เร็จ / อุปสรรค / การแก้ไข ปี 2564
ก่อนสถานการณ์โควิด-19 โครงการฟุ ตบอล
เพื่อเยาวชนของไทยเบฟประสบความสำ�เร็จอย่าง
น่าภูมิใจ
70% ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่าง
สม่ำ�เสมอ จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
มีทักษะในการเล่นฟุ ตบอลที่ถูกต้อง
และมีเทคนิคที่ดีสามารถต่อยอดไปสู่ความสำ�เร็จ
ใกล้ชดค
ิ รอบครัว ซึ่งเป็นประโยชน์ข้น
ั พื้นฐาน
ของสังคมไทย
จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำ�ให้ต้องหยุด
ดำ�เนินงานเป็นช่วง ๆ จึงเป็นช่วงที่ต้องมีการ
ปรับแผนงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน
้
ภายใต้ข้อจำ�กัดต่าง ๆ เช่น งบประมาณ
ประสิทธิภาพของบุคลากร แสวงหาความร่วมมือ
จากพันธมิตร และความร่วมมือจากจิตอาสา
(ผู้ปกครอง ครู-อาจารย์ ผู้นำ�ท้องถิ่น)
ซึ่งทีมงานสามารถพัฒนาวิธก
ี ารและแสวงหา
ความร่วมมือ จนลุล่วงไปด้วยดี เป็นการสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับทีมงานอีกด้วย

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

โครงการกีฬาของไทยเบฟ

แนวทาง / เป้าหมาย
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Chang Junior
•	Chang Junior Football
Team
• Chang Soccer School
• "โครงการช้างเผือก”
รร.อัสสัมชัญธนบุร ี

โครงการต่อยอดเพื่อสร้างความสำ�เร็จสู่การเป็น
นักกีฬาอาชีพถือเป็นเป้าหมายสำ�คัญที่ไทยเบฟ
จะผลก
ั ดันและปรบ
ั ปรุงมาตรฐานและประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินงาน เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
สำ�หรับวงการฟุ ตบอลไทยให้ปรากฏเป็นจริง

30% ของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละปี
สามารถพัฒนาสู่การเป็นนักฟุ ตบอลอาชีพใน
สโมสรฟุ ตบอลระดับต่าง ๆ

โครงการเพื่อการสนับสนุนกีฬา
ฟุ ตบอลในระดับอาชีพ
• สมาคมกีฬาฟุ ตบอลแห่ง
	ประเทศไทยฯ
• สโมสรฟุ ตบอลอาชีพ
•	การแข่งขันฟุ ตบอลอาชีพ
2 รายการ

ฟุ ตบอลอาชีพยังคงเป็นเป้าหมายที่ไทยเบฟ
สนับสนุนและให้ความสำ�คัญอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเป็นเส้นทางให้กับเยาวชนก้าวสู่การเป็น
นักฟุ ตบอลอาชีพของวงการฟุ ตบอลไทย

ในช่่วง 10 ปีี ที่่ผ่
� า่ นมา วงการฟุุ ตบอลอาชีีพ
ของไทยมีีความเข้้มแข็็งและมีีมููลค่่าสููงที่่�สุด
ุ ใน
เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ (ข้้อมููลจาก AFC และ
การประเมิินจากผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุนทุุกตราสิินค้้า
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับวงการฟุุ ตบอลของอาเซีียน)

โครงการกฬ
ี าฟิกเกอร์สเก็ตและ
สปีดสเก็ตต้ิง (กีฬาฤดูหนาว)
•	สนับสนุนสมาคมกีฬา
ฟิกเกอร์สเก็ตและ
สปีดสเก็ตต้ิง

สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับสมาคม
รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรูส
้ ู่
สาธารณชน เพื่อการเติบโตและความสำ�เร็จของ
กีฬาฟิกเกอร์สเก็ตฯ ของไทย ซึ่งไทยเบฟเป็น
เพียงองค์กรเดียวที่สนับสนุนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต

อีก 20% ใช้ความรู้ ความสามารถต่อยอดสู่การ
เป็นบุคลากรในวงการฟุ ตบอล เช่น ผู้ฝึกสอน
ผู้จัดการแข่งขัน ผู้ตัดสิน ผู้สื่อข่าวกีฬา
นักธุรกิจด้านกีฬา ฯลฯ ในปัจจุบันถือว่า
ภาพลักษณ์ของไทยเบฟและเครื่องดื่มตราช้าง
คือผู้นำ�ในวงการฟุ ตบอล

สิ่่�งสำำ�คััญที่่�ไทยเบฟได้้รัับคืือ ภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
ขององค์์กร ที่่�ไม่่เคยทอดทิ้้�งวงการฟุุ ตบอลไทย
“เพราะไม่่ใช่่แค่่เพีียงฟุุ ตบอลไทย แต่่เพื่่�อคนไทย
ทั้้�งชาติิ” ตลอดเส้้นทางที่่�ผ่่านมามีีการปรัับปรุุง
พััฒนาการทำำ�งานของทีีมงานให้้เข้้มข้้น เข้้าถึึง
ข้้อมููลอย่่างแท้้จริิง สร้้างบุุคลากรที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
ในการดำำ�เนิินงานและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีี
กัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในวงการฟุุ ตบอลไทย
เพื่่�อประโยชน์์ในการดำำ�เนิินงานด้้านต่่าง ๆ
ของไทยเบฟ
การริเริม
่ เข้าไปสนับสนุนกีฬาฟิกเกอร์สเก็ตฯ
ของไทยเบฟ ในระยะเวลา 6 ปี ทำ�ให้เกิด
ความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิง
่ ขึ้นทำ�ให้
สมาคมฯ เกิดความพร้อมและเข้มแข็ง เช่น
สถานที่ฝึกซ้อม คุณภาพของโค้ช ปริมาณ
การเข้าร่วมการแข่งขน
ั ในระดับต่าง ๆ เพิมม
้
่ ากขึน
ทำ�ให้มีจำ�นวนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมในกีฬา
ฟิกเกอร์สเก็ตเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน มีระบบ
พัฒนานักกีฬาตามมาตรฐานสากล
จนสร้างความสำ�เร็จในกีฬาซีเกมส์ 2 ปีซอ
้ น
(2017 / 2019) กับรางวัล 2 เหรียญทอง และ
ยังได้สิทธิไ์ ปแข่งขันกีฬาโอลิมปก
ิ ฤดูหนาว
ปี 2021 อย่างน่าภาคภูมิใจ

180

การพัฒนาด้านกีฬา

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการกีฬาของไทยเบฟ

แนวทาง / เป้าหมาย
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โครงการกีฬาบาสเกตบอล

สนัับสนุุนทีีมสโมสรบาสเกตบอลอาชีีพ “ไฮเทค”
ที่่�มีีผลงานอัับดัับที่่� 1 ของบาสเกตบอลอาชีีพของ
ไทย และในระดัับเอเชีีย ทั้้�งยัังร่่วมมืือกัับสโมสร
ไฮเทคในการเปิิดการฝึึกอบรมบาสเกตบอล
ขั้้�นพื้้�นฐานให้้กัับเยาวชนเป็็นประจำำ�ทุก
ุ ปีี

10 ปี ในการร่วมสนับสนุนกีฬาบาสเกตบอล
ได้เกิดผลสำ�เร็จกับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับ
ประเทศและเอเชียที่สโมสรได้รบ
ั อย่างต่อเนื่อง
เสมอมา ถือเป็นสโมสรบาสเกตบอลอาชีพ
ชั้นแนวหน้าของไทยที่มีบุคคลทั่วไปรูจ้ ก
ั และ
ชื่นชม ทั้งยังสร้างความร่วมมือในการฝึกอบรม
ให้ความรูใ้ นการเล่นบาสเกตบอลให้กับเยาวชน
ซึ่งได้รบ
ั ความสนใจอย่างต่อเนื่องทุกปี โดย
แต่ละปีมีเยาวชนเข้ารับการฝึกกว่า 600 คน
เต็มกำ�ลังประสิทธิภาพของผู้ฝึกสอนและ
นักบาสเกตบอลอาชีพของไฮเทค ที่ได้เข้าร่วมใน
การฝึกอบรมทุกครัง้ เป็นการสร้างสีสันและเป็น
แรงบันดาลใจแก่เยาวชน เพื่อร่วมกันสร้างให้
กีฬาบาสเกตบอลไทยแข็งแกร่งและกลับมาได้รบ
ั
ความนิยมในวงกว้างดังเช่นในอดีตที่ผ่านมา

โครงการพัฒนากีฬากอล์ฟ
เพื่อเยาวชน
• Chang Thailand Junior
Golf Circuit
• Chang Thailand Junior
Golf Clinic

ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินโครงการ เพื่อเป้าหมาย
ในการสร้างและพัฒนาเยาวชนสู่การเป็น
นักกอล์ฟอาชีพในระดับสากล

ปี 2564 ไม่มีการจัดการแข่งขันและการเปิด
คลินิกกอล์ฟ เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

• ThaiTalent Golfers

คัดเลือกนักกีฬากอล์ฟเยาวชนเข้าสังกัด
ThaiBev ThaiTalent Golfers เพื่อสนับสนุน
การฝึกซ้อมและเข้าแข่งขันในรายการต่าง ๆ

25 คน ของนักกอล์ฟในสังกัด ได้พัฒนาจนไปสู่
การเป็นนักกอล์ฟระดับ Asian Tour 3 คน เป็น
นักกอล์ฟระดับ Top ของไทย 10 คน ซึ่งถือเป็น
เปอร์เซ็นต์ความสำ�เร็จถึง 60%

โครงการกีฬาวอลเลย์บอล
• Volleyball Clinic:
Your Way
• estCola U16
Championship
• สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลฯ

35 ปี ของความร่วมมือในการพัฒนากีฬา
วอลเลย์บอล ทำ�ให้ก้าวขึ้นมาอยูใ่ นระดับนานาชาติ
และจะยังคงสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อไป
เพื่อสร้างนักกีฬารุน
่ ใหม่หมน
ุ เวียนสับเปลี่ยน
เพื่อความยัง
่ ยืนของวงการกีฬาวอลเลย์บอลไทย

50% ของนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน ได้พัฒนา
ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ และอีก 10%
เข้าสู่วงการวอลเลย์บอลในหน้าที่ต่าง ๆ เช่น
โค้ช เจ้าหน้าที่ในระดับประเทศและต่างประเทศ
โดยผลงานวอลเลย์บอลหญิงของไทยอยูใ่ น
อันดับที่ 14 ของโลก

โครงการกีฬาเทนนิส

เป็นการดำ�เนินงานเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนา
ให้เกิดความสอดคล้องทั้งในระดับเยาวชน –
มหาวิทยาลัย – อาชีพ

30% ของเยาวชนในระดับต่าง ๆ ที่เข้าร่วม
โครงการ จะมีเส้นทางสู่การเป็นนักกีฬาเทนนิส
อาชีพ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

โครงการกีฬาของไทยเบฟ

แนวทาง / เป้าหมาย
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โครงการนักพากย์เรือยาว
รุน
่ จิว๋

จากการเป็นผู้รเิ ริม
่ โครงการฯ ด้วยต้องการ
อนุรก
ั ษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ และ
จะยังสนับสนุนและสร้างนักพากย์เรือยาวรุน
่ จิว๋
จากรุน
่ สู่รน
ุ่ ต่อไป

ปี 2563 - 2564 ไม่มีการจัดโครงการ ด้วยปัญหา
น้ำ�ท่วม และโควิด-19 แต่ถึงอย่างไรเยาวชนที่ผ่าน
โครงการยังคงฝึกฝนและสั่งสมประสบการณ์
เพื่อการเป็นนักพากย์เรือยาวอาชีพ

การสร้างทีมงานและบุคลากร
ที่มีคุณภาพ

การดำ�เนินงานด้านพัฒนากีฬาทุกโครงการยังมี
เป้าหมายเพื่อการสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง รูจ้ ริง
ทำ�จริง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกสถานการณ์

สร้างทีมงานที่แข็งแกร่งจำ�นวน 38 คน
เพื่อดำ�เนินงานใน 11 ประเภทกีฬา (85 โครงการ)
โดยทีมงานจะทำ�หน้าที่ในด้านการประสานงาน
การจัดกิจกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการ
ทั้งระบบ

สร้างความร่วมมือกับเครือข่าย
พันธมิตร

เครือข่ายและพันธมิตรด้านกีฬาเป็นเป้าหมาย
สำ�คัญในการดำ�เนินโครงการด้านกีฬาทั้งหมด
ให้ประสบความสำ�เร็จ และต่อยอดไปสู่การแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ขององค์กร

5 พื้้�นที่่�ในภููมิิภาคต่่าง ๆ ที่่�ให้้ความร่่วมมืือ
ในการช่่วยแก้้ไขปััญหาต่่าง ๆ ขององค์์กร
นอกเหนืือจากเรื่่อ
� งกีีฬา
บุุคลากรในวงการกีีฬากว่่า 100 คน ที่่�มีี
ความสำำ�คััญในการให้้ความร่่วมมืือแก้้ไขปััญหา
ให้้ข้้อมููล และให้้ความร่่วมมืือในการดำำ�เนิินงาน
200 หน่่วยงาน ที่่�ให้้ความร่่วมมืือในการ
ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ซึ่่�งจำำ�นวน
เครืือข่่ายความร่่วมมืือในเรื่่อ
� งต่่าง ๆ ยัังคงมีี
ให้้อย่่างต่่อเนื่่�อง แม้้ในสถานการณ์์โควิิด-19
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แบ่งปันคุณค่า
สมพร ใช้้บางยาง
อดีีตรองปลััดกระทรวงมหาดไทย ปััจจุุบัันดำำ�รงตำำ�แหน่่งนายกสมาคมกีีฬาวอลเลย์์บอลแห่่ง
ประเทศไทย เป็็นสมััยที่่� 5 โดยได้้รัับการยอมรัับจากมวลสโมสรสมาชิิก นัักกีีฬา ผู้้�ฝึึกสอน ผู้้�ตััดสิิน
และผู้้�เกี่่�ยวข้้องในวงการ ว่่าเป็็นบุุคคลที่่�ทุ่่�มเทให้้กัับวงการกีีฬาไทย โดยเฉพาะกีีฬาวอลเลย์์บอลไทย
อย่่างแท้้จริิง

คุุณสมพร ใช้้บางยาง เข้้ามาสู่่�วงการกีีฬาวอลเลย์์บอลของไทยด้้วยความรััก และเห็็นความสำำ�คััญของกีีฬา โดยได้้ร่วมทำ
่
�ำ งานในสมาคมฯ
มาตั้้�งแต่่ยุค
ุ แห่่งการเปลี่่ย
� นแปลงนานกว่่า 30 ปีี
"เมื่่อ
� ครั้้�งกีีฬาวอลเลย์์บอลยัังไม่่เป็็นที่่�รู้้�จััก ยัังไม่่ได้้รัับความนิิยมเหมืือนในปััจจุุบััน จึึงทำำ�ให้้ไม่่มีีผู้้ส
� นัับสนุุน ไทยเบฟได้้เข้้ามาเป็็นเพื่่�อนกัับ
เรา ร่่วมต่่อสู้้�กัันมาตั้้�งแต่่ยุค
ุ ของการเปลี่่ย
� นแปลง จนถึึงปััจจุุบัันนี้้� นานกว่่า 30 ปีี ที่่�สามารถพููดได้้อย่่างเต็็มปาก และด้้วยความภาคภููมิิใจว่่า
ไทยเบฟเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�ทำ�ำ ให้้วงการวอลเลย์์บอลไทยพััฒนามาได้้จนถึึงทุุกวัันนี้้�"
กัับความคาดหวัังในอนาคตของวงการวอลเลย์์บอลไทย คุุณสมพรกล่่าวว่่า

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

"ไม่่เพีียงแค่่กีีฬาวอลเลย์์บอลเท่่านั้้�น แต่่อยากเห็็นกีีฬาทุุกประเภทได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของการสร้้างโอกาสในการพััฒนาเยาวชนทั่่วป
� ระเทศ
ให้้ได้้รัับความสำำ�เร็็จในการเล่่นกีีฬา การศึึกษา ไปสู่่�การมีีอาชีีพที่่�มั่น
่� คง ... และยัังหวัังว่่าเยาวชนจะได้้เรีียนรู้้ถึ
� ึงคำำ�ว่่า 'กีีฬา' ที่่�สอนให้้คน
มีีน้ำำ�ใจ รู้้แ
� พ้้ รู้้�ชนะ รู้้อ
� ภััย เรีียนรู้้�ที่่�จะอยู่่�ร่่วมกัันเป็็นทีีมด้้วยความรััก ความสามััคคีี เป็็นน้ำำ�หนึ่่�งใจเดีียวกััน เพื่่�อก้้าวเดิินไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
และนำำ�พาวงการวอลเลย์์บอลของไทยให้้ก้้าวหน้้ายิ่่ง
� ขึ้้�นต่่อไป"

รัังสรรค์์ วิิวัฒ
ั น์์ชัย
ั โชค “โค้้ชอ้น
้ ”
อดีีตนัักฟุุ ตบอลทีีมชาติิและนัักฟุุ ตบอลอาชีีพหลายสโมสรในไทยลีีก มีีบุุคลิิกเป็็นผู้้�นำำ�ชััดเจน
สมตำำ�แหน่่งกััปตัันทีีมฟุุ ตบอล จนได้้รัับคำำ�กล่่าวขานว่่าเป็็น The Smart Guy กัับการเดิินทางบน
เส้้นทางนัักเตะที่่�แข็็งแกร่่งกว่่า 20 ปีี และความสำำ�เร็็จในอาชีีพนัักฟุุ ตบอลผู้้�คว้า้ แชมป์์ไทยลีีก 5 สมััย
จนถููกเรีียกว่่า “มิิสเตอร์์ไทยลีีก” สู่่�การเป็็นโค้้ชอาชีีพในฟุุ ตบอลไทยลีีกอย่่างมีีจัังหวะก้้าวที่่�มั่�่นคง

รัังสรรค์์ หรืือโค้้ชอ้น
้ หััวหน้้าผู้้�ฝึก
ึ สอนทีีมฟุุ ตบอลโปลิิศ เทโรในปััจจุุบััน เป็็นชายหนุ่่�มที่่�ใช้้ชีีวิต
ิ อยู่่�ในวงการฟุุ ตบอลมานานตั้้�งแต่่เด็็กจนถึึง
ปััจจุุบัันในวััย 42 ปีี ซึ่่�งเขาได้้กล่่าวว่่า “ฟุุ ตบอลเป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิิตผมไปแล้้ว ... เพราะในวัันที่่�ก้้าวเข้้ามาเป็็นนัักฟุุ ตบอล สิ่่�งที่่ผม
� ได้้รัับคืือ
การศึึกษา การเรีียนรู้้� ประสบการณ์์ซึ่่ง
� หาจากที่่�ไหนไม่่ได้้ และยัังได้้มีีอาชีีพที่่�ผมรััก ผมได้้เรีียนรู้้ใ� นการอยู่่�ร่่วมกัับคนอื่่น
� เรีียนรู้้ใ� นการเป็็น
ผู้้�นำ�ำ และมีีมุุมมองที่่�กว้้างและไกลขึ้้�น
กัับอาชีีพโค้้ชที่ผม
่� ได้้รัับโอกาสจากทีีมและผู้้บ
� ริิหาร ซึ่่�งความรัับผิิดชอบในหน้้าที่่�และเทคนิิคเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ แต่่สิ่่�งที่่สำ
� ำ�คััญยิ่่ง
� กว่่าคืือ
การทำำ�ให้้ทุก
ุ คนทุ่่�มเทให้้กัับทีีม และรู้้�สึึกอยู่่�เสมอว่่าทีีมคืือบ้้าน ที่่�ต้้องพยายามอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อปกป้้องบ้้าน ปกป้้องครอบครััวของเราไว้้
นี่่คืื
� อการบริิหารของผมที่่�จะยัังคงเป็็นเช่่นนี้้�ต่่อไป
น้ำำ�ใจนัักกีีฬา ... เป็็นสิ่่�งที่่�ผมเรีียนรู้้�มาตลอดตั้้�งแต่่เป็็นนัักฟุุ ตบอล เพราะนอกจากทำำ�ให้้เกมการแข่่งขัันน่่าดููแล้้ว ยัังทำำ�ให้้ผู้�ชม
้ ได้้รัับรู้้ถึ
� ึง
ความยุุติิธรรม จรรยาบรรณ และการแสดงสปิิริต
ิ ของนัักกีีฬา เป็็นการส่่งต่่อความมีีน้ำำ�ใจนัักกีีฬาไปสู่่�ผู้้�ร่วมทีีม
่
ผู้้�ร่วม
่ แข่่งขัันคนอื่่น
� ๆ
ทำำ�ให้้บรรยากาศสนุุกขึ้้�น ไม่่ว่า่ ผลของการแข่่งขัันจะเป็็นอย่่างไร
กัับการสนัับสนุุนของไทยเบฟที่่มีี
� ให้้กัับสโมสรและกีีฬาทุุกประเภท และการที่่ผม
� ได้้มีีโอกาสร่่วมงานด้้วยในหลายโครงการ มัันเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญ
สำำ�หรัับการพััฒนากีีฬาของบ้้านเรา ที่่ผม
� ขอเป็็นตััวแทนขอบคุุณ และหวัังว่่าไทยเบฟจะยัังคงเดิินเคีียงข้้างวงการกีีฬาของไทยตลอดไป"
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
ผลกระทบต่่อวงการกีีฬาจากสถานการณ์์โควิิด-19 ในช่่วง 2 ปีี
ที่่�ผ่่านมา ตั้้�งแต่่ปีี 2563 จนถึึง 2564 ทั้้�งต่่อวงการกีีฬาอาชีีพและ
กิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับกีีฬา ที่่�ต้้องพบกัับความท้้าทาย
ทั้้�งถููกยกเลิิก ถููกเลื่่�อนการแข่่งขััน รวมถึึงการปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบ
การจััดการแข่่งขััน ฯลฯ กัับวิิถีี New Normal ที่่�เกิิดขึ้้�น รููปแบบ
“Train at Home” จึึงเป็็นวิิถีีของวงการกีีฬาที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงต้้น
สำำ�หรัับการฝึึกซ้้อมของนัักกีีฬา เพื่่�อสร้้างสมรรถภาพร่่างกายให้้
พร้้อมสำำ�หรัับการแข่่งขััน ซึ่่�งต่่อมาได้้ถููกปรัับเปลี่่ย
� นเป็็นการฝึึกซ้้อม
กัับทีีมในแบบปิิด ภายใต้้มาตรการดููแลสุุขภาพอนามััยอย่่าง
เข้้มงวดตามกฎระเบีียบของ ศบค. อีีกทั้้�งช่่องทางการสื่่�อสารใน
ปััจจุุบัันที่่�เปลี่่�ยนแปลงอย่่างสิ้้�นเชิิง ทำำ�ให้้รููปแบบในการดำำ�เนิินงาน
และประชาสััมพัันธ์์ได้้เปลี่่�ยนแปลงไป จากความร่่วมมืือที่่�ไทยเบฟ
และพัันธมิิตรกีีฬามีีให้้ต่่อกััน ดัังเช่่น
1.

การเผยแพร่่ข้้อมููลในวงการกีีฬาสาขาต่่าง ๆ รวมถึึงความ
เคลื่่�อนไหวของนัักกีีฬา ผ่่านสื่่�อออนไลน์์ทั้้�งในรููปแบบของ
การเชื่่อ
� มต่่อข้้อมููลจากพัันธมิิตร และการผลิิตรายการต่่าง ๆ
โดย ThaiTalent Facebook เพื่่�อให้้เกิิดการรัับรู้้ใ� นวงกว้้าง
	ที่่�เป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ หลากหลาย รวดเร็็ว ชััดเจน

	ซึ่่�งนอกจากจะได้้รัับความรู้้แ
� ล้้ว ยัังสร้้างความสนุุกสนาน
	ผ่่านกิิจกรรมและการพููดคุุยในรายการ “ถามปุ๊๊�บ ตอบปั๊๊�บ”
และ ThaiTalent Talk ทาง ThaiTalent Facebook ที่่�มีีอยู่่�
อย่่างสม่ำำ�เสมอ
2. การจััดกิิจกรรมกีีฬารวมถึึงการจััดการแข่่งขัันในระบบปิิด
ระบบจำำ�กััดการเข้้าชม ตามมาตรการสาธารณสุุขของรััฐบาล
เป็็นรููปแบบ New Normal ที่่�เปลี่่�ยนไปอย่่างชััดเจนและ
	ทัันต่่อสถานการณ์์ มีีการเพิ่่�มมาตรการรัักษาสุุขอนามััย
ในพื้้�นที่่�จััดกิิจกรรมกีีฬา เช่่น การตรวจวััดอุุณหภููมิิ
การตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 แบบ ATK ฯลฯ
3. การให้้ความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรในวงการกีีฬา ในการเข้้ารัับ
การตรวจหาเชื้้�อโควิิด-19 ณ ศููนย์์ตรวจโควิิด อย่่างต่่อเนื่่�อง
เหล่่านี้้�คืือความร่่วมมืือระหว่่างไทยเบฟและพัันธมิิตรในวงการกีีฬา
ที่่�มีีต่่อกัันด้้วยดีีเสมอมา เพื่่�อสร้้างเส้้นทางแห่่งโอกาสใน
การพััฒนากีีฬาของชาติิร่วมกัั
่
น

ความสำำ�เร็็จของโครงการ
เยาวชนได้รบ
ั โอกาส
เข้าร่วมมากขึ้น

5 % ต่อปี

การกระจายโอกาสสู่่�เยาวชน
โครงการสนัับสนุุน
• ThaiBev Football Academy
• Chang Mobile Football Unit
• Chang Junior Team
• Chang Air Force Youth Tournament
• Chang Junior Golf Clinic

เยาวชนพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
มากขึ้น

5 % ต่อปี

การพััฒนาสู่่�นัักกีีฬาอาชีีพ
โครงการสนัับสนุุน
• Chang Soccer School
• Assumption Thonburi Football Academy
• ThaiTalent Golfers
• Figure Skate
• Volleyball
• Tennis

พัันธกิิจที่่�เข้้มแข็็ง
เครือข่ายช่วยพัฒนาสั งคม
และเครือข่ายกีฬาที่เข้มแข็ง

200 หน่วยงาน
6,000 บุคลากรสำ�คญ
ั
•	ช่่วยพััฒนาระบบอะคาเดมี่่�ท้้องถิ่่�นในประเทศไทย
•	นำำ�แนวคิิดหลัักการพััฒนาสัังคมด้้วยกีีฬาของบริิษััท
ไปต่่อยอดในสัังคม
•	เยาวชนที่่�มีีทัักษะความสามารถ มีีโอกาสพััฒนาไปสู่่�
นัักกีีฬาอาชีีพ

เครือข่ายช่วยแก้ปญ
ั หา
และต่อยอดธุรกิจอาชีพ

5 พืน้ ที่

100 บุคลากรสำ�คญ
ั
•	ช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการต่่อยอดการขายผลิิตภััณฑ์์
•	ช่่วยแก้้ปัญ
ั หาการเสีียโอกาสทางการขายผลิิตภััณฑ์์
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การพัฒนาด้านกีฬา

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ตัวชี้วด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน
เป้าหมาย 3: สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่ งเสริม
ความเป็นอยูท
่ ี่ดีสำ �หรับทุกคนในทุกช่วงวัย
ตั วชี้วัด จำ�นวนจังหวัด หรือพื้นที่ สำ�หรับการนำ�ผู้ฝึกสอนเข้าไป
ให้ความรู้ และจำ�นวนเยาวชนที่ เข้าร่วมกิ จกรรม
•	เป้าหมายของโครงการมีการวางแผนทจี่ ะกระจายการให้ความรู้
และฝึกสอนให้เยาวชนที่อยูใ่ นทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ได้มี
โอกาสเรียนรูว้ ธ
ิ ก
ี ารที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงสามารถ
ต่อยอดให้เยาวชนที่มีความสามารถได้พัฒนา และมีโอกาส
ในการสร้างอาชีพต่อไป
เป้าหมาย 8: ส่ งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยัง
่ ยืน การจ้างงานเต็มที่และมีผลิตภาพ และ
การมีงานที่มีคุณค่าสำ �หรับทุกคน
ตััวชี้้�วัด
ั สััดส่่ วนของกิิจกรรมที่่�ทางบริิษััทเข้้าไปมีีส่่ วนร่่วม โดย
แบ่่งสััดส่่วนจากจำำ�นวนกิิจกรรมที่่เ� ข้้าร่่วม จำำ�นวนบุุคลากรที่่เ� ข้้าร่่วม
และจำำ�นวนบุุคลากรที่่�สามารถเติิบโตเป็็นผู้้�ประกอบการ

•	เป้้าหมายของโครงการคืือการสนัับสนุุน และมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมที่่�สามารถพััฒนาบุุคลากรที่่�เข้้ามารัับการฝึึกอบรม
สามารถออกไปสร้้างอาชีีพ และเป็็นที่่�ยอมรัับในสาขาอาชีีพ
ตััวชี้้�วัด
ั สััดส่่วนของเยาวชนที่่อ
� ยู่่�ในพื้้�นที่่ด้
� อ
้ ยพััฒนา ที่่อ
� าจไม่่ได้้รัับ
โอกาสในการฝึึกอบรม
•	เป้้าหมายของโครงการคืือการฝึึกอบรม และฝึึกปฏิิ บััติิ ให้้กัั บ
เยาวชนทั่่�วประเทศ โดยเฉพาะเยาวชนที่่�อยู่่�ในพื้้� นที่่� ห่่างไกล
อาจจะไม่่ได้้รัับโอกาสให้้การศึึ กษาหาความรู้้อ
� ย่่างถููกวิิธีี
เพื่่� อให้้เยาวชนเหล่่านั้้�นมีีโอกาสที่่�จะพัั ฒนาตนเอง
จนสามารถสร้้างรายได้้จากโอกาสที่่�บริิษัั ทมอบให้้
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ก้าวสู่ปี 2568
การกระจาย
โอกาส

2564

2568

•	เนื่่�องในสถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้
การจััดกิิจกรรมไม่่สามารถจััดได้้ตามปกติิ

การพัั ฒนาเยาวชน
สู่่�นัักกีีฬาอาชีีพ

ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้เยาวชน
ได้ฝึกทักษะฟุ ตบอลจากโครงการ

76 จัังหวััด

2565 - 2568

2564
ประเภทกีีฬา

เข้้าร่่วมโครงการ

กีฬาฟุ ตบอล

15,000

ระดัับอาชีีพ
(คน/ปีี)
30

กีฬากอล์ฟ

100

-

การสร้้าง
ความเป็็นเลิิศสู่่�
บุุคคลต้้นแบบ

เป้าหมายพัฒนานักกีฬาเยาวชน
สู่นักกีฬาอาชีพ

5 % ต่่อปีี
2565 - 2568

2564
สนับสนุนและสร้างความเป็นบุคคลต้นแบบ
ในวงการกีฬา

25 คน

เป้าหมายในการสนับสนุนและ
สร้างความเป็นบุคคลต้นแบบ
ในวงการกีฬามากขึ้น

5 % ต่่อปีี

2564

การเพิ่่�มเครืือข่่าย

หน่่วยงานภาครััฐและเอกชนกว่่า

200 หน่่วยงาน

บุุคลากรที่่�สำำ�คััญในวงการกีีฬา
กว่่า

6,000 คน

2565 - 2568
เพิ่่�มเครืือข่่ายที่่�เข้้มแข็็ง 10%
หน่่วยงานรััฐและเอกชนกว่่า

250 หน่่วยงาน

บุุคลากรที่่�สำำ�คััญในวงการกีีฬา
กว่่า

9,000 คน

การอนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปะ
และวััฒนธรรมของชาติิ
การอนุุรัก
ั ษ์์มรดกทางศิิลปวััฒนธรรมและประเพณีีอันดี
ั ง
ี ามของไทย
ถืือเป็็นวาระสำำ�คััญของชาติิ บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) เล็็งเห็็น
ความสำำ�คััญของการสืืบสาน รัักษา และต่่อยอดมรดกอัันทรงคุุณค่า่ ทาง
ศิิลปวััฒนธรรมของชาติิไทยนี้้�ให้้ยังั คงความดีีงามอย่่างยั่่ง� ยืืนและน่่าภาคภููมิใิ จ
สำำ�หรัับคนไทยทุุกคนสืืบต่่อไป

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

2564 ภารกิจสำ �คัญ
การสืื บสานศิิลปวััฒนธรรม ประเพณีีอันดี
ั ีงามของประเทศ เพื่่� อนำำ�ไปสู่่�การเผยแพร่่ ถ่่ายทอด ศึึกษาเรีียนรู้้� โดยยัังดำำ�รงหััวใจสำำ �คััญ
และแก่่นแท้้ไว้้ ซึ่่�งมีีแผนงานการสนัับสนุุนหน่่วยงานและบุุคคลเพื่่�อสืืบสานศิิลปวััฒนธรรมไทยและสากล
การรัักษา อนุุรัก
ั ษ์์ศิิลปวััฒนธรรมอัันดีง
ี าม หรืืออััตลัก
ั ษณ์์นั้้น
ำ งุ รัักษาโบราณสถาน-วััตถุุ
� ๆ ให้้ดำ�ำ รงอยู่่�ตลอดไป โดยมีีแผนงานการทำำ�นุุบำ�รุ
ศิิลปวััตถุุ ศิิลปิินแห่่งชาติิ สาระทางประวััติิศาสตร์์ ขนบธรรมเนีียมประเพณีี เพื่่�อรัักษาให้้ชนรุ่่�นหลััง
การต่่อยอดองค์์ความรู้้�ด้้านศิิ ลปวััฒนธรรมแต่่ละแขนงของหน่่วยงานหรืือบุุคลากรด้้านศิิ ลปวััฒนธรรม ที่่� มีีความเชี่่�ยวชาญและ
ทัักษะเฉพาะ ให้้มีีโอกาสพัั ฒนาขีีดความสามารถเพิ่่� มขึ้้�น โดยมีีแผนงานสร้้าง หรืือสนัับสนุุนกิิจกรรมขึ้้�นใหม่่ หรืือร่่วมมืือกัับภาคีีต่่าง ๆ
เพื่่�อต่่อยอดศิิลปวััฒนธรรมด้้านต่่าง ๆ
แนวทางทั้้�ง 3 แนวทาง จะถููกขัับเคลื่่�อนผลัักดัันไปสู่่�เป้้าหมาย “นำำ�ความเป็็นไทยสู่่�สากล” และเพื่่�อ “สร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่าสู่่�สัังคมอย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน”
โดยวิิธีก
ี าร 4 ประการที่่�ใช้้ผสมผสานให้้สอดคล้้องกัับบริิบทของงานแต่่ละกลุ่่�มงานตามสภาพเหตุุปัจ
ั จััยทั้้�งภายในและภายนอกองค์์กร
ได้้แก่่ 1. การสร้้างสรรค์์โครงการ/กิิจกรรมใหม่่ (Innovation) 2. การสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของหน่่วยงานต่่าง ๆ (Sponsorship)
3. การร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์งานกัับพัันธมิิตร (Collaboration) 4. การบริิหารเครืือข่่ายด้้านศิิลปวััฒนธรรม (Partnership)
โดยแบ่่งกลุ่่�มงานเป็็น 4 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1. กลุ่่�มงานทััศนศิิลป์์ 2. กลุ่่�มงานดนตรีีและวรรณศิิลป์์ 3. กลุ่่�มงานวััฒนธรรมประเพณีี
4. กลุ่่�มงานพระพุุ ทธศาสนา

กลุ่่�มงานทััศนศิิลป์์

นิิทรรศการภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
ประจำำ�ปีี ๒๕๖๓ “ชีีวิต
ิ ยามอยู่่บ้
� า้ น”
จััดโดยสมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
กรุุงเทพมหานคร หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
และมููลนิิธิส่
ิ ่ งเสริิมการถ่่ายภาพ ด้้วยการสนัับสนุุนจากบริิษััท
ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) และหน่่วยงานเอกชนอื่่�น ๆ
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทรงเปิิด
นิิทรรศการภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ “ชีีวิต
ิ ยามอยู่่�บ้้าน Life@Home”
ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
เมื่่�อวัันที่่� 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

นิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
“รััตนแห่่งจุุฬาฯ”

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

นิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ “รััตนแห่่งจุุฬาฯ” จััดขึ้้�นเนื่่�องในโอกาส
ที่่�สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี ทรงเจริิญพระชนมายุุครบ 66 พรรษา
ในวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ. 2564 จััดแสดงตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 30 มีีนาคม ถึึง
5 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ชั้้�น G ศููนย์ก
์ ารค้้าสามย่่านมิิตรทาวน์์
ในการนี้้�ศูนย์
ู ก
์ ารค้้าสามย่่านมิิตรทาวน์์ร่ว่ มกัับคณะอัักษรศาสตร์์
ได้้รับ
ั พระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ จากสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรม
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี พระราชทาน
พระราชานุุญาตให้้จัด
ั นิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ เพื่่�อจััดแสดง
พระฉายาลัักษณ์์ที่่�หาชมได้้ยาก และของใช้้ส่่วนพระองค์์สมััยที่่�
ทรงเป็็นนิิสิิตคณะอัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย เช่่น
บััตรประจำำ�ตััวนิิสิิต ต้้นฉบัับวิิทยานิิพนธ์์ปริิญญาโท เมื่่�อครั้้�ง

พิิธีเี ปิิดนิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ “รััตนแห่่งจุุฬาฯ”
ณ สามย่่านมิิตรทาวน์์ เมื่่�อวัันที่่� 30 มีีนาคม พ.ศ. 2564

พระองค์์ทรงศึึกษาในภาควิิชาภาษาตะวัันออก วรรณกรรมที่่�
พระราชนิิพนธ์์ไว้้ในช่่วงที่่�ทรงศึึกษาอยู่่� และหลัังจากที่่�ทรงสำำ�เร็็จ
การศึึกษา รวมถึึงกิิจกรรมการออกร้้านโครงการส่่วนพระองค์์
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ
สยามบรมราชกุุมารีี โดยได้้รับ
ั การเอื้้�อเฟื้้� อข้้อมููลจากคณะ
อัักษรศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และการสนัับสนุุนจาก
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

เทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่:
Bangkok Art Biennale (BAB)
ไทยเบฟสนัับสนุุนงานเทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ “บางกอก
อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020” (Bangkok Art Biennale 2020) หรืือ
BAB 2020 กัับความยิ่่ง
� ใหญ่่ระดัับโลก ที่่�เนรมิิตกรุุงเทพฯ สู่่�เมืือง
แห่่งศิิลปวััฒนธรรมระดัับโลก ต่่อเนื่่�องตลอด 4 เดืือน ตั้้�งแต่่
วัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563 - 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564 ยกระดัับศิิลปิินไทย
ได้้สร้า้ งสรรค์์ผลงานศิิลปะร่่วมสมััยสู่่�สายตาระดัับโลก

งาน BAB Exclusive Invitation Night เมื่่�อวัันที่่� 27 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร

ผสานความร่่วมมืือครั้้�งสำำ�คััญจากภาครััฐ เอกชน และเครืือข่่าย
พัันธมิิตรทุุกภาคส่่วนที่่�กำำ�หนดจััดขึ้้�นทุก
ุ 2 ปีี ด้้วยการนำำ�ผลงาน
ศิิลปะกว่่า 200 ชิ้้น
� ำ�ทั่่�วโลก จาก 35 ประเทศ
� ของ 82 ศิิลปิินชั้้นนำ
รวม 5 ทวีีป มาจััดแสดงภายใต้้แนวคิิดหลัักสุุดท้้าทาย “Escape
Routes” หรืือ “ศิิลป์์สร้า้ ง ทางสุุข” ซึ่่�งได้้จัด
ั แสดงบน 11 สถานที่่�
สำำ�คััญของกรุุงเทพมหานคร ได้้แก่่ เดอะ ปาร์์ค BAB BOX
(ถนนวิิทยุุ) เดอะ พรีีลูด
ู โครงการวััน แบงค็็อก วััดพระเชตุุพนวิิมล
มัังคลารามราชวรมหาวิิหาร วััดอรุุณราชวรารามราชวรมหาวิิหาร
วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่ง

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

1

2
3
4
5

1. 	สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดํําเนิินมาทรงเปิิดงานบางกอก
อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020 ณ อาคาร The Parq
ในวัันที่่� 12 ตุุลาคม 2563
2.	สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จ
พระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี
เสด็็จพระราชดำำ�เนิินไปทอดพระเนตรงาน
บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020
3. 	คณะทููต ร่่วมชมงานบางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่
2020 ในวัันที่่� 19 ธัันวาคม 2564
4. 	กิิจกรรมอบรมเด็็ก BAB ที่่�ผ่า่ นการคััดเลืือก
ณ ห้้องออดิิทอเรีียม อาคารไทยเบฟ ควอเตอร์์
ในวัันที่่� 26 กัันยายน 2564
5. บรรยากาศการเยี่่�ยมชมงานบางกอก อาร์์ต
เบีียนนาเล่่ 2020

กรุุงเทพมหานคร ล้้ง 1919 มิิวเซีียมสยาม ริิเวอร์์ ซิิตี้้� แบงค็็อก
และสวนเบญจสิิริ ิ
งาน BAB 2020 ถืือเป็็นโครงการสำำ�คััญที่่�จัด
ั ขึ้้�นมาเพื่่�อสรรค์์สร้า้ ง
ให้้กรุุงเทพมหานครเป็็นศูนย์
ู ก
์ ลางแห่่งการท่่องเที่่�ยวที่่�สำำ�คััญทาง
ด้้านศิิลปะร่่วมสมััยของโลก โดยตลอดระยะเวลาของการจััดงาน
อย่่างต่่อเนื่่�อง 4 เดืือนในครั้้�งนี้้�มีีนัักท่่องเที่่�ยวทั้้�งจากกลุ่่�มศิิลปิิน
นัักสะสมงานศิิลปะ ภััณฑารัักษ์์ ประชาชน และนัักท่่องเที่่�ยวผู้้�ที่่�รัก
ั
งานศิิลปะ เข้้าชมงานศิิลปะเฉลี่่�ยทั้้�ง 11 สถานที่่� เป็็นนัักท่่องเที่่�ยว
ชาวไทย จำำ�นวน 414,801 คน นัักท่่องเที่่�ยวชาวต่่างประเทศ จำำ�นวน
5,358 คน รวม 417,159 คน สามารถสร้้างรายได้้เพิ่่�มขึ้้�นให้้แก่่
ชุุมชนโดยรอบพื้้�นที่่�จัด
ั งาน
นอกจากนี้้� ได้้เพิ่่�มช่่องทางการชมงานศิิลปะผ่่านทางออนไลน์์ เช่่น
เฟซบุ๊๊�ก อิินสตาแกรม เว็็บไซต์์ เพื่่�อเปิิดโอกาสให้้กลุ่่�มคนรัักงาน
ศิิลปะจากทั่่�วโลกได้้ชม Virtual Tour และกิิจกรรม BAB TALK
BAB WALK และ Live Performance จากศิิลปิินต่่างชาติิชื่่อ
� ดััง
อย่่าง New-Territories และ Miles Greenberg กิิจกรรมการ
ศึึกษา นำำ�ชมนิิทรรศการตามสถานที่่�ต่่าง ๆ เป็็นต้้น ซึ่่�งมีีผู้้�ชม
ที่่�เข้้าถึึงมากกว่่า 2.3 ล้้านครั้้�ง
เทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ “บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่”
(Bangkok Art Biennale) จะกลัับมาสรรค์์สร้า้ งอีีกครั้้�งใน BAB
2022 สามารถติิดตามข้้อมููลเพิ่่�มเติิมได้้ทาง www.facebook.com/
Bkkartbiennale หรืือ www.bkkartbiennale.com
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

โครงการประกวดศิิลปกรรมช้้างเผืือก

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ไทยเบฟจััดขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมแนวทางศิิลปะในเชิิงเสมืือนจริิง
และศิิลปะรููปลัักษณ์์และให้้การสนัับสนุุนศิิลปิินในแนวทาง
ดัังกล่่าวได้้มีีเวทีีในการแสดงความสามารถเป็็นการเฉพาะ
ซึ่่�งเงิินชนะเลิิศรางวััลศิิลปกรรมช้้างเผืือกสููงถึึง 1 ล้้านบาท
โดยในปีี 2563 จััดประกวดในหััวข้้อ “ในฝััน”

งานยอยศยิ่่�งฟ้้า อยุุธยามรดกโลก
วัันที่่� 11 - 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ณ อุุทยานประวััติิศาสตร์์
พระนครศรีีอยุุธยา

งานวัันพ่่อแห่่งชาติิ วัันที่่� 1 - 6 ธัันวาคม
2563 ณ วัังสราญรมย์์ ถนนสนามไชย

1
1

การออกร้้านถ่่ายภาพ “ฉายานิิติิกร”
ฉายานิิติิกรเริ่่ม
� ต้้นขึ้้�นครั้้ง� แรกในงาน “อุ่่�นไอรััก คลายความหนาว”
ปีี 2561 โดยทีีมงานของไทยเบฟ เพื่่�อให้้บริิการถ่่ายภาพย้้อนยุุค
สำำ �หรัับผู้้�ที่่� มาเที่่� ยวชมงาน ซึ่่�งได้้รับ
ั ความนิิยมเป็็นอย่่างสููง
จนเป็็นที่่�กล่่าวขานทั่่�วไป หลัังจากงาน “อุ่่�นไอรััก คลายความหนาว”
แล้้ว ยัังมีีบริิษััทและหน่่วยงานต่่าง ๆ ให้้ความสนใจติิดต่่อขอให้้ไป
เปิิดบริิการถ่่ายภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งรายได้้จากการถ่่ายภาพ
ทั้้�งหมดได้้นำำ�ไปใช้้เพื่่�อสาธารณประโยชน์์ในรููปแบบต่่าง ๆ

2
3

1.	คณะกรรมการตััดสิินโครงการศิิลปกรรม
ช้้างเผืือก ครั้้�งที่่� 10 “ในฝััน”
ณ หอศิิลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
เมื่่�อวัันที่่� 5 มีีนาคม พ.ศ. 2564
2. ผลงานรางวััลช้้างเผืือก โครงการศิิลปกรรม
ช้้างเผืือก ครั้้�งที่่� 10
ชื่่�อศิิลปิิน: นางสาวลดากร พวงบุุปผา
ชื่่�อผลงาน: แหวกว่่ายในนิิทรา
เทคนิิค: ภาพพิิมพ์์โลหะ
ขนาด: 80 x 180 ซม.
3. โครงการศิิลปกรรมช้้างเผืือก ครั้้�งที่่� 11
เปิิดรัับสมััครผลงานในหััวข้อ
้ “คนไทย
ให้้กัันได้้”

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

พิิธีรัี บ
ั มอบภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ และเงิินสนับ
ั สนุุน ณ ห้้องอมรพิิมาน ศาลาว่่าการกรุุงเทพมหานคร เสาชิิงช้้า เมื่่�อวัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2564

สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิห
ิ อศิิลปวัฒ
ั นธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร
ไทยเบฟสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการของมููลนิิธิิหอศิิ ลปวััฒนธรรมแห่่งกรุุงเทพมหานคร ผ่่านกิิ จกรรมการหารายได้้ โดยสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดา ฯ สยามบรมราชกุุมารีี พระราชทานภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ จำำ�นวน 10 ภาพ ผ่่าน
สมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ เพื่่�อนำำ�มาจััดหารายได้้สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของมููลนิิธิห
ิ อศิิลปวััฒนธรรม
แห่่งกรุุงเทพมหานคร ในการนี้้� พลตำำ�รวจเอก อััศวิน
ิ ขวััญเมืือง ผู้้�ว่่าราชการกรุุงเทพมหานคร ได้้ประสานผู้้�สนัับสนุุนและร่่วมเป็็น
สัั กขีีพยานในพิิ ธีีรับ
ั มอบภาพถ่่ ายฝีีพระหััตถ์์และเงิินสนัับสนุุน โดยมีีคุุณดาว วาสิิ กศิิ ริ ิ นายกสมาคมถ่่ ายภาพแห่่งประเทศไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์ และคุุณนิิติิกร กรััยวิิเชีียร ผู้้�อำำ�นวยการโครงการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
เป็็นผู้้�แทนมอบภาพถ่่ายฝีีพระหััตถ์์ และคุุณกอบกาญจน์์ วััฒนวรางกููร ประธานมููลนิิธิฯ
ิ เป็็นผู้้�รับ
ั มอบเงิินสนัับสนุุนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ

นิิทรรศการภาพถ่่าย “The Embassy of Portugal Bangkok,
the First Diplomatic Mission in Thailand”
จััดโดยสถานทููตโปรตุุเกส ประจำำ�ประเทศไทย ร่่วมกัับสมาคม
ถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิม
การถ่่ายภาพ ด้้วยการสนัับสนุุนจากมููลนิิธิสิ
ิ ิ ริวัิ ฒ
ั นภัักดีีและ
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) จััดแสดงระหว่่างวัันที่่� 2
ถึึง 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
เป็็นการจััดแสดงภาพถ่่ายจำำ�นวนทั้้�งหมด 40 ภาพ แสดงให้้เห็็นถึึง
การดำำ�รงอยู่่�ของวิิถีีชุม
ุ ชนแห่่งการอยู่่�อาศััยในกรุุงเทพมหานคร
ถึึงแม้้ว่า่ ความเป็็นเมืืองจะได้้รับ
ั การพััฒนาและขยายตััวออกไป
อาคารบ้้านเรืือนที่่�ตั้้�งอยู่่�ริิมน้ำำ�ทั้้�งหลายที่่�ถูก
ู สร้้างขึ้้�นตั้้�งแต่่ พ.ศ.
2403 - 2413 ยัังคงสภาพเหมืือนเดิิมให้้เห็็นอยู่่�จนถึึงปััจจุุบัน
ั รููปถ่่าย
ทางประวััติิศาสตร์์บางภาพที่่�แสดงในงานนี้้�ถ่่ายโดย Joaquim
Antonio ช่่างภาพชาวโปรตุุเกสที่่�ได้้รับ
ั การยกย่่องเป็็นอย่่างมาก
ในช่่วงต้้นศตวรรษที่่� 20 นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีภาพถ่่ายสมััยใหม่่จาก
ช่่างภาพเยาวชนรุ่่�นใหม่่ที่่�เข้้าร่่วมโครงการประกวดภาพถ่่ าย
One shot knockout โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากสมาคมถ่่ายภาพ
แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ มููลนิิธิส่
ิ ่งเสริิมการถ่่ายภาพ
และได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจาก บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพถ่่ายรางวััลชนะเลิิศจากการประกวด One shot knockout
ช่่างภาพ: นายวิิรัตน์
ั ์ กัันฉลาด

พิิธีเี ปิิดนิิทรรศการภาพถ่่าย The Embassy of Portugal Bangkok,
The First Diplomatic Mission in Thailand ณ ICONLUXE Gallery
ICONSIAM เมื่่�อวัันที่่� 2 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

โครงการประกวดภาพถ่่าย Sustainability Action Hero

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ไทยเบฟร่่วมกัับสมาคมถ่่ายภาพแห่่งประเทศไทยในพระบรมราชููปถััมภ์์
และศููนย์์ C asean จััดโครงการประกวดภาพถ่่าย Sustainability
Action Hero ภายใต้้ 17 เป้้าหมาย การพัั ฒนาที่่�ยั่่�งยืืนของ
สหประชาชาติิ (17 Sustainable Development Goals) เน้้นภาพถ่่าย
ที่่�นำ�ำ เสนอแนวคิิด แนวทาง กระบวนการที่่�สามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่เ� ป็็นไปตามเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืน และ
ช่่วยเหลืือช่่างภาพอิิสระที่่�ประสบปััญหาไม่่มีีงานทำำ�เนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิด-19

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 1
“เพื่่�อความยากจนจะหมดไป”
นายสุุกฤษฏิ์์� หิิรัญ
ั สารพงศ์์
ชื่่�อภาพ “ทำำ�มาค้้าขาย เพื่่�อความยากจนจะหมดไป”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 2
“จะไม่่มีีใครต้้องหิิวโหย”
นายจีีรศัักดิ์์� ซุ่่�นไร้้
ชื่่�อภาพ “ในน้ำำ�มีป
ี ลา ในนามีีข้า้ ว”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 3
“การรัักษาพยาบาลต้้องทั่่�วถึึง”
นายชััยสิิทธิ์์� รััตนชูศรี
ู ี
ชื่่�อภาพ “เยี่่�ยมบ้้านให้้กำำ�ลัง
ั ใจผู้้�ป่่วย”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 4 “อยากเรีียนต้้องได้้เรีียน”
นายชััยสิิทธิ์์� รััตนชูศรี
ู ี
ชื่่�อภาพ “ส่่งหลานไปโรงเรีียน”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 5
“ยอมรัับในความแตกต่่างทางเพศ”
นายวิิหาร ขวััญดีี
ชื่่�อภาพ “สนุุกสนาน”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 6
“มีีน้ำ�ำ ใช้้ไม่่ขาดแคลน”
นายโอภาส อัังวรกุุล
ชื่่�อภาพ “น้ำำ�หล่่อเลี้้�ยงชีีวิต
ิ ”

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 7
“พลัังงานสะอาดจะเป็็นพลัังงานหลััก”
นายนิิพนธ์์ เกตุุจรััส
ชื่่�อภาพ “โซลาร์์เซลล์์กัับเมืืองใหญ่่”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 8
“การจ้้างงานที่่�มีคุุ
ี ณค่่า และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ”
นายธนวััฒน์์ ทองจัันทร์์
ชื่่�อภาพ “เกษตรก้้าวหน้้า”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 9
“นวััตกรรม คืือ คำำ�ตอบเพื่่�อคุุณภาพชีีวิต
ิ ที่่�ดีี”
นายอภิิวัฒ
ั น์์ เวีียงคำำ�
ชื่่�อภาพ “นวััตกรรมการเรีียนรู้้�สู่่�การพััฒนาความคิิด
และจิินตนาการ”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 10
“โอกาสเป็็นของทุุกคน”
นายปรีีดีี ศรีีตระกููล
ชื่่�อภาพ “เพื่่�อชีีวิต
ิ ”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 11
“ทุุกคนจะต้้องมีีสัังคมที่่�ปลอดภััยโดยไม่่ต้้องร้้องขอ”
นายนิิพนธ์์ เกตุุจรััส
ชื่่�อภาพ “บ้้านริิมน้ำำ�”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 12
“ทุุกการผลิิตเป็็นมิิตรต่่อโลก”
นายแสงชััย เตชะสถาพร
ชื่่�อภาพ “ย้้อมด้้าย”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 13
“ปััญหาโลกร้้อนจะได้้รับ
ั การแก้้ไข”
นายหรรษา ตั้้�งมั่่�นภูวู ดล
ชื่่�อภาพ “เซลล์์แสงอาทิิตย์ล
์ ดโลกร้้อน”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 14
“สมดุุลแห่่งท้้องทะเลจะกลัับมา”
นายกัันตพััฒน์์ โภคศศิิพัันธ์์
ชื่่�อภาพ “ปลาสากดำำ�รวมฝููง”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 15
“ต้้นไม้้และสััตว์์ป่า่ จะได้้รับ
ั การคุ้้�มครองตลอดไป”
นายกตััญญูู วุุฒิชั
ิ ย
ั ธนากร
ชื่่�อภาพ “หน้้าที่่�พ่่อ เพื่่�อลููก”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 16
“สัังคมในฝััน”
นายสุุกฤษฏิ์์� หิิรัญ
ั สารพงศ์์
ชื่่�อภาพ “สัังคมไทย สัังคมแห่่งความสุุข”

ชนะเลิิศ เป้้าหมายที่่� 17
“ความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน”
นายยงยุุทธ คงมหาพฤกษ์์
ชื่่�อภาพ “พลัังงานธรรมชาติิ”
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การอนุรก
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สถิิติิการส่่งภาพเข้้าประกวด โครงการประกวดภาพถ่่าย Sustainability Action Hero ภาคใต้้ 17 เป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืนของ
สหประชาชาติิ (17 Sustainable Development Goals)

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

เป้าหมาย

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย

จำ�นวน
ผู้ที่ส่ง
ภาพ (คน)

จำ�นวน
ภาพ
(ภาพ)

เป้าหมายที่ 1

ยุติความยากจนทุกรูปแบบในทุกที่ (No Poverty)

เพื่อความยากจนจะหมดไป

68

288

เป้าหมายที่ 2

ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร
และยกระดับโภชนาการ และส่งเสริมเกษตรกรรม
ที่ยง
่ั ยืน (Zero hunger)

จะไม่มีใครต้องหิวโหย

83

335

เป้าหมายที่ 3

สร้างหลักประกันวา่ คนมีชวี ต
ิ ที่มีสข
ุ ภาพดีและ
ส่งเสริมสวัสดิภาพสำ�หรับทุกคนในทุกวัย
(Good health and well-being)

การรักษาพยาบาลต้องทั่วถึง

31

108

เป้าหมายที่ 4

สร้างหลักประกันวา่ ทุกคนมีการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรูต
้ ลอดชีวต
ิ (Quality education)

อยากเรียนต้องได้เรียน

131

702

เป้าหมายที่ 5

บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศและให้อ�น
ำ าจ
ของผู้หญิงและเด็กผู้หญิงทุกคน (Gender
equality)

ยอมรับในความแตกต่างทางเพศ

81

292

เป้าหมายที่ 6

สร้างหลักประกันเรือ
่ งน้ำ�และการสุขาภิบาลให้
มีการจัดการอย่างยัง
่ ยืน และมีสภาพพร้อมใช้
สำ�หรับทุกคน (Clean water and sanitation)

มีน้ำ�ใช้ไม่ขาดแคลน

239

1335

เป้าหมายที่ 7

สร้างหลักประกันวา่ ทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่
ในราคาที่สามารถซือ
้ หาได้ เชือ
่ ถือได้ และยัง
่ ยืน
(Affordable and clean energy)

พลังงานสะอาดจะเป็นพลังงานหลัก

122

501

เป้าหมายที่ 8

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง
ครอบคลุม และยัง
่ ยืน การจ้างงานเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพ และการมีงานที่สมควรสำ�หรับทุกคน
(Decent work and economic growth)

การจ้างงานที่มค
ี ณค
ุ
่าและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

85

454

เป้าหมายที่ 9

สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยัง
่ ยืน
และส่งเสริมนวัตกรรม (Industry, innovation
and infrastructure)

นวัตกรรม คือ คำ�ตอบเพื่อคุณภาพ
ชีวต
ิ ที่ดี

72

279

เป้าหมายที่ 10

ลดความไม่เสมอภาคภายในและระหว่างประเทศ
(Reduced inequalities)

โอกาสเป็นของทุกคน

109

473

เป้าหมายที่ 11

ทำ�ให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มคว
ี าม
ปลอดภัยทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและ
ยัง
่ ยืน (Sustainable cities and communities)

ทุกคนจะมีสังคมที่ปลอดภัย
โดยไม่ต้องร้องขอ

105

531

เป้าหมายที่ 12

สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการผลิตและ
การบริโภคที่ยง
่ั ยืน (Responsible consumption
and production)

ทุกการผลิตจะเป็นมิตรต่อโลก

172

809

เป้าหมายที่ 13

ปฏิบต
ั ิการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น (Climate action)

ปัญหาโลกร้อนจะได้รบ
ั การแก้ไข

86

272

เป้าหมายที่ 14

อนุรก
ั ษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และ
ทรัพยากรทางทะเลอย่างยัง
่ ยืนเพื่อการพัฒนา
ที่ยง
่ั ยืน (Life below water)

สมดุลแห่งท้องทะเลจะกลับมา

82

330

195

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

เป้าหมาย

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย

จำ�นวน
ผู้ที่ส่ง
ภาพ (คน)

จำ�นวน
ภาพ
(ภาพ)

เป้าหมายที่ 15

ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยัง
่ ยืน จัดการป่าไม้อย่างยัง
่ ยืน
ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และ
หยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
(Life on land)

ต้นไม้และสัตวป
์ า่ จะได้รบ
ั ความคุ้มครอง
ตลอดไป

125

595

เป้าหมายที่ 16

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการ
พัฒนาที่ยง
ุ คนเข้าถึงความยุติธรรม
่ั ยืน ให้ทก
และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผล รับผิดชอบ และ
ครอบคลุมในทุกระดับ (peace, justice and
strong institutions)

สังคมในฝัน

107

496

เป้าหมายที่ 17

เสริมความเข้มแข็งให้กับกลไกการดำ�เนินงานและ
ฟื้นฟู สภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกสำ�หรับ
การพัฒนาที่ยง
่ั ยืน (Partnership for the goals)

ความร่วมมือเพื่อสร้างการพัฒนา
ที่ยง
่ั ยืน

89

369

กลุ่่�มงานดนตรีีและวรรณศิิลป์์
มููลนิิธิหลว
ิ
งประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง)
ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนมูล
ู นิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร
ศิิลปบรรเลง) ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ พ.ศ. 2557 ผ่่าน 3 โครงการหลััก ได้้แก่่
โครงการประกวดบรรเลงดนตรีีไทยศรทอง ชิิงถ้้วยพระราชทาน
เพื่่�อให้้โอกาสเยาวชนนัักดนตรีีไทยได้้มีีเวทีีการแข่่งขััน ต่่อเนื่่�อง
ด้้วยโครงการค่่ายเยาวชนดนตรีีไทยศรทองที่่�จัด
ั กิิจกรรมให้้
เยาวชนได้้มีีโอกาสแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�จากบุุคลากรผู้้�เชี่่�ยวชาญ
นอกโรงเรีียน และโครงการเพื่่�อนดนตรีี อัันเป็็นการทำำ�งานร่่วมกัับ
เครืือข่่ายบุุคลากรด้้านดนตรีีไทย เพื่่�อสร้้างสรรค์์กิิจกรรมอัันเป็็น
ประโยชน์์ต่่อวงการดนตรีีไทยมากขึ้้�น
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กิิจกรรม “วัันพ่่อแห่่งชาติิ” วัันที่่� 2 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ณ วัังสราญรมย์์ ถนนสนามไชย

คณะนัักร้้องประสานเสีียงสวนพลูู

กิิจกรรมส่่งมอบความสุุขในเทศกาลคริิสต์์มาส ผ่่านกิิจกรรม Christmas Carols
วัันที่่� 25 ธัันวาคม พ.ศ. 2563

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ไทยเบฟสนัับสนุุนคณะนัักร้้องประสานเสีี ยงสวนพลููต่่อเนื่่�อง
มาตั้้�งแต่่ปีี 2549 ซึ่่�งเป็็นคณะนัักร้้องที่่�บุุกเบิิกและสร้้างมิิติิใหม่่
ในการขัับร้้องประสานเสีี ยงจนเข้้าสู่่�ปีีที่่� 20 ซึ่่�งได้้นำำ�ชื่่�อเสีี ยงมาสู่่�
ประเทศอย่่างต่่อเนื่่�อง

มููลนิิธิอ
ิ าจารย์์สุุกรีี เจริิญสุุข
ไทยเบฟสนัับสนุุนมูล
ู นิิธิอ
ิ าจารย์์สุก
ุ รีี เจริิญสุุข ดำำ�เนิินกิิจกรรมที่่�
เน้้นด้า้ นการพััฒนาศัักยภาพและคุุณภาพชีีวิต
ิ โดยกิิจกรรมการ
เรีียนการสอนให้้กัับเด็็กที่่�อยู่่�ในโรงเรีียนที่่�ขาดแคลน กลุ่่�มเด็็กและ
เยาวชนในสถานพิิ นิิจ สถานบำำ�บััด สถานฟื้้� นฟูู ในทุุกภููมิิภาค
ต่่อเนื่่�องมา 18 ปีี ผ่่านการแลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้�ในการบรรเลงบทเพลง
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งร่่วมเป็็นทีีมวิิทยากรในโครงการชุุมชนดีี
มีีรอยยิ้้ม
�่ ทำำ�งานร่่วมกัับไทยเบฟมาตลอด 10 ปีี ซึ่ง
�่ จะสััญจร
� ซึ่ง
ไปยัังโรงเรีียนในพื้้� นที่่�จัง
ั หวััดต่่าง ๆ ต่่อเนื่่�องเป็็นเวลา 8 ปีี

(ปีีละ 10 ครั้้�ง) และมีีแผนการขยายผลไปสู่่�การพััฒนาเชิิงลึึก
ผ่่านโครงการส่่งเสริิมทัักษะดนตรีี เพื่่�อส่่งเสริิมทัักษะด้้านดนตรีี
อย่่างต่่อเนื่่�องในโรงเรีียนที่่�ไทยเบฟได้้เข้้าไปสนัับสนุุน โดยฝึึกฝน
นัักเรีียนจนสามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่นัก
ั เรีียนและโรงเรีียน เพื่่�อ
สร้้างการเชื่่�อมโยงการทำำ�งานร่่วมกัันของพนัักงานในเครืือไทยเบฟ
ตลอดจนการสร้้างความสััมพัันธ์อ
์ ย่่างต่่อเนื่่�องกัับชุุมชนเป้้าหมาย
โดยรอบ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ทุุนการศึึกษาวิิทยาลััยดุุริิยางคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล

วงดุุริิยางค์์ฟีล
ี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย

ไทยเบฟสนัับสนุุนการให้้ทุน
ุ การศึึกษาแก่่นัักศึึกษาวิิทยาลััย
ดุุริย
ิ างคศิิลป์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล ต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2551 ในฐานะ
ที่่�เป็็นสถาบัันดนตรีีที่่�ได้้รับ
ั การจััดอัันดัับ World Top 100
ของ QS World University Rankings by Subject ในด้้าน
Reforming Arts และเป็็นสถาบัันดนตรีีอันดั
ั ับ 1 ของไทย ได้้
ตระหนัักถึึงหน้้าที่่�สำำ�คััญในการมีีส่่วนร่ว่ มสร้้างประโยชน์์ให้้สัังคม
และชุุมชน โดยได้้ส่่งเสริิมโอกาสในการเรีียนรู้้�โดยขยายโอกาส
ด้้านทุุนการศึึกษา ในปีีการศึึกษา 2563 ไทยเบฟได้้สนัับสนุุนทุน
ุ
การศึึกษาแก่่นัก
ั ศึึกษา จำำ�นวน 41 ทุุน ประกอบไปด้้วย ทุุนการศึึกษา
ประเภทเรีียนดีี (Merit Scholarship) จำำ�นวน 31 ทุุน (ทุุนละ
10,000 - 30,000 บาท) และทุุนประเภทพรสวรรค์์ มีีความโดดเด่่น
สายอาชีีพดนตรีี (Talent Scholarship) จำำ�นวน 10 ทุุน (ทุุนละ
60,000 บาท)

ไทยเบฟสนัับสนุุนวงดุุริย
ิ างค์์ฟีล
ี ฮาร์์โมนิิกแห่่งประเทศไทย
(Thailand Philharmonic Orchestra: TPO) อย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่ปีี 2553 จนถึึงการแสดงฤดููกาลที่่� 16 ซึ่่ง
� ปััจจุุบันมี
ั ก
ี าร
จััดโครงการเพิ่่�มเติิมกัับชุุมชนและสัังคมโดยรอบ เพื่่�อส่่งเสริิม
ให้้ชุม
ุ ชนมีีสุข
ุ ภาวะที่่�ดีี เพื่่�อพััฒนาทัักษะชีีวิต
ิ และสร้้างภููมิคุ้้�
ิ มกััน
สำำ�หรัับเด็็กและเยาวชน สอดคล้้องกัับเป้้าหมายเพื่่�อการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง
� ยืืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ในด้้านการ
สร้้างหลัักประกัันว่า่ ทุุกคนมีีการศึึกษาที่่�มีคุ
ี ณ
ุ ภาพอย่่างครอบคลุุม
และเท่่าเทีียม และสนัับสนุุนโอกาสการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิต
ิ (Quality
Education) เช่่น กิิจกรรมดนตรีีในสวน
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กลุ่่�มงานวััฒนธรรมประเพณีี
Bangkok Water Festival 2021
(เทศกาลวิิถีีน้ำำ�...วิิถีีไทย 2564)

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ตอกย้ำำ�กลยุุทธ์์ “บ ว ร ยกกำำ�ลัังสอง” สานพลัังความร่่วมมืือ
ระหว่่างบ้้าน วััด โรงเรีียน บริิษััท วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม และราชการ
ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนเพื่่�อชุุมชนโดยชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ดีีเพื่่�อ
คุุณภาพชีีวิตที่่
ิ �ดีี “ชุุมชนพอเพีียง ยั่่�งยืืน เพื่่�อโลก” ด้้วยโครงการ
“เก็็บกลัับ - รีีไซเคิิล” กิิจกรรมพััฒนาชุุมชนที่่�เปิิดโอกาสให้้ชุม
ุ ชน
ช่่วยกัันคิิด ร่่วมพััฒนา และลงมืือบริิหารจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน
โครงการ “เก็็บกลัับ - รีีไซเคิิล” โดยบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ รีีไซเคิิล
จำำ�กััด (TBR) ร่่วมกัับเทศกาล วิิถีีน้ำำ�...วิิถีีไทย ได้้เริ่่ม
� กิิจกรรม
เวิิร์ก
์ ชอป “ชุุมชนพอเพีียง ยั่่�งยืืน เพื่่�อโลก” ขึ้้�น เพื่่�อสานต่่อ
ความยั่่�งยืืนสู่่�มิติ
ิ ิด้า้ นสิ่่�งแวดล้้อม ไม่่ใช่่เพีียงแค่่มิติ
ิ ิด้า้ นวััฒนธรรม
โดยยกระดัับกิิจกรรมทำำ�ความสะอาดบ้้าน วััด โรงเรีียน และผนวก
การอบรม “เยาวชนเจ้้าบ้้าน สืืบสานวััฒนธรรม” เข้้าไว้้ด้้วยกััน เพื่่�อ
มุ่่�งเน้้นให้้ชุม
ุ ชนมีีส่่วนร่ว่ มในการวางแผนบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อม
ปลููกฝัังและสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้เยาวชนและคนในชุุมชนรู้้�จัักคััดแยก
ขยะตั้้�งแต่่ต้้นทาง เพื่่�อนำำ�กลัับเข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลอย่่าง
ถููกวิิธีี สามารถลดปริิมาณขยะ ชุุมชนร่่วมวางแผนการบริิหาร
จััดการอย่่างเป็็นระบบโดยมีีภาคเอกชนและเครืือข่่ายภาคการศึึกษา
เข้้ามามีีส่่วนร่ว่ มในการแบ่่งปัันองค์์ความรู้้� เยาวชนและชุุมชนนำำ�ร่อ
่ ง
ที่่�ได้้ร่ว่ มกิิจกรรมครั้้�งนี้้� ประกอบด้้วย ชุุมชนฝั่่�งธนบุุรี ี กทม. ชุุมชน
ไม้้ขาว จัังหวััดภููเก็็ต และตััวแทนชุุมชนในเทศบาลเมืืองลำำ�พููน
นอกจากนี้้�ยัง
ั สร้้างความสามััคคีีผ่่านการร่่วมกัันทำำ�ถัังขยะ
อััตลัักษณ์์ของแต่่ละชุุมชน เช่่น ถัังคััดแยกขวดพลาสติิก PET
รููปทรงเต่่ามะเฟืืองที่่�ทำำ�มาจากเศษอวนที่่�เหลืือใช้้จากการประมง
โดยฝีีมือ
ื ชุุมชนชาวประมง หมู่่� ๔ บ้้านไม้้ขาว จััดวางที่่�หาดไม้้ขาว
จัังหวััดภููเก็็ต ถัังคััดแยกขวด PET รููปทรงช้้างที่่�สานจากไม้้ไผ่่
โดยช่่าง ๒ สกุุลของเชีียงใหม่่ โครงเหล็็กจากวััดเมืืองสาตรและ
ช่่างจัักสานโดยชาวบ้้านอำำ�เภอแม่่แจ่่ม จััดวางไว้้ที่่บ
� ริิเวณกาดบะป๊๊าว
จัังหวััดเชีียงใหม่่ ทั้้�งนี้้� เพื่่�อนำำ�เอาขยะขวดพลาสติิก PET ไปเข้้าสู่่�
กระบวนการรีีไซเคิิลต่่อไป

โครงการ “เก็็บกลัับ-รีีไซเคิิล” (Bring Back-Recycle) กิิจกรรมพััฒนาชุุมชนที่่�เปิิดโอกาสให้้ชุม
ุ ชนช่่วยกัันคิด
ิ ร่่วมพััฒนา และลงมืือบริิหารจััดการขยะอย่่างยั่่�งยืืน
เป็็นกิิจกรรมต่่อยอดจากเทศกาล Bangkok Water Festival 2021 ด้้วยการอบรมเชิิงปฏิิบัติ
ั ิการให้้ความรู้้�เรื่่�องการรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมในชุุมชนกัับเยาวชน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

Bangkok River Festival 2020
(สายน้ำำ�แห่่งวััฒนธรรม 2563)
ไทยเบฟสร้้างสรรค์์งาน “Bangkok River Festival 2020 เทศกาล
สายน้ำำ�แห่่งวััฒนธรรมไทย” จััดขึ้้�นต่อ
่ เนื่่�องเป็็นครั้้ง� ที่่� 6 ภายใต้้
แนวคิิด “รื่่�นเริิง แสงศิิลป์์” ซึ่ง
�่ ได้้ผนึึกกำำ�ลัง
ั ร่่วมกัับหน่่วยงานภาครััฐ
กระทรวงวััฒนธรรม กระทรวงการท่่องเที่่�ยวและกีีฬา โดยการท่่องเที่่�ยว
แห่่งประเทศไทย กองทััพเรืือ กรุุงเทพมหานคร รวมถึึงหน่่วยงาน
ภาคเอกชน เครืือข่่ายพัั นธมิิตร และชุุมชนต่่าง ๆ ที่่�ร่ว่ มเป็็น
หนึ่่�งเดีียวกััน โดยปีีนี้้เ� น้้นการจััดงานแบบการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน
“เข้้าถึึงง่่าย ปลอดภััย ร่่วมสมััย มีีเอกลัักษณ์์” และมุ่่�งพััฒนาและ
สร้้างประโยชน์์ “บ ว ร” อย่่างยั่่�งยืืน แบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และผลัักดััน
อััตลัก
ั ษณ์์และคุุณค่า่ เชิิงวััฒนธรรมของชุุมชนให้้กว้้างขึ้้�นผ่า่ นกิิจกรรม
นอกจากนี้้�ยัง
ั ได้้เชื่่�อมโยงงานเทศกาลศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ
“บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ 2020” (Bangkok Art Biennale 2020)
หรืือ BAB 2020 เพื่่�อบอกเล่่าความเป็็นไทยไปทั่่�วโลก
พร้้อมกัันนี้้ไ� ด้้มีก
ี ารจััดงาน “Lamphun River Festival” ต่่อเนื่่�อง
เป็็นครั้้ง� ที่่� 2 ร่่วมลอยกระทงริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ�กวง แม่่น้ำำ�สายหลัักที่่�
หล่่อเลี้้�ยงชีีวิต
ิ และวััฒนธรรมผู้้�คนในถิ่่�นล้า้ นนา และกิิจกรรมถวาย
โคมบููชา พระธาตุุหริิภุญ
ุ ชััย และอื่่�น ๆ ที่่�น่า่ สนใจอีีกมากมาย
ณ ประตููท่่านาง ตำำ�บลในเมืือง อำำ�เภอเมืืองลำำ�พููน จัังหวััดลำำ�พููน
นอกจากนี้้� สำำ�หรัับพื้้�นที่่ก
� ารจััดงานได้้ผ่า่ นการรัับรองมาตรฐานความ
ปลอดภััยด้้านสุุขอนามััยเพื่่�อนัักท่่องเที่่�ยว Amazing Thailand
Safety and Health Administration (SHA) จากกระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา โดยการท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย (ททท.)
และกระทรวงสาธารณสุุข โดยกรมควบคุุมโรค กรมอนามััย
กรมสนัับสนุุนบริิการสุุขภาพ ที่่�ทำ�ำ ให้้การจััดงานมีีความปลอดภััย
และมีีมาตรการในการคััดกรองป้้องกััน COVID-19

บรรยากาศผู้้�เข้้าร่่วมงาน Bangkok River Festival 2020 ทั้้�งชาวไทยและ
ชาวต่่างชาติิ ณ เอเชีียทีีค เดอะ ริิเวอร์์ฟร้้อนท์์ และงาน Lamphun River
Festival บริิเวณแม่่น้ำำ�กวง
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กลุ่่�มงานพระพุุทธศาสนา
“โครงการทุุนเล่่าเรีียนหลวงสำำ�หรับ
ั พระสงฆ์์ไทย”
ถวายพระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคต
มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
ร่่วมสมทบทุุน “โครงการทุุนเล่่าเรีียนหลวงสำำ�หรัับพระสงฆ์์ไทย
ในพระบรมราชููปถััมภ์์” มาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 4 เพื่่�อถวายเป็็น
พระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิพ
ิ ล
อดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวัันคล้า้ ยวัันสวรรคต
13 ตุุลาคม 2564 เพื่่�อสืืบสานพระราชปณิิธาน ส่่งเสริิมการศึึกษา
พระปริิยัติ
ั ธ
ิ รรมของพระสงฆ์์ ตลอดจนเทิิดพระเกีียรติิและน้้อมถวาย
พระราชกุุศล โดยมีีเจ้้าประคุุณสมเด็็จพระวัันรัต
ั เจ้้าอาวาสวััด
บวรนิิเวศวิิหาร เป็็นประธานฝ่่ายสงฆ์์ ณ พระอุุโบสถ วััดบวรนิิเวศวิิหาร

หอพระไตรปิิฎก “วชิิรเกล้้าธรรมานุุสรณ์์”

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีีและบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
ทำำ�พิิธีวี างศิิลาฤกษ์์หอพระไตรปิิฎก “วชิิรเกล้้าธรรมานุุสรณ์์”
ในวัันที่่� 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่ง
�่ จััดสร้้างขึ้้�นเพื่่�อน้้อมถวายเป็็น
พระราชกุุศลแด่่พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เนื่่�องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษก และถวายเป็็นพุุทธบููชา โดย
มีีพระพิิพััฒนกิิจวิิธาน เจ้้าอาวาสวััดวชิิรธรรมสาธิิต เป็็นประธาน
ฝ่่ายสงฆ์์ คุุณฐาปน - คุุณปภััชญา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี เป็็นประธาน
ฝ่่ายฆราวาสวางศิิลาฤกษ์์ พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร ที่่�ปรึึกษา
ของไทยเบฟ และพุุ ทธศาสนิิกชน ร่่วมพิิธีดั
ี ังกล่่าว ณ
วััดวชิิรธรรมสาธิิตวรวิิหาร เขตพระโขนง
และในวัันที่่� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 คุุณฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี ได้้ทำ�พิ
ำ ิธีี
อััญเชิิญตราสััญลัักษณ์์พระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษก พุุ ทธศัักราช
2562 ขึ้้�นประดิิษฐานบนหอไตร มููลนิิธิสิ
ิ ริิ วัิ ฒ
ั นภัักดีี โดยคุุณเจริิญ
– คุุณหญิิงวรรณา สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และครอบครััว ได้้จัด
ั สร้้างหอไตร
“วชิิรเกล้้าธรรมานุุสรณ์์” เพื่่�อใช้้เป็็นที่่�ศึึกษาพระไตรปิิฎกสำำ�หรัับ
พระภิิกษุุสงฆ์์ เป็็นที่่�เก็็บคััมภีีร์ ์ ใบลาน หนัังสืือพระไตรปิิฎก และ
หนัังสืือข่่อยล้้านนา ลัักษณะเป็็นอาคาร 2 ชั้้�น ศิิลปกรรมแบบล้้านนา
มีีพื้้�นที่่ป
� ระมาณ 137 ตารางเมตร ชั้้�นล่า่ งเป็็นโครงสร้้างปููนเพื่่�อจััดทำำ�
เป็็นห้อ
้ งสมุุด ชั้้�นบนเป็็นโครงสร้้างไม้้สัักทั้้�งหลัังประดัับตกแต่่ง
ลวดลายด้้วยทองคำำ�เปลวแท้้ โดยได้้จัด
ั สร้้างแล้้วเสร็็จเมื่่�อปลาย
พ.ศ. 2563 ที่่�ผ่า่ นมา

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

โครงการเขีียนภาพจิิตรกรรมฝาผนัังภายในพระวิิหาร
พระพุุทธนาค วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
เนื่่�องในโอกาสมหามงคล พระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษกของพระบาท
สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว เมื่่�อปีี 2562 วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
รู้้�สึึกปิิติิโสมนััสเป็็นอย่่างยิ่่ง
ำ ว่ิ า่ วิิหารพระพุุ ทธนาคซึ่่ง
� เป็็น
� และมีีดำ�ริ
ศาสนสถานสำำ�คััญของวััด ซึ่ง
�่ ยัังไม่่มีก
ี ารเขีียนจิิตรกรรมฝาผนััง
จึึงเป็็นโอกาสอัันเป็็นมงคลยิ่่ง� ที่่�จะจารึึกภาพพระราชพิิธีบ
ี รมราชาภิิเษก
ของพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว และภาพพระราชกรณีียกิิจ
ทางด้้านศาสนาของพระมหากษััตริย์
ิ ทุ
์ ก
ุ พระองค์์ในพระมหาจัักรีี
บรมราชวงศ์์ รวมถึึงประวััติิความเป็็นมาของวััดประยุุรวงศาวาส
วรวิิหาร ไว้้เพื่่� อเฉลิิมพระเกีียรติิพระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว
เนื่่�องในโอกาสอัันเป็็นมงคลสููงสุุดนี้้�
ในการนี้้� มููลนิิธิสิ
ิ ิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และบริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด
(มหาชน) ได้้ปวารณาในการสนัับสนุุนการดำำ�เนิินการเขีียนภาพ
จิิตรกรรมฝาผนัังในครั้้�งนี้้� โดยจะมีีระยะเวลาการดำำ�เนิินงานเป็็นเวลา
4 ปีี (ปีี 2564-2567) ซึ่ง
�่ การดำำ�เนิินโครงการครั้้�งนี้้�ยังั มีีแผนงานที่่�
ต้้องการถ่่ายทอดเทคนิิค ทัักษะ ให้้แก่่เยาวชนนัักศึึกษาที่่�เรีียนด้้าน
ทััศนศิิลป์์ และสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง ได้้มาร่่วมเรีียนรู้้�ถึึงวิิธีก
ี ารสร้้างสรรค์์
งาน แนวคิิดในการถ่่ายทอดเนื้้�อหา รวมถึึงได้้ร่ว่ มปฏิิบัติ
ั งิ านจริิงกัับ
ทีีมงาน อ. จำำ�นง รััตนกูล
ู ศิิลปิินที่่มี
� ป
ี ระสบการณ์์และความเชี่่�ยวชาญ
ด้้านการเขีียนภาพจิิตรกรรมฝาผนััง เพื่่�อเป็็นส่วน
่ หนึ่่�งในการเสริิมสร้้าง
พััฒนาทัักษะฝีีมือ
ื แก่่เยาวชนคนรุ่่�นหลััง อัันเป็็นการสืืบสานงานศิิลปะ
และวััฒนธรรมจากช่่างฝีีมือ
ื ไทยให้้ดำ�ำ รงอยู่่�สืืบทอดได้้ต่อ
่ ไป

โครงการการบููรณะพระพุุทธรููปเงิินปางอุ้้�มบาตร
วััดพระบรมธาตุุไชยาราชวรวิิหาร
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี
ไทยเบฟให้้การสนัับสนุุนการบููรณะซ่่อมแซมเสริิมสร้้างความมั่่�นคง
ให้้กัับพระพุุ ทธรููปเงิินปางอุ้้�มบาตร ซึ่่ง
� เป็็นโบราณวััตถุุ อัันเป็็น
พระพุุ ทธรููปสำำ�คััญของวััดพระบรมธาตุุไชยาราชวรวิิหาร จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี ที่่�ชำ�รุ
ำ ด
ุ เสีียหายหลายจุุด ซึ่่ง
� ปััจจุุบัน
ั เก็็บรัักษาอยู่่� ณ
คลัังโบราณวััตถุุ พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ ไชยา โดยความร่่วมมืือ
กัับกรมศิิลปากร การบููรณะดัังกล่่าวดำำ�เนิินการภายใต้้รูป
ู แบบและ
การควบคุุมงานของเจ้้าหน้้าที่่�จากกลุ่่�มวิิทยาศาสตร์์เพื่่�อการอนุุรัก
ั ษ์์
สำำ�นัก
ั พิิพิิธภััณฑสถานแห่่งชาติิ กรมศิิลปากร
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การสนัับสนุุนอุุปถััมภ์์กิิจกรรมด้้านศาสนา
เพื่่�อเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
ศููนย์์วิปั
ิ ส
ั สนาสากลไร่่เชิิญตะวััน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

มููลนิิธิสิ
ิ ิ ริวัิ ฒ
ั นภัักดีี และ บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน)
ร่่วมส่่ งเสริิมกิิจกรรมทางด้้านพุุ ทธศาสนาและกิิจกรรมสมาธิิ
ภาวนา ประจำำ�ปีี 2564 ณ ศููนย์์วิปั
ิ ัสสนาสากลไร่่เชิิญตะวััน
จัังหวััดเชีียงราย เพื่่�อส่่งเสริิมให้้ศูนย์
ู วิ์ ปั
ิ สสน
ั
าสากลไร่่เชิิญตะวััน
เป็็น “ศููนย์ก
์ ลางในการเผยแผ่่พระพุุ ทธศาสนาสู่่�ประชาคมโลก”
โดยให้้การสนัับสนุุนเป็็นน้ำ�ดื่่
ำ ม
� ชนิิดขวดและน้ำำ�ดื่่ม
� ชนิิดแกลลอน
ควบคู่่�กััน และสนัับสนุุนเครื่่�องดื่่�มให้้ความสดชื่่�น เช่่น โออิิชิิ เอส
จัับใจ ตามโอกาสในการจััดงานเป็็นประจำำ�ทุก
ุ เดืือน
สนัับสนุุนการจััดพิิมพ์์หนัังสืือธรรมทาน “ชุุบชููใจในยามวิิกฤติิ”
จำำ�นวน 15,000 เล่่ม เพื่่�อช่่วยเหลืือผู้้�ที่่�กำำ�ลัังลำำ�บากจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 โดยมอบผ่่านโครงการ “บุุญ BOX : ส่่งบุุญ
จากใจ ส่่งอาหารไปถึึงบ้้าน” โดยในกล่่องบุุญ BOX ประกอบด้้วย
หนัังสืือธรรมทาน “ชุุบชููใจในยามวิิกฤติิ” จำำ�นวน 1 เล่่ม พร้้อมด้้วย
ข้้าวสารอาหารแห้้ง เพื่่�อให้้ผู้้�รับ
ั ได้้ทั้้�งอาหารกายและอาหารใจ

เป็็นเจ้้าภาพอุุปถััมภ์์งบประมาณการจััดงานกิิจกรรมวัันมาฆบููชา วิิถีีออนไลน์์ สไตล์์นิวิ นอร์์มอล วััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร
วัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ 2564

203

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ปกหลังแบบที่3 OK

สพฺพเทวาน เตชสา
สฺยามรฏฺเ วินฺสสตุ
ทสปารมิตาหิ จ
สทา โสตฺถี ภวฺนตุ เต ฯ

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

รตนตฺตยานุภาเวน
อุปฺปนฺโน โควิโท โรโค
ราชปุญฺญานุภาเวน
อาโรคิยสุขญฺเจว

COVER

โควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด

โควิทโรคูปสมคาถา

SUN 10 mm.

โควิทกถา

รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด
มูลนิธิสิริวัฒนภักดี และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน)
จัดพิมพ์ถวายเป็นธรรมทาน

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

SUN 4 mm.

COVER_COATED DIC2019 4C

บทเทศนา พหุปการกถา

ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
แต่งตามมติมหาเถรสมาคมที่ ๕๗๙/๒๕๖๓

พหบการกถา
พหุ
ปการกถา

ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

การสนัับสนุุนอุุปถััมภ์์เป็็นเจ้้าภาพพิิมพ์์หนัง
ั สืือ เพื่่�อเผยแผ่่พระพุุทธศาสนา
หนัังสืือ “พหุุปการกถา ว่่าด้้วยความรู้้�รัักสามััคคีมี
ี อุ
ี ป
ุ การะมาก” (พระพรหมบััณฑิิต ประยููร ธมฺฺมจิิตฺโฺ ต) แจกงานวัันพ่่อแห่่งชาติิ
ที่่�สนามหลวง 5 ธัันวาคม 2563 จำำ�นวน 30,000 เล่่ม
หนัังสืือ “โควิิทกถา” วัันที่่� 16 - 17 กัันยายน 2564 งานบำำ�เพ็็ญกุุศลอายุุวัฒ
ั นมงคล 66 ปีี พระพรหมบััณฑิิต (ประยููร ธมฺฺมจิิตฺโฺ ต)
เจ้้าอาวาสวััดประยุุรวงศาวาสวรวิิหาร จำำ�นวน 10,000 เล่่ม
หนัังสืือ “บัันทึึกหลวงพ่่อ” ที่่�ระลึึกในการบำำ�เพ็็ญกุุศลครบรอบ 50 วััน พระธรรมรััตนากร อดีีตเจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลาราม
ราชวรมหาวิิหาร วัันที่่� 25 - 26 เมษายน 2564 จำำ�นวน 5,000 เล่่ม
หนัังสืือ พิิธีรัี บ
ั มอบพระบััญชาแต่่งตั้้�งเจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหารและพิิธีทำ
ี ำ�บุญ
ุ อายุุวัฒ
ั นมงคล 7 รอบ 84 ปีี
สมเด็็จพระมหาธีีราจารย์์ เจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหาร วัันที่่� 23 - 24 พฤษภาคม 2564 จำำ�นวน 5,000 เล่่ม
หนัังสืือ “ภาพประวััติิศาสตร์์ที่่�ต้้องจารึึก” (การถวายคััมภีีร์พ
์ ระมาลััย) ที่่�ระลึึกในโอกาสฉลองอายุุวัฒ
ั นมงคล 60 ปีี พระราชปริิยัติ
ั ิมุนี
ุ ี
ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสวััดพระเชตุุพนวิิมลมัังคลารามราชวรมหาวิิหาร วัันที่่� 26 - 27 เมษายน 2564 จำำ�นวน 5,000 เล่่ม
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การอนุรก
ั ษ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ

แบง่ ปันคณ
ุ ค่า
ท่่านผู้้�หญิิงสิิ ริกิ
ิ ิติิยา เจนเซน
นัักอัักษรศาสตร์์ปฏิิบััติิการ สำำ�นัักวรรณกรรมและประวััติิศาสตร์์ กรมศิิลปากร

เสน่่ห์์ของประวััติิศาสตร์์
สื่่�อสารเพื่่�อให้้คนรุ่่�นใหม่่สนใจการเรีียนรู้้�ประวััติิศาสตร์์อย่่างยั่่�งยืืน ต้้องเริ่่ม
� จากการปรัับทััศนคติิ
เพื่่� อ ให้้ เกิิ ดความสนใจ และปรัับ วิิธีีการสื่่� อสาร วิิธีีการเรีีย นการสอน และวิิธีีการนำำ �เสนอข้้อ มููล
หากเป็็นการเรีียนรู้้�เพื่่�อนำำ�ไปสอบ ไปวััดผล อาจไม่่ใช่่การเรีียนรู้้�ที่่�ยั่่ง
� ยืืน ถ้้าคนรุ่่�นใหม่่ไม่่ได้้เข้้าไปศึึกษา
จริิงจััง หรืือเข้้าไปสััมผััสกัับพื้้�นที่่�จริิง อนาคตประวััติิศาสตร์์นั้้�นก็็อาจหายไป หากพวกเขาได้้เข้้าไป
มีีประสบการณ์์ร่ว่ ม ก็็มีีโอกาสที่่�ประวััติิศาสตร์์จะได้้รับ
ั การอนุุรัก
ั ษ์์ และเผยแพร่่ ทำำ�ให้้เขารู้้�สึึ กว่่า
ประวััติิศาสตร์์เป็็นส่่วนหนึ่่�งของชีีวิต
ิ พวกเขา
นอกจากนี้้� จากการเป็็นภััณฑารัักษ์์ ในนิิทรรศการฟิิล์ม
์ กระจก : เรื่่�องราวเหนืือกาลเวลา ทำำ�ให้้ได้้ข้อ
้ คิิดอีีกข้้อหนึ่่�ง คืือ ประโยชน์์ที่่�แท้้จริิง
ของประวััติศ
ิ าสตร์์ คืือ ประวััติิศาสตร์์ กัับปััจจุุบัน
ั แท้้จริิงแล้้ว ความจริิงในด้้านความต้้องการ ความรู้้�สึึกของคน ไม่่ได้้เปลี่่�ยนแปลงไป มีี
เพีียงความเจริิญด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี ที่่�เปลี่่�ยนแปลงเครื่่�องมืือในการบัันทึึกประวััติิศาสตร์์ไว้้เท่่านั้้�น หากเราต้้องการรู้้�อนาคต
จะเป็็นอย่่างไร ก็็ให้้ย้อ
้ นดููเรื่่�องราวในอดีีต ผ่่านหลัักฐานที่่�บันทึ
ั ึกในรููปแบบต่่าง ๆ ที่่�เปลี่่�ยนแปลงไปตามกาลเวลาเท่่านั้้�น

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร

ผู้วา่ การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

Bangkok Art Biennale : แผนที่เพื่อส่ งเสริมการท่องเที่ยว และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ
อย่างยัง
่ ยืน
การกลับมาของงานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ ครัง้ ที่ 2 ของกรุงเทพมหานคร ในปี 2020 ที่นำ�เสนอ
ผลงานศิลปะชัน
ื่ เสียงระดับนานาชาติ ถือเป็นจุดหมายปลายทางในการรวมตัว
้ เอก ของศิลปินที่มีชอ
ของนักท่องเทีย
่ วทีช
่ ื่นชอบด้านศิลปะและวัฒนธรรมจากทัว่ ทุกมุมโลก การจัดงานในครัง้ นี้ เป็นการยืนยัน
ถึงสถานการณ์ที่ดีข้น
ึ ในช่วงหลังจากการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพิสจ
ู น์
ให้เห็นถึงความสามารถและความพร้อมของประเทศไทยในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ด้วยรอยยิม
้ และ
ความปลอดภัย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีความยินดีและเชือ
่ มั่นวา่ งานบางกอก อาร์ต เบียนนาเล่ 2020 จะช่วยเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สร้างประโยชน์ในเชิงความคิดสร้างสรรค์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ฟื้นฟู จต
ิ ใจ และกระตุ้นเศรษฐกิจด้าน
การท่องเที่ยวให้กลับมา ภายใต้ภาวการณ์ถดถอยของเศรษฐกิจทั่วโลก ประเทศไทยยังคงเดินหน้ากิจกรรมตามแผนที่เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยว และพัฒนาสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพอย่างยัง
่ ยืน

อาจารย์ภูธร ภูมะธน
นักวิชาการประวัติศาสตร์โบราณคดี พิพิธภัณฑ์วท
ิ ยา

พินิจพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ คือสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของต่าง ๆ เพื่อนำ�มาจัดแสดง ตีความ และให้ความรู้ การที่จะ
สนุกกับการพินิจพิพิธภัณฑ์น้ัน ต้องมีค่านิยม หรือเห็นคณค
ุ
่าของเรือ
่ งราวในอดีต ส่วนนักพิพิธภัณฑ์
ต้ องมีความรูแ
้ บบสหวิทยาการ รูก
้ ารเปลี่ ยนแปลงค่านิยมที่ เกิดขึ้นในโลกตลอดเวลา เสมือนเป็น
นักสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคม ต้องมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม ถึงจะเกิดประโยชน์อย่างยัง
่ ยืน ซึ่งหาก
ทั้ง 2 ส่วนปรับกระบวนคิด เพื่อแลกเปลี่ยนกัน ผ่านสื่อและช่องทางต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน ก็จะมีโอกาสที่ดีต่อการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ต่อไป

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

อาจารย์ตุลย์ หิรญ
ั ญลาวัลย์
นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสังเคราะห์แสง
การถ่ายภาพ: ศิลปะเปี่ยมเสน่ห์ของทุก ๆ คน
ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารยุคปัจจุบน
ั ทำ�ให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธก
ี ารนำ�เสนองานบางส่วน
จากการจัดแสดงในแกลเลอรี มาอยูใ่ นรูปแบบออนไลน์ ซึง่ สือ
่ สารไปยังกลุม
่ คนได้จ�นวน
ำ
มาก
รวดเร็ว ทำ�ให้แต่ละคนพยายามสร้างสรรค์ส่ิงที่แปลกใหม่ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ของผู้รบ
ั สาร
ช่างภาพที่ทำ�งานและสามารถเข้าใจวัตถป
ุ ระสงค์ของงานที่ทำ�ได้ จนสามารถสื่อสารได้ตรง
ตามความนิยมของกระแสโลกภาพถ่าย ก็จะอยูร่ ว่ มในยุคสมัยนี้ได้ ต้องหาจุดเด่นของตัวเอง
เพื่อสร้างรูปแบบที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองอย่างลงตัวและยัง
่ ยืน
ในฐานะอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยฯ และอาจารย์สอนการถ่ายภาพมามากกว่า
10 ปี สิ่งหนึ่งที่ม่ง
ุ มั่นมาตลอด คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อให้นำ�ความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้
ต่อไป ทั้งในกลุ่มนักศึกษาที่สามารถนำ�ความรูไ้ ปเป็นพื้นฐานพัฒนาสู่เส้นทางสายอาชีพ หรือ
กลุ่มผู้ประกอบการที่จ�ำ เป็นต้องพัฒนาการสื่อสารสินค้าของตนเองผ่านภาพถ่าย ซึ่งในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมา จึงได้จด
ั โครงการ “กินใจ” เพื่อสนับสนุนการถ่ายภาพเมนู
อาหารให้แก่ผ้ป
ู ระกอบการรายใหม่ ๆ จนถึงการขยายผลเพื่อการพัฒนาอย่างยัง
่ ยืน โดยได้
จัดทำ�คลิปเพื่อสอนการถ่ายภาพด้วยตัวเอง เพื่อติดอาวุธให้กับผู้ประกอบการได้ในระยะยาว

อััษฎาวุุธ สาคริิก
เลขาธิิการมููลนิิธิห
ิ ลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง)

ดนตรีีไทย : ใครว่่าน่่าเบื่่�อ
การให้ดนตรีไทยอยูใ่ นกระแสที่ยง
่ งที่
่ั ยืนน้ัน ต้องเริม
่ จากการนิยามว่า ดนตรีไทยเป็นเรือ
มีพัฒนาการมาโดยตลอด และสามารถเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
ปัจจุบันโลกเปลี่ยน ดนตรีไทยก็ปรับได้ เพื่อให้อยูใ่ นความนิยมได้อย่างยัง
่ ยืน
งานของมูลนิธห
ิ ลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ก็มีการปรับตัวมาโดยตลอด แต่
ยังคงสื บสานการเผยแพร่ความรูด
้ ้านดนตรีไทยให้กับเยาวชนคนรุน
่ หลังมาโดยตลอด
โดยมีกิจกรรมหลักที่ดำ�เนินการร่วม 10 ปี ภายใต้การสนับสนุนของไทยเบฟ คือ โครงการ
ประกวดบรรเลงดนตรีไทยศรทอง ชิงถ้วยพระราชทาน ซึง่ ทำ�ให้เราได้พบนักเรียน ครูดนตรี
และบุคลากรทางดนตรี มากกว่า 1,000 คนในแต่ละปี ขยายผลด้วยกิจกรรม ค่ายเยาวชน
ศรทอง ซึ่ งนอกจากเยาวชนจะได้ ความรู้เชิ งเทคนิ คของดนตรีไทยแล้ ว มู ลนิ ธิยั งได้
สอดแทรกความรูเ้ รือ
่ งการทำ �เครือ
่ งดนตรี รวมไปถึงความเกี่ ยวเนื่ องกับวิถีชุมชนด้วย
ล่าสุดคือ โครงการเพื่อนดนตรี ซึ่งเป็นการรวมตัวของเครือข่ายคนดนตรี ร่วมกันสำ�รวจ
เดินทางไปทั่ วประเทศ เพื่ อสนับสนุนความต้องการด้านดนตรีของโรงเรียนและชุมชน
โดยเน้นงานดนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชุมชน
สิ่งที่เราภูมิใจ คือ เห็นการเติบโตของเยาวชนที่สนใจดนตรีไทย ร่วมสืบสานจากรุนส
่ ่รู น
ุ่
ทำ�ให้ดนตรีไทยดำ�รงอยู่ อยากส่งกำ�ลังใจให้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มที่ทำ�หน้าที่อนุรก
ั ษ์
กลุ่มนี้ต้องใช้พลังงาน พลังใจเป็นอย่างมาก เพื่อให้เกิดการตอบรับในวงที่กว้างขวางขึ้น
กลุ่มต่อมาคือ กลุ่มที่สืบทอด กลุ่มองค์กร มูลนิธิ สำ�นัก ครูบาอาจารย์ต่าง ๆ และกลุ่ม
สุดท้าย คือ กลุ่มผู้สร้างอะไรใหม่ ๆ ขอให้มีกำ�ลังใจ อย่าได้หยุดสร้าง และทำ�หน้าที่อย่าง
สม่ำ�เสมอ ข้อนี้สำ�คัญ เพราะดนตรีไทยจะยัง
่ ยืนได้ ถ้าพัฒนาอย่างสม่ำ�เสมอ
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นายเอกชััย เจีียรกุุล
นัักกีีตาร์์คลาสสิิกระดัับโลก เจ้้าของร้้านกีีตาร์์ Fonzo

จากผู้้�รัักกีีตาร์์ สู่่�แชมป์์โลกและเจ้้าของกิิจการ
ความสำ�เร็จในชีวตค
ิ ือความกระตือรือร้น วางแผนชีวต
ิ เดินตามความฝัน ทำ�ทุกอย่างจากทุกสิ่ง
ที่รก
ั จากนักศึกษาวิทยาลัยดุรย
ิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ม่ง
ุ มั่นขยันฝึกซ้อม จนได้รบ
ั ทุน
เดินทางไปแข่งขันระดับโลกหลายรายการโดยสนับสนุนจากไทยเบฟ ซึ่งรายการที่ประสบความ
สำ�เร็จสูงสุด คือได้อน
ั ดับ 1 ที่อเมริกา ในการแข่งขันกีตาร์คลาสสิกระดับนานาชาติประจำ�ปี 2557
เวที GFA Guitar Foundation of America จากจุดนั้นก็ได้ก้าวเข้าสู่อก
ี หนึ่งความฝันที่จะนำ�พาไปสู่
อาชีพที่ม่นค
ั ง และอยูก
่ ับสิ่งที่รก
ั ได้อย่างยัง
่ ยืน คือ การเริม
่ ธุรกิจสร้างแบรนด์กีตาร์ของตนเองขึ้น
‘Fonzo’ โดยมีเป้าหมายที่จะนำ�แบรนด์กีตาร์ของคนไทยขึ้นสู่ 1 ใน 3 ของโลก การที่ชวี ต
ิ จะประสบ
ความสำ�เร็จได้ ผมเชือ
่ ว่ามาจากหลัก 3 ข้อ คือ เริม
ั ที่ชอบ ที่หลงใหล
่ จากทำ�ทุกอย่างจากสิ่งที่รก
เพราะอย่างน้อยเราก็มคว
ี ามสุข ต่อมาคือ อย่าหยุดที่จะทำ�ต่อ แม้บางครัง้ ต้องอาศัยความอดทน
เป็นอย่างมาก สุดท้ายคือ อย่าคิดว่ายังไม่พร้อม หากวันน้ันผมไม่พร้อมที่จะมุ่งมั่นซอ
้ มต่อเนื่อง
ก็จะไม่ได้รบ
ั ทุนสนับสนุนจากไทยเบฟ จนประสบความสำ�เร็จตามความฝันได้เช่นวนน
ั ี้

ความมุ่งมั่นและความสำ �เร็จ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

Bangkok River Festival

งาน Bangkok River Festival 2020 มีประชาชนเข้าร่วมงานกว่า 70,000 คน ในการจัดกิจกรรมตลอด 3 วัน ซึง่ กิจกรรมจัดขึ้นพร้อมกัน
10 ท่าน้ำ� โดยมีผ้เู ข้าร่วมงานสูงสุด ณ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จำ�นวน 15,794 คน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้สามารถสร้าง
รายได้ให้ผ้ป
ู ระกอบการชุมชน ได้มา 1.33 ล้านบาทตลอดการจัดงาน
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กิิจกรรมเสวนา โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านศิิลปวััฒนธรรม มีีผู้้�สนใจเข้้าร่่วม
มากกว่่า 300 คน โดยมีีนัก
ั ศึึกษาจากโครงการ eisa จากชุุมชนโดยรอบ
และประชาชนทั่่�วไปเข้้าร่่วม

จากสถานการณ์์โรคโควิิด-19 ที่่�แพร่่ระบาดอย่่างหนัักในช่่วงกลางปีี ทำำ�ให้้
เศรษฐกิิจในระดัับชุุมชนประสบปััญหา งาน Bangkok River Festival 2020
มีีส่่วนช่ว่ ยส่่งเสริิมร้้านค้้าชุุมชนให้้สามารถกระตุ้้�นการขายได้้ผ่่านช่่องทาง
สื่่�อออนไลน์์

กิิจกรรม “คลีีนคลอง” (Clean Klong) กิิจกรรมหนึ่่�งในงาน Bangkok River Festival คืือการต่่อยอดความยั่่�งยืืนให้้ชุม
ุ ชนริิมฝั่่�งแม่่น้ำำ�เจ้้าพระยา
ด้้วยกิิจกรรมทำำ�ความสะอาดและปรัับภููมิิทััศน์์ชุม
ุ ชน โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ภาครััฐ สมาชิิกชุุมชน ภาคเอกชนรอบพื้้�นที่่� ภาคีีภาคเอกชน และจิิตอาสาร่่วมทำำ�กิิจกรรม

จิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรม
1.

บริษัท เฟื่องฟู อนันต์ สนับสนุนน้ำ�ยาอีเอ็มและอีเอ็ม บอล		 3 	คน

2. เจ้าหน้าที่ทำ�ความสะอาดจากเขตธนบุร ี

30 	คน

3. เจ้าหน้าที่ขด
ุ ลอกคลองจากเขตธนบุร ี

10 	คน

4.	นักเรียนจิตอาสาจากโรงเรียนสตรีวท
ิ ยา

25 	คน

5.	ตัวแทนจากเอเชียทีค 		 5 	คน
6.	นักศึกษา Beta Young

20 	คน

7. 	นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

15 	คน

8. ชาวบ้านในชุมชนวัดกัลยาณมิตร

30 	คน

9. ผู้บริหารและตัวแทนจากไทยเบฟ

10 	คน

10. ผู้บริหารเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์		 1 	คน
รวมทั้งสิ้น

149 	คน
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การพััฒนาเยาวชนในชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน จากโครงการ “เยาวชนเจ้้าบ้้าน สืืบสานวััฒนธรรม” จำำ�นวนในฐานข้้อมููล ณ ปััจจุุบััน 100 คน
เข้้าร่่วมกิิจกรรมในปีี 2563 จำำ�นน 62 คน มอบทุุนปีี 2563 จำำ�นวน 29 ทุุน และปีี 2564 เพิ่่�ม 10 ทุุน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โอกาสในการเพิ่่� มทัักษะ และส่่ งเสริิมการเรีียนรู้้�นอกห้้องเรีียน ผ่่านการปฏิิบััติิและลงมืือทำำ�จริิง โอกาสที่่�จะได้้เข้้าร่่วมนิิทรรศการ
ร่่วมทำำ�เวิิร์ก
์ ชอป ร่่วมการอบรมที่่�มีีประโยชน์์มากมาย โอกาสที่่�จะได้้รับ
ั การสนัับสนุุนให้้ทำำ�ในสิ่่� งที่่�ตั้้�งใจและสามารถต่่อยอด
“กิิจกรรมเป็็นกิิจการ”

มููลนิิธิบ
ิ างกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่ ร่่วมกัับงานริิเวอร์์ เฟสติิวัล
ั จััดการประกวดการทำำ�แผนที่่�แนะนำำ�ชุม
ุ ชนแก่่น้อ
้ ง ๆ นัักเรีียนเจ้้าบ้้านทั้้�ง 5 ชุุมชน อาทิิ ชุุมชนวััดโพธิ์์�
ชุุมชนวััดประยุุร ชุุมชนวััดอรุุณ ชุุมชนวััดกััลยา และชุุมชนวััดระฆััง เพื่่�อส่่งเสริิมและสนัับสนุุนโครงการเยาวชนเจ้้าบ้้าน สืืบสานวััฒนธรรม

ส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมเวิิร์ก
์ ชอปเพื่่�อเยาวชน จััดโดยมููลนิิธิิ บางกอก อาร์์ต เบีียนนาเล่่
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Bangkok Art Biennale (BAB)

จำำ�นวนผู้้�เข้้าร่่วมสมััคร
Dek BAB 2020
16 มีีนาคม 2563 - 10 กรกฎาคม 2563

79

305

จาก
คน
คััดเลืือกเหลืือ

674

เด็กเก่า

เด็กใหม่

258

รวม 753 คน
ผู้ชว่ ยติดตั้งงานศิลปะ
305 คน
ผู้ติดตามศิลปิน 258 คน

25%

ผู้นำ�ชมและดูแลชิน
้ งาน
190 คน
ผู้ชว่ ยติดตั้ง
งานศิลปะ

ผู้ติดตาม
ศิลปิน

จำำ�นวน Dek BAB 2020 ที่่�ปฏิิบัติ
ั ง
ิ านจริิง
(แยกตามตำำ�แหน่่งงาน)
12 ตุุลาคม 2563 - 21 กุุมภาพัันธ์์ 2564

41%
34%

ผู้นำ�ชมและ
ดูแลชิน
้ งาน

11 คน

คน
จาก
คััดเลืือกเหลืือ

190

10 คน

ปฏิบัติงานจริง

ผู้ช่วยติดตั้งงานศิลปะ 7 คน
Dek BAB เก่า 2 คน
Dek BAB ใหม่ 5 คน

ปฏิบัติงานจริง

ผู้ติดตามศิลปน
ิ 5 คน
Dek BAB เก่า 3 คน
Dek BAB ใหม่ 2 คน

ปฏิบัติงานจริง

คน
จาก
คััดเลืือกเหลืือ

96 คน

ผู้นำ�ชมและดูแลชิน
้ งาน 96 คน
Dek BAB เก่า 20 คน
Dek BAB ใหม่ 76 คน
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Economic Impact

ค่าใช้จา่ ยในอุตสาหกรรมไมซ์*:
795.04 ล้านบาท

ผลรวมรายได้ในประเทศ
ของอุตสาหกรรมไมซ์:
314.52 ล้านบาท l 2018: 725.17 ล้านบาท

ภาษีรฐ
ั บาล:

117.73 ล้านบาท l 2018: 271.43 ล้านบาท

สร้างอาชีพ:

1,235 ตำ�แหน่ง l 2018: 2,849 ตำ�แหน่ง

ทางตรง (ล้านบาท)

608.99

ทางอ้อม (ล้านบาท)

97.60

เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

88.44

รวม (ล้านบาท)

795.04

ทางตรง (ล้านบาท)

218.27

ทางอ้อม (ล้านบาท)

35.65

เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

60.60

รวม (ล้านบาท)

314.52

ทางตรง (ล้านบาท)

81.70

ทางอ้อม (ล้านบาท)

13.35

เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

22.68

รวม (ล้านบาท)

117.73

ทางตรง (ล้านบาท)

857

ทางอ้อม (ล้านบาท)

140

เพิ่มขึ้น (ล้านบาท)

238

รวม (ล้านบาท)

1235

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

*ไมซ์ (MICE) ย่อมาจาก 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) ในบทบาทของผู้้�จััดเทศกาล
ศิิลปะร่่วมสมััยนานาชาติิ นอกจากให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับศิิลปะร่่วมสมััย
แก่่ เ ยาวชนและผู้้�ที่่� สน ใจ ส่่ ง เสริิมวงการศิิ ล ปะไทยให้้ เติิ บ โต
เป็็นที่่�รู้้�จัก
ั แก่่สายตาคนทั่่�วโลกแล้้ว เรายัังมุ่่�งเสริิมสร้้างเศรษฐกิิจ
ให้้กัับกรุุงเทพมหานครในมิิติิของการท่่องเที่่�ยว อีีกหนึ่่�งหน้้าที่่�
ความรัับผิิดชอบที่่�สำำ�คััญ คืือการมีีส่่วนร่ว่ มในการดููแลโลกใบนี้้�
อย่่างยั่่�งยืืน โดยเชื่่�อว่่า นอกจากศิิลปะจะสร้้างความงามแล้้ว
ยัังนำำ�พาไปสู่่� “การตระหนััก-รู้้�” ได้้ไม่่มากก็็น้้อย
ศิลปะสามารถมีบทบาทกับการดำ�เนินชีวต
ิ ในทุกมิติ BAB จึงได้
ขยายผลต่อยอดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
การสร้างรากฐานจิตสำ�นึกให้แก่เยาวชน โดยการร่วมงานกับ
Thailand Sustainability Expo (TSX) ศิลปิน BAB 2018
คุณคมกฤษ เทพเทียน และ คุณกฤช งามสม และได้นำ�ศิลปิน
ที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานจากเศษวัสดุเหลือใช้
ในเครือข่ายหลายท่าน มาร่วมส่งต่อความรูใ้ นกิจกรรม หัวข้อ
“Trash to Treasure เพราะขยะก็มีค่า” ให้เด็ก ๆ ได้รบ
ั ความรู้
สร้างแรงบันดาลใจ ได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิดสร้างสรรค์
พัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้รอบตัว ต่อยอดเป็น
ผลงานทางศิลปะ สร้างความประทับใจและผลักดันให้เกิด
ความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมต่อไปจากรุนส
่ ่รู น
ุ่ ได้
Bangkok Art Biennale (BAB) มีนโยบายส่งเสริมแนวทาง
ปฏิบต
ั ต
ิ าม 17 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Development Goals) โดยร่วมมือกับ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ
รีไซเคิล จำ�กัด (Thai Beverage Recycle) บริษท
ั อาหารเสริม
จำ�กัด (Feed Addition Company Limited) ผ่านกิจกรรม
”ศิลป์สร้าง ทางสุข สัญจร” โดยเป็นการลงพื้นทีจ
่ ด
ั กิจกรรม

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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เวิรก
์ ชอป ให้ศล
ิ ปินเกิดความเข้าใจ สร้างสรรค์และนำ�วตถ
ั ด
ุ บ
ิ เหลือใช้
จากกระบวนการผลิตมาสร้างเป็นงานศิลปะ ใช้ศาสตร์ท่ศ
ี ล
ิ ปินแต่ละท่าน
ถนัดในการร่วมพัฒนาวัตถด
ุ บ
ิ เหลือใช้ตา่ ง ๆ เป็นการสร้างมูลค่าเพิม
่
ให้เกิดประโยชน์สงู สุด สามารถสร้างเป็นชิน
้ งานศิลปะเพิม
่ มูลค่าได้ และ
สร้างการตระหนักรูเ้ รือ
่ งปัญหาขยะทีโ่ ลกกำ�ลังเผชิญ พร้อมกับสือ
่ สาร
ให้ทก
ุ คนช่วยกันรักษาสิง
่ แวดล้อม เริม
่ ต้นร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสังคม
ประเทศ และโลกของเรา ให้เกิดการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนตอ
่ ไป
ศิลปินที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

ก้าวสู่ปี 2568
การทำำ�งานด้้านการส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรมของไทยเบฟยัังคง
เดิินหน้้าสนัับสนุุนการขัับเคลื่่�อนตามปณิิธานนำำ�ความภาคภููมิิใจ
ของความเป็็นไทย (Pride of Thainess) สู่่�การสร้้างสรรค์์
กิิจกรรมพััฒนาสัังคมอย่่างมั่่�นคงและยั่่�งยืืน (Stable and
Sustainable)
ทั้้�งนี้้� เนื่่�องด้้วยศิิลปวััฒนธรรมคืือความเป็็นสากล ที่่�เชื่่�อมโยง
ถึึงกัันได้้อย่่างไร้้ข้้อจำำ�กััด ทำำ�ให้้สามารถสร้้างความร่่วมมืือกัับ
ทุุกหน่่วยธุุรกิิจ และหน่่วยสัังคม ในการร่่วมกัันสร้า้ งสรรค์์เพื่่�อร่่วม
สร้้างประโยชน์์ ไปสู่่�การแบ่่งปัันคุณค่
ุ
่าและมููลค่่าสู่่�ชุุมชน สัั งคม
(Creating and Sharing the Value of Growth) ได้้อย่่างภาคภููมิใิ จ
นัับเป็็นการเชื่่�อมโยงสู่่�ทุุกบริิบทของการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่� อ
สัังคมด้้านต่่าง ๆ ของไทยเบฟ
กลยุุทธ์์ที่่จ
� ะมาบริิหารจััดการการดำำ�เนิินงาน การเชื่่�อมโยงเครืือข่่าย
และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย ประกอบไปด้้วย กลยุุทธ์์ 4 ประการ คืือ
สืืบสาน (stable of growth) รัักษา (sustainability) ต่่อยอด

	ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ (Prof. Thavorn Ko-Udomvit)
	คุณดาว วาสิกศิร ิ (Dow Wasiksiri)
	คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ (Jitsing Somboon)
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วฒ
ุ ก
ิ ร คงคา (Asst. Prof. Wutikorn Kongka)
	ศาสตราจารย์ กมล เผ่าสวัสดิ์ (Prof. Kamol Phaosavasdi)
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ (Asst. Prof.
Songwit Pimpakun)
	คุณกฤช งามสม (Krit Ngamsom)
	คุณคมกฤษ เทพเทียน (Komkrit Tepthian)
	คุณสนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์ (Sanitas Pradittasnee)
	คุณธวัชชัย พันธุสวส
ั ดิ์ (Tawatchai Puntusawasdi)
	คุณปานพรรณ ยอดมณี (Pannapan Yodmanee)

(creating value) ร่่วมมืือ (collaboration & partnership) กลยุุทธ์์
ทั้้�ง 4 ข้้อ จะนำำ�มาผสมผสานกัันอย่่างบููรณาการในกลุ่่�มงานต่่าง ๆ
ได้้แก่่ กลุ่่�มงานทััศนศิิลป์์ กลุ่่�มงานดนตรีีและวรรณศิิลป์์ กลุ่่�มงาน
วััฒนธรรมประเพณีี และกลุ่่�มงานพระพุุ ทธศาสนา
ทั้้�งหมด คืือความมุ่่�งมั่่�นของงานส่่งเสริิมศิิลปวััฒนธรรม ที่่�กำ�ำ หนดเป็็น
เป้้าหมายในการพััฒนางานที่่�เสมืือนเป็็นพลัังผลัักดัันเพื่่�อเสริิมสร้้าง
การทำำ�งานพััฒนาชุุมชนที่่�มีคว
ี ามแตกต่่างหลากหลาย และมีีอัตลั
ั ก
ั ษณ์์
เฉพาะตััวในด้้านภููมิป
ิ ระเทศ พื้้�นฐานอาชีีพและเศรษฐกิิจระดัับชุุมชน แต่่
กิิจกรรมพััฒนาเชิิงศิิลปวััฒนธรรม จะเป็็นตัวั กลางอัันจะนำำ�พาไปสู่่�การ
เปิิดพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้ไปสู่่�การเข้้าร่่วม เข้้าถึึง เข้้าใจร่่วมกััน ระหว่่างเราในฐานะ
ภาคเอกชนที่่�พร้้อมร่่วมสนัับสนุุน ร่่วมพัั ฒนาชุุมชนให้้มีีรากฐาน
ที่่�แข็็งแรง มีีโครงสร้้างทางสัังคมและเศรษฐกิิจที่่�เข้้มแข็็ง พอเพีียง
มีีความสุุข เพื่่�อให้้ชุม
ุ ชนพร้้อมสร้้างคุุณค่า่ และแบ่่งปัันสู่่�สัังคม เมื่่�อสัังคม
เข้้มแข็็งเติิบโตอย่่างมั่่�นคง ก็็พร้้อมสร้้างสรรค์์คุณค่
ุ
่าและร่่วมพััฒนา
ประเทศชาติิให้้ก้า้ วหน้้าอย่่างยั่่�งยืืนต่อ
่ ไป

การพัฒนาชุมชนและสังคม
ตลอดระยะเวลา 16 ปีีที่่�ผ่า่ นมาไทยเบฟให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่ง
� กัับการสร้้าง
ความสััมพัันธ์ที่่
์ �ยั่่ง
� ยืืนกัับชุุมชน บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่นส
� านต่่อการพััฒนา
ความอย่่างยั่่ง
� ยืืนของชุุมชนควบคู่่�ไปกัับการดำำ�เนิินธุรุ กิิจ มุ่่�งเน้้นการสร้้าง
การมีีส่่วนร่ว่ มทั้้�งการร่่วมคิิด ร่่วมพััฒนาชุุมชนในหลากหลายมิิติิผ่า่ น
โครงการต่่าง ๆ อย่่างเป็็นรูป
ู ธรรม โดยมีีความมุ่่�งหวัังให้้เกิิดการสร้้าง
เศรษฐกิิจระดัับชุุมชนที่่�ยั่่ง
� ยืืน ชุุมชนสามารถพึ่่� งพาตนเองได้้ นอกจากนั้้น
�
ยัังเป็็นการสร้้างความสััมพัันธ์ที่่
์ �ดีี และส่่งผลต่่อภาพลัักษณ์์ที่่�ดีข
ี ององค์์กร
ในการช่่วยเหลืือชุุมชนผ่่านการทำำ�งานภายใต้้โครงการ “ไทยเบฟร่่วมสร้้าง
ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
ั จุุบัันประเทศไทยและทั่่�วโลกกำำ�ลัังเผชิิญกัับ
� ” ถึึงแม้้ปัจ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ส่่งผลกระทบในทุุกภาคส่่วน
ของสัังคม ไทยเบฟก็็ยัง
ั คงมุ่่�งมั่่น
� และดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือชุุมชนและ
สัังคมอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้ทุก
ุ ภาคส่่วนผ่า่ นวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

2564 ภารกิจสำ �คัญ
โครงการส่่งเสริิมคนรุ่่น
� ใหม่่เพื่่�อสร้้างชุุมชนดีีมีรี อยยิ้้�ม
เริ่่ม
� ดำำ�เนิินโครงการตั้้�งแต่่ปีี 2561 ภายใต้้แนวคิิดที่่�ใช้้พลัังของคนรุ่่�นใหม่่กลัับคืืนสู่่�ท้้องถิ่่�น ดำำ�เนิินงานในรููปแบบธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
(Social Enterprise) ในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจชุุมชน ตามหลัักปรััชญาเศรษฐกิิจพอเพีียง และขยายไปสู่่�เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
โดยเน้้นการทำำ�งานที่่�เชื่่�อมโยงความร่่วมมืือในระดัับพื้้�นที่่� สร้้างการมีีส่่วนร่ว่ มของชุุมชนในการพััฒนาด้้านสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมีีพื้้�นฐานจากความต้้องการและศัักยภาพของแต่่ละชุุมชนเป็็นตัวตั้้
ั �ง ร่่วมคิิด ร่่วมพััฒนาชุุมชนเพื่่�อให้้เกิิดโครงการอย่่างเป็็นรูป
ู ธรรม
จนนำำ�ไปสู่่�การบริิหารจััดการชุุมชนด้้วยตนเองได้้ในอนาคต ปััจจุุบัน
ั ไทยเบฟขัับเคลื่่�อนงานโดยมีีพื้้�นที่่�ดำ�ำ เนิินการ 15 พื้้�นที่่� (15 อำำ�เภอ) ใน
14 จัังหวััด

ลำ�ดับ

พื้นที่

จังหวัด

จำ�นวนชุมชน/
ผู้รบ
ั ประโยชน์
ที่ดำ�เนินการ

โครงการรูปธรรม

1.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

8 ชุมชน 172 ราย

โครงการพัฒนาเครือข่ายผ้าฝ้าย
อินทรีย…
์ สายใยคนริมโขง
เครือข่ายฝ้ายอำ�เภอโขงเจียม

2.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
ยางตลาด

กาฬสินธุ์

13 ชุมชน 177 ราย

โครงการเชือ
่ มโยงเครือข่ายแปรรูปผ้า

3.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
จันทบุร ี

จันทบุร ี

7 ชุมชน 200 ราย

โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชุมชนบางสระเก้า
โครงการพัฒนาเสื่อกกจันทบูร

4.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
แม่แจ่ม

เชียงใหม่

7 ชุมชน 218 ราย

โครงการพัฒนากลุ่มทอผ้าแม่แจ่ม

5.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
พัทลุง

พัทลุง

9 ชุมชน 493 ราย

โครงการท่องเที่ยววิถีนาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์กระจูด

6.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

5 ชุมชน 141 ราย

โครงการผักปลอดภัย
โครงการเห็ดครบวงจร

7.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
กระบี่

กระบี่

1 ชุมชน 50 ราย

โครงการปลิงดี ชุมชนดีเกาะปู
แปรรูปอาหารทะเลชุมชนบ้านเกาะปู
โครงการท่องเทีย
่ วโดยชุมชนบ้านเกาะปู

8.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

7 ชุมชน 202 ราย

โครงการท่องเทีย
่ วโดยชุมชนพรหมโลก
โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ส้มโอทับทิมสยาม

9.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
เมืองกาฬสินธุ์

กาฬสินธุ์

12 ชุมชน 193 ราย

โครงการพัฒนาชุมชนทอผ้าพื้นเมือง
บ้านดงน้อย
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

ลำ�ดับ

พื้นที่

จำ�นวนชุมชน/
ผู้รบ
ั ประโยชน์
ที่ดำ�เนินการ

จังหวัด

โครงการรูปธรรม

10.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
หนองคาย

หนองคาย

3 ชุมชน 110 ราย

โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ จังหวัดหนองคาย

11.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
ปัตตานี

ปัตตานี

5 ชุมชน 83 ราย

โครงการพัฒนาผ้าบาติกจากบล็อกไม้
ชุมชนบาราโหม

12.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
นราธิวาส

นราธิวาส

11 ชุมชน 197 ราย

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด
บ้านพรุกาบแดง

13.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
ขอนแก่น

ขอนแก่น

9 ชุมชน 288 ราย

โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
เส้นไหมบ้านดงบัง
โครงการผักปลอดภัย

14.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้
ปราจีนบุร ี

ปราจีนบุร ี

2 ชุมชน 79 ราย

โครงการพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านลาดตะเคียน

15.

ชุมชนดีมีรอยยิม
้ น่าน

น่าน

6 ชุมชน 519 ราย

โครงการพัฒนาคลัสเตอร์กาแฟ
บ่อเกลือ

ผลการดำ�เนินงาน

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

จำ�นวนกลุ่มสะสม

จำ�นวน
ผู้รบ
ั ผลประโยชน์

3,122 ราย

105 กลุ่ม
เกษตร 39 กลุ่ม

แปรรูป 56 กลุ่ม

รายได้สะสมที่สร้างเพิ่มให้ชม
ุ ชน

15,865,276
บาท

ท่องเที่ยวโดยชุมชน 10 กลุ่ม

เป้าหมาย

ไทยเบฟมุ่งมั่น พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สร้างความสุขและจัดการตนเองได้อย่างยัง
่ ยืน

สร้างต้นแบบการพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ขยายผลสู่ชม
ุ ชนในวงกว้าง

สร้างเครือข่ายพันธมิตร เพื่อการพัฒนา
อย่างยัง
่ ยืน

ยกระดับวิสาหกิจชุมชน เป็นวส
ิ าหกิจ
เพื่อสังคม

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

พื้นที่ 1: ชุมชนดีมีรอยยิม
้ ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรูช
้ ม
ุ ชนเพื่อเศรษฐกิจที่ยง
่ั ยืน
โครงการขัับเคลื่่�อนงานในพื้้� นที่่�กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนเกษตร
อิินทรีีย์์ตำำ�บลลาดตะเคีียน อำำ�เภอกบิินทร์์บุุรี ี จัังหวััดปราจีีนบุุรี ี
มีีสมาชิิกในกลุ่่�มจำำ�นวน 40 คน โดยมีีความมุ่่�งหวัังที่่�จะพัั ฒนา
ชุุมชนให้้เป็็นแหล่่งผลิิตอาหารปลอดภััย ขยายผลสู่่�ระบบเกษตร
อิินทรีีย์์ ซึ่่�งมีีพื้้� นที่่�เพาะปลููกผัักอิินทรีีย์์ จำำ�นวน 15 ไร่่ ดำำ�เนิิน
กิิจกรรมที่่�เป็็นประโยชน์์ต่่อส่่ วนรวม ยึึดหลัักสัั มมาชีีพ คืือ
ไม่่เบีียดเบีียนตนเองและผู้้�อื่่�น สามารถยกระดัับเป็็นศููนย์์เรีียนรู้้�
และต้้นแบบเกษตรอิินทรีีย์์ให้้กัับชุุมชน

กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินงานและผลสำำ �เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น
ด้้านการพััฒนาพื้้�นที่่�
•	ได้้รับ
ั การพััฒนาพื้้�นที่่� ผ่่านการจััดกิิจกรรมจิิตอาสา ร่่วมกัับ
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิิสติิก จำำ�กััด ประกอบไปด้้วย
การซ่่อมแซมโรงเรืือนเลี้้�ยงไก่่ โรงเรืือนผลิิตปุ๋๋ย
� อิินทรีีย์์
วางระบบน้ำำ�ในแปลงผัักและไม้้ยืนต้
ื ้น ได้้แก่่ มะม่่วง ขนุุน
•	ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนเทคโนโลยีีทางการเกษตร 2 ชนิิด คืือ
เครื่่�องสููบน้ำำ�และตู้้�อบพลัังงานแสงอาทิิตย์์ จากสำำ�นัก
ั งาน
พลัังงานจัังหวััดปราจีีนบุรีุ ี เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาการขาดแคลนน้ำำ�
และใช้้อบสมุุนไพรในแปลง

ด้้านการพััฒนาบุุคลากร
•	ยกระดัับคุุณภาพผลผลิิตทางการเกษตร ด้้วยการขอรัับรอง
มาตรฐาน Organic Thailand ให้้กัับสมาชิิกกลุ่่�มจำำ�นวน
6 ราย วางแผนขยายผลปีีละ 2 ราย ผลัักดัันให้้สมาชิิกได้้รับ
ั
การพััฒนาศัักยภาพ ในโครงการ Young Smart Farmers
จำำ�นวน 3 ราย
•	ขยายสมาชิิกเพิ่่�มจาก 29 ราย เป็็น 40 ราย ขยายพื้้�นที่่�ทำำ�การ
เกษตร เพิ่่�มขึ้้�น 12 ไร่่ ในพื้้�นที่่�สมาชิิก และมีีแผนที่่�จะขยายเป็็น
เครืือข่่ายเกษตรอิินทรีีย์ร์ ะดัับตำำ�บล จำำ�นวน 100 ครััวเรืือน

ด้้านการตลาด
•	พััฒนาช่่องทางการจำำ�หน่่ายผัักอิินทรีีย์์ ในรููปแบบขายตรง
และพรีีออเดอร์์ โดยมีีตลาดประจำำ�ดัง
ั นี้้� ร้้านเลมอนฟาร์์ม
โรงพยาบาลเจ้้าพระยาอภััยภููเบศร จัังหวััดปราจีีนบุรีุ ี บริิษัท
ั
NP FOOD จำำ�กัด
ั โรงพยาบาลกบิินทร์์บุรีุ ี บริิษัท
ั เฟื่่�องฟูู อนัันต์์
จำำ�กััด (บริิษััทในเครืือ) เปิิดการขายสิิ นค้้าผัักปลอดภััย
รููปแบบพรีีออเดอร์์ผ่่านเพจชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� ปราจีีนบุรีุ ี
และเพจวิิสาหกิิจชุุมชนฯ
•	ประสานงานร่่วมกัับฝ่่ายกิิจกรรมเพื่่�อสัังคม บริิษัท
ั จิินหลง
คอนสตรั๊๊�คชั่่น
ั (VP House ดำำ�เนิินการสร้้าง
� (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ร้้านค้้าชุุมชนบริิเวณด้้านหน้้าศููนย์เ์ รีียนรู้้�)

แบง่ ปันคณ
ุ คา่
นางดารา เข้มกำ�ลัง
ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ ตำ�บลลาดตะเคียน จังหวัดปราจีนบุร ี

ตั้งแต่พนักงานจิตอาสาไทยเบฟเข้ามาช่วยพัฒนาพื้นที่ของเราทำ�ให้สมาชิกมีกำ�ลังใจกลับมา
รวมตัวกันได้อก
ี ครัง้ และยังมีเจ้าหน้าที่จากไทยเบฟมาคอยให้คำ�ปรึกษากับเราตลอดเวลา ตั้งแต่
กระบวนการคิด การจัดตั้งและบริหารกลุ่มสมาชิก การตลาด และการวางแผนการปลูก ด้วยวิธค
ี ิด
‘เอาตลาดนำ�การผลิต’ เราจะผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด ทำ�ให้สมาชิกทุกคนมีรายได้
กลับมามีกำ�ลังใจและยิม
้ ได้อย่างมีความสุขอีกครัง้
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

พื้นที่ 2: ชุมชนดีมีรอยยิม
้ พัทลุง จังหวัดพัทลุง
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูดแบบครบวงจร
โครงการขัับเคลื่่�อนงานในพื้้�นที่่�อำ�ำ เภอควนขนุุน จัังหวััดพััทลุุง
เป็็นการต่่อยอดอาชีีพวิิถีีเดิิมที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่ประกอบ
อาชีีพ ได้้แก่่ ประมงพื้้�นบ้้าน ทอผ้้า งานปัักและการจัักสานกระจููด
ซึ่่�งได้้มีีการวิิเคราะห์์ปัญ
ั หาร่่วมกัับชุุมชน ซึ่่�งพบว่่า การพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ให้้มีีความทัันสมััยและการหาช่่องทางการตลาด
เป็็นสิ่่�งที่่�ชุม
ุ ชนมีีความต้้องการ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

กิิจกรรมที่่�ดำำ�เนิินงานและผลสำำ �เร็็จที่่�เกิิดขึ้้�น
• 	ในปีี 2564 เกิิดการรวมกลุ่่�มสมาชิิกจดจััดตั้้�งเป็็นวิส
ิ าหกิิจ
ชุุมชนศููนย์ศิ
์ ิลปาชีีพบ้้านหััวป่า่ เขีียว จัังหวััดพััทลุุง มีีสมาชิิก
จำำ�นวน 105 คน จััดทำำ�แผนธุุรกิิจในการขัับเคลื่่�อนกลุ่่�มและ
เชื่่�อมโยงเครืือข่่ายกระจููดในพื้้�นที่่� ได้้แก่่ กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน
กระจููดบ้้านโคกเมา เข้้ามาเป็็นพี่่�เลี้้�ยงให้้กลุ่่�ม และเป็็นภาคีี
ในการร่่วมพััฒนาผลิิตภััณฑ์์กระจููดของกลุ่่�ม

• 	พััฒนาและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�ด้้านกระบวนการผลิิต
หััตถกรรมกระจููด เรื่่�องการปัักกระเป๋๋ากระจููดและการขึ้้�นรูป
ู
และการตััดเย็็บประกอบกระเป๋๋ากระจููด และยกระดัับให้้เป็็น
ศููนย์เ์ รีียนรู้้�กระจููดแบบครบวงจร
• 	จััดทำำ�แปลงสาธิิตการปลููกกระจููด ในพื้้�นที่่� 10 ไร่่ เพื่่�อเป็็น
แหล่่งเรีียนรู้้�ของชุุมชน
• 	สร้้างแบรนด์์กระจููดรอยยิ้้ม
� กระเป๋๋าพรีีเมี่่�ยม กระเป๋๋า
กระจููดปััก พััฒนาแบรนด์์ ชื่่�อว่่า “จููดดีี มีีรอยยิ้้ม
� ”
• 	ขยายช่่องทางการตลาดให้้กลุ่่�ม โดยเชื่่�อมโยงการทำำ�งาน
ร่่วมกัับ บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี (ประเทศไทย) วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม จำำ�กััด ในการหาตลาดเพื่่�อจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์
กระจููด สามารถสร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน กว่่า 1.6 ล้้านบาท
และมีีผู้้�ได้้รับ
ั ผลประโยชน์์ 250 ครััวเรืือน

แบง่ ปันคณ
ุ คา่
นางอรุุณ มาเอีียด
ประธานกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนกระจููดบ้้านโคกเมา จัังหวััดพััทลุุง

ป้้าขอพูู ดคำำ�ว่า่ ขอบคุุณ ขอบคุุณมากจริิง ๆ ที่่�ไม่่ทอดทิ้้�งชุุมชน โครงการพััฒนาชุุมชน
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� พััทลุุง และบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด ที่่�เข้้ามาช่่วย หาออเดอร์์กระเป๋๋ากระจููด ทำำ�ให้้สมาชิิก
กลุ่่�มป้้าได้้มีีงานทำำ� มีีรายได้้ ในช่่วงโควิิดนี้้� ไม่่ได้้ช่ว่ ยแต่่กลุ่่�มป้้า แต่่ออเดอร์์ที่่�มายัังช่่วยคนอีีก
4 ถึึง 5 หมู่่�บ้้านที่่�กระจายงาน มีีเงิินให้้ลูก
ู ไปโรงเรีียน มีีเงิินซื้้อ
� ข้้าวกิิน ขอบคุุณมาก ๆ ชุุมชน
จะไม่่ลืืมความหวัังดีีที่่�ยื่่นมื
� ือเข้้ามาช่่วยเหลืือชุุมชนครั้้�งนี้้�แน่่นอน ขอบคุุณค่่ะ

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

พื้้�นที่่� 3: ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้�มกระบี่่� จัังหวััดกระบี่่�
โครงการปลิงดี ชุมชนดีเกาะปู
โครงการขัับเคลื่่�อนงานในพื้้�นที่่� ชุุมชนบ้้านเกาะปูู ตำำ�บล
เกาะศรีีบอยา อำำ�เภอเหนืือคลอง จัังหวััดกระบี่่� ชาวบ้้านส่่วนใหญ่่
ประกอบอาชีีพประมง ซึ่่่่��งเป็็นอาชีีพที่่�ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจหลััก
ของพื้้�นที่่� สััตว์เ์ ศรษฐกิิจที่่�สำำ�คััญในชุุมชน ได้้แก่่ ปลิิงทะเล มีีการ
ค้้าขายปลิิงทะเลแบบสดและแปรรููป สร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน
ตั้้�งแต่่อดีีตถึึงปััจจุุบััน ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� กระบี่่�มองเห็็นโอกาส
ในการสร้้างรายได้้ให้้กัับชาวบ้้านจากปลิิงทะเล จึึงร่่วมกัับชาวบ้้าน
ขัับเคลื่่�อน “โครงการปลิิงดีี ชุุมชนดีีเกาะปูู” โดยมีีเป้้าหมายคืือ
การรวมกลุ่่�มชาวบ้้านเพื่่�อขยายพื้้�นที่่�การเลี้้�ยงปลิิงทะเลชุุมชน
สู่่�การแปรรููป การสร้้างอาชีีพและรายได้้ตลอดจนเป็็นพื้้�นที่่�นำำ�ร่อ
่ ง
การพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชนโดยใช้้ฐานทรััพยากรในพื้้�นที่่�ของ
กลุ่่�มจัังหวััดอัันดามััน
ปััจจุุบัันชุม
ุ ชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� กระบี่่� ได้้ดำำ�เนิินการรวมกลุ่่�ม จััดตั้้�ง
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนปลิิงดีีชุม
ุ ชนดีีเกาะปูู มีีสมาชิิกกว่่า 50 คนและ
ได้้ขยายพื้้�นที่่�การเพาะเลี้้�ยงปลิิง ผ่่านการระดมหุ้้�นเพื่่�อการขยาย
สร้้างคอกเพาะเลี้้�ยงปลิิงบนพื้้�นที่่� 1 ไร่่ เลี้้�ยงปลิิงได้้เพิ่่�มขึ้้�นกว่่า
3,000 ตััว นอกจากนั้้�นยัง
ั เชื่่�อมโยงประชารััฐฯ กลุ่่�มอัันดามััน
ขัับเคลื่่�อนพััฒนาโครงการปลิิงทั้้�งระบบ โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อการ
ผลัักดัันพื้้�นที่่�ให้้เป็็นศูนย์
ู ก
์ ลางด้้านการเพาะเลี้้�ยงและแปรรููปปลิิง
กลุ่่�มจัังหวััดอัันดามััน นอกจากนั้้�นเสริิมให้้ชุม
ุ ชนพััฒนาสิิ นค้้า
และเชื่่�อมโยงตลาดการขายตััวปลิิงสด ปลิิงตากแห้้ง
เนื้้�อปลิิงพร้้อมปรุุง ในพื้้�นที่่�ภาคใต้้

โครงการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะปู
การท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านเกาะปูู เริ่่ม
� ต้้นเมื่่�อปีี 2556 จนถึึง
ปััจจุุบันนั
ั บ
ั เป็็นเวลากว่่า 7 ปีีในการพััฒนาชุุมชนเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
เป้้าหมายหลัักเพื่่�อให้้คนในชุุมชนได้้ประโยชน์์สูง
ู สุุดจากทรััพยากร
ในพื้้� นที่่� โดยคำำ�นึึงถึึงวััฒนธรรม การอนุุรัก
ั ษ์์ รัักษาไว้้ซึ่�่ง
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�
ปััจจุุบัันชุม
ุ ชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� กระบี่่�เล็็งเห็็นถึึงศัักยภาพชุุมชน
ความพร้้อมของทรััพยากรในด้้านต่่าง ๆ โดยเข้้ามามีีบทบาท
ร่่วมพััฒนาและส่่งเสริิมให้้เกิิดการรวมกลุ่่�ม จดจััดตั้้�งกลุ่่�ม
วิิสาหกิิจชุุมชนท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนบ้้านเกาะปูู โดยมีีสมาชิิก
50 คน ร่่วมกัันจัด
ั ทำำ�แผนเพื่่�อกำำ�หนดเป้้าหมายการพััฒนาการ
ท่่องเที่่�ยว เชื่่�อมโยง จััดทำำ�เส้้นทางและกิิจกรรมการท่่องเที่่�ยว
บ้้านเกาะปูู ใน 3 รููปแบบ ได้้แก่่ (1) ท่่องเที่่�ยวทางทะเล (2) ท่่องเที่่�ยว
ทางบก (3) แพ็็กเกจกิิจกรรม CSR
นอกจากนั้้�นกลุ่่�มยัังมีีการพััฒนาการตลาดและการประชาสััมพัันธ์์
ซึ่่่่��งนำำ�ไปสู่่�การเกิิดรายได้้สู่่�ชุม
ุ ชน โดยใช้้การบููรณาการร่่วมกััน
ระหว่่างชุุมชน หน่่วยงานในพื้้�นที่่� ทั้้�งภาครััฐและภาคเอกชน

โครงการอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรูป
กลุ่มสตรีชม
ุ ชนบ้านเกาะปู
ชุุมชนบ้้านเกาะปููเปรีียบเสมืือนครััวอาหารทะเลที่่�สำำ�คััญของ
จัังหวััดกระบี่่�อีก
ี แห่่งหนึ่่�ง เพราะด้้วยพื้้�นที่่�ของเกาะปููที่่�อุด
ุ มไปด้้วย
ทรััพยากรทางทะเล โดยอาหารทะเลทั้้�งหมดที่่�ชุม
ุ ชนจัับได้้จะนำำ�ไป
ขายให้้กัับแพรัับซื้้�อในพื้้�นที่่� ซึ่่�งราคาขายนั้้�นได้้ราคาไม่่สูง
ู เมื่่�อเทีียบ
กัับราคาที่่�ผู้้�บริิโภคซื้้�อจากแพโดยตรง จากเหตุุผลนี้้�ทางชุุมชนดีี
มีีรอยยิ้้ม
� กระบี่่�เห็็นถึึงช่่องว่่างของราคา จึึงเกิิดแนวคิิดการพััฒนา
และเพิ่่�มช่่องทางการตลาดให้้กัับชาวประมงชุุมชนบ้้านเกาะปูู
ในรููปแบบการขายอาหารทะเลสดไปยัังผู้้�บริิโภคโดยตรง
นอกจากนี้้�ยัง
ั มีีการแปรรููปสิินค้้าอาหารทะเลต่่าง ๆ ในรููปแบบ
พร้้อมปรุุงและพร้้อมทาน เพื่่�อเป็็นทางเลืือกให้้กัับลููกค้้า โดยมีี
เป้้าหมายของการพััฒนาโครงการอาหารทะเลและอาหารทะเล
แปรรููป คืือ การส่่งของสด คุุณภาพดีี ปลอดภััย จากทะเลชุุมชน
สู่่�มืือผู้้�บริิโภคทั่่�วประเทศ เพื่่�อการสร้้างอาชีีพและการสร้้างรายได้้
ให้้ชุม
ุ ชน
ปััจจุุบัันชุม
ุ ชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� กระบี่่�ได้้ขัับเคลื่่�อนงานของกลุ่่�มโดย
จััดประชุุมร่่วมวางแผนพััฒนากลุ่่�มสตรีีแปรรููปชุุมชนบ้้านเกาะปูู
ซึ่่�งมีีสมาชิิกจำำ�นวน 32 คน ทำำ�การวางแผนร่่วมพััฒนาอาชีีพและ
แปรรููปอาหารทะเล ได้้แก่่ ปลาแดดเดีียว น้ำำ�พริิกปููม้้า น้ำำ�พริิก
ปลาย่่าง ปลิิงพร้้อมปรุุง และเชื่่�อมโยงงานกลุ่่�มสตรีีแปรรููปร่่วมกัับ
กลุ่่�มปลิิงดีีชุม
ุ ชนดีีเกาะปูู เพื่่�อให้้กลุ่่�มสตรีีแปรรููปเป็็นกลุ่่�มฐาน
การผลิิตปลิิงทะเลแปรรููป นอกจากนั้้�นยัง
ั ส่่งเสริิมการทำำ�การตลาด
สิินค้้าให้้กัับกลุ่่�มจนนำำ�ไปสู่่�การสร้้างรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

แบง่ ปันคณ
ุ คา่
นายธนยศ หลานหลงส้ า
ประธานกลุ่มปลิงดีชม
ุ ชนดีเกาะปู จังหวัดกระบี่

ขอขอบคุุณบริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั (มหาชน) มาก ๆ ที่่�มีโี ครงการพััฒนาชุุมชน ส่่งน้้องเจ้้าหน้้าที่่�
ลงมาปฏิิบัติ
ั ง
ิ านในพื้้�นที่่� ส่่วนตัวั ของน้้องมีีความมุ่่�งมั่่�นตั้้ง
� ใจในการทำำ�งานมาก เรีียนรู้้�สิ่่ง
� ต่่าง ๆ ร่่วมกัับ
ชุุมชน ฝึึกให้้ชุม
ุ ชนดำำ�เนิินธุรุ กิิจบนฐานทุุนที่่�ชุม
ุ ชนมีี ร่่วมติิดตาม ประเมิินผลจากการดำำ�เนิินงาน
รวมกลุ่่�มชาวบ้้านมาร่่วมขัับเคลื่่�อนโครงการปลิิงซึ่่ง� เป็็นช่อ
่ งทางการพััฒนาที่่�สร้า้ งอาชีีพสร้้างรายได้้
ให้้ชุม
ุ ชนได้้อย่่างแท้้จริิง

นายสามารถ เก็มบาเส
ประธานกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านเกาะปู จังหวัดกระบี่

ขอขอบคุุณไทยเบฟที่่�โครงการพััฒนาชุุมชนเข้้ามาร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่� ถืือเป็็นแรงกระตุ้้�นและ
แรงผลัักดัันการขัับเคลื่่�อนงานท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ชุม
ุ ชนเกิิดความสนใจ
และรวมกลุ่่�มการพััฒนาการท่่องเที่่�ยวเพื่่�อให้้การท่่องเที่่�ยวในชุุมชนกลัับมาขัับเคลื่่�อนอีีกครั้้�ง

โครงการสำ �คัญ

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว
ไทยเบฟดำำ�เนิินโครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาว”
มายาวนานต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 22 โดยยัังคงมุ่่�งมั่่�นสานต่่อการ
แบ่่งปัันไออุ่่�นผ่่านการมอบ”ผ้้าห่่มผืืนเขีียว” ให้้กัับประชาชน
ผู้้�ประสบภััยหนาวในพื้้�นที่่�ภาคเหนืือและตะวัันออกเฉีียงเหนืือ
โดยได้้รับ
ั ความร่่วมมืือจากกระทรวงมหาดไทย กรมป้้องกัันและ
บรรเทาสาธารณภััย รวมถึึงหน่่วยงานพัันธมิิตรต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐ
และภาคเอกชนที่่�เข้้ามาร่่วมส่่งต่่อความอบอุ่่�นกัับโครงการนี้้�
เพิ่่�มขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง จนถึึงปััจจุุบัันนี้้�ได้้ส่่งมอบผ้้าห่่มไปแล้้วถึึง
4,400,000 ผืืน นอกจากนั้้�นไทยเบฟยัังให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�อง
ความใส่่ใจต่่อสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งปีีนี้้�ต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 2 ในการจััดทำำ�
ผ้้าห่่มที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม (Eco Friendly Blanket) ซึ่่�งเป็็น
ผ้้าห่่มฟลีีซรีไี ซเคิิล ผลิิตจากขวดพลาสติิกใช้้แล้้ว โดยผ้้าห่่ม
200,000 ผืืน ทำำ�ให้้ลดขยะขวดน้ำำ� PET 7,600,000 ขวด (1 ผืืน:
38 ขวด) นอกจากการส่่งมอบผ้้าห่่มแล้้วทางโครงการฯ ยัังได้้
มอบโอกาสในการเข้้าถึึงความช่่วยเหลืือในด้้านต่่าง ๆ ทั้้�งด้้านการ
ศึึกษา ได้้มอบทุุนการศึึกษา และอุุปกรณ์์การเรีียนการสอนให้้กัับ
โรงเรีียนต่่าง ๆ และด้้านสาธารณสุุข ได้้ประสานงานโรงพยาบาล
พัันธมิิตรในการจััดหน่่วยแพทย์์เคลื่่�อนที่่�เข้้ามาตรวจดููแลสุุขภาพ
ให้้กัับประชาชนที่่�มารัับมอบผ้้าห่่ม และเพื่่�อส่่งเสริิมให้้พนัักงาน
ในองค์์กรได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการแบ่่งปัันความอบอุ่่�นผ่่านแคมเปญ

1 ปััน 1 อุ่่�น เพื่่�อนำำ�ผ้้าห่่มไปมอบให้้เด็็กและเยาวชนในพื้้�นที่่�นอกเหนืือ
จาก 15 จัังหวััดของโครงการไทยเบฟ...รวมใจต้้านภััยหนาวในทุุกปีี
โดยมุ่่�งหวัังให้้เกิิดพลัังความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนในการร่่วมกััน
สร้้างสัังคมแห่่งการให้้ที่่�ยั่่ง
� ยืืน

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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แบง่ ปันคณ
ุ คา่
นางมาลีจน
ั ทร์ ฮาดทักษ์วงศ์
ชาวบ้านผู้ประสบภัยหนาว อำ�เภอกุสม
ุ าลย์ จังหวัดสกลนคร

ไทยเบฟมา พวกหนูก็ดีใจค่ะ ที่ทางบริษัทได้มาเล็งเห็นเข้ามาช่วยเหลือเรือ
่ งผ้าห่มกันหนาว เขาบอกว่า
ผ้าห่มนี้มาจากขวดพลาสติก ครัง้ แรกหนูก็รส
ู้ ึกว่า ตื่นเต้นค่ะว่าทำ�ได้อย่างไร ผ้าห่มผืนนี้ก็จะช่วยลดขยะ
แล้วก็จะช่วยโลกของเราลดความร้อนค่ะ เพราะว่าผลิตมาจากขวดค่ะ

นายพู นศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล

รองผู้วา่ ราชการจังหวัดสกลนคร

ในเรือ
่ งของสถานการณ์ต้านภัยหนาว เป็นที่ทราบกันวา่ เป็นจังหวัดทางตอนบนของภาคอีสาน ซึ่งอยู่
ที่ราบสูงภูพานตรงนี้ก็มีอากาศหนาวเย็นมาโดยตลอด ไทยเบฟมีโครงการเข้ามาก็ถือว่าได้รบ
ั ความ
กรุณาด้วย สามารถแจกให้กับพี่น้อง 18 อำ�เภอ และเราทราบว่าคุณภาพของผ้าห่มจากการรีไซเคิล
จากขวดพลาสติกต่าง ๆ ทำ�ให้มีความอบอุน
่ มากยิง
่ ขึ้น ขอบคุณแทนชาวสกลนคร พี่น้องประชาชน
ในจังหวัดสกลนครตลอดมาครับ

โครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่น
�
ภููริิทััตโต
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ กรมการพััฒนา
ชุุมชน และคณะทำำ�งานการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานรากและประชารััฐ
ดำำ�เนิินโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น
ภููริทั
ิ ัตโต ต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่
ี � 2 เพื่่�อเชิิญชวนประชาสััมพัันธ์ใ์ ห้้
ประชาชนได้้เดิินทางเข้้าไปเรีียนรู้้�ประวััติิ วััตรปฏิิบัติ
ั ิอัน
ั งดงาม
รวมทั้้�งปฏิิปทาคำำ�สอนขององค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริทั
ิ ัตโต ซึ่่�งท่่านได้้
จาริิกไปในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ หลายภููมิภ
ิ าค ทั้้�งภาคกลาง ภาคเหนืือ
และภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือของประเทศไทย นอกจากนี้้�ยัง
ั เป็็น
การส่่งเสริิมให้้เกิิดการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง บ้้าน วััด โรงเรีียน
ภายใต้้หลัักการ “บวร” และพััฒนาเป็็นบริิษััท วิิสาหกิิจชุุมชน
ราชการ (บวร 2) เพื่่�อกระตุ้้�นเศรษฐกิิจสร้้างรายได้้ของชุุมชน
โครงการฯ มีีพื้้�นที่่�ดำำ�เนิินการตามที่่�องค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริทั
ิ ัตโต
ได้้จาริิกไปใน 12 จัังหวััด 36 พื้้�นที่่�ประกอบด้้วยพื้้�นที่่�หลััก
4 เส้้นทาง ได้้แก่่ ภาคกลาง จัังหวััดลพบุุรี ี จัังหวััดนครนายก
และกรุุงเทพมหานคร ภาคเหนืือ จัังหวััดเชีียงใหม่่ ภาคตะวัันออก
เฉีียงเหนืือตอนล่่าง จัังหวััดอุุบลราชธานีี และจัังหวััดอำำ�นาจเจริิญ
ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือตอนบน จัังหวััดสกลนคร จัังหวััด
นครพนม จัังหวััดหนองคาย จัังหวััดอุุดรธานีี จัังหวััดหนองบััวลำำ�ภูู
และจัังหวััดเลย โดยมุ่่�งที่่�จะสร้้างเส้้นทางท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง ซึ่�ง
่ จะช่่วยส่่งเสริิมการสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนอย่่างยั่่�งยืืน
และสร้้างโอกาสทางเศรษฐกิิจในด้้านการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนได้้
เป็็นอย่่างดีีอีก
ี ด้้วย
กิิจกรรมปีี 2563 ของโครงการท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชนตามรอย
องค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริทั
ิ ัตโต ขยายผลไปยัังเครืือข่่ายต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• 	จััดกิิจกรรมตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�นร่ว่ มกัับมหาวิิทยาลััย
เครืือข่่ายของไทยเบฟ 3 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม 150 คน

• 	จััดทริิปร่่วมกัับสมาคมการค้้าอุุตสาหกรรมการท่่องเที่่�ยวอีีสานและ
สมาคมสมาพัันธ์ธุ
์ รุ กิิจการท่่องเที่่�ยวส่่วนภูมิ
ู ภ
ิ าคแห่่งประเทศไทย
3 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม 150 คน
• 	กิิจกรรมธรรมะออนทััวร์ปี
์ ที่่
ี � 10 ของสำำ�นัักทรััพยากรบุุคคล
บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) ภายใต้้โครงการท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชนตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น ภููริทั
ิ ัตโต รููปแบบ On Ground
6 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม 306 คน และแบบ Online 1 ครั้้�ง มีีผู้้�เข้้าร่่วม
200 คน
โดยสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน 228,744 บาท ติิดตามรายละเอีียด “โครงการ
ท่่องเที่่�ยวโดยชุุมชน ตามรอยองค์์หลวงปู่่�มั่่�น” ได้้ที่่�
www.luangpumun-cbt.org
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ภาพกิจกรรมธรรมะออนทัวร์

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
โครงการช่่วยเหลืือชุุมชนในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19
(ทำำ�การตลาดออนไลน์์ จำำ�หน่่ายสิิ นค้้าชุุมชน)
จากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
หลายชุุมชนได้้รับ
ั ผลกระทบเรื่่�องการจำำ�หน่่ายหรืือส่่งออกผลผลิิต
ทางการเกษตร ปััญหาสิินค้้าล้้นตลาดเนื่่�องจากพ่่อค้้าคนกลาง
ไม่่สามารถเข้้ารัับซื้้�อสิินค้้าจากชุุมชนได้้ และสิินค้้าแปรรููปยัังได้้รับ
ั
ผลกระทบจากการท่่องเที่่�ยวที่่�หยุุดชะงััก
โครงการชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� จึึงมีีแนวคิิดการเปลี่่�ยนวิิกฤตเป็็น
โอกาส ในการปรัับวิิธีคิ
ี ิดของชุุมชน ให้้เห็็นถึึงการตลาดยุุคใหม่่
ที่่�จะสามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนได้้ โดยมีีการเติิมองค์์ความรู้้�
การพััฒนาสิินค้้า การประชาสััมพัันธ์ผ่
์ ่านสื่่�อออนไลน์์และจััดระบบ
บริิหารจััดการขนส่่งสิินค้้า เพื่่�อสร้้างกำำ�ลัังใจ และความมั่่�นใจ
ให้้ทุก
ุ ชุุมชนพร้้อมที่่�จะเผชิิญหน้้ากัับสถานการณ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�น
ในอนาคต ด้้วยความร่่วมมืือของเจ้้าหน้้าที่่�พััฒนาธุุรกิิจชุุมชน
ที่่�ประจำำ�แต่่ละจัังหวััดและพนัักงานของบริิษััทที่่�อยู่่�ส่่วนกลาง
สร้้างสรรค์์การเรีียนรู้้�ร่่วมกัับชุุมชน เริ่่ม
� สำำ�รวจรวบรวมข้้อมููล
สิินค้้าจากชุุมชนที่่�ได้้รับ
ั ความเดืือดร้้อน และพััฒนาช่่องทาง
จำำ�หน่่ายในรููปแบบตลาดออนไลน์์ โดยใช้้เป็็นช่อ
่ งทางหลัักเพื่่�อ
อำำ�นวยความสะดวกในการซื้้�อขาย คืือ LINE @ร้้านชุุมชนดีี
มีีรอยยิ้้ม
ุ ชน 2,020,950 บาท
� ปััจจุุบัันสามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
มีีชุม
ุ ชนเข้้าร่่วม 24 ชุุมชน สมาชิิกรัับประโยชน์์ 1,216 ราย
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พื้นที่

ผู้รบ
ั ผลประโยชน์
(ราย)

กลุ่ม/ชุมชน

รายได้รวม
(บาท)

ผลไม้ตามฤดูกาล
จังหวัดจันทบุร ี

5

133,181

35

348,437

สวนคำ�สิงห์

5

98,640

กลุ่มมังคุด GAP พรหมคีร ี

30

65,950

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักมะม่วง ตำ�บลกุดหมากไฟ
อำ�เภอหนองวัวซอ

33

161,700

กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงบ้านสบเป็ด

50

20,000

วิสาหกิจชุมชนเงาะแปลงใหญ่บ้านวังผา อำ�เภอทุ่งช้าง

116

วิสาหกิจชุมชนผลิตไม้ผลเพื่อการตลาดบ้านวังผา

60

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่พญาแก้ว

190

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มะม่วงไร่บวกบง

30

วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ท่าล้อ

50

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านปิงน้อย

105

18,460

กลุ่มเงาะเหมืองทวด

40

198,498

กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ตำ�บลเขาคีรส
ิ
อำ�เภอพรานกระต่าย

35

36,000

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกเมล่อนปลอดภัยตามแนว
ทฤษฎีใหม่

11

73,560

วิสาหกิจชุมชนอิม
่ สุข

30

54,900

กลุ่มแปรรูปเนื้อสัตวช
์ ม
ุ ชนดอนสวรรค์

5

1,600

ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว

15

39,165

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชนบ้านแถว

30

4,187

เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ วิถีคนจันท์
สวนไร่นาพุ ทธเกษตร
กลุ่มผู้ผลิตส้มโอทับทิมสยาม บ้านบางดุก

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดน่าน

จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
จังหวัด
กำ�แพงเพชร
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

11,362

6,650
391,775

สิ นค้าแปรรูปอาหาร
จังหวัดกาฬสินธุ์
(อำ�เภอเมืองฯ)

จังหวัดจันทบุร ี
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พื้นที่

ผู้รบ
ั ผลประโยชน์
(ราย)

กลุ่ม/ชุมชน

จังหวัดน่าน

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกาแฟบ้านห้วยขาบ

จังหวัด
นครศรีธรรมราช

วิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบการท่องเที่ยวพรหมโลก

รายได้รวม
(บาท)

40

1,200

35

105,275

สิ นค้าอาหารทะเลสด
จังหวัดกระบี่

กลุ่มสตรีแปรรูปชุมชนบ้านเกาะปู

43

233,860

จังหวัดเพชรบุร ี

วิสาหกิจแพปลาชุมชนร้านค้าชุมชนตำ�บลแหลมผักเบี้ย

214

15,310

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวอินทรียอ
์ �ำ เภอสระใคร

9

1,240

สิ นค้าแปรรูปข้าว
จังหวัดหนองคาย

แบง่ ปันคณ
ุ คา่
นางอัมพร สวัสดิ์สุข

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ประธานกลุ่มผู้ผลิตส้มโอบ้างบางดุก อำ�เภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีีนี้้�ส้้มโอของเราให้้ผลผลิิตเยอะมาก แต่่เรายัังติิดขััดในเรื่่�องการขนส่่งและจำำ�หน่่าย
ด้้วยสถานการณ์์โควิิดเข้้ามา แต่่โชคดีีที่่�ชุม
ุ ชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� เข้้ามาช่่วยเหลืือ ถ้้าเกิิด
ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� ไม่่เข้้ามาช่่วยเหลืือ ผลผลิิตเราจะติิดขััดมากเลยค่่ะ ต้้องขอบคุุณ
ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� ที่่�ทำำ�เพื่่�อเกษตรกรจริิง ๆ ค่่ะ

รูส
้ ึกดีใจที่ทางบริษัทและชุมชนดีมีรอยยิม
้ ได้เข้ามาช่วยเกษตรส่วนหนึ่ง
ได้นำ�สินค้าเผยแพร่ออกไปให้รจ
ู้ ก
ั กันในกลุ่มคนหลาย ๆ ท้องที่ ในที่ตลาด
เข้าไม่ถึงบ้างหรือว่าการสื่ อสารบางครัง
้ ไม่ถึงบ้าง และหลาย ๆ อย่าง
ที่ทางไทยเบฟมาช่วยนั้น ทางชาวสวนปลื้มปีติและยินดีเป็นอย่างมาก

นายมนตรี ศิรวุิ ฒิ
เกษตรกร เจ้าของสวนเงาะโรงเรียนสามธิดา
กลุ่มเงาะโรงเรียนเหมืองทวด
อำ�เภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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โครงการประปาภูเขาบ้านห้วยบง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
จากสถานการณ์โควิด-19 สร้างผลกระทบจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ทั้งเรือ
่ งสุขภาพ เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว
ตลอดจนการใช้ชวี ต
ิ คนจำ�นวนมากตกงานและต้องกลับมาบ้านเกิดรวมถึงควาญช้าง บ้านห้วยบง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ทีอ
่ อกไป
รับจ้างต่างถิ่น เมื่อเจอวิกฤตปางช้างปิด ควาญและช้างไม่มีรายได้จงึ ตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดโดยที่ยง
ั ไม่ได้เตรียมความพร้อม จึงประสบ
ปัญหาขาดแคลนอาหารช้างอย่างหนัก ไทยเบฟ โดยชุมชนดีมีรอยยิม
่ ยืน
้ แม่แจ่มและชุมชนจึงร่วมกันวางแผนเพื่อเริม
่ ต้นการสร้างความยัง
ด้านอาหารให้ชา้ ง พร้อมแผนพัฒนาอื่น ๆ อาทิ การท่องเที่ยวโดยชุมชน (หมู่บ้านช้าง) ในอนาคต โดยได้จด
ั ทำ�ระบบประปาภูเขาระยะทาง
2 กิโลเมตร (พื้นที่ได้รบ
ั ประโยชน์ จำ�นวน 21 ไร่ เพื่อให้ชา้ งได้มน้ำ�
ี กิน ตลอดจนเป็นแหล่งจัดการน้ำ�สำ�หรับแปลงปลูกหญ้าอาหารช้าง และ
ชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร เป็นการสร้างความมั่นคง และลดค่าใช้จา่ ยให้เจ้าของช้างในอนาคต ปัจจุบันได้มีการรวมกลุ่ม
คนเลี้ยงช้างเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชือ
่ “วิสาหกิจชุมชนช้างคืนถ่ินบ้านห้วยบง” ในการต่อยอดการทำ�การเกษตรในการปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมืองของชาวดอย และการทำ�โรงสีข้าวตำ�มือเพื่อที่จะพัฒนาสร้างแบรนด์ข้าวดอยให้เป็นที่รจ
ู้ ก
ั ในชือ
่ “มูเข่อโพ”
ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำ�เนินโครงการนี้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านบ้านห้วยบง 60 ครัวเรือน คนเลี้ยงช้างจำ�นวน 20 ครัวเรือน ช้างจำ�นวน
20 กว่าเชือก และระบบประปาภูเขาสามารถกักเก็บน้ำ�ได้ 4,500 ลิตรต่อวัน

แบง่ ปันคณ
ุ คา่
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ผมและกลุ่่�มคนเลี้้�ยงช้้างตััดสิินใจกลัับมาตั้้�งต้้นที่่�บ้้านเกิิดของ
ตนเอง เนื่่�องจากปางช้้างที่่�เคยทำำ�อยู่่�ขาดรายได้้ ไม่่มีีนัักท่่องเที่่�ยว รู้้�สึึกท้้อแท้้หมดกำำ�ลัังใจ
จึึงอยากจะไปเริ่่ม
� ต้้นใหม่่ที่่�บ้้าน พวกเราคนเลี้้�ยงช้้างจึึงมาคุุยกัันว่า่ เราจะเริ่่ม
� ต้้นอย่่างไร
จึึงได้้เกิิดการรวมตััวกัันเป็็นกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน และได้้มาเจอกัับชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� แม่่แจ่่ม
ไทยเบฟเวอเรจ ได้้เข้้ามาช่่วยเหลืือการทำำ�ประปาภููเขา ทำำ�ให้้ช้า้ งมีีน้ำำ�ดื่่�มสะอาดกิิน จากเดิิม
มีีปัญ
ั หาเรื่่�องของแหล่่งน้ำำ�ดื่่�มที่่�ปนเปื้้� อนสารเคมีีจากการปลููกพืืชเชิิงเดี่่�ยว ซึ่่�งเป็็นอันต
ั ราย
ต่่อช้้าง นอกจากช้้างจะมีีน้ำำ�ดื่่�มสะอาดกิินแล้้ว ชุุมชนยัังใช้้ประโยชน์์ในการทำำ�การเกษตร
ปลููกพืืชผัักและหญ้้าให้้กัับช้้างอีีกด้้วย รู้้�สึึกดีีใจมาก ๆ ที่่�ชุม
ุ ชนดีีมีีรอยยิ้้ม
� แม่่แจ่่ม และไทยเบฟ
ยื่่�นมืือเข้้ามาช่่วยเหลืือ สมาชิิกทุุกคนต่่างก็็ดีีใจเพราะไม่่มีีหน่่วยงานใดมาช่่วยเหลืือเลย ทำำ�ให้้
พวกเรามีีกำำ�ลัังใจมาก ๆ และอยากจะพัั ฒนาตััวเอง พัั ฒนากลุ่่�มไปเรื่่�อย ๆ และในอนาคตจะ
พััฒนาการท่่องเที่่�ยวแบบโฮมสเตย์์ ตอนนี้้�ก็็มีเี รื่่�องของโรงสีีข้า้ วที่่�ไทยเบฟได้้เข้้ามาสนัับสนุุน
การพััฒนาแบรนด์์สิินค้้าข้้าวชุุมชน การหาช่่องทางตลาด ขอบคุุณไทยเบฟมาก ๆ ครัับ

คุณสดุดี เสรีชวี ี
ตัวแทนวิสาหกิจชุมชน
ช้างคืนถ่ินบ้านห้วยบง
อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

ความมุ่งมั่นและความสำ �เร็จ
การบรรเทาภัยหนาวและช่วยเหลืออืน
่ ๆ
• มอบผ้าห่ม จำ�นวน 200,000 ผืน แบ่งเป็น
• ผ้ส
ู ง
ู อายุ 81,954 คน
• ผ้ม
ู ีรายได้น้อย 59,259 คน
• ผ้ป
ู ระสบภัยหนาว 43,863 คน
• คนพิการทุพพลภาพ 12,595 คน
• เด็กไร้ผ้อ
ู ป
ุ การะ 2,329 คน
(ที่มาของแหล่งข้อมูล: สรุปโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 15 จังหวัด กระทรวงมหาดไทย)

•
•
•
•
•
•

 จกจ่ายสู่พี่น้องผู้ประสบภัยหนาว ใน 15 จังหวัด
แ
ชาวบ้านกว่า 1,425 คน ใน 9 จังหวัด ภาคเหนือ/อีสาน ที่มารับมอบผ้าห่มได้รบ
ั โอกาสเข้าถึงการตรวจสุขภาพ
จากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มอบอุปกรณ์การเรียนและคอมพิวเตอร์ 60 เครือ
่ งให้โรงเรียนที่ส่งมอบผ้าห่มทั้งหมด 14 แห่ง
ขวดน้ำ� PET 7,600,000 ขวดนำ�มารีไซเคิลเป็นผ้าห่ม
จ�นวน
ำ
พนักงานจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ 275 คน
จ�นวน
ำ
ชัว่ โมงพนักงานจิตอาสา เข้าร่วมโครงการ 4,263 ชัว่ โมง
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การพัฒนาชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจชุมชน
•

พื้นที่ดำ�เนินการ 15 พื้นที่ ใน 14 จังหวัด

•

สร้างรายได้ให้ชม
ุ ชน 15,865,276 บาท

•

มีชม
ุ ชนเข้าร่วม 105 ชุมชน

•

สมาชิกรับประโยชน์ 3,122 ราย

ด้านการช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19
(ทำ�การตลาดออนไลน์ จำ�หน่ายสิ นค้าชุมชน)
•
•
•

สร้างรายได้ให้ชม
ุ ชน 2,020,950 บาท
มีชม
ุ ชนเข้าร่วม 24 ชุมชน
สมาชิกรับประโยชน์ 1,216 ราย

ด้านสิ่ งแวดล้อม

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

•
•
•
•
•

จัดทำ�ระบบประปาภูเขา ระยะทาง 2 กิโลเมตร
ระบบประปาภูเขาสามารถกักเก็บน้ำ�ได้ 4,500 ลิตรต่อวัน
ช้างจำ�นวน 20 กว่าเชือกมีแหล่งน้ำ�กิน
พื้นที่ทำ�โครงการครอบคลุม 21 ไร่
ชาวบ้านและคนเลี้ยงช้าง ได้ประโยชน์ จำ�นวน 60 ครัวเรือน

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน
SDGs/ESG

เป้้าหมาย 1: ยุุติิความยากจนทุุกรููปแบบ
ในทุุกที่่�
1.5 ภายในปีี 2573 สร้้างภููมิิต้้านทานและ
ลดการเปิิดรัับและความเปราะบางต่่อเหตุุ
รุุนแรงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภููมิิอากาศและ
ภััยพิิบััติิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม ให้้กัับผู้้�ที่่�ยากจนและอยู่่�ใน
สถานการณ์์เปราะบาง

โครงการ/กิจกรรม

โครงการไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว

ตัวชีว้ ด
ั

ลดจำ�นวนผู้ได้รบ
ั ผลกระทบจาก
เหตุรน
ุ แรงที่เกี่ยวข้อง
กับภูมิอากาศและภัยพิบต
ั ิกว่า
200,000 คนต่อปี
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

SDGs/ESG

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชีว้ ด
ั
•	จัดทำ�ระบบประปาภูเขา
ระยะทาง 2 กิโลเมตร
•	เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน
บ้านห้วยบง ที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ำ�ใช้กว่า
60 ครัวเรือน

เป้้าหมาย 6: สร้้างหลัักประกัันเรื่่�อง
การเข้้าถึึงน้ำำ�สะอาดและสุุขอนามััย และ
มีีการบริิหารจััดการที่่�ยั่่ง
ั ทุุกคน
� ยืืนสำำ�หรับ
6.4 เพิม
่ ประสิทธิภาพการใช้น้ำ�ในทุกภาคส่วน
และสร้างหลักประกันวา่ จะมีการใช้น้ำ�
และจัดหาน้ำ�ที่ยง
่ั ยืน เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนน้ำ�และลดจำ�นวนประชาชน
ที่ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ำ�
ภายในปี 2573

โครงการประปาภูเขาบ้านห้วยบง

•	ชาวบ้านบ้านห้วยบง
60 ครัวเรือน และคนเลีย
้ งช้าง
จำ�นวน 20 ครัวเรือน
มีส่วนร่วมในการดำ�เนิน
โครงการ

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเข้มแข็งใน
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการจัดการน้ำ�และสุขอนามัย

เป้้าหมาย 8: ส่่งเสริิมการเติิบโตทาง
เศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง ครอบคลุุม และยั่่�งยืืน
การจ้้างงานเต็็มที่่�และมีีประสิิทธิิภาพ
และการมีีงานที่่�สมควรสำำ�หรับ
ั ทุุกคน
8.3 ส่่งเสริิมนโยบายที่่�มุ่่�งเน้้นการพััฒนา
ที่่�สนัับสนุุนกิิจกรรมที่่�มีีผลิิตภาพ การสร้้าง
งานที่่�สมควร ความเป็็นผู้้�ประกอบการ
ความสร้้างสรรค์์และนวััตกรรม และส่่งเสริิม
การเกิิดและการเติิบโตของวิิสาหกิิจรายย่่อย
ขนาดเล็็ก และขนาดกลาง ซึ่่�งรวมถึึง
ผ่่านทางการเข้้าถึึงบริิการทางการเงิิน

•	ระบบประปาภูเขาสามารถ
กักเก็บน้ำ�ได้ 4,500 ลิตรต่อวัน

•	โครงการส่งเสริมคนรุน
่ ใหม่เพื่อสร้าง
ชุมชนดีมีรอยยิม
้
•	โครงการช่วยเหลือชุมชนในช่วงสถานการณ์
โควิด-19 (ทำ�การตลาดออนไลน์ จำ�หน่าย
สินค้าชุมชน)

•	สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนกว่า 3,100 ราย และ
สร้างรายได้เข้าสู่ชม
ุ ชนได้
รวมมากกว่า 15.8 ล้านบาท
•	สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนกว่า 1,200 ราย และ
สร้างรายได้เข้าสู่ชม
ุ ชนได้
รวมมากกว่า 2 ล้านบาท

การดำำ�เนิินงานของโครงการพัั ฒนาชุุมชน เราได้้มุ่่�งมั่่�นเข้้าไปร่่วมพัั ฒนาชุุมชนในหลากหลายมิิติิจนทำำ�ให้้เกิิดโครงการต่่าง ๆ อย่่าง
เป็็นรููปธรรม และสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพัั ฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ ได้้แก่่ ข้้อ 8 (SDG 8) เรื่่�อง ส่่ งเสริิม
การเจริิญเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่ง
ุ ชนกว่่า 4,200 ราย
� ยืืน ผ่่านโครงการด้้านการพััฒนาเศรษฐกิิจชุุมชน จนสามารถสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุม
และสร้้างรายได้้เข้้าสู่่�ชุุมชนได้้รวมมากกว่่า 17.8 ล้้านบาท ข้้อ 1 (SDG 1) เรื่่�อง ยุุติิความยากจนทุุกรููปแบบ (SDG ย่่อยข้้อ 1.5)
ผ่่านโครงการที่่�ไทยเบฟทำำ�ต่่อเนื่่�องมายาวนาน 22 ปีี โครงการสามารถช่่วยลดจำำ�นวนผู้้�ได้้รับ
ั ผลกระทบจากเหตุุรุน
ุ แรงที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับภููมิิอากาศและภััยพิิบััติิกว่่า 200,000 คน/ปีี นอกจากนั้้�น ยัังสอดคล้้องกัับ ข้้อ 6 (SDG 6) เรื่่�อง สร้้างหลัักประกัันเรื่่�องการเข้้าถึึง
น้ำำ�สะอาด (SDG ย่่อยข้้อ 6.4 และ 6.b) ผ่่านโครงการประปาภููเขาบ้้านห้้วยบง โดยสร้้างระบบประปาภููเขาระยะทาง 2 กิิ โลเมตร
ชาวบ้้านบ้้านห้้วยบง 60 ครััวเรืือน คนเลี้้�ยงช้้างจำำ�นวน 20 ครััวเรืือน มีีส่่วนร่ว่ มในการดำำ�เนิินโครงการพัั ฒนาและฟื้้� นฟูู ระบบ
ประปาภููเขา พร้้อมทั้้�งได้้รับ
ั ผลประโยชน์์จากโครงการ

โครงการประชารัฐรักสามัคคี
จากการที่่�ภาครััฐได้้ดำ�ำ เนิินนโยบายการพััฒนาเศรษฐกิิจฐานราก ได้้ขับ
ั เคลื่่�อน
การทำำ�งาน และผนึึกกำำ�ลัง
ั ร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน ทั้้ง
� ภาครััฐ นำำ�โดย พลเอกอนุุพงษ์์
เผ่่าจิินดา รััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน นำำ�โดย คุุณฐาปน
สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ บริิษัท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัด
ั
(มหาชน) โดยมีีเป้้าหมายหลัักในการ “สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชน ประชาชนมีีความสุุข”
ภายใต้้ความร่่วมมืือของทุุกภาคส่่วนโดยน้้อมนำำ�พระราโชบายในการ “สืืบสาน
รัักษา ต่่อยอด” หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง และศาสตร์์พระราชา
ด้้านการพััฒนา คืือ “เข้้าใจ เข้้าถึึง และพััฒนา” เป็็นกรอบเป้้าหมายในการ
ขัับเคลื่่�อนงานที่่�สอดรัับกัับเป้้าหมายความร่่วมมืือเพื่่�อการพััฒนาที่่�ยั่่ง� ยืืนทั้้ง� 17 ข้้อ
ขององค์์การสหประชาชาติิ (SDGs: Sustainable Development Goals) โดยมีี
บริิษัท
ั ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กัด
ั หรืือบริิษัท
ั
“ส่่วนกลาง” เป็็นผู้้�ประสานความร่่วมมืือกัับเครืือข่่าย “ประชารััฐรัักสามััคคี”ี
ซึ่่ง
� เป็็นบริิษัท
ั ที่่�จัด
ั ตั้้ง
� ขึ้้�นภายใต้้การบริิหารองค์์กรแบบ “วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม”
(Social Enterprise) ทั้้ง
� 76 แห่่งทั่่ว� ประเทศ และเป็็นผู้้�เชื่่�อมโยงการทำำ�งานของ
5 ภาคส่่วนเข้้าด้้วยกััน ได้้แก่่ ภาครััฐ ภาคเอกชน ภาควิิชาการ ภาคประชาสัังคม
และภาคประชาชน
โครงการประชารััฐใช้้หลัักการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัับหลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีียง โดยใช้้พื้้�นที่่�เป็็นตัวตั้้
ั �ง และสััมมาชีีพเต็็มพื้้�นที่่�
มีีกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานที่่�สำำ�คััญประกอบไปด้้วย 1 เป้้าหมาย 3 กลุ่่�มงาน 5 กระบวนการ กระจายสู่่� 76 จัังหวััดทั่่�วประเทศ
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สื บสาน รักษา ต่อยอด

องค์ความรู้

สิ่ งแวดล้อม
1

1.	สร้างวิชาชีพในระดับชุมชน
เช่น โครงการ OTOP
2. ให้ความรูแ้ ก่เยาวชน

1.	อนุรก
ั ษ์ธรรมชาติ เช่น ผืนป่า ผืนดิน
ต้นน้ำ� ท้องทะเล
2.	สร้างวินย
ั ในการจัดการขยะอย่างเป็น
รูปธรรม
3.	รณรงค์การบริหารจัดการน้ำ�เสีย

สร้างรายได้ให้ชม
ุ ชน
ประชาชนมีความสุข

3

5

การสร้้าง
องค์์ความรู้้�

กลุ่มงาน

แปรรููป
(SME/
OTOP)

เกษตร

การเข้้าถึึง
ปััจจััยการผลิิต

เป้าหมาย

ท่่องเที่่�ยว
โดยชุุมชน

กระบวนการ

การตลาด

การสื่่�อสาร
เพื่่� อการรัับรู้้�

การบริิหารจััดการ
เพื่่� อความยั่่�งยืืน

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

โครงสร้าง

บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีีจังั หวััด (วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม) จำำ�กััด 76 แห่่ง
บริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่� อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด 1 แห่่ง

หลักการ

หลัักปรััชญาของเศรษฐกิิจพอเพีี ยง

การพัฒนาโดยยึดเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
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2564 ภารกิจสำ�คัญ
โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภััย
เริ่่ม
� ดำำ�เนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2560 ภายใต้้การบููรณาการความร่่วมมืือ
ของ 6 หน่่วยงาน สร้้างความปลอดภััยอาหารในโรงพยาบาล
ประกอบด้้วย กระทรวงสาธารณสุุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์์
สถาบัันพััฒนาองค์์กรชุุมชน (องค์์การมหาชน) กระทรวงพาณิิชย์์
กระทรวงมหาดไทย และบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อ
สัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด

ทั้้�งภายในจัังหวััดและจัังหวััดใกล้้เคีียง การรวมกลุ่่�มเกษตรกร การ
รวบรวมวััตถุดิ
ุ บ
ิ บริิการจััดการขนส่่งไปยัังโรงพยาบาล
นอกเหนืือจากผู้้�ป่่วยในโรงพยาบาลจะได้้บริิโภคอาหารที่่�ผลิิตจาก
วััตถุดิ
ุ บ
ิ ปลอดภััยแล้้ว เป้้าหมายสำำ�คััญอีีกประการหนึ่่�ง คืือ การ
สร้้างรายได้้ให้้กัับเกษตรกรและกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชนในพื้้�นที่่�อย่่าง
ยั่่�งยืืนอีก
ี ด้้วย

ภารกิิจหลััก คืือ การเชื่่�อมโยงนโยบายไปยัังเครืือข่่ายประชารััฐ
รัักสามััคคีรี ะดัับจัังหวััด เพื่่�อประสานงานกัับโรงพยาบาลใน
การหาแหล่่งพื้้�นที่่�ผลิิตวััตถุดิ
ุ บ
ิ ที่่�ปลอดภััย (ผััก ผลไม้้ ฯลฯ)

1.สัง
้
่ ซือ

โรงพยาบาล

2. ยืนยันการสัง
้
่ ซือ
ปชร. จว.

ส่งใบสั่งซือ
้ ทุกสัปดาห์
สำ�หรับการสั่งซือ
้
สัปดาห์ถัดไป

ส่งใบสั่งซือ
้ ที่ได้รบ
ั
ให้กับเครือข่าย

3. จัดสรรโควต้า
การผลิตทีเ่ ป็นธรรม

4. จัดสง
่

เครือขา่ ยเกษตรกร

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

เกษตรกร
เครือขา่ ยเกษตรกร

- ปลูกผักและผลไม้ตาม demand จากเครือข่าย
- กรณีครัง้ แรกต้องวางแผนการปลูก
45-60 วัน

รับสินค้าจากเกษตรกร
ส่งให้กับโรงพยาบาล

-	วางแผนการสั่งซือ
้
แจ้งไปยังกลุ่มเกษตรกร
แต่ละรายและแจ้งยอด
การส่งทาง LINE Group
หรือโทรศัพท์

6. รับใบวางบิลและ
ชำ�ระเงินให้กบ
ั เกษตรกร
ทันที

5. รับสินค้า

7. ชำ�ระสินค้า 15 วัน

ตรวจสอบสินค้า
และรับใบวางบิล

ปชร. จว.

โรงพยาบาล

8. รายงาน
การดำ�เนินการ
ปชร. ปทท.

9. ประชม
ุ ร่วมกัน

สาธารณสข
ุ

ปชร. จว. ปชร. ปทท.
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ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
•
•
•
•

ดำ�เนินงานผ่านเครือข่ายประชารัฐรักสามัคคี 39 จังหวัด
จัดส่งสินค้าเกษตรปลอดภัยเข้าสู่โรงพยาบาล 49 แห่งทั่วประเทศ
สร้างรายได้ให้ชม
ุ ชนรวมกว่า 208.26 ล้านบาท
เครือข่ายประชารัฐรักสามัคคท
ี ่ส
ี ร้างรายได้ให้แก่ชม
ุ ชนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ พิษณโุ ลก ตรัง กาญจนบุร ี กระบี่ และน่าน ตามลำ�ดับ

ภาคเหนือ
(8 จังหวัด)

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
(10 จังหวัด)
ศรีสะเกษ

พิษณโุ ลก

หนองบัวลำ�ภู

พะเยา

ร้อยเอ็ด

นครสวรรค์

อุบลราชธานี

เพชรบูรณ์

หนองคาย

สุโขทัย

สุรน
ิ ทร์

ลำ�พู น

อุดรธานี

น่าน

ขอนแก่น

ลำ�ปาง

นครราชสีมา
มหาสารคาม

ภาคกลาง
(12 จังหวัด)
กาญจนบุร ี
นนทบุร ี
นครปฐม
เพชรบุร ี
อ่างทอง
สิงห์บรุ ี
ลพบุร ี
สระบุร ี
สมุทรสาคร
สุพรรณบุร ี
จันทบุร ี
ตราด

ภาคใต้
(9 จังหวัด)
ตรัง
กระบี่
ชุมพร
พังงา
สตูล
นราธิวาส
นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
สุราษฎร์ธานี
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โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลปไ์ ทย
จากแนวคิิดที่่�ว่า่ “วััฒนธรรมและภููมิปั
ิ ญ
ั ญาในการทอผ้้าขาวม้้า
สามารถพบเห็็นได้้ในทุุกจัังหวััดของประเทศ หากเพราะสามารถ
พััฒนาผ้้าขาวม้้าที่่�ดูเู รีียบง่่าย ให้้เกิิดความหลากหลาย มีีคุณ
ุ ภาพ
และสอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภค ก็็จะสามารถสร้้าง
อาชีีพ สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชนอย่่างยั่่�งยืืน” เป็็นจุด
ุ เริ่่ม
� ต้้นของ
โครงการ “ผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�นหัตถ
ั ศิิลป์์ไทย” ภายใต้้ความร่่วมมืือ
ของบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย)
จำำ�กััด และกรมการพััฒนาชุุมชน กระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
�่ ดำำ�เนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2559 นัับเป็็นปีที่่
ี � 5 ติิดต่่อกััน

เป้้าหมายสำำ�คััญ คืือ การเปลี่่�ยนมุุมมองของผู้้�บริิโภคที่่�มีต่
ี ่อผ้้าขาวม้้า
สร้้างแรงบัันดาลใจ และองค์์ความรู้้�ให้้แก่่ชุม
ุ ชน อัันจะนำำ�ไปสู่่�การพััฒนา
และต่่อยอดผลิิตภััณฑ์์ให้้มีคว
ี ามหลากหลาย มีีคุณ
ุ ภาพสอดคล้้องกัับ
ความต้้องการของตลาด ตลอดจนช่่วยสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนอย่่างยั่่�งยืืน
นัับตั้้�งแต่่ช่ว่ งปลายปีี 2563 เป็็นต้น
้ มา แม้้จะอยู่่�ภายใต้้สถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 แต่่โครงการผ้้าขาวม้้าท้้องถิ่่�น
หััตถศิิลป์์ไทย ยัังคงเน้้นการทำำ�งานร่่วมกัับกลุ่่�มผู้้�ผลิิตผ้า้ ขาวม้้า
อย่่างใกล้้ชิด
ิ ภายใต้้มาตรการเฝ้้าระวัังและป้้องกัันอย่่างเข้้มข้้น พร้้อม
ผสานความร่่วมมืือกัับทีีม EISA (Education Institute Support
Activity) ในการรวมพลัังคนรุ่่�นใหม่่ ร่่วมสร้้างสรรค์์อัตลั
ั ก
ั ษณ์์
ผ้้าขาวม้้าทอมืือผ่่านกิิจกรรม “Creative Young Designers”

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

ชุมชน

สถาบัน

บ้้านหาดเสี้้�ยว จ.สุุโขทััย

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิิสาหกิิจชุุมชนคอตตอนดีีไซน์์ จ.ปทุุมธานีี

คณะศิิลปกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ

บ้้านดอนแร่่ จ.ราชบุุรี ี

วิทยาลัยเพาะช่าง

บ้้านหนองลิิง จ.สุุพรรณบุุรี ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสน
ุ ันทา

บ้้านไทรงาม จ.สระแก้้ว

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บ้้านหนองขาว จ.กาญจนบุุรี ี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
พัสตราภรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บ้้านเขาเต่่า จ.ประจวบคีีรีขั
ี ันธ์์

สถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต

สำ�หรับปี 2564 อยูร่ ะหว่างดำ�เนินงาน 15 ชุมชนผู้ผลิตผ้าขาวม้า 13 สถาบันการศึกษา และ 3 สโมสรฟุ ตบอล
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นอกจากนี้ยง
ั จัดให้มีการประกวดลายผ้าขาวม้า “นวอัตลักษณ์” ปี 2564 เพื่อคัดเลือกลายผ้าขาวม้าที่มีความสวยงามโดดเด่น พร้อม
ผลักดันเข้าสู่กระบวนการจดลิขสิทธิล
์ ายผ้าทั้ง 10 ผลงานที่ชนะการประกวด (จาก 182 ลายผ้า) ดังนี้

สาขาลายผ้าขาวม้าอัตลักษณ์ประจำ�ชุมชน (Heritage)

“ผ้าขาวม้าแห่งความภักดี”
โดย กลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายอำ�พัน
จังหวัดเชียงใหม่

“น่านนิรน
ั ดร์”
โดย กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง
จังหวัดน่าน

“ผ้าขาวม้าสายรุง
้ ”
โดย กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย
จังหวัดเชียงใหม่

“พันแสงรุง
้ ”
โดย นายปุญชรัศม์ สาลี
นักออกแบบอิสระ

“ผ้าขาวม้าอีโป้ลายขอ”
โดย วิสาหกิจชุมชนแปรรูปจากไหมและฝ้าย
จังหวัดร้อยเอ็ด

สาขาลายผ้าขาวม้าความคิดสร้างสรรค์ (Creative)

“ผ้าขาวม้าทะเลดวงตา”
โดย นางสาวเจนจิรา วุน
้ ก้อน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“หลงป่า”
โดย วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน้ำ�มอญแจ้ซอ
้ น
จังหวัดลำ�ปาง

“สองชาติพันธุ์”
โดย กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งมั่ง จังหวัดสกลนคร

“WINTER STORY ผ้าขาวม้าลมหนาว”
โดย นายธัชเชษฐ์ ปราบปราม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“Light of the nan river แสงแห่งแม่น้ำ�น่าน”
โดย นายปุญชรัศม์ สาลี นักออกแบบอิสระ
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แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก
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โครงการประชารัฐรักสามัคคี

ภาพรวมผลการดำ�เนินงาน
•
•
•
•

7 กลุ่มผู้ผลิตผ้าขาวม้า 6 สถาบันการศึ กษา 4 สโมรสรฟุ ตบอล
354 ผลงานการออกแบบ 163 ผลงานที่ ได้นำ�มาผลิตจริง
10 ผลงานลายผ้าที่ ชนะการประกวด ได้รบ
ั การผลักดันเข้าสู่กระบวนการจดลิขสิ ทธิ์
ปัจจุบันมีชุมชนเข้าร่วมโครงการ 26 ชุมชน สร้างรายได้แล้วกว่า 173 ล้านบาท

ร้านประชารัฐรักสามัคคี

รูปแบบการให้บริการ

ร้้านประชารััฐรัักสามััคคีีเปิิดดำำ�เนิินการภายใต้้แนวคิิดการพััฒนา
ช่่องทางการขายระดัับประเทศ ตั้้�งแต่่ช่ว่ งปลายไตรมาสที่่� 3 ของปีี
2560 ณ บริิเวณชั้้�น 1 อาคารซีีดัับเบิ้้�ลยูู ทาวเวอร์์ (ถ.รััชดาภิิเษก)
ทุุกวัันจัน
ั ทร์์-ศุุกร์์ เวลา 09.30-18.00 น.

ศูนย์จด
ั แสดงและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชนจากเครือข่าย
ประชารัฐรักสามัคคี ทั้งขายปลีก ขายส่ง และรูปแบบ
Made to Order
• Shopee: prsthailand
• Lazada: prsthailand
ข้อมูลผลิตภัณฑ์และโปรโมชันต่าง ๆ ติดตามได้ที่
• 	Facebook: สารพัดสรรพศิลป์ / ประชารัฐรักสามัคคี
ประเทศไทย / Pakaoma Thailand
• 	www.prsthailand.com
• LINE ID: @prsthailand

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน
•
•
•

สนัับสนุุนการจััดจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุม
ุ ชนรวมกว่่า 257,000 รายการ จาก 600 ชุุมชน
สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนรวมกว่่า 20.74 ล้้านบาท
สำำ�หรัับในช่่วงสถานการณ์์โควิิด-19 (ม.ค. 63 - ก.ย. 64) สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนรวมกว่่า 7.48 ล้้านบาท

การสนัับสนุุนพื้้�นที่่�ออกบููธจััดแสดง
และจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุุมชน
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 เป็็นวิก
ิ ฤตการณ์์
สำำ�คััญที่่�คนไทยทั้้�งประเทศต้้องเผชิิญหน้้ามาตลอดระยะเวลาเกืือบ
2 ปีีเต็็ม ทำำ�ให้้รัฐ
ั บาลประกาศใช้้พระราชกำำ�หนดการบริิหารราชการ
ในสถานการณ์์ฉุก
ุ เฉิิน พ.ศ. 2548 เพื่่�อควบคุุมสถานการณ์์ดัง
ั กล่่าว
นัับตั้้�งแต่่วันที่่
ั � 26 มีีนาคม 2563 เป็็นต้้นมา ซึ่ง
�่ ส่่งผลกระทบ
โดยตรงต่่อกลุ่่�ม/ชุุมชน ภายใต้้การขัับเคลื่่�อนของเครืือข่่าย
ประชารััฐรัักสามััคคีรี ะดัับจัังหวััด ที่่�รายได้้ส่่วนใหญ่่มาจากการขาย
สิินค้า้ และบริิการ โดยที่่�ผ่า่ นมามีีบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี
วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (ประเทศไทย) จำำ�กััด เป็็นหนึ่่�งในฟัันเฟืืองที่่�คอย
เชื่่�อมโยงพื้้�นที่่�หน่่วยงานภาครััฐ เอกชน รวมไปถึึงภาคีีเครืือข่่าย
เพื่่�อเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ชุม
ุ ชนต่่าง ๆ นำำ�ผลิิตภััณฑ์์มาจััดแสดงและจำำ�หน่่าย
อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่า่ ตั้้�งแต่่ปีี 2563 เป็็นต้น
้ มา พื้้�นที่่�ในการจััดแสดง
และจำำ�หน่่ายส่่วนใหญ่่จะถููกจำำ�กััด รวมถึึงมีีการประกาศยกเลิิก
กิิจกรรมต่่าง ๆ ออกไปอย่่างไม่่มีกำ
ี ำ�หนด แต่่ก็็ยัง
ั มีีบางส่่วนที่่�
สามารถดำำ�เนิินการภายใต้้มาตรการผ่่อนปรนกิิจการและกิิจกรรม
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 และสามารถสร้้าง
รายได้้ให้้แก่่กลุ่่�ม/ชุุมชนรวม 13 งาน รวมกว่่า 4.98 ล้้านบาท
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ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงาน
•
•
•

สนัับสนุุนพื้้�นที่่�ออกบููธจััดแสดงและจำำ�หน่่ายผลิิตภััณฑ์์ชุม
ุ ชน รวม 99 งาน กว่่า 400 ชุุมชน
สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนรวมกว่่า 48 ล้้านบาท
13 งานในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (ปีี 63 - ปััจจุุบััน) สร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนรวมกว่่า 4.98 ล้้านบาท

แบง่ ปันคณ
ุ ค่า
ผู้้�บริิหาร หรืือ ผู้้�ที่่�ได้้รับ
ั การสนัับสนุุนจากโครงการ
คุณทิวาพร ศรีวรกุล
กรรมการผู้จด
ั การ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีกาญจนบุร ี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำ�กัด

โครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภััยมีีความมุ่่�งหวัังให้้ผู้้�ป่ว่ ยในโรงพยาบาลได้้บริิโภคอาหารที่่�สะอาด
ลดอััตราการเจ็็บป่่วยจากการบริิโภคอาหารที่่�ไม่่สะอาดและมีีสารพิิษ เกษตรกรที่่�ปลููกผัักอิินทรีีย์จึ
์ งึ
สามารถผลิิตอาหารปลอดภััยให้้แก่่โรงพยาบาลเหล่่านั้้�นได้้ สำำ�หรัับความสำำ�เร็็จของกาญจนบุุรี ี คิิดว่่า
ส่่วนหนึ่่�งมาจากการที่่�ดิิฉัันเป็็นประธานเครืือข่่ายเกษตรอิินทรีีย์จั
์ งั หวััดกาญจนบุุรีจึี งึ ทำำ�ให้้การประสาน
งานและการขัับเคลื่่�อนต่่าง ๆ เป็็นไปได้้ง่่ายและคล่่องตััว เราได้้รับ
ั การสนัับสนุุนที่่�ดีีจากท่่านผู้้�ว่่าราชการ
จัังหวััด ที่่�ให้้ความสำำ�คััญและร่่วมมืือเต็็มที่่�ในการจััดหารถห้้องเย็็นเพื่่�อใช้้ยืม
ื ขนส่่งผัักและห้้องใหญ่่เย็็น
เพื่่�อเก็็บผัักโดยงบพััฒนาการจัังหวััด ประชารััฐรัักสามััคคีีประเทศไทยเป็็นองค์์กรหลัักที่่�ช่ว่ ยดููแลและ
แก้้ปัญ
ั หาต่่าง ๆ กรมการพััฒนาชุุมชนที่่�ให้้ความร่่วมมืือดีีมาก ตลอดจนการช่่วยเหลืือในด้้านเงิินทุน
ุ
หมุุนเวีียนจากธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์การเกษตร

สุจน
ิ ต์ โพธิวจ
ิ ต
ิ ร
ประธานกลุ่มทอผ้าและตัดเย็บบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

เมื่อก่อนทางกลุ่มของเรามีการทอผ้าขาวม้าแบบพื้น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะขายเป็นผืนให้กับคนในชุมชน
กันเอง แต่หลังจากที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทยในปี 2560 จน
ได้รบ
ั รางวัลชนะเลิศ ประเภทผ้าขาวม้าแปรรูป ทำ�ให้เราเริม
ู้ ก
ั ในวงกว้าง ยิง
ั การสนับสนุน
่ เป็นที่รจ
่ ได้รบ
จากประชารัฐประเทศไทยในการช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำ�หน่าย ทั้งหาพื้นที่สำ�หรับออกบูธ รวมถึงนำ�
สินค้าไปวางจำ�หน่ายในร้านประชารัฐรักสามัคคี ทำ�ให้ได้รบ
ั ความสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก
ยิง
่ ขึ้น ในปีที่ผ่านมายังได้มีโอกาสทำ�งานร่วมกับน้อง ๆ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่เข้ามา
ช่วยคิด ช่วยทำ�ให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีมล
ู ค่าเพิ่มมากยิง
ุ
่าของ
่ ขึ้น เราดีใจที่เด็กสมัยใหม่เห็นคณค
ผ้าขาวม้าไทย ขอบคุณโครงการที่ทำ�ให้คนในชุมชนของเรามีความสุข และอย่ด
ู ีกินดีมากยิง
่ ขึ้นค่ะ

นางมีนา สี สอาด
วิสาหกิจชุมชนแฟชัน
่ มัดย้อม Colourful จ.สมุทรปราการ

รูส
้ ึกดีใจและขอบคุณประชารัฐรักสามัคคีประเทศไทยเป็นอย่างมากที่มสถ
ี านที่ให้จ�ำ หน่ายสินค้ามาให้
ทางกลุ่มไปออกบูธอย่างต่อเนื่อง บางพื้นที่หากไปติดต่อเองก็จะมีค่าใช้จา่ ยในการเช่าพื้นที่ค่อนข้างสูง
บางงานขายได้มากบ้างน้อยบ้างถือว่าเป็นเรือ
่ งปกติของการค้าขาย โดยเฉพาะในช่วงสภาวะเศรษฐกิจ
เป็นแบบนี้ แต่ก็ยง
ั ดีกว่าที่ไม่มีโอกาสไปขายเลย ต้องขอบคุณจริง ๆ ค่ะ
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน
โครงการที่่�เกิิดขึ้้�นภายใต้้การดำำ�เนิินงานของโครงการประชารััฐ
รัักสามััคคีี และเครืือข่่ายประชารััฐรัักสามััคคีีระดัับจัังหวััด
สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ ข้้อ 8 (SDG 8) เรื่่�อง ส่่งเสริิมการเจริิญเติิบโต
ทางเศรษฐกิิจที่่�ยั่่ง
� ยืืน ทั้้�งนี้้�โครงการประชารััฐรัักสามััคคีี สามารถ
ช่่วยขัับเคลื่่�อนการดำำ�เนิินงานของชุุมชนไปแล้้วรวม 1,353 โครงการ
ครอบคลุุม 99,828 ครััวเรืือน ใน 4,222 ชุุมชนทั่่�วประเทศ และ
สามารถสร้้างรายได้้ให้้ชุม
ุ ชนไปแล้้วกว่่า 1,695 ล้้านบาท

นอกจากนี้้�ยัง
ั สอดคล้้องกัับข้้อ 17 (SDG 17) เรื่่�อง สร้้างความ
ร่่วมมืือระดัับสากลต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน โดยสนัับสนุุนส่่งเสริิม
หุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ เอกชน ประชาสัังคม วิิชาการ
และประชาชน เพื่่�อจััดตั้้�งเป็็นบริิษััท ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม จำำ�นวน 77 จัังหวััด เป็็นมูล
ู ค่่าเงิินร่ว่ มทุุน 337 ล้้านบาท
สร้้างให้้เกิิดโครงการความร่่วมมืือ 1,353 โครงการ

ผลกระทบที่เกิดขึ้น

4,222 จำ�นวนชุมชน

จำ�นวนโครงการ

1,353 โครงการ

(99,828 ครัวเรือน)

จำ�นวนชุมชนในโครงการตามภูมภ
ิ าค

34%

ภาคเหนือ

53%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง

13%

ภาคใต้

1,024
929
1,195
1,074

รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการดำ�เนินการ
การเกษตร

การท่องเทีย
่ ว

การแปรรูป

1,695,357,835 บาท

ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)
ศููนย์์ ซีี อาเซีียนเกิิดขึ้้�นจากความร่่วมมืือทางด้้านธุุรกิิจ ศิิลปะ และ
วััฒนธรรม ขององค์์กรภาคเอกชนที่่�เป็็นพลเมืืองอาเซีียนร่่วมกัันพััฒนา
ภููมิิภาค ตลอดจนเชื่่�อมโยงคนรุ่่�นใหม่่เพื่่� อให้้เกิิดการเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยน
นวััตกรรม และการพัั ฒนาประเทศและภููมิิภาคอย่่างยั่่�งยืืน โดยมีีวิสั
ิ ั ยทััศน์์
องค์์กร คืือ “Collaboration for the better of ASEAN’s connectivity”
หรืือ “การสร้้างความร่่วมมืือเพื่่� อความเชื่่�อมโยงและการพัั ฒนาประเทศใน
กลุ่่�มอาเซีียน”
ปััจจุุบัันพัันธมิิตรของศููนย์์ ซีี อาเซีียน ประกอบไปด้้วย องค์์กรชั้้�นนำำ�ของ
ประเทศไทย องค์์กรระหว่่างประเทศ และองค์์กรภาคประชาสัั งคมระดัับโลก
ทั้้�งนี้้� ตลอดปีี 2564 ศููนย์์ ซีี อาเซีียนได้้จัด
ั กิิจกรรมหลากหลายรููปแบบ เช่่น
การประชุุม สัั มมนา โครงการประกวด และการแข่่งขัันต่่าง ๆ เพื่่� อผลัักดััน
ให้้เกิิด 1) การพัั ฒนาด้้านความยั่่�งยืืน 2) การสร้้างความร่่วมมืือในกลุ่่�ม
ประเทศอาเซีียนและนานาชาติิ และ 3) การพัั ฒนาบุุคคล
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2564 ภารกิจสำ�คัญ
Win Win WAR Thailand
ซึ่่�งในปีี 2564 รายการ “Win Win WAR Thailand Season 2” ได้้
รัับรางวััลทีีวีสี
ี ีขาว ครั้้�งที่่� 2 ประเภทรายการส่่งเสริิมการศึึกษาหรืือ
เทคโนโลยีีดีีเด่่น

“Win Win WAR Thailand” รายการทีีวีเี รีียลลิิตี้้�โชว์์ที่่�ประกวด
แข่่งขัันแผนธุุรกิิจเพื่่�อค้้นหาสุุดยอดนัักธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม (Social
Entrepreneurs) ที่่�ใช้้กลไกทางธุุรกิิจช่่วยแก้้ไขปััญหาสัังคม
หรืือสิ่่�งแวดล้้อม โดยรายการจััดทำำ�ขึ้้�นเพื่่�อให้้ความรู้้�และสร้้าง
ความเข้้าใจที่่�ถูก
ู ต้้อง ในคอนเซปต์์ “ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม” หรืือ
“ธุุรกิิจแบ่่งปััน” โครงการ Win Win WAR Thailand (สุุดยอด
นัักธุุรกิิจแบ่่งปััน) ขึ้้�น โดยมีีวัตถุ
ั ป
ุ ระสงค์์หลััก 3 ประการ คืือ

จากความสำำ�เร็็จในปีีที่่�ผ่่านมา ศููนย์์ C asean ยัังคงดำำ�เนิิน
โครงการอย่่างต่่อเนื่่�อง ในปีี 2564 จััดทำำ�รายการ Win Win WAR
Thailand Special Online Edition (สุุดยอดนัักธุุรกิิจแบ่่งปััน
เป็็นปีที่่
ี � 3) โดยมีีผลลััพธ์์จากการดำำ�เนิินโครงการดัังนี้้� มีีผู้้�สนใจ
เข้้าร่่วมประกวดทั้้�งสิ้้�น 3,548 ทีีม อายุุเฉลี่่�ยของผู้้�เข้้าแข่่งขััน
อยู่่�ที่่� 29 ปีี อีีกทั้้�งเพื่่�อขยายฐานคนดููให้้กว้้างขึ้้�นไปสู่่�กลุ่่�มประเทศ
อาเซีียน ปีีนี้้�เป็็นปีแ
ี รกที่่�มีีการจััดทำำ�คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ
เพื่่�อเปิิดให้้ผู้้�ชมทางบ้้านโหวตทีีมที่่�ชื่่น
� ชอบได้้ทางออนไลน์์ มีียอด
ผู้้�ชมร่่วมโหวตกว่่า 240,000 ครั้้�ง โดยมีีผู้้�ชมดููรวมทั้้�งสิ้้�นกว่่า
24 ล้้านครั้้�ง และมีียอดการเข้้าถึึงมากกว่่า 74 ล้้านครั้้�ง ในตลอด
ระยะเวลา 6 เดืือน และทีีมที่่�คว้า้ ตำำ�แหน่่งสุุดยอดนัักธุุรกิิจแบ่่งปััน
เงิินรางวััล 2,000,000 บาท พร้้อมที่่�ปรึึกษาในการทำำ�ธุรุ กิิจแบ่่งปััน
ได้้แก่่ ทีีมกลุ่่�มปฏิิวัติ
ั ิขยะสุุพรรณบุุรี ี จากจัังหวััดสุุพรรณบุุรี ี
ซึ่่�งเป็็นกิิจการเพื่่�อสัังคมที่่�นำำ�ขยะพลาสติิกไม่่ใช้้แล้้วมาเปลี่่�ยนเป็็น
น้ำำ�มััน เพื่่�อใช้้ในกลุ่่�มเครื่่�องจัักรรอบต่ำำ� เช่่น รถไถ

1)	สร้้างความตระหนัักรู้้�ถึึงแนวทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนใน
วงกว้้าง
2)	สร้้างเวทีีในการแลกเปลี่่�ยนองค์์ความรู้้�และประสบการณ์์
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งในมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
3)	บ่่มเพาะและพััฒนาทัักษะของผู้้�ประกอบการธุุรกิิจแบ่่งปััน
(Social Entrepreneurs) ให้้สามารถใช้้กลไกธุุรกิิจแบ่่งปััน
(Social Enterprise) เข้้าเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการพััฒนาอย่่าง
ยั่่�งยืืน

ภาพรวมโครงการ

Season 1

ผู้สมัคร

Special Online
Edition

Season 2

ระยะเวลา

มี.ค. - ธ.ค. 2561

มี.ค. 2562 - มี.ค. 2563

ต.ค. - ธ.ค. 2563

จำ�นวนผู้สมัคร (ทีม)

987 ทีม

1,843 ทีม

3,548 ทีม

จำ�นวนผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์ (ทีม)

864 ทีม

1,059 ทีม

542 ทีม

จำ�นวนผู้สมัครระดับเยาวชน

17% (146 ทีม)

33% (349 ทีม)

24% (130 ทีม)

อายุเฉลี่ย

34

27.5

29
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Season 1

ยอดการรับชม

รายการทีวี

12 ตอน

12 ตอน

100 คลิป
(คลิปละ 1 นาที)

คลิปออนไลน์

25 คลิป

25 คลิป

38 คลิป

รายการพิเศษทาง Amarin TV

1 ตอน (1 ชัว่ โมง)

คลิปพิเศษ

2 คลิป

6 รายการสด
24 คลิป Road to
WAR (10 นาที)

12 คลิป Road to
WAR (โปรโม)

นำ�เสนอในรายการของทาง Amarin

ปากลำ�โพง 2 ครัง้

ทุบโต๊ะข่าว 1 ครัง้

รายการออนไลน์ 1 ครัง้

รายการอื่น ๆ

-

บันทึกไทยเบฟ 2 ครัง้

บันทึกไทยเบฟ 6 ครัง้

ตอนแบบออนไลน์

12 ตอน

12 ตอน

14 ตอน

ยอดการรับชม

0.77 ล้าน	

1.83 ล้าน

24 ล้าน

4 ตอน
(ตอนละ 30 นาที)

-

จำ�นวนครัง้ ที่แสดงผล

42 ล้าน

92.4 ล้าน	

75 ล้าน ผู้ชม =
ประเทศไทย 85.9%
เวียดนาม 9.6%
มาเลเซีย 3.5%
สิงคโปร์ 1%

ถ่ายทอดสดทางเฟซบุ๊ก
(เข้าถึง)

0.12 ล้าน

2.45 ล้าน

-

AWARD

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

Special Online
Edition

Season 2

“POPULAR VOTE”

AWARD
“BEST SOCIAL
ENTREPRENEURS”

AWARD

“THE CREATIVE INNOVATION AWARD”

Suphanburi Garbage
Revolution Group

239

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

Thailand Sustainability Expo 2021
อย่่างมาก โดยมีีจำ�นวนผู้้�
ำ
เข้้าชมงานออนไลน์์ ณ https://tsx2021.
thailandsustainabilityexpo.com กว่่า 120,000 คน

Thailand Sustainability Expo 2021 งานนิิทรรศการด้้าน
ความยั่่�งยืืนที่่�รวบรวมเรื่่�องราว ผลงาน และประสบการณ์์ทั้้�ง
จากหน่่วยงานภาครััฐ หน่่วยงานภาคเอกชน วิิสาหกิิจชุุมชน
มหาวิิทยาลััย และพลัังประชาชนของประเทศไทย ซึ่่�งในระหว่่าง
วัันที่่� 30 กัันยายน ถึึง 10 ตุุลาคม 2564 งานดัังกล่่าวจััดขึ้้�นเป็็นปีที่่
ี �2
ในรููปแบบผสมระหว่่างนิิทรรศการดั้้�งเดิิมและนิิทรรศการเสมืือน
(Virtual Expo) และได้้รับ
ั การตอบรัับจากผู้้�สนัับสนุุนและผู้้�ชม
ที่่�ให้้ความสนใจเรื่่�องการพััฒนาด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคมเป็็น

TSX

Thailand Sustainability
Expo 2021

11 วัน/
254 ชัว่ โมง

นอกเหนืือจากนิิทรรศการจััดแสดงด้้านความยั่่�งยืืน ยัังมีีกิิจกรรม
เสวนาออนไลน์์ คลิิปสััมภาษณ์์ด้้านความยั่่�งยืืน จากผู้้�แทนองค์์กร
ชั้้�นนำำ�ต่่าง ๆ และการแข่่งขัันโครงการด้้านความยั่่�งยืืนใน 3 รููปแบบ
อัันได้้แก่่

YouTube

Facebook

เข้าถึง 6,224,616
มีส่วนร่วม 1,222,185
เข้าชม 4,258,324

24 องค์กร
30 นวัตกรรม
120 ร้านค้า
90 วิทยากร

จำ�นวนผู้เข้าชม

127,706
500

ผู้เข้าแข่งขัน

ยอดเข้าชมรวม

919,385

ยอดเข้าชม ESG talk

85,000
ลงทะเบียน

20,300
ยน
6,100 นันักกเรี
ศึกษา
30 สถาบัน

Shaper in Action: Waste Hero Awards
การประกวดโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้หัวข้อ
“การจัดการขยะอาหาร” (Food Waste Management) สำ�หรับ
กลุ่มผู้ประกอบการเพื่อสังคม และบุคคลทั่วไป โดยเกณฑ์การ
ตัดสินผู้ชนะ คือ เจ้าของโครงการที่สามารถลดปริมาณขยะอาหาร
และ/หรือสร้างมูลค่าจากขยะอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ชนะเลิศ
Team INNO WASTE

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
Team food loss food waste
THAILAND

จากผู้สมัครกว่า 100 ทีม คัดเหลือ 50 ทีมเพื่อเข้าร่วมโครงการ
และคัดเลือกผู้ชนะ 4 ทีม เพื่อรับรางวัลในพิธป
ี ด
ิ งาน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่
10 ตุลาคม 2564 ณ อาคาร CW Tower ถนนรัชดาภิเษก โดยผู้ชนะเลิศ
4 อันดับดังกล่าวได้แก่

รองชนะเลิศอันดับสอง
Team Laika

Popular Views award
Team OKLIN THAILAND
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Trash to Treasure Contest 2021
โครงการ “Trash to Treasure Contest 2021” จััดอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีี
ที่่� 2 ติิดต่่อกััน ถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมความสามารถ
และศัักยภาพของเยาวชนไทย ภายใต้้งาน Thailand Sustainability
Expo 2021 ชิิงเงิินรางวััลมููลค่่ารวม 150,000 บาท พร้้อมใบประกาศ
เกีียรติิคุณ
ุ ซึ่่ง
� เยาวชนที่่�เข้้าร่่วมโครงการต้้องสร้้างสรรค์์ผลงานศิิลปะ
รููปแบบ 2D และ 3D จากขยะเหลืือใช้้ที่่�พบได้้ทั่่�วไป ได้้แก่่ ขวดน้ำำ�
พลาสติิก ถุุงพลาสติิก กล่่องลััง และอื่่�น ๆ ภายใต้้แนวคิิดและหััวข้อ
้
“Trash to Treasure เพราะขยะก็็มีค่
ี า่ ” เพื่่�อสร้้างความตระหนัักถึึง
ปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมและการนำำ�ขยะเหลืือใช้้มาแปรรููปให้้เกิิดประโยชน์์
อีีกครั้้�ง ตััดสิินโดยคณะกรรมการผู้้�ทรงคุุณวุฒิ
ุ ผู้้�
ิ เชี่่�ยวชาญด้้าน
งานศิิลป์์ระดัับประเทศ โครงการ “Trash to Treasure Contest 2021”
มีีนัก
ั เรีียน นิิสิิต นัักศึึกษาทั่่�วประเทศไทยเข้้าร่่วมรวม 268 คน จาก
ทั้้�งหมด 14 สถาบััน โดยแบ่่งเป็็น 126 คน ในสาขาการประกวด 2D และ
142 คน ในสาขาการประกวด 3D

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

TSX Sustainable Innovation Competition
and Hackathon 2021
โครงการ “TSX Sustainable Innovation Competition &
Hackathon 2021” ในหััวข้้อ Disrupting Health & Wellness
Experience in COVID-19 เพื่่�อเฟ้้นหาสุุดยอดนวััตกรรมคนรุ่่�นใหม่่
จััดขึ้้�นเป็็นครั้้ง� แรกในปีี 2564 ร่่วมกัับ CU Innovation Hub เป็็นส่วน
่ หนึ่่�ง
ของกิิจกรรมเพื่่�อส่่งเสริิมความสามารถและศัักยภาพของเยาวชนไทย
ภายใต้้งาน Thailand Sustainability Expo 2021 ชิิงเงิินรางวััล
มููลค่่ารวม 80,000 บาท พร้้อมใบประกาศเกีียรติิคุณ
ุ ทีีมผู้้�สมััคร
เข้้าร่่วมการแข่่งขัันทั้้�งสิ้้�น 78 ทีีม คััดเลืือกเพีียง 15 ทีีม เข้้าสู่่�รอบ Case
competition และคััดเลืือกเพีียง 7 ทีีมสุุดท้้าย เข้้าสู่่�กระบวนการ
Incubation และ Virtual Hackathon ต่่อเนื่่�อง 48 ชั่่�วโมง โดยผลการ
แข่่งขััน ทีีมที่่�ได้้รับ
ั รางวััลที่่� 1 ได้้แก่่ทีีม ATTRA สร้้าง PULSED UVC
เครื่่�องฆ่่าเชื้้�อโรคสมรรถนะสููง (ที่่�กระแส 2 แอมแปร์์ จะได้้พลัังงาน
240-360 mJ./cm) โดยพลัังงานดัังกล่่าวจะนำำ�ไปใช้้ในการจุุดหลอดให้้
ทำำ�การฉายรัังสีี UVC ออกมาแบบไฟแฟลชกล้้องถ่่ายรููป แสงไฟ
แฟลชที่่�ออกมานั้้�นจะทำำ�ลายโครงสร้้าง DNA ของสิ่่�งมีีชีวิี ต
ิ ในระดัับ
จุุลิินทรีีย์์ ไวรััส สปอร์์เชื้้�อราต่่าง ๆ พร้้อมเทีียบเคีียงประสิิทธิิภาพการ
ทำำ�ลายล้้าง จากการทดสอบ เครื่่�องนี้้�สามารถฆ่่าเชื้้�อได้้ 99.99
เปอร์์เซ็็นต์์ ใช้้ระยะเวลา 30-60 วิินาทีี และใช้้ต้้นทุน
ุ เพีียงสี่่�บาทต่่อ
ชั่่�วโมง เทีียบกัับประสิิทธิิภาพ สามารถช่่วยลดค่่าใช้้จ่า่ ยและความ
เสีียหายที่่�จะเกิิดขึ้้�น เหมาะอย่่างยิ่่ง
� สำำ�หรัับธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เช่่น
ห้้างสรรพสิินค้้า หรืือผู้้�ประกอบการอสัังหาริิมทรััพย์์ทั่่�วไป ที่่�กัังวล
เรื่่�องความปลอดภััยในการอยู่่�อาศััยร่่วมกััน นอกจากนั้้�นทีีมยัังรีีเสิิร์ช
์
ถึึงข้้อมููลบ้้านพร้้อมขายในแวดวงอสัังหาฯ ที่่�มีีอยู่่�กว่่าแสนยููนิิต
ตั้้�งเป้้าขายแค่่พัันยูนิ
ู ิตก็็สามารถทำำ�รายได้้มากมาย คุ้้�มกัับการลงทุุน
ยัังไม่่นัับรวมถึึงหน่่วยย่่อย องค์์กรเอกชนต่่าง ๆ ที่่�อยากติิดตั้้�ง
ในบริิษััท อาคาร กระทั่่�งซื้้�อบริิจาคติิดตั้้�งเพื่่�อสัังคม

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564
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ทีีมที่่�ได้้รับ
ั รางวััลที่่� 2 ได้้แก่่ทีีม Share Care กัับผลงาน Paradise
Pocket Space จากแนวคิิดคนรุ่่�นใหม่่ในเมืืองต้้องการพื้้�นที่่�สีีเขีียว
ปรากฏสวนสาธารณะยัังไม่่เพีียงพอต่่อความต้้องการอยู่่�ดีี อีีกทั้้�ง
ไม่่ตอบโจทย์์กัับไลฟ์์สไตล์์คนยุค
ุ ใหม่่ ยิ่่ง
� เกิิดปััญหาโควิิดทำำ�ให้้
กิิจกรรมทางสัังคมหายไป คนไม่่นิิยมไปรวมกลุ่่�มจำำ�นวนมาก จึึงเกิิด
เป็็นแนวคิิดสร้้างพื้้�นที่่�สีีเขีียวเพิ่่�ม เน้้นการมีีส่่วนร่ว่ ม ทุุกคนเป็็น
เจ้้าของ สามารถมารีีแลกซ์์จากการทำำ�งาน สร้้างแรงบัันดาลใจ รวมทั้้�ง
พบปะกลุ่่�มคนที่่�มีีแนวคิิดและไลฟ์์สไตล์์เหมืือนกััน นอกจากนี้้�มีีการ
รีีเสิิร์ช
์ แล้้วว่า่ ปััญหาสุุขภาพจิิตปัจ
ั จุุบัน
ั ทวีีสูง
ู ขึ้้�น จากภาวะความเครีียด
ทางเศรษฐกิิจและกิิจกรรมทางสัังคมที่่�หายไป โดยทุุกวัันนี้้�ไม่่ได้้จำ�กั
ำ ัด
อยู่่�แค่่ผู้้�ติิดเชื้้�อ แต่่ลุก
ุ ลามไปถึึงกลุ่่�มประชากรที่่�ไม่่ได้้ติิดเชื้้�ออีีกด้้วย
ซึ่่�งปััญหาสุุขภาพจิิตมีีงานวิิจัย
ั รองรัับว่่าสามารถแก้้ได้้ด้้วยพื้้�นที่่�
สีีเขีียว ทั้้�งนี้้�โครงการฯ ดัังกล่่าวจะช่่วยขจััดอุุปสรรคในการเข้้าถึึง
พื้้�นที่่�สีีเขีียว และดีีไซน์์ฟัง
ั ก์์ชันต่
ั ่าง ๆ ให้้ตอบโจทย์์ โดยจะเปลี่่�ยนแปลง
ประสบการณ์์ จากที่่�ทุก
ุ คนเข้้าสวนฟรีี เป็็น User มาเก็็บค่่าบริิการ
แต่่ทุก
ุ คนเป็็นเจ้้าของ เป็็นพาร์์ทเนอร์์ร่ว่ มกััน บริิหารงานผ่่าน
แอปพลิิเคชัันแสดงรายละเอีียด แบ่่งเป็็น Home, Membership,
Park browsing, Density checking ฯลฯ ทั้้�งนี้้�เชื่่�อว่่า Paradise
Pocket Space จะช่่วยแก้้ปัญ
ั หาการปล่่อยพื้้�นที่่�รกร้้างในเมืืองหลวงไว้้
โดยไม่่ใช้้ประโยชน์์ ซึ่่�งมีีอีก
ี มากมายหลายแปลง และคำำ�นวณต้้นทุน
ุ และ
รายได้้แล้้ว มีีความใกล้้เคีียงไปจนถึึงคุ้้�มค่่ากว่่าการปล่่อยเช่่าธรรมดา
และทีีมที่่�ได้้รับ
ั รางวััลที่่� 3 ได้้แก่่ทีีม NOPANIC Mask Nano Filter
ออร์์แกนิิ กมาสค์์ จากวััชพืื ช ที่่� ไ ร้้ค่่า แก้้ ปััญหาขยะ จุุดเด่่ นของ
แผ่่นกรองอากาศจากผัักตบชวา สามารถกำำ�จัด
ั เชื้้�อไวรััสและแบคทีีเรีีย
จากสารคััดหลั่่�งที่่�มาตกลงบนหน้้ากากได้้เอง สามารถป้้องกัันฝุ่่�น
PM 2.5 ได้้ ไม่่เป็็นพิิษต่่อสิ่่�งแวดล้้อม สามารถย่่อยสลายได้้เอง
ตามธรรมชาติิ มองโอกาสทางธุุรกิิ จ ผัั กตบชวาหาได้้ ง่่า ย
ต้้นทุนต่ำำ�
ุ
ขณะที่่�สิินค้้ามีีความจำำ�เป็็นสูง
ู ขึ้้�น โดยอ้้างอิิงข้้อมููลจาก
กรมการค้้าภายใน ม.ค - มีี.ค. 64 ปริิมาณซื้้�อขายต่่อเดืือน แบ่่งเป็็น
หน้้ากากฝุ่่�นที่่�ใช้้ในอุุตสาหกรรม 331 ล้้านชิ้้น
� หน้้ากากการแพทย์์
120 ล้้านชิ้้น
� หน้้ากากผ้้า 80 ล้้านชิ้้น
�

C asean Consonant: ASEAN Traditional Music Challenge
เพื่่�อสร้้างคลัังความรู้้�ศิิลปกรรมดนตรีีแห่่งภููมิิภาค ให้้เป็็นแหล่่งข้้อมููล
เผยแพร่่ศิิลปวััฒนธรรมอาเซีียน ผ่่านสื่่�ออิิเล็็กทรอนิิกส์์ที่่�คนทั่่�วโลก
สามารถเข้้าถึึ งและเรีียนรู้้�ร่่วมกัั น วง C asean Consonant
สร้้างสรรค์์คลิป
ิ การแสดงดนตรีีพร้้อมการสาธิิตเครื่่�องดนตรีีประจำำ�ชาติิ
31 ชิ้้�น โดยนัักดนตรีี 35 ชีีวิต
ิ จาก 10 ประเทศ ถ่่ ายทอดความรู้้�
และบทเพลง 19 เพลง เป็็นภาษาถิ่่�นแห่่งอาเซีียน 8 ภาษา พร้้อมกัับ
คำำ�บรรยายภาษาอัังกฤษ โดยมีีผู้้�สนใจด้้านวััฒนธรรมดนตรีีเข้้าชม
และศึึกษาข้้อมููลจากทั่่�วทุก
ุ มุุมโลก
กิิจกรรมดัังกล่่าว นอกจากจะเป็็นสื่่�อการศึึกษาสำำ�หรัับทุุกเพศทุุกวััยแล้้ว
ยัังเป็็นผลงานศิิลปะที่่�สร้า้ งเสริิมมิิตรภาพ ความเข้้าใจ ลดช่่องว่่าง
จากความแตกต่่างทางเชื้้�อชาติิ ผ่่านวััฒนธรรมและเสีียงดนตรีี
พร้้อมนำำ�เสนออััจฉริิยภาพด้้านดนตรีีอย่่างเท่่าเทีียม ในทุุกเพศ
ทุุกชาติิพัันธุ์์� แสดงถึึงความงามในอััตลัักษณ์์ที่่�แตกต่่าง แต่่สามารถ
อยู่่�ร่่วมกัันอย่่างสัันติิ อัันเป็็นรากฐานต่่อการสร้้างความร่่วมมืือกััน
ในระดัับภููมิิภาคอย่่างยั่่�งยืืน
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ศูนย์ ซี อาเซียน (C asean)

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
สร้างสือ
่ ให้ความรูใ้ นระบบอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นภาษาถิน
่ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาตัวเอง
่ และภาษาสากล (ภาษาอังกฤษ) เพือ
ในช่วงที่ตอ
้ งรักษาระยะห่างทางสังคม

Sustainability Action Hero Talks

เพื่่�อเผยแพร่่เป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนแห่่งสหประชาชาติิ
(UN SDGs) 17 หััวข้้อ ผ่่านความงามด้้านศิิลปะการถ่่ายภาพ
ศููนย์์ ซีี อาเซีียน (C asean) ร่่วมมืือกัับสมาคมถ่่ายภาพแห่่ง
ประเทศไทยฯ จััดการประกวดภาพถ่่าย 17 ครั้้�ง เพื่่�อเฟ้้นหา
ภาพถ่่ายที่่�จะเป็็นสื่่�อการถ่่ายทอด และสร้้างการตระหนัักรู้้�
เป้้าประสงค์์ของการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การ
สหประชาชาติิ สู่่�สาธารณะ

การเสวนา แลกเปลี่่�ยนความรู้้� ประสบการณ์์ แง่่คิด
ิ และมุุมมองต่่อ
การนำำ�การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน 17 หััวข้อ
้  สู่่�การปฏิิบัติ
ั ิผ่า่ นวิิทยากร
ที่่�ได้้นำ�ำ การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนไปใช้้ในการดำำ�เนิินชีวิี ต
ิ สร้้างสรรค์์
ธุุรกิิจและสัังคม จนเกิิดเป็็นผลงานอัันเป็็นที่่�ประจัักษ์์ เป็็นเวทีีที่่�
ทำำ�ให้้ผู้้�สนใจการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ที่่�ยัง
ั ขาดประสบการณ์์ หรืือ
ต้้องการข้้อคิิดเห็็น หรืือเครืือข่่ายที่่�จะมาร่่วมกัันทำำ�ให้้แนวคิิด
เกิิดเป็็นการปฏิิบัติ
ั ิได้้จริิง มีีพื้้�นที่่�ในการเรีียนรู้้� สู่่�การปฏิิบัติ
ั ิอย่่าง
เป็็นรูป
ู ธรรม

แบ่่งปัันคุุณค่่าให้้คนทั่่�วโลก

Sustainability Action Hero Photo Contest

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

มาตรการรับมือวิกฤตโควิด-19
จัดการเสวนาในรูปแบบสื่อผสมผสาน (Hybrid) ตามข้อกำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
และจัดเก็บข้อมูลในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นคลังความรูใ้ ห้ผ้สน
ู ใจเข้ามาศึกษาเพิ่มเติมได้ในช่วงที่มีข้อกำ�หนดระยะห่างทางสังคม

ตัวชีว้ ด
ั เป้าหมายการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน

เป้้าหมาย 4: สร้้างหลัักประกัันว่่าทุุกคนจะมีีการศึึกษาที่่�มีคุุ
ี ณภาพ
อย่่างครอบคลุุมและเท่่าเทีียม และสนัับสนุุนโอกาสในการเรีียนรู้้�
ตลอดชีีวิต
ิ
4.4 เพิ่่�มจำำ�นวนเยาวชนและผู้้�ใหญ่่ที่่�มีีทัักษะที่่�จำ�ำ เป็็น รวมถึึงทัักษะ
ทางเทคนิิคและอาชีีพ สำำ�หรัับการจ้้างงาน การมีีงานที่่�ดีี และ
การเป็็นผู้้�ประกอบการภายในปีี 2573

4.7 สร้้างหลัักประกัันว่า่ ผู้้�เรีียนทุุกคนได้้รับ
ั ความรู้้�และทัักษะ
ที่่�จำ�ำ เป็็นเพื่่�อส่่งเสริิมการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน รวมไปถึึงการศึึกษา
สำำ�หรัับการพััฒนาที่่�ยั่่ง
ิ ีชีวิี ตที่่
ิ �ยั่่ง
� ยืืนและการมีีวิถี
� ยืืน สิิทธิิมนุุษยชน
ความเสมอภาคระหว่่างเพศ การส่่งเสริิมวััฒนธรรมแห่่งความสงบสุุข
และไม่่ใช้้ความรุุนแรง การเป็็นพลเมืืองของโลก และความนิิยม
ในความหลากหลายทางวััฒนธรรมและในส่่วนร่ว่ มของวััฒนธรรม
ต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่ง
� ยืืน ภายในปีี 2573
เป้้าหมาย 13: ปฏิิบัติ
ั ิการอย่่างเร่่งด่่วนเพื่่�อต่่อสู้้�กัับการ
เปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศและผลกระทบที่่�เกิิดขึ้้�น
13.3 พััฒนาการศึึกษา การสร้้างความตระหนัักรู้้� และขีีดความสามารถ
ของมนุุษย์แ
์ ละของสถาบัันในเรื่่�องการลดปััญหาการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ การปรัับตััว การลดผลกระทบ และการเตืือนภััย
ล่่วงหน้้า
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สรุปประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน

สรุปประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านเศรษฐกิิจ
ตัวชีว้ ด
ั
GRI 201-1

GRI 204-1

ผลการดำ�เนินงาน

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ความสามารถทางธุรกิจ
รายได้รวมประจำ�ปี

ล้านบาท

232,598

274,110

259,392

245,559

• สัดส่วนรายได้ที่เกิดจากประเทศไทย

ร้อยละ

75

70

74

75

• สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศ

ร้อยละ

25

30

26

25

เงินปันผล (ประจำ�ปี)

ล้านบาท

9,793

12,054

11,553

12,559

ต้นทุนการขาย

ล้านบาท

162,477

189,966

178,620

169,060

ค่าใช้จา่ ยด้านผลประโยชน์พนักงาน

ล้านบาท

18,265

21,880

20,008

19,447

จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

96

98

97

97

มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ (รวม)

ร้อยละ

91

93

92

89

จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ

ร้อยละ

95

96

94

94

ร้อยละ

92

89

89

85

ร้อยละ

97

99

99

99

ร้อยละ

91

99

98

99

ร้อยละ

-

99

99

99

ร้อยละ

-

99

95

99

การจัดซือ
้ จัดหา
การจัดหาโดยใช้ค่ค
ู ้าภายในประเทศ

(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่มีแอลกอฮอล์)
จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)
มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ
(ธุรกิจเครือ
่ งดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์)
จำ�นวนคู่ค้าในประเทศ
(ธุรกิจอาหาร)
มูลค่าการซือ
้ ในประเทศ

ภาคผนวก

(ธุรกิจอาหาร)
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ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
ตัวชีว้ ด
ั
GRI 302-1

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

การใช้พลังงานภายในองค์กร
การใช้พลังงานภายในองค์กร
ทั้งหมด

เมกะจูล

6,272,113,885

8,230,240,250

8,233,894,388

8,779,397,941

การใช้พลังงานภายในองค์กร
จากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป

เมกะจูล

3,842,134,240

4,449,797,246

4,195,263,011

4,102,035,746

• น้ำ�มันเตา

เมกะจูล

1,364,409,734

1,125,218,753

1,213,782,760

1,289,979,579

• ก๊าซธรรมชาติ

เมกะจูล

3,298,576

19,089,673

69,188,652

83,544,372

• น้ำ�มันรียส
ู

เมกะจูล

64,885,721

316,760,421

225,289,606

116,655,041

• น้ำ�มันเบนซิน

เมกะจูล

4,303,097

4,308,057

4,881,195

3,777,505

• น้ำ�มันดีเซล

เมกะจูล

997,922,778

1,083,453,896

993,854,964

964,590,616

• ถ่านหินบิทม
ู ินัส

เมกะจูล

1,300,044,619

1,719,556,012

1,463,530,288

1,390,177,989

• ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

เมกะจูล

107,269,714

181,410,434

224,735,545

253,310,644

การใช้พลังงานจากเชือ
้ เพลิง
ที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล

1,072,622,936

2,658,773,769

2,960,910,252

3,595,591,048

• ก๊าซชีวภาพ

เมกะจูล

565,276,866

668,481,859

629,994,793

628,533,583

• น้ำ�กากส่าเข้มข้น

เมกะจูล

451,631,413

269,827,965

508,714,007

482,037,500

• แอลกอฮอล์หัว-หาง

เมกะจูล

55,714,657

54,483,922

64,632,383

153,255,278

• เศษไม้

เมกะจูล

0

1,631,099,974

1,673,871,138

2,082,098,284

• แกลบ

เมกะจูล

0

34,279,740

35,079,676

189,342,879

• เชือ
้ เพลิงชีวมวล

เมกะจูล

0

600,310

48,618,255

60,323,524

ไฟฟ้าและไอน้ำ�ที่ซอ
ื้ จากภายนอก

เมกะจูล

1,085,069,893

1,291,715,097

1,262,064,027

1,241,018,733

• ไฟฟ้า

เมกะจูล

991,558,614

1,165,983,325

1,125,758,020

1,098,621,131

• ไอน้ำ�

เมกะจูล

93,511,279

125,731,773

136,306,007

142,397,602

ไฟฟ้าที่ผลิตเองจากแหล่ง
ที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้

เมกะจูล

442,337

392,535

536,199

13,970,669

• พลังงานแสงอาทิตย์

เมกะจูล

442,337

392,535

536,199

13,970,669

ไฟฟ้าที่ขายสู่ภายนอก

เมกะจูล

35,977,518

170,438,396

153,463,100

173,063,063

• ไฟฟ้าพลังงานทดแทน
ที่ขายได้

เมกะจูล

35,977,518

170,438,396

153,463,100

173,063,063
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ตัวชีว้ ด
ั

GRI 303-3

รายการ

2561

2562

2563

2564

ไอน้ำ�ที่ขายจากแหล่งพลังงานที่
ใช้แล้วหมดไป

เมกะจูล

0

0

363,566

155,192

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ (7)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

204.33

244.89

245.97

271.06

ั ราส่วนการใช้พลังงาน
•	อต
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุ า

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

555.09

701.09

676.22

689.55

•	อต
ั ราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

213.01

218.25

231.02

197.81

•	อต
ั ราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่มโออิชิ

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

111.48

130.00

137.76

155.48

•	อต
ั ราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสริมสุข

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

43.16

41.83

35.19

38.03

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่มประเทศไทย (7)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

204.33

232.94

232.19

259.41

•	อต
ั ราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่ม
(GRG) (2)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

592.44

527.05

483.89

•	อต
ั ราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่
(Inver House) (2)

เมกะจูลต่อ
เฮกโตลิตร

N/A

757.44

855.71

876.19

อัตราส่วนการใช้พลังงาน
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

เมกะจูลต่อ
กิโลกรัม

6.83

6.93

8.14

8.16

24,080

24,867

25,231

18,233

16,170

16,780

0

734

568

18,233

16,904

17,348

4,249

5,670

5,676

0

0

0

การใช้ทรัพยากรน้ำ�แยกตามประเภทของแหล่งน้ำ� (3)
ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ�
ทั้งหมด
•	น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ฉีด ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ภาคผนวก

หน่วย

ล้านลิตร

19,883

ล้านลิตร
15,128

•	น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	ปริมาณน้ำ�ผิวดินทั้งหมด

ล้านลิตร

•	น้ำ�บาดาล
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	น้ำ�บาดาล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	ปริมาณน้ำ�บาดาลทั้งหมด

ล้านลิตร

3,435

4,249

5,670

5,676

•	น้ำ�ทะเล (น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./
ลิตร ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

0

0

15,128

3,435
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ตัวชีว้ ด
ั

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

•	น้ำ�ทะเล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

0

0

0

0

•	ปริมาณน้ำ�ทะเลทั้งหมด

ล้านลิตร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,465

2,130

2,019

134

163

188

•	น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร
0

•	น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
(น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)
•	ปริมาณน้ำ�ที่แยกตัวจาก
วัตถุดิบทั้งหมด

ล้านลิตร

ล้านลิตร

0

•	น้ำ�จากแหล่งภายนอก
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	น้ำ�จากแหล่งภายนอก
(น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทัง้ หมด)
•	ปริมาณน้ำ�จากแหล่งภายนอก
ทั้งหมด
ปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ�
ทั้งหมดในพื้นที่ที่มีความเครียด
ของน้ำ�

1,320
ล้านลิตร

ล้านลิตร

1,320

1,599

2,293

2,207

ล้านลิตร

N/A

12,722

13,298

12,461

9,638

8,888

8,284

0

0

50

9,638

8,888

8,333

2,640

3,393

3,181

0

0

0

2,640

3,393

3,181

0

0

0

0

0

0

•	น้ำ�ผิวดิน
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร
N/A

•	น้ำ�ผิวดิน (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	ปริมาณน้ำ�ผิวดินทั้งหมด

ล้านลิตร

N/A

•	น้ำ�บาดาล
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร
N/A

•	น้ำ�บาดาล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)
•	ปริมาณน้ำ�บาดาลทั้งหมด

ล้านลิตร
ล้านลิตร

N/A

•	น้ำ�ทะเล
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร
N/A

•	น้ำ�ทะเล (น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร
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ตัวชีว้ ด
ั

ภาคผนวก

GRI 303-4

รายการ

หน่วย

•	ปริมาณน้ำ�ทะเลทั้งหมด

ล้านลิตร

•	น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

2561
N/A

2562

2563

2564

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

443

1,017

947

0

0

0

N/A

•	น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
(น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	ปริมาณน้ำ�ที่แยกตัวจาก
วัตถุดิบทั้งหมด

ล้านลิตร

•	น้ำ�จากแหล่งภายนอก
(น้ำ�จืด ≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

N/A

•	น้ำ�จากแหล่งภายนอก
(น้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

•	ปริมาณน้ำ�จากแหล่งภายนอก
ทั้งหมด

ล้านลิตร

N/A

443

1,017

947

•	น้ำ�ผิวดินที่มาจาก
แหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

443

1,017

947

•	น้ำ�บาดาลที่มาจาก
แหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

0

0

0

•	น้ำ�ทะเลที่มาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

0

0

0

•	น้ำ�ที่แยกตัวจากวัตถุดิบ
ที่มาจากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

0

0

0

การระบายน้ำ�ทิ้งออกจากโรงงาน

N/A

(3) (5)

ปริมาณน้ำ�ทิ้งที่ระบายออก
จากโรงงานทั้งหมด

ล้านลิตร

9,485

11,040

12,199

11,326

•	น้ำ�ผิวดิน

ล้านลิตร

N/A

8,313

9,524

8,251

•	น้ำ�บาดาล

ล้านลิตร

N/A

0

0

0

•	น้ำ�ทะเล

ล้านลิตร

N/A

21

33

47

•	น้ำ�จากแหล่งภายนอก

ล้านลิตร

N/A

2,707

2,642

3,029

ปริมาณน้ำ�จืดทั้งหมด
ทีป
่ ล่อยทิง้ (≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

5,305

4,272

5,470

ปริมาณน้ำ�ประเภทอืน
่ ๆ
ทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง
(> 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

5,735

7,927

5,855

ปริมาณน้ำ�จืดทั้งหมดที่ปล่อยทิ้ง
ในพื้นที่ที่มีความเครียดของน้ำ�
(≤ 1000 มก./ลิตร
ค่าสารละลายทั้งหมด)

ล้านลิตร

N/A

2,689

1,263

2,120
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ตัวชีว้ ด
ั

รายการ
ปริิมาณน้ำำ�ประเภทอื่่�น ๆ ที่่�ปล่่อยทิ้้�ง
ในพื้้�นที่่�ที่่�มีีความเครีียดของน้ำำ�
(> 1000 มก./ลิิตร
ค่่าสารละลายทั้้�งหมด)

GRI 303-5

2562

2563

2564

N/A

3,604

4,971

3,467

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมด

ล้านลิตร

10,398

13,040

12,668

13,905

ปริมาณการใช้น้ำ�ทั้งหมดในพื้นที่
ที่มีความเครียดของน้ำ�

ล้านลิตร

N/A

6,435

7,063

6,874

ของปริมาณน้ำ�ที่เก็บกัก (5)

ล้านลิตร

N/A

109

(80)

(644)

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่ม (9) (12)

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

3.52

4.08

4.15

4.55

•	อต
ั ราส่วนการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์สรุ า

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

7.26

7.68

8.79

8.66

•	อต
ั ราส่วนการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

2.07

2.53

2.64

2.91

•	อต
ั ราส่วนการใช้น้ำ�
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออิชิ (12)

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

2.97

2.69

3.53

3.94

•	อต
ั ราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เสริมสุข

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

3.17

3.57

2.90

2.59

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์เครือ
่ งดื่มประเทศไทย
(9) (12)

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

3.52

3.83

3.95

3.94

ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRG)

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

N/A

11.42

10.40

13.47

•	อต
ั ราส่วนการใช้น�้ำ ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (Inver House)

เฮกโตลิตร
ต่อเฮกโตลิตร

N/A

15.19

10.63

42.68

อัตราส่วนการใช้น้ำ�ต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์อาหาร

เฮกโตลิตร
ต่อกิโลกรัม

0.22

0.21

0.23

0.26

ปริมาณการใช้น้ำ� (3)

•	อต
ั ราส่วนการใช้น้ำ�

GRI 305-2

2561

ล้านลิตร

ความเปลี่ยนแปลง

GRI 305-1

หน่วย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (ประเภท 1)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรง (ประเภท 1)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,109,916

1,432,023

1,388,573

1,327,757

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางตรงขั้นต้น (ประเภท 1)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

883,001

987,933

938,695

833,127

การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ทางชีวภาพ (8)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

226,915

444,090

449,877

494,631

163,317

186,696

180,966

175,553

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ประเภท 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (ประเภท 2)

ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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ตัวชีว้ ด
ั
GRI 305-3

ภาคผนวก

GRI 305-4

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่น ๆ (ประเภท 3) (13)
1.	การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์หรือ
บริการ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

880,189

2.	สินค้าประเภททุน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

28,054

3.	กจ
ิ กรรมทีเ่ กีย
่ วข้องกับการใช้
เชือ
้ เพลิงและพลังงาน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

91,984

4.	การขนส่งและกระจายจาก
แหล่งทีม
่ าของวัตถุดบ
ิ (ต้นน้ำ�)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

71,517

5.	การกำ�จัดกากของเสีย
และการบำ�บัดน้ำ�เสีย

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

3,649

6.	การเดินทางเพื่อธุรกิจ

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

N/A

7.	การเดินทางของพนักงาน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

7,076

9.	การขนส่งและกระจายสินค้า
และบริการจนถึงผู้บริโภค
(ปลายน้ำ�)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

42,913

11.	การใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ขององค์กรในช่วงการใช้งาน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

1,783

 ารจัดการผลิตภัณฑ์
12. ก
เมื่อหมดอายุการใช้งาน

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

257,215

 ารลงทุน
15. ก

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

N/A

N/A

N/A

23,077

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(ประเภท 1 และ 2)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

1,046,318

1,174,629

1,119,661

1,008,679

อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครืองดื
่ ม
่ (10)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

34.54

35.23

33.48

33.27

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์สรุ า

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

133.32

130.15

121.44

110.17

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เบียร์

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

21.68

21.88

22.71

20.74

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออิชิ

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

11.99

15.49

15.18

15.70

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เสริมสุข

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

4.39

4.60

3.65

3.89

อัตราส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์
เครือ
่ งดื่มประเทศไทย (10)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

34.54

34.41

33.13

33.45
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั

GRI 306-3

GRI 306-4

GRI 306-5

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ (GRG) (2)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

N/A

61.63

41.71

19.90

•	อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ (Inver House) (2)

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อเฮกโตลิตร

N/A

60.26

54.48

52.62

อัตราส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร

กิโลกรัม
คาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่าต่อกิโลกรัม

0.86

0.85

1.00

1.02

ของเสี ยที่แบ่งตามประเภทและวิธก
ี ารจัดการ (4)
ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

ตัน

13,473

38,256

37,602

33,356

•	ปริมาณของเสียที่ไม่อน
ั ตราย

ตัน

13,155

38,071

37,434

33,062

•	ปริมาณของเสียที่อน
ั ตราย

ตัน

318

185

168

295

ปริมาณของเสียที่ถก
ู กำ�จัด
โดยวิธก
ี ารเปลี่ยนรูป

ตัน

11,587

32,942

33,435

30,033

•	ปริมาณของเสียทีไ่ ม่อน
ั ตราย

ตัน

11,382

32,784

33,327

29,880

•	ปริมาณของเสียที่อน
ั ตราย

ตัน

206

158

108

152

ปริมาณของเสียที่ถก
ู กำ�จัด
โดยตรง

ตัน

1,886

5,314

4,166

3,324

•	ปริมาณของเสียทีไ่ ม่อน
ั ตราย

ตัน

1,773

5,287

4,107

3,182

•	ปริมาณของเสียที่อน
ั ตราย

ตัน

113

27

60

142

ของเสี ยที่ถก
ู กำ�จัดโดยวิธก
ี ารเปลี่ยนรูป (4)
ปริมาณของเสียที่ไม่อน
ั ตราย ภายนอก

ตัน

11,382

32,784

33,327

29,880

•	การนำ�กลับมาใช้ซ�้ำ

ตัน

121

1,950

2,006

668

•	การนำ�กลับมาใช้ใหม่

ตัน

10,051

18,404

18,265

17,241

•	การทำ�เป็นปุย
๋

ตัน

864

12,194

12,898

11,971

•	การฟื้ นฟู เป็นพลังงานอืน
่ ๆ

ตัน

346

236

158

1

ปริมาณของเสียที่อน
ั ตราย ภายนอก

ตัน

206

159

110

152

•	การนำ�กลับมาใช้ซ�้ำ

ตัน

1

6

9

12

•	การนำ�กลับมาใช้ใหม่

ตัน

173

93

55

137

•	การฟื้ นฟู เป็นพลังงาน

ตัน

31

59

44

0

•	การฟื้ นฟู เป็นพลังงานอืน
่ ๆ

ตัน

0

1

2

3

ปริมาณของเสียที่ไม่อน
ั ตราย –
ภายนอก

ตัน

1,773

5,287

4,107

3,182

•	การเผา (ด้วยการนำ�พลังงาน
กลับมาใช้ใหม่)

ตัน

0

0

0

15

ของเสี ยที่ถก
ู กำ�จัดโดยตรง (4)
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ตัวชีว้ ด
ั

DJSI

ภาคผนวก

DJSI

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

•	การเผา (ไม่มีการนำ�พลังงาน
กลับมาใช้ใหม่)

ตัน

67

38

23

50

•	การฝังกลบ

ตัน

1,706

5,238

4,076

2,959

ี น
ื่ ๆ
•	การกำ�จัดด้วยวิธอ

ตัน

0

10

8

158

ปริมาณของเสียที่อน
ั ตราย –
ภายนอก

ตัน

113

27

60

142

•	การเผา (ด้วยการนำ�พลังงาน
กลับมาใช้ใหม่)

ตัน

0

0

0

48

•	การเผา (ไม่มีการนำ�พลังงาน
กลับมาใช้ใหม่)

ตัน

11

1

0

11

•	การฝังกลบ

ตัน

102

18

34

39

ี น
ื่ ๆ
•	การกำ�จัดด้วยวิธอ

ตัน

0

8

26

44

ของเสี ยแบ่งตามประเภทและของเสี ยทั้งหมดที่กำ�จัด
ปริมาณของเสียทั้งหมด

ตัน

13,473

38,256

37,602

33,356

•	ปริมาณของเสียทั้งหมด
ที่ถก
ู ใช้ นำ�กลับมาใช้ใหม่
หรือขาย

ตัน

11,587

32,942

33,435

30,033

•	ปริมาณของเสียที่ถก
ู กำ�จัด
ทั้งหมด

ตัน

1,886

5,314

4,166

3,324

ผลกระทบจากการลดการสูญเสี ยอาหารและขยะอาหาร (11)
ปริมาณการลดการสูญเสีย
อาหารและขยะอาหารทั้งหมด

ตัน

N/A

4,036

2,545

2,548

•	การลดการสูญเสียอาหาร

ตัน

N/A

887

736

598

•	ขยะอาหาร

ตัน

N/A

3,149

1,808

1,950

การลดการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหารทั้งหมด

ตัน

N/A

2,097

928

1,015

การลดการสูญเสียอาหารและ
ขยะอาหารทั้งหมด เพื่อนำ�ไปใช้
ในวัตถุประสงค์อน
ื่

ตัน

N/A

1,939

1,616

1,533

•	การนำ�ไปทำ�เป็นอาหารสัตว์

ตัน

N/A

841

661

539

๋
•	การนำ�ไปทำ�เป็นปุย

ตัน

N/A

0

21

30

้ เพลิง
•	การนำ�ไปทำ�เป็นเชือ

ตัน

N/A

1,099

933

948

•	ผลผลิตพลอยได้ / ขายให้กับ
พนักงาน (เฉพาะการลด
การสูญเสียอาหารที่กินได้)

ตัน

N/A

0.00

2.00

0.40

•	การบริจาคอาหาร

ตัน

N/A

0

0

16
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ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
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ตัวชีว้ ด
ั
DJSI

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำ�
ปริมาณน้ำ�จากการประปา
ทั้งหมด (หรือจากระบบ
สาธารณูปโภคด้านน้ำ�อืน
่ ๆ)

ล้านลิตร

1,320

1,599

2,293

2,207

การใช้ทรัพยากรน้ำ�:
น้ำ�ผิวดิน (ทะเลสาบ แม่น้ำ�
เป็นต้น)

ล้านลิตร

14,890

18,233

16,904

17,348

การใช้ทรัพยากรน้ำ�: น้ำ�บาดาล

ล้านลิตร

3,435

4,249

5,670

5,676

การระบายน้ำ�ทิ้ง: น้ำ�ผิวดิน
และน้ำ�บาดาลถูกคืนกลับสู่
แหล่งน้ำ�ที่มีคณ
ุ ภาพ
ใกล้เคียงกัน หรือสูงกว่า (5)

ล้านลิตร

812

4,846

3,980

4,022

หมายเหตุ

N/A: ไม่มีข้อมูล
1.	ในปี 2561-2562 ไทยเบฟรายงานประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านสิง่ แวดล้อม โดยมีการเพิม
่ เติมขอบเขตดังนี้
1.1 ข้อมูลตัวเลขด้านสิง่ แวดล้อมของบริษท
ั ในกลุม
่ ธุรกิจอาหาร ได้แก่ บริษท
ั โออิชิ เทรดดิง้ จำ�กัด (บ้านบึง)
1.2 ข้อมูลตัวเลขด้านสิง่ แวดล้อมของบริษท
ั ในกลุม
่ ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ของบริษท
ั เอส.พี.เอ็ม อาหารและเครือ่ งดืม
่ จำ�กัด (ภายใต้เสริมสุข) ยกเลิกในปี 2562
1.3	ข้อมูลตัวเลขด้านสิง่ แวดล้อมของบริษท
ั ในกลุม
่ ธุรกิจต่อเนือ
่ ง ได้แก่ บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด และบริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำ�กัด และบริษท
ั ไทยโมลาส จำ�กัด
2.	ในปี 2562 บริษท
ั ไทยเบฟขยายขอบเขตในการรายงานประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านสิง
๊ ) และประเทศสกอตแลนด์
่ แวดล้อม ประกอบด้วยประเทศเมียนมา (แกรนด์ รอยัลกรุป
(บริษท
ั อินเวอร์ เฮ้าส์ ดิสทิลเลอร์ จำ�กัด)
3.	ในปี 2562 ไทยเบฟได้เริม
ู จัดหมวดหมูใ่ หม่ตามข้อกำ�หนดใหม่
่ รายงานข้อมูลเรือ่ งน้ำ�และน้ำ�เสียตามมาตรฐาน GRI 303 (2018) โดยข้อมูลย้อนหลังได้ถก
4.	ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2564 ไทยเบฟได้รายงานข้อมูลทีเ่ กีย
่ วข้องกับของเสียตามมาตรฐาน GRI 306-3, 4 และ 5 (2020)
5.	ไทยเบฟพิจารณาการรายงานน้ำ�ทีถ
่ ก
ู นำ�กลับคืนสูแ
่ หล่งน้ำ�ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกัน หรือสูงกว่า โดยอ้างอิงจากค่า TDS ตามมาตรฐาน GRI ของ “น้ำ�จืด” และ “น้ำ�อืน
่ ๆ”
6.	ไทยเบฟนิยามการกักเก็บน้ำ�เป็นส่วนสำ�คัญของผลกระทบด้านการบริหารจัดการน้ำ� ถ้าระบบกักเก็บน้ำ�นัน
้ ทีท
่ ม
ี่ ค
ี วามเครียดของน้ำ� ในกรณีทต
ี่ วั เลขอยูใ่ นวงเล็บ แสดงถึงการ
้ อยูใ่ นพืน
เปลีย
่ นแปลงของปริมาณการกักเก็บน้ำ�เป็นไปในทางทีเ่ พิม
้ ตลอดปีงบประมาณ
่ ขึน
7.	อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ของไทยเบฟ ไม่รวมการใช้พลังงานเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ในการผลิตพลังงานทดแทนเพือ
่ ขายให้ภายนอก
8.	ในปี 2562 ไทยเบฟได้แก้ไขข้อมูลจากการรายงานก่อนหน้า สำ�หรับการปลดปล่อยก๊าซทางชีวภาพให้ครอบคลุมก๊าซชีวภาพและการใช้พลังงานทดแทนอืน
่ ๆ ตามมาตรฐาน GRI 302-1
9.	การใช้พลังงานทัง้ หมดภายในองค์กร อัตราส่วนการใช้พลังงานต่อหน่วยผลิตภัณฑ์อาหาร และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงของผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเภท 1) ของปี 2561
ได้ถก
ู แก้ไขเนือ
่ งจากพบข้อผิดพลาดเกีย
่ วกับข้อมูลก๊าซธรรมชาติ
10.	“ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ -ประเทศไทย” กล่าวถึงการดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทย “ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ” กล่าวถึงการดำ�เนินธุรกิจรวมต่างประเทศ
11.	ในปี 2564 ไทยเบฟได้เริม
่ รายงานปริมาณของการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารตามมาตรฐาน Food Loss and Waste Accounting and Reporting Standard โดยแบ่ง
ตามประเภทของจุดหมายปลายทางหลักของการลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร ได้แก่ การลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหารทีน
่ �ำ ไปใช้ประโยชน์ได้ และการลดการสูญเสียอาหาร
และขยะอาหารทีถ
่ ก
ู นำ�ไปกำ�จัด จาก 4 กลุม
่ ธุรกิจคือ ธุรกิจเบียร์ ธุรกิจสุรา ธุรกิจเครือ่ งดืม
่ ไม่มแ
ี อลกอฮอล์ และธุรกิจอาหาร
12.	อัตราส่วนการใช้น�้ำ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ , อัตราส่วนการใช้น�้ำ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม
่ ประเทศไทย และอัตราส่วนการใช้น�้ำ ต่อหน่วยผลิตภัณฑ์โออิชข
ิ องปี 2563 ได้ถก
ู แก้ไข
ข้อมูลการไม่มก
ี ารปล่อยน้ำ�ทิง้
13.	ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2564 ไทยเบฟเริม
่ ๆ (ประเภท 3) ตามข้อกำ�หนดการรายงานของ GRI 305-3 ยกเว้นกิจกรรมที่ 8, 10, 13 และ 14
่ รายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอืน
ซึง่ ไม่เกีย
่ วข้องกับไทยเบฟ
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ประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านสัังคม
รายการ

ตัวชีว้ ด
ั
GRI 102-8

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

หญิง

จำ�นวนพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

GRI 401-1

จำ�นวนพนักงาน
ทั้งหมด

คน

24,538

17,013

25,889

19,974

26,723

20,926

25,218

18,204

จำ�นวนพนักงาน
ระดับบริหาร

คน

1,477

947

1,655

1,061

1,751

1,124

1,629

1,196

จำ�นวนพนักงาน
ระดับพนักงาน

คน

23,061

16,066

24,234

18,913

24,972

19,802

23,589

17,008

การจ้างพนักงานใหม่และการหมุนเวียนออกของพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ

GRI 404-1

จำ�นวนพนักงานจ้าง
ทั้งหมด

คน

9,667

9,578

5,060

2,636

●

ธุรกิจเครือ
่ งดื่ม (6)

คน

7,523

7,439

4,460

2,224

●

ธุรกิจอาหาร (6)

คน

2,144

2,139

600

412

จำ�นวนพนักงาน
ลาออกทั้งหมด

คน

4,648

7,783

8,205

5,432

●

ธุรกิจเครือ
่ งดื่ม (6)

คน

3,043

6,022

6,971

3,051

●

ธุรกิจอาหาร (6)

คน

1,605

1,761

1,234

2,381

จำ�นวนพนักงาน
ลาออกโดยสมัครใจ

คน

3,920

7,290

6,896

3,457

●

ธุรกิจเครือ
่ งดื่ม (6)

คน

2,399

5,586

5,691

2,066

●

ธุรกิจอาหาร (6)

คน

1,521

1,704

1,205

1,391

ชัว่ โมงการฝึกอบรมพนักงาน โดยแยกตามระดับพนักงาน

ภาคผนวก

กลุ่มบริษัทไทยเบฟ
ระดับผูบ
้ ริหาร (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมง
อบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

51.41

21.34

8.14

21.71

ผู้บริหารระดับกลาง
(รวม)

จำ�นวนชัว่ โมง
อบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

62.71

48.11

25.04

31.90

หัวหน้าส่วนงาน (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมง
อบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

58.12

38.67

25.63

28.02

พนักงานอาวุโส (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมง
อบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

35.72

18.13

24.47

25.21

พนักงาน (รวม)

จำ�นวนชัว่ โมง
อบรมเฉลี่ย
ต่อคนต่อปี

5.09

6.07

13.86

14.66
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บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั
GRI 404-3

รายการ

หน่วย

2561
ชาย

2562
หญิง

ชาย

2563
หญิง

ชาย

2564
หญิง

ชาย

หญิง

สัดส่วนพนักงานทีไ่ ด้รบ
ั การประเมินประสิทธิภาพการทำ�งานและการพัฒนาอาชีพ โดยแยกตามเพศและประเภทพนักงาน
กลุ่มบริษัทไทยเบฟ (3)
พนักงานทั้งหมด

คน

31,549

คน

20,470

11,079

21,571

11,418

19,214

9,871

22,023

12,793

ร้อยละ

100

100

100

100

100

100

100

100

พนักงานระดับ
ผู้บริหารระดับสูง
(ระดับ 13 ขึ้นไป) (4)

คน

60

202

190

255

ร้อยละ

100

100

100

100

พนักงาน
ระดับบริหาร

คน

2,266

2,456

2,514

2,570

(ระดับ 8-12)(4)

ร้อยละ

100

100

100

100

พนักงาน
ระดับพนักงาน
(ระดับ 1-7)(4)

คน

29,223

30,331

31,255

31,991

ร้อยละ

100

100

100

100

พนักงานทั้งหมด
(แยกตามเพศ)

GRI 413-1

หมายเหตุุ

32,989

29,085

34,816

โครงการการพัฒนา การประเมินผลกระทบการมีส่วนร่วมกับชุมชนท้องถิ่น (5)
สัดส่วนพื้นที่
ได้ดำ�เนินการ
โดยรอบโรงงาน

ร้อยละ

100

100

100

100

สัดส่วนพื้นที่
เป้าหมายในการขาย

ร้อยละ

100

100

100

100

N/A: ไม่่มีข้
ี อ
้ มููล
1.	การออกของพนัักงานทั้้�งหมด ประเมิินจากจำำ�นวนพนัักงานระดัับ 1-15 ที่่�ออกจากบริิษััทด้้วยเหตุุผลที่่�ครอบคลุุมการลาออกโดยสมััครใจ การเลิิกจ้้าง การเกษีียณอายุุ และเสีียชีีวิต
ิ
2.	การลาออกของพนัักงานโดยสมััครใจ ประเมิินจากจำำ�นวนพนัักงานระดัับ 1-15 ที่่�จงใจออกจากบริิษััทด้้วยเหตุุผลต่่าง ๆ
3.	ข้้อมููลพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน คำำ�นวณจากจำำ�นวนพนัักงานที่่�มีีสิิทธิ์์�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งานตามระเบีียบของแต่่ละบริิษััทในกลุ่่�ม
(เช่่น การผ่่านการทดลองงาน และ/หรืือทำำ�งานกัับบริิษััทมามากกว่่า 6 เดืือนขึ้้�นไป)
4.	ในปีี 2562 ข้้อมููลพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการพััฒนาอาชีีพ ได้้มีก
ี ารปรัับกลุ่่�มของระดัับพนัักงาน เป็็นผู้้�บริิหารระดัับสููง พนัักงานระดัับบริิหาร และ
พนัักงานระดัับพนัักงาน
4.1	ข้้อมููลพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการพััฒนาอาชีีพ ผู้้�บริิหารระดัับสููง หมายถึึง พนัักงานระดัับ 15 ขึ้้�นไป
4.2	ข้้อมููลพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการพััฒนาอาชีีพ พนัักงานระดัับบริิหาร หมายถึึง พนัักงานระดัับ 8-14
4.3	ข้้อมููลพนัักงานที่่�ได้้รับ
ั การประเมิินประสิิทธิิภาพการทำำ�งานและการพััฒนาอาชีีพ พนัักงานระดัับพนัักงาน หมายถึึง พนัักงานระดัับ 1-7
5.	ข้้อมููลโครงการการพััฒนาชุุมชน การประเมิินผลกระทบการมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนท้้องถิ่่�น ตั้้�งแต่่ปีี 2561 เป็็นต้้นมา คำำ�ว่า่ สถานประกอบการ หมายถึึง สถานประกอบการที่่�มีีการประเมิิน
โครงการที่่�อาจมีีผลกระทบต่่อชุุมชนในกรอบของโรงงานที่่�มีีการดำำ�เนิินการทั่่�วประเทศ (32 แห่่ง)
6.	ในปีี 2564 ข้้อมููลการจ้้างงานพนัักงานใหม่่และอััตราการลาออกของพนัักงาน ได้้ถูก
ู จััดประเภทใหม่่เป็็นกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ กลุ่่�มธุุรกิิจเครื่่�องดื่่�ม และกลุ่่�มธุุรกิิจอาหาร
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ตััวชี้้�วััดด้า้ นความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
ตัวชีว้ ด
ั

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

GRI Indicators
GRI 403-8
(2018)

บุคลากรภายใต้ระบบบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
คน

41,551

45,863

47,649

43,422

ร้อยละ

100

100

100

100

คน

N/A

21,545

46,755

71,657

ร้อยละ

N/A

100

100

100

• จำ�นวน

คน

5

1

2 (6)

2

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

0.01

0.02 (6)

0.02

1.	พนักงาน
2.	บค
ุ ลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้าง
โดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
GRI 403-9
(2018)

การบาดเจ็บจากการทำ�งาน
การเสียชีวต
ิ
1.	พนักงาน

2.	บค
ุ ลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
• จำ�นวน

คน

0

0

0

1

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

0

0

0

0.07

อัตราการบาดเจ็บรุนแรง (ไม่รวมการเสียชีวต
ิ )

ภาคผนวก

1.	พนักงาน
• จำ�นวน

คน

N/A

7

4

8

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

0.07

0.04

0.07

2.	บค
ุ ลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
• จำ�นวน

คน

N/A

0

0

0

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

0

0

0

257

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

ตัวชีว้ ด
ั

รายการ

หน่วย

2561

2562

2563

2564

อัตราการบาดเจ็บทั่วไป
1.	พนักงาน
• จำ�นวน

คน

N/A

259

280

238

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

2.63

2.56

2.06

2.	บค
ุ ลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
• จำ�นวน

คน

N/A

29

51

13

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

N/A

2.51

2.40

0.90

อัตราการหยุดงานจากการบาดเจ็บเนื่องจากการทำ�งาน

GRI 403-10
(2018)

•	พนักงาน

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

1.36

1.67

1.71

1.43

•	บุคลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้าง
โดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

0.89

1.73

1.74

0.69

อัตราการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
การเจ็บป่วยทั่วไปจากการทำ�งาน
1.	พนักงาน
• จำ�นวน

คน

0

3

2

2

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

0.00

0.03

0.02

0.02

2.	บค
ุ ลากรที่ไม่ได้จด
ั จ้างโดยกลุ่มบริษัทไทยเบฟ
• จำ�นวน

คน

0

0

0

0

• อัตรา

ต่อ
1,000,000
ชัว่ โมง

0.00

0.00

0.00

0.00

หมายเหตุ

N/A: ไม่มีข้อมูล
1.	ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟได้้เปลี่่�ยนมาใช้้มาตรฐาน GRI 403 เวอร์์ชั่่�น 2018 แทนเวอร์์ชั่่�น 2016 ในการรายงานตััวชี้้�วััดด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อม
ในการทำำ�งาน
2.	ในปีี 2562 กลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟรายงานข้้อมููลอััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งาน แยกประเภทเป็็นอััตราบาดเจ็็บทั่่�วไปและอััตราการบาดเจ็็บรุุนแรง ตามมาตรฐาน GRI 403 (2018)
3.	ในปีี 2562 ขอบเขตการรายงานข้้อมููลด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน ครอบคลุุมผู้้�รัับเหมาและเป็็นบุุคลากรที่่�ไม่่ได้้จัด
ั จ้้างโดยกลุ่่�มบริิษััทไทยเบฟ
4.	ข้้อมููลอััตราการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานของปีี 2560 - 2561 ได้้ถูก
ู คำำ�นวณใหม่่ จากอััตราต่่อ 200,000 ชั่่�วโมงทำำ�งาน เป็็นอััตราต่่อ 1,000,000 ชั่่�วโมงทำำ�งาน
5.	การเจ็็บป่่วยจากการทำำ�งานเป็็นการรายงานกรณีีการเจ็็บป่่วยที่่�ได้้รับ
ั การยืืนยัันจากแพทย์์อาชีีวเวชศาสตร์์
6.	ข้้อมููลการเสีียชีีวิต
ิ ของพนัักงานในปีี 2563 ได้้ถูก
ู ปรัับข้้อมููลใหม่่ จากจำำ�นวน 3 ราย เป็็นจำำ�นวน 2 ราย เนื่่�องจากเป็็นลัักษณะที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องกัับกระบวนการทำำ�งาน

ภาคผนวก
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

259

260

คำ�อธิบายศัพท์

คำำ�อธิิบายศััพท์์

ภาคผนวก

คำ�ศัพท์

ความหมาย

การมีส่วนร่วมทีป
่ ระเทศกำ�หนด
(Nationally Determined
Contributions – NDCs)

หลัักการพื้้�นฐานของประเทศเพื่่�อบรรลุุเป้้าหมายของความตกลงปารีีส อัันประกอบไปด้้วยข้้อมููลด้้านเป้้าหมาย
นโยบาย และวิิธีก
ี ารเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของประเทศ และการปรัับตััวต่่อผลกระทบจากการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิอ
ิ ากาศ รวมไปถึึงข้้อมููลที่่�จำำ�เป็็นหรืือตามที่่�กำำ�หนดด้้านการเงิิน เทคโนโลยีี และการสร้้างเสริิมความสามารถ
ในการดำำ�เนิินการต่่าง ๆ ประเทศต่่าง ๆ ได้้รับ
ั การคาดหวัังให้้สื่่�อสารการมีีส่่วนร่่วมที่่�ประเทศกำำ�หนดใหม่่หรืือปรัับปรุุงข้้อมููล
ทุุกห้้าปีีนับ
ั แต่่ปีี 2020

การล้างย้อน (Backwashing)

การปล่่อยหรืือสููบน้ำำ�ให้้ไหลย้้อนผ่่านสารกรอง โดยสวนทางการกรอง เพื่่�อไล่่ตะกอนลอยที่่�ติิดอยู่่�บนชั้้�นผิิวหน้้าทรายกรอง
ทำำ�ให้้ทรายกรองมีีการขยายตััวและมีีการขยัับตััว

การบำำ�บัด
ั น้ำำ�เสีียแบบบึึงประดิิษฐ์์
(Wetland)

เป็็นระบบบำำ�บัด
ั น้ำำ�เสีียที่่�อาศััยกระบวนการทางธรรมชาติิ ข้้อดีีของระบบนี้้�คืือไม่่ซับ
ั ซ้้อนและไม่่ต้อ
้ งใช้้เทคโนโลยีีในการ
บำำ�บัด
ั สููง มีีประสิิทธิิภาพในการบำำ�บัด
ั สารอิินทรีีย์์ ไนโตรเจน ฟอสฟอรััส ของแข็็งแขวนลอย และโลหะหนัักได้้ดีี นอกจากนี้้�
ยัังมีีค่า่ ใช้้จ่า่ ยในการก่่อสร้้างระบบ การดำำ�เนิินระบบ และการดููแลบำำ�รุงุ รัักษาน้้อย ระบบบำำ�บัด
ั ดัังกล่่าวอาศััยกระบวนการ
ทางธรรมชาติิผสมผสานกัับการปลููกพืืช เช่่น กก แฝก ธููปฤๅษีี และอ้้อ เป็็นต้้น

การประเมิินความยั่่�งยืืนด้้านน้ำำ� (Water
Sustainability Assessments – WSA)

การประเมิินอย่่างละเอีียดที่่�ทำำ�ขึ้้�น ณ จุุดปฏิิบัติ
ั ิงาน เพื่่�อศึึกษาถึึงความสััมพัันธ์์ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในบริิเวณนั้้�นกัับ
แหล่่งน้ำำ�ในท้้องถิ่่�น การประเมิินจะศึึกษาถึึงวิิธีป
ี ฏิิบัติ
ั ิการในสถานที่่�นั้้�นและผลกระทบที่่�มีีต่่อแหล่่งน้ำำ�และผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
อื่่�น ๆ รวมถึึงวิิธีป
ี ฏิิบัติ
ั ิของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียคนอื่่�น ๆ ด้้วย ข้้อมููลทางสิ่่�งแวดล้้อม อาทิิ อุุตุนิ
ุ ย
ิ มวิิทยา สภาพภููมิป
ิ ระเทศ
และชั้้�นหิินอุ้้�มน้ำำ� ถููกนำำ�มาศึึกษาด้้วยเพื่่�อทำำ�นายถึึงความยั่่�งยืืนของแหล่่งน้ำำ�ในแถบนั้้�นทั้้�งในปััจจุุบัน
ั และอนาคต

การประเมิินวััฏจัก
ั รชีีวิต
ิ ของผลิิตภััณฑ์์
(Life Cycle Assessment – LCA)

เป็็นกระบวนการวิิเคราะห์์และประเมิินค่่าผลกระทบของผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีต่
ี ่อสิ่่�งแวดล้้อมตลอดช่่วงชีีวิต
ิ ของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่
การสกััดหรืือการได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิบ
ิ กระบวนการผลิิต การขนส่่งและการแจกจ่่าย การใช้้งานผลิิตภััณฑ์์ การนำำ�มาใช้้ใหม่่หรืือ
การแปรรููป และการจััดการเศษซากของผลิิตภััณฑ์์หลัังการใช้้งาน โดยมีีการระบุุถึึงปริิมาณพลัังงานและวััตถุุดิบ
ิ ที่่�ใช้้
รวมถึึงของเสีียที่่�ปล่่อยออกสู่่�สิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่�งจะส่่งผลกระทบต่่อระบบนิิเวศและสุุขอนามััยของชุุมชน เพื่่�อที่่�จะหาวิิธีก
ี าร
ในการปรัับปรุุงผลิิตภััณฑ์์ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมน้้อยที่่�สุุด และมีีการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด

ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gases – GHGs)

ก๊าซใด ๆ ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตใิ นการดูดซับรังสีอน
ิ ฟราเรด (ความร้อน) ทีป
่ ล่อยออกจากพืน
้ ผิวโลก แล้วแผ่รงั สีความร้อน
กลับมาสูพ
่ น
ื้ โลก ก่อให้เกิดสภาวะโลกร้อน ก๊าซหลัก ๆ ทีจ
่ ด
ั เป็นก๊าซเรือนกระจกคือ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มีเทน (CH4)
ไนตรัสออกไซด์ (N2O) ไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (HFCs) เปอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFCs) ซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ (SF6)
โอโซน (O3) และสารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (CFCs)

คณะทำ�งานด้านการเปิดเผยข้อมูล
ทางการเงินเกีย
่ วกับสภาพภูมอ
ิ ากาศ
(Task Force on Climate-Related
Financial Disclosures – TCFD)

องค์กรทีม
่ เี ป้าหมายในการพัฒนาชุดการเปิดเผยความเสีย
่ งทางการเงินเกีย
่ วกับสภาพภูมอ
ิ ากาศโดยสมัครใจ
โดยมุง่ หวังให้การเปิดเผยนีเ้ ป็นแนวปฏิบต
ั ข
ิ องบริษท
ั ต่าง ๆ ทีจ
่ ะช่วยให้ขอ
้ มูลกับนักลงทุนและสาธารณชนเกีย
่ วกับ
ความเสีย
่ งทีบ
่ ริษท
ั เผชิญอยูเ่ กีย
่ วกับการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ องค์กรนีก
้ อ
่ ตัง้ โดยคณะกรรมการความมัน
่ คง
ทางการเงิน (Financial Stability Board – FSB) เพือ
่ เป็นวิธใี นการประสานการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษท
ั ต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบ
ั
ผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ จากเว็บไซต์ขององค์กร ข้อแนะนำ�ในการเปิดเผยข้อมูลนัน
้ ถูกวางกรอบ
ไว้ในสีด
่ า้ นทีน
่ �ำ เสนอองค์ประกอบหลักในการดำ�เนินงานขององค์กร ได้แก่ บรรษัทภิบาล กลยุทธ์ การจัดการความเสีย
่ ง
และมาตรวัดและเป้าหมาย

ความต้องการน้ำ� (Water Demand)

ความต้องการในการใช้น�้ำ

คาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์
(Carbon Footprint of Products)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ตลอดทัง้ วงจรชีวต
ิ ตัง้ แต่การจัดหาวัตถุดบ
ิ กระบวนการผลิต กระบวนการ
จัดจำ�หน่าย การบริโภค และการจัดการบรรจุภณ
ั ฑ์หลังการบริโภค รวมถึงการขนส่งทีเ่ กีย
่ วข้องในแต่ละขัน
ิ
้ ของวงจรชีวต
ผลิตภัณฑ์ โดยการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะคิดเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO2e) และสามารถ
นำ�ไปเป็นข้อมูลทีเ่ ปิดเผยบนฉลากผลิตภัณฑ์และการให้บริการต่าง ๆ เพือ
่ ให้ผบ
ู้ ริโภคทีม
่ ค
ี วามสนใจในภาวะโลกร้อนและ
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศมีขอ
้ มูลในการตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนัน
้ ๆ

คาร์บอนฟุ ตพรินต์ขององค์กร
(Carbon Footprint Organization)

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เช่น การเผาไหม้ของเชือ
้ เพลิง การใช้ไฟฟ้า
การจัดการของเสีย และการขนส่ง วัดออกมาในรูปตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(Carbon Dioxide Equivalent – CO2e)

หน่วยแสดงความสามารถในการทำ�ให้โลกร้อนเมือ
่ เทียบในรูปปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

คูค
่ า้ กลุม
่ กลยุทธ์ (Strategic supplier)

คูค
่ า้ ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าซือ
้ ต่อปีสงู และมีผลกระทบต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษท
ั สูง ตามหลักการ Kraljic Matrix

คูค
่ า้ รายสำ�คัญ (Critical supplier)

คูค
่ า้ ทีม
่ ค
ี วามสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจและความสำ�เร็จของบริษท
ั ได้แก่ คูค
่ า้ ทีจ
่ �ำ หน่ายวัตถุดบ
ิ ทีส
่ ำ�คัญ คูค
่ า้ ทีม
่ ม
ี ล
ู ค่าซือ
้
ต่อปีสงู คูค
่ า้ ทีไ่ ม่สามารถทดแทนได้ เป็นต้น

เครือ
่ งหมายคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของ
ผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Product)

ฉลากทีร่ ะบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคตัดสินใจลดการ
ทำ�ลายระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน รอยเท้าคาร์บอนเป็นการแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากคาร์บอน
(Carbon Footprint Label)

ฉลากทีร่ ะบุปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทีป
่ ล่อยออกมาต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ช่วยให้ผบ
ู้ ริโภคตัดสินใจลดการ
ทำ�ลายระบบนิเวศและภาวะโลกร้อน คาร์บอนฟุตพรินต์เป็นการแสดงค่าคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อผลิตภัณฑ์ (CO2e)

ฉลากลดโลกร้อน
(Carbon Footprint Reduction)

ฉลากทีแ
่ สดงว่าผลิตภัณฑ์ได้ผา่ นการประเมินคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำ�หนด ในระหว่างกระบวนการผลิต การขนส่ง การบริโภค และการกำ�จัดบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค โดยเปรียบเทียบคาร์บอนฟุ ตพรินต์ของผลิตภัณฑ์ในปีปจ
ั จุบันกับปีฐาน คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 2
เมือ
่ เทียบกับปีฐาน

หน้า
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ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

คำ�ศัพท์

ความหมาย

เชือ
้ เพลิงชีวภาพ (Biofuel)

เชือ
้ เพลิงทีไ่ ด้จากชีวมวล (Biomass) เมือ
่ นำ�มาผ่านกระบวนการทีเ่ หมาะสม สามารถเปลีย
่ นให้เป็นพลังงานหมุนเวียนได้

ฐานข้อมูลของเสีย (Waste Database)

เครือ
่ งมือทีถ
่ ก
ู พัฒนาขึน
้ จากการรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย
่ วเนือ
่ งและซ้อนทับกัน โดยมีเป้าหมายในการประมวลผล วิเคราะห์
และตีความ เพือ
่ ทำ�การคาดเดาแนวโน้ม รายงาน และจัดการกับข้อมูลเชิงสถิตด
ิ า้ นการจัดการของเสีย

ธรณีสัณฐาน (Geomorphology)

รูปแบบหรือลักษณะของเปลือกโลก ที่มีรป
ู พรรณสัณฐานต่างกัน เช่น เป็นภูเขา ที่ราบสูง ที่ราบ และอืน
่ ๆ

นวัตกรรม (Innovation)

การนำ�สิง
่ งั ไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากของเดิม
่ ใหม่ ๆ อาจเป็นแนวคิด สิง
่ ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ทีย
ทีม
่ อ
ี ยูแ
่ ล้วให้ทน
ั สมัย ให้ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีส
่ งู กว่าเดิม

น้ำ�กากส่า (Distillery Slop/Vinasse)

ของเสียผลิตภัณฑ์ชนิดทีเ่ ป็นผลพลอยได้จากกระบวนการกลัน
่ สุรา

น้ำ�ใช้ (Water Supply)

ความสามารถในการผลิตน้ำ�

ผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ�
(Low Carbon Products)

ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ก
ี ารปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ� ซึง่ เป็นส่วนหนึง
่ ของการเปลีย
่ นแปลงเข้าสูเ่ ศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ�
(อาทิ ผลิตภัณฑ์ทต
ี่ อ
้ งการวัตถุดบ
ิ น้อยลงในกระบวนการผลิต)

พลังงานทดแทน (Renewable Energy)

พลังงานทีไ่ ด้จากแหล่งทีม
่ พ
ี ลังงานเติมเข้ามาใหม่เองตลอดเวลาด้วยปริมาณทีจ
่ �ำ กัด เช่น น้ำ�เสีย แสงอาทิตย์ ลม เป็นต้น
มาใช้ได้อก
ี

พืน
้ ทีล
่ ม
ุ่ น้ำ�/พืน
้ ทีร่ บ
ั น้ำ� (Watershed)

หน่วยของพื้นที่ซ่ง
ึ ล้อมรอบด้วยสันปันน้ำ� (boundary) เป็นพื้นที่รบ
ั น้ำ�ฝนของแม่น้ำ�สายหลักในลุ่มน้ำ�นั้น ๆ เมื่อฝนตก
ลงมาในพื้นที่ล่ม
ุ น้ำ�จะไหลออกสู่ลำ�ธารสายย่อย ๆ (sub-order) แล้วรวมกันออกสู่ลำ�ธารสายใหญ่ (order) และรวมกัน
ออกสูแ
่ ม่น�้ำ สายหลัก (mainstream) จนไหลออกปากน้ำ� (outlet) ในทีส
่ ด
ุ

ภาพจำ�ลองการพัฒนาความยัง่ ยืน
(Sustainable Development Scenario
– SDS)

นำ�เสนอภาพจำ�ลองทีเ่ ป็นทีต
่ อ
้ งการมากทีส
่ ด
ุ ในแง่ของความปลอดภัยต่อมนุษย์และโลก ซึง่ ประเทศต่าง ๆ ต้องร่วมมือกัน
เพือ
่ จำ�กัดการเปลีย
่ นอุณหภูมโิ ลกให้ “ต่ำ�กว่า 2 องศาเซลเซียส” โดยปรับเปลีย
่ นตลาดพลังงานและมุง่ จัดการมลภาวะ
ทางอากาศ

ภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect)

่ อมให้รงั สีคลืน
่ สัน
ภาวะทีช
่ น
้ ผ่านลงมายังผิวโลกได้ แต่จะดูดกลืนรังสี
้ั บรรยากาศของโลกกระทำ�ตัวเสมือนกระจก ทีย
คลืน
่ ยาวช่วงอินฟราเรดทีแ
่ ผ่ออกจากพืน
้ ผิวโลกเอาไว้ จากนัน
่ ายในชัน
้ จะคายพลังงานความร้อนให้กระจายอยูภ
้ บรรยากาศ
และพืน
้ ผิวโลก ปัจจุบน
ั มีกา๊ ซบางชนิดสะสมอยูใ่ นชัน
้ ามารถดูดกลืนรังสีคลืน
่ ยาว
้ บรรยากาศมากเกินสมดุล ซึง่ ก๊าซเหล่านีส
ช่วงอินฟราเรดและคายพลังงานความร้อนได้ดเี ช่นกัน ส่งผลให้อณ
ุ หภูมพ
ิ น
ื้ ผิวโลกและชัน
ุ หภูมส
ิ งู ขึน
้ อีก
้ บรรยากาศมีอณ

วัตต์ (Watt)

หน่วยวัดกำ�ลังไฟฟ้าทีเ่ ป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครือ
่ งใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดใช้ในการทำ�งาน

สิง
่ แวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
(Environmental, Social and
Governance – ESG)

กรอบมาตรฐานสำ�หรับการดำ�เนินธุรกิจขององค์กรทีน
่ ก
ั ลงทุนทีใ่ ห้ความสำ�คัญทางด้านสังคมนำ�มาใช้พิจารณาการลงทุน
ในองค์กรต่าง ๆ กรอบ ESG ได้รบ
ั ความนิยมมากขึ้นเรือ
่ ย ๆ สำ �หรับนักลงทุนในการประเมินองค์กรต่าง ๆ ที่ พวกเขา
มีความสนใจทีจ
่ ะลงทุน

เส้นตัวแทนความเข้มข้น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(Representative Concentration
Pathways – RCPs)

ภาพจำ�ลองที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ อันรวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามระยะเวลาต่าง ๆ และความเข้มข้นของ
ก๊าซเรือนกระจก สเปรย์กระป๋อง และก๊าซเคมีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ผืนดิน/หน้าดิน RCP ยังสามารถใช้เพื่อทำ�นายถึง
ภาพจำ�ลองเกีย
่ วกับสภาพภูมอ
ิ ากาศในอนาคต โดยอ้างอิงจากแนวโน้มความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก

หม้อไอน้ำ�แบบไหลผ่านทางเดียว
(Once Through Boiler)

หม้อไอน้ำ�ทีม
่ น
ี �้ำ ไหลผ่านอีโคโนไมเซอร์ ผนังเตา และท่อระเหยและท่อซูเปอร์ฮต
ี ติง

ออนไลน์ไปยังออฟไลน์
(Online-to-offline – O2O)

การทำ�การค้าแบบออนไลน์ไปยังออฟไลน์เป็นแนวทางธุรกิจทีด
่ ง
ึ คนทีม
่ โี อกาสจะเป็นลูกค้าจากช่องทางออนไลน์
ให้มาทำ�การซือ
้ ในร้านค้าจริง

ออสโมซิสผันกลับ (Reverse Osmosis)

ออสโมซิสผันกลับ หรือออสโมซิสย้อนกลับ เป็นการกรองด้วยเยือ
่ (membrane filtration) แบบหนึง
่ โดยการใช้ความดัน
ทำ�ให้โมเลกุลของน้ำ�เคลือ
่ นทีจ
่ ากสารละลายทีม
่ ค
ี วามเข้มข้นสูงกว่า ผ่านเยือ
่ กึง
่ ซึมผ่านได้ (semipermeable membrane)
ไปยังสารละลายทีเ่ จือจางกว่า ซึง่ เป็นกระบวนการตรงกันข้ามกับกระบวนการออสโมซิส (osmosis) ตามธรรมชาติ

เฮกโตลิตร (Hectolitre)

หน่วยวัดความจุตามมาตราเมตริกมีคา่ เท่ากับ 100 ลิตร
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั มาตรฐาน 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

-

-

-

102-14 Statement from senior decisionmaker

5, 7

-

-

102-15 Key impacts, risks, and opportunities

44-49, 58-63

-

-

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

-

-

Strategy

ภาคผนวก

Ethics and Integrity
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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

-

-

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

-

-

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

-

-

-

Stakeholder Engagement

Reporting Practice

264

ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
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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

-

-

สาระสำำ�คัญ
ั ด้้านความยั่่�งยืืน
GRI Standard

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

Economic
Consumer Health & Safety
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 416: Customer
health and safety
2016

103-1 Explanation of the material topic and its
boundary

132-137

-

-

103-2 The management approach and its
components

132-137

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

132-137

-

-

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

-

-

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

-

-

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

-

-

418-1 Substantiated complaints concerning
breaches of customer privacy and losses of
customer data

64-67

-

-

Business Partners Capability Development
GRI 103:
Management
approach 2016

ภาคผนวก

Data Security & Privacy
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 418: Customer
privacy 2016
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GRI Standard

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

Health & Nutrition
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

-

-

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

-

-

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

-

-

419-1 Non-compliance with laws and regulations in the
social and economic area

36-43

-

-

GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 417: Marketing
and labelling 2016

Corporate Governance, Business Ethics & Risk Management
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 419:
Socioeconomic
compliance 2016
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
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GRI Standard

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

Innovation
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

-

-

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

-

-

414-1 New suppliers that were screened using social
criteria

50-57

-

-

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

-

-

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

-

-

GRI 103:
Management
approach 2016

Sustainable Supply Chain
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 414:
Supplier social
assessment 2016
Environment

ภาคผนวก

Energy Management
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 302: Energy
2016

267

บริษท
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มหาชน) รายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืน 2564

GRI Standard
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External
Assurance

Climate Strategy
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

-

-

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

-

✓

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

-

-

306-3 Waste generated

102-107

-

✓

306-4 Waste diverted from disposal

102-107

-

✓

306-5 Waste directed to disposal

102-107

-

✓

GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 305: Emissions
2016

Waste, Packaging & the Circular Economy
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 306:
Waste 2020
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั มาตรฐาน GRI

GRI Standard

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

Water Stewardship
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 303: Water
and effluents
2018

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

-

-

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

-

✓

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

-

-

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

-

-

203-1 Infrastructure investments and services
supported

144-243

-

-

203-2 Significant indirect economic impacts

144-243

-

-

Social
Corporate Consumer Accountability
GRI 103:
Management
approach 2016

Community Development & Partnerships
GRI 103:
Management
approach 2016

ภาคผนวก

GRI 203: Indirect
economic
impacts 2016
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Disclosure
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 413: Local
communities
2016

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

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

-

-

413-1 Operations with local community engagement,
impact assessments, and development programs

144-243

-

✓

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

-

-

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

-

✓

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

-

-

405-1 Diversity of governance bodies and employees

122-131

-

-

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

-

-

401-1 New employee hires and employee turnover

122-131

-

-

Human Capital Development
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 404:
Training and
education 2016

GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 405:
Diversity
and equal
opportunity
2016

Talent Attraction & Retention
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 401:
Employment
2016
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ข้อมูลตามตัวชีว้ ด
ั มาตรฐาน GRI

Disclosure

Disclosure

Page/
Website

Omission/
Note

External
Assurance

Employee Wellbeing
GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 403:
Occupational
health and safety
2018

103-1 Explanation of the material topic and its
boundary

110-115

-

-

103-2 The management approach and its
components

110-115

-

-

103-3 Evaluation of the management approach

110-115

-

-

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

-

✓

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

-

-

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

-

-

Human Rights

ภาคผนวก

GRI 103:
Management
approach 2016

GRI 412: Human
rights assessment
2016

แบบตอบกลับรายงานการพัฒนาทีย
่ ง่ั ยืนของไทยเบฟ 2564
ขอบคุณที่ให้ความสนใจในรายงานการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืนของไทยเบฟ 2564 ความคิดเห็นของท่านเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับเราที่จะช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำ�งานโดยรวมของการพัฒนาที่ยง
่ั ยืนและการรายงานในอนาคต
ขอความกรุณากรอกแบบตอบกลับและส่งมุมมองของท่านมาที่อเี มล: info@thaibev.com
หรือส่งจดหมายมาที่
สำ�นักพัฒนาความเป็นเลิศ
เลขที่ 14 อาคารแสงโสม ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจอมพล เขตจตุจก
ั ร กรุงเทพมหานคร 10900

1. หัวข้อใดที่เกี่ยวข้องกับท่านมากที่สด
ุ * (กรุณาใส่เครือ
่ งหมาย
ชุมชน		
องค์กรพัฒนาเอกชน

ผู้บริโภค
หน่วยงานกำ�กับดูแล

ได้มากกว่า 1 หัวข้อ)
ลูกค้า
คู่ค้า

พนักงาน
นักลงทุน
อืน
่ ๆ โปรดระบุ: …………….......................……

2. ประสิทธิภาพในการสื่อสารความยัง
ั่ ยืนเป็นอย่างไร*
่ ยืนของไทยเบฟผ่านรายงานการพัฒนาที่ยง
(กรุณาให้คะแนนโดยใส่เครือ
่ งหมาย
เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยีย
่ ม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)
	   หัวข้อ 		
2.1 แนวทางการพัฒนาความยัง
่ ยืนของไทยเบฟ
2.2 ความยัง
่ ยืนด้านเศรษฐกิจ
2.3 ความยัง
่ ยืนด้านสิ่งแวดล้อม
2.4 ความยัง
่ ยืนด้านสังคม
2.5 อืน
่ ๆ โปรดระบุ: ………….........………………………
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3. กรุณาให้คะแนนเนื้อหาและคุณภาพของรายงานการพัฒนาที่ยง
ั่ ยืนของไทยเบฟ 2564 ตามหัวข้อต่อไปนี้
(เมื่อ 5 หมายถึง ดีเยีย
่ ม และ 1 หมายถึง ควรปรับปรุง)*
	   หัวข้อ 		
3.1 ความสมดุลของเนื้อหา
3.2 ความชัดเจนของเนื้อหา
3.3 การเปรียบเทียบได้กับบริษัทอืน
่
3.4 การทำ�สาระสำ�คัญด้านความยัง
่ ยืนและสาระที่เกี่ยวข้อง
3.5 ความสมบูรณ์ของเนื้อหา
3.6 ความถูกต้องของเนื้อหา
3.7 ความโปร่งใสของเนื้อหา
3.8 โครงสร้างและการเรียบเรียงเนื้อหา
3.9 การออกแบบรูปเล่ม

กรุณาให้ความเห็นอืน
่ ๆ ต่อความยัง
ั่ ยืน
่ ยืนและรายงานการพัฒนาที่ยง
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รายงานฉบับนี้จด
ั พิมพ์ด้วยหมึกที่ไม่มีส่วนผสมจากน้ำ�มันปิโตรเลียม
ซึง
่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนกระดาษที่ได้รบ
ั รองมาตรฐาน FSC

