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แม้ท่ัวโลกจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกครั้งหลังจากการ 
แพร่ระบาดของโควดิ-19 มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น แต่ยงัมีผลกระทบ 
จากการเปล่ียนแปลงทางสภาพภมูิอากาศท่ีเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ือง
ส่งผลให้ท่ัวโลกหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการพัฒนาท่ียั่งยืน
มากข้ึน ไทยเบฟในฐานะผู้นำาอุตสาหกรรมเครื่องด่ืมและอาหาร
ของภมูิภาคอาเซยีนตระหนักดีวา่นอกจากการสรา้งธรุกิจ 
อนัแข็งแกรง่และการดำาเนินงานท่ีเปน็เลิศแล้วยงัต้องมุ่งมั่น 
ในการปกปอ้งส่ิงแวดล้อม สนับสนนุชมุชน และเสรมิสรา้ง 
ธรรมาภิบาลอกีด้วย

ไทยเบฟน้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้า
เจา้อยูหั่ว ท่ีจะทรงสืบสาน รกัษา และต่อยอด เพ่ือประโยชน์สขุ
ของประชาชน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว 
พระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร  
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเปน็แนวทาง
พัฒนาความยัง่ยนื โดยในป ี2565 ไทยเบฟได้กำาหนดกลยทุธ ์
ด้านความยัง่ยนืตามแนวคิด “สรรสรา้งการเติบโตท่ียัง่ยนื” 
(Enabling Sustainable Growth) ขับเคล่ือนผ่าน 3 เสาหลัก  
ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยกำาหนดเป้าหมาย
ท่ีวัดผลได้อย่างชัดเจน ในแต่ละด้านเพ่ือให้ครอบคลุมทุกมิติ
ของการพัฒนาท่ียั่งยืนอยา่งครบถ้วน

ด้านส่ิงแวดล้อม ไทยเบฟได้ให้คำามั่นวา่จะลดการปล่อยก๊าซ 
เรอืนกระจกสุทธิจากการดำาเนินงานของกลุ่ม (Scope 1)  
และจากพลังงานท่ีซือ้มา (Scope 2) ให้เปน็ศนูยภ์ายในป ี2583 
รวมถึงการคืนน้ำากลับสู่ธรรมชาติและชมุชนให้ได้ 100% ภายใน 
ปเีดียวกัน พรอ้มเดินหน้าขับเคล่ือนด้านความยั่งยืนด้วยการ 
เข้ารว่มรบัการประเมินการบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ของสถาบันประเมินความยั่งยืนระดับโลก  
CDP เปน็ปแีรก ซึ่งการเปดิเผยข้อมลูเพ่ิมเติมน้ีจะชว่ยให้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รบัทราบถึงข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
และการใชพ้ลังงานของกลุ่มไทยเบฟ รวมถึงการบรหิารความ
เส่ียงจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศได้อยา่งชดัเจนยิง่ขึ้น

ด้านสังคม ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะเสรมิสรา้งการมีส่วนรว่มของ
พนักงานท้ังกลุ่ม พรอ้มส่งมอบโอกาสให้กับพนักงานด้วยการ

สรา้งทักษะใหม่ ๆ (Reskill) และเสรมิทักษะต่าง ๆ (Upskill) ท่ีเปน็
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน  นอกจากน้ี ยงัมีเปา้หมายท่ีจะเพ่ิมยอด
ขายเครือ่งด่ืมท่ีดีต่อสขุภาพให้มีสัดส่วนเปน็ 80% ของยอดขาย
เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ท้ังหมดภายในป ี2573 และจะยงัคงแบ่งปนั
คณุค่าแก่สังคมผ่านการดำาเนินงานใน 5 มติิ ได้แก่ การศึกษา สาธารณสขุ 
กีฬา ศิลปวฒันธรรม และการพัฒนาชมุชน

ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ได้ต้ังเปา้ท่ีจะพัฒนามาตรฐานด้านการกำากับ
ดแูลท่ีมีประสิทธภิาพให้ครอบคลมุท่ัวท้ังกลุ่มไทยเบฟ พรอ้มกับ 
การทำางานรว่มกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธรุกิจอยา่งใกล้ชดิ เพ่ือบรรล ุ
เปา้หมายด้านการจดัซือ้จดัหาอยา่งมีความรบัผิดชอบและการสรา้ง
ห่วงโซอ่ปุทานท่ียัง่ยนื

นอกจากการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล  
(ESG) ควบคู่ไปกับการดำาเนินธรุกิจแล้ว ในฐานะผู้นำาอตุสาหกรรม  
ไทยเบฟยงัจดัทำาโครงการด้านความยัง่ยนือกีหลายโครงการ  
โดยในป ี2565 ไทยเบฟได้รว่มเปน็เจา้ภาพหลักในการจดังานมหกรรม
ความยัง่ยนืท่ียิง่ใหญ่ท่ีสดุในอาเซยีน Sustainability Expo 2022 
(SX2022) ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติสิรกิิต์ิ เม่ือวนัท่ี 26 กันยายน –   
2 ตลุาคม 2565 ท่ีผ่านมา ซึ่งมีเปา้หมายในการสรา้งความรว่มมือ
ระหวา่งองค์กรต่าง ๆ จากทกุภาคส่วนรวมถึงประชาชนท่ัวไปในการ
สรรสรา้งสังคมและส่ิงแวดล้อมท่ียัง่ยนื ซึ่งนับเปน็การสนับสนนุ 
พันธกิจขององค์การสหประชาชาติเพ่ือบรรลเุปา้หมายการพัฒนา 
ท่ียัง่ยนืภายในป ี2573 โดยในงานดังกล่าวมีองค์กรระดับชาติ 
และระดับนานาชาติกวา่ 100 แห่งรวมถึงวทิยากรกวา่ 400 คน 
จากท่ัวโลกมารว่มแบ่งปันประสบการณ์การทำางานด้านการพัฒนา 
ท่ียั่งยืน 

ไทยเบฟตระหนักดีวา่เปา้หมาย PASSION 2025 ของบรษัิทจะไม่
สามารถบรรลผุลสำาเรจ็ได้ หากปราศจากพ้ืนฐานของความยัง่ยนื 
ด้านส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนรว่มของชมุชน ในโอกาสน้ี  
ผมขอขอบคณุ พนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธรุกิจ นักลงทนุ  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุท่านในความสนับสนนุและความเชือ่มั่น 
ท่ีพรอ้มจะรว่มเดินทางบนเส้นทางแห่งความยัง่ยนืของไทยเบฟ  
และขอให้คำามั่นวา่จะทำางานรว่มกันเพ่ือสรา้งอนาคตท่ีดีท้ังในด้าน
สังคมและส่ิงแวดล้อม ตามพันธกิจขององค์กรในการ “สรา้งสรรค์
และแบ่งปนัคณุค่าจากการเติบโต”

ฐาปน สิรวิฒันภักดี
กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

05บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565





คณะกรรมการฯ จงึกำากับดแูลงานด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟและกำาหนดให้นำาเปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืด้านส่ิงแวดล้อม สังคม  
และธรรมาภิบาล มาผนวกเข้ากับแผนธรุกิจ โดยคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงภายใต้การกำากับดแูลของคณะกรรมการฯ 
ได้อนุมัติแผนกลยุทธด้์านความยั่งยืนของกลุ่มในการ "สรรสรา้งการเติบโตท่ียั่งยืน" (Enabling Sustainable Growth) ซึ่งจะช่วย 
เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้ธุรกิจท่ัวท้ังกลุ่มไทยเบฟ พรอ้มท้ังปกป้องส่ิงแวดล้อม สนับสนุนชมุชน และส่งเสรมิธรรมาภิบาล โดยได้
กำาหนดเป้าหมายและแผนงานด้าน ESG ไวอ้ย่างชัดเจนรวมถึงให้คำามั่นวา่จะบรรลกุารปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศูนย์ท้ังทางตรง 
(Scope 1) และทางออ้ม (Scope 2) ภายในป ี2583 

นอกจากน้ี ไทยเบฟยงันำาแนวปฏิบัติด้านการเปดิเผยข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมิูอากาศ (TCFD) มาใช ้และได้จดัทำารายงาน 
TCFD ฉบับแรกในป ี2564 นอกจากน้ี ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตด้านการรายงานความยัง่ยนื โดยเข้ารว่มรบัการประเมินการเปดิเผยข้อมลู
ด้านการบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change Disclosure) ของสถาบันประเมินความยัง่ยนืระดับโลก CDP
เปน็ครัง้แรก ซึ่งรายงานน้ีจะชว่ยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจชดัเจนยิง่ขึ้นวา่กลุ่มมีความเส่ียงใดท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูิอากาศและมีวธิี
บรหิารความเส่ียงเหล่าน้ันอยา่งไร

หน่ึงในความภาคภมูิใจด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ คือการได้เปน็ส่วนหน่ึงของดัชนีความยัง่ยนืระดับโลกอยา่งต่อเน่ือง เชน่ ดัชนี 
ความยัง่ยนืดาวโจนส์ (DJSI) ท้ังในกลุ่มดัชนีโลก (DJSI World) และกลุ่มดัชนีตลาดเกิดใหม่ (DJSI Emerging Markets) คณะกรรมการฯ  
เชือ่วา่การรว่มแรงรว่มใจกันของทกุคนในองค์กรจะชว่ยให้ไทยเบฟสามารถพัฒนาการดำาเนินงานในทกุมติิของ ESG อยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี  
คณะกรรมการฯ ยงัมุง่มั่นสนับสนนุให้ไทยเบฟนำาแนวปฏิบัติด้าน ESG มาใชเ้พ่ือรกัษาความเปน็ผู้นำาในการเสรมิสรา้งความยัง่ยนื 
ในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมและอาหารต่อไป

คณะกรรมการบรษัิทไทยเบฟ (“คณะกรรมการฯ”) ยดึมั่นในแนวทางท่ีวา่ 
กลยทุธท์างธรุกิจของบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (“ไทยเบฟ”)  
จะต้องคำานึงถึงการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืเพ่ือให้กลุ่มมีความแข็งแกรง่ 
ในระยะยาวและปกปอ้งผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่า่ย ไทยเบฟ 
และคณะกรรมการฯ ได้รบัแรงบันดาลใจจากหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำารขิองพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพล
อดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้น้อมนำาพระปฐมบรมราชโองการ 
ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทรมหาวชริาลงกรณ  
พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว ท่ีจะทรงสืบสาน รกัษา และต่อยอด เพ่ือประโยชน์สขุ
ของประชาชน โดยคณะกรรมการฯ เชือ่วา่หลักการเหล่าน้ีจะเปน็แนวทาง 
ให้ไทยเบฟปฏิบัติตามพันธกิจเพ่ือ "สรา้งสรรค์และแบ่งปนัคณุค่าจากการ
เติบโต" รว่มกับผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่า่ยได้เปน็อยา่งดี

สาร�า�คณะ�รร��าร

07บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565





ไทยเบฟน้้อมน้ำ�พระปฐมบรมร�ชโองก�รของพระบ�ทสมเด็็จพระปรเมน้ทร
ร�ม�ธิบิดี็ศรสิีน้ทรมห�วชริ�ลงกรณ พระวชริเกล้�เจ�้อย่�หัว ที�จะ “สืืบสืาน 
รักัษา และต่่อยอด และครัองแผ่่นดินโดยธรัรัมเพืื่�อปรัะโยชน์สืขุแห่่ง 
อาณารัาษฎรัต่ลอดไป" โด็ยน้้อมน้ำ�หลักปรชัญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง  
ต�มแน้วพระร�ชด็ำ�รขิองพระบ�ทสมเด็็จพระบรมชน้ก�ธิเิบศร มห�ภูม่ิพล
อด็ลุยเด็ชมห�ร�ช บรมน้�ถบพิตร ม�เปน็้แน้วท�งใน้ก�รขับเคล่�อน้องค์กร 
ส่�เป�้หม�ยของก�รพัฒน้�คว�มยั�งยน่้ และด็ำ�เนิ้น้ง�น้ภู�ยใต้แน้วคิด็  
“สรรสร�้งก�รเติบโตที�ยั�งยน่้” (Enabling Sustainable Growth)  
ต�มแน้วท�ง ESG ด้็วยก�รด็ำ�เนิ้น้ธิรุกิจที�คำ�นึ้งถึงก�รรกัษ�สิ�งแวด็ล้อม 
(Environmental)  สังคม (Social) หลักธิรรม�ภิูบ�ล (Good Governance) 
โด็ยให้คว�มสำ�คัญใน้ก�รพัฒน้�คว�มยั�งยน่้ครอบคลมุใน้ทกุมิติ ร�วมกับ 
เครอ่ข��ยพัน้ธิมิตรอย��งต�อเน่้�อง สอด็คล้องกับแน้วท�งก�รพัฒน้�ที�ยั�งยน่้
ขององค์ก�รสหประช�ช�ติ และพัน้ธิกิจขององค์กรที�จะ “สร้า้งสร้ร้ค์์ 
และแบ่่งปันัค์ณุค่์าจากการ้เติิบ่โติ” เพ่�อสร�้งประโยชน์้ให้แก�สังคมไทย 
โด็ยรวมอย��งยั�งยน่้

ผูน้ำ�อตุส�หกรรมท่ีมัน่คงและยัง่ยืน



เ�่ี���ับรา�งา�ฉบับ�้ี 
รายงานฉบับน้ีได้จดัทำาขึ้นเพ่ือนำาเสนอประเด็นสาระสำาคัญทางธรุกิจและ
แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟและบรษัิทในกลุ่มไทยเบฟ  
(“กลุ่มไทยเบฟ”) พรอ้มท้ังกลยทุธแ์ละแนวทางการดำาเนินธรุกิจท่ีเปน็ไป 
ตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของไทยเบฟ

หลักการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟรวมถึงรายงานฉบับน้ีคำานึงถึง 
ความรบัผิดชอบด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการดำาเนินธรุกิจตามหลัก 
ธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance – ESG) ภายใต้แนวคิด 
“สรรสรา้งการเติบโตท่ียัง่ยนื” (Enabling Sustainable Growth) รวมถึง 
มิติด้านวฒันธรรมตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำาร ิ
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมิูพลอดลุยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ตลอดเส้นทางทรานส์ฟอรเ์มชนัเพ่ือขับเคล่ือนธรุกิจให้บรรล ุ
สู่วสัิยทัศน์ PASSION 2025 ไทยเบฟมุง่มั่นท่ีจะสนับสนนุเปา้หมายการพัฒนา
อยา่งยัง่ยนื 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ (UN SDGs) ท้ังน้ี รายงานฉบับน้ี
เปน็ชอ่งทางการส่ือสารเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการดำาเนินธรุกิจของไทยเบฟ 
ท่ียดึมั่นตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืและนำาพาองค์กรสู่ความสำาเรจ็ 
ภายใต้ความรว่มมืออยา่งเข้มแข็งของพันธมิตรทางธรุกิจ 
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ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบับแรกขึ้นในป ี2555 โดยปน้ีี 
นับเปน็รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื ฉบับท่ี 9 ซึ่งจดัทำาขึ้นตามหลักเกณฑ์ 
ในแบบหลักของกรอบการรายงานความยัง่ยนืสากล Global Reporting 
Initiative (GRI) และการเปดิเผยข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับ 
สภาพภมูอิากาศ (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures– 
TCFD) โดยได้ประยกุต์ใชม้าตรฐานกรอบการรายงานความยัง่ยนืสากล  
ป ี2559 (GRI Standard 2016) รวมถึงการเปดิเผยข้อมลูทางการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมิูอากาศ (TCFD) และการเปดิเผยข้อมลูการประเมิน 
การบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ หรอื CDP นอกจากน้ี 
ไทยเบฟยงัใชแ้นวทางการรายงานของ Integrated Reporting (IR) ซึ่งเปน็
รายงานความยัง่ยนืแบบบรูณาการท่ีแสดงถึงผลการดำาเนินงานและ 
การสรา้งคณุค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ แบบองค์รวม

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมลูท่ีนำาเสนอในรายงานน้ีเปน็ข้อมลูในปงีบประมาณ 2565  
โดยครอบคลมุกลุ่มบรษัิทไทยเบฟในประเทศไทยและต่างประเทศ 
พรอ้มท้ังรายงานประสิทธภิาพการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
และสังคมครอบคลมุชว่งเวลา 12 เดือน จากเดือนตลุาคม 2564 
ถึงเดือนกันยายน 2565 โดยรวบรวมข้อมลูจากโรงงานผลิต  
42 แห่ง ได้แก่ โรงงานสรุา 27 แห่ง (19 แห่งในประเทศไทย  
6 แห่งในสหราชอาณาจกัร และ 2 แห่งในประเทศเมียนมา)  
โรงงานเบียร ์3 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตเครือ่งด่ืม 
ไม่มีแอลกอฮอล์ 11 แห่งในประเทศไทย โรงงานผลิตอาหาร 
 1 แห่งในประเทศไทย และข้อมลูจากศนูยก์ระจายสินค้า 11 แห่ง 
ในประเทศไทย

ผลการดำาเนินงานด้านการเงินผ่านการสอบบัญชจีากผู้สอบ 
บัญช ีบรษัิท เคพีเอม็จ ีภมูิไชย สอบบัญช ีจำากัด หรอื KPMG 
โดยรายงานของผู้สอบบัญชไีด้แสดงไวใ้นรายงานประจำาป ี 
2565 ของไทยเบฟ ส่วนการตรวจสอบผลการดำาเนินงาน 

ด้านส่ิงแวดล้อม ด้านการฝ่ึกอบรมพนักงาน ด้านความปลอดภัย
อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำางาน ได้รบัการตรวจสอบ
ความถกูต้องและให้ความเชือ่มั่นจากบรษัิท Lloyd's Register 
International (Thailand) Limited ซึ่งเอกสารการรบัรอง 
ความน่าเชือ่ถือของข้อมลูแสดงอยูใ่นหัวข้อการรบัรองจาก 
หน่วยงานภายนอกในรายงานฉบับน้ี

ไทยเบฟจดัทำารายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนืฉบับน้ีท้ังภาษาไทย 
และภาษาองักฤษ และเผยแพรใ่นเวบ็ไซต์ของไทยเบฟ 
sustainability.thaibev.com หากมีข้อเสนอแนะหรอืข้อสงสัย
ประการใด สามารถติดต่อคณะทำางานพัฒนาความยัง่ยนื 
ทางธรุกิจได้ทาง sustainability@thaibev.com หรอืแสดง
ความคิดเห็นเพ่ิมเติมโดยใชแ้บบฟอรม์ท่ีแนบท้ายรายงานฉบบัน้ี 
ไทยเบฟมีความยนิดีเปน็อยา่งยิง่ท่ีจะพิจารณาข้อเสนอแนะ 
ดังกล่าวและนำาไปปรบัปรงุคณุภาพของรายงานต่อไป



เ�่ี���ับไท�เบฟ
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) (”ไทยเบฟ” หรอื “กลุ่มไทยเบฟ”)  
เปน็บรษัิทผู้ผลิตและจดัจำาหน่ายเครือ่งด่ืมชัน้นำาของเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
และเปน็บรษัิทเครือ่งด่ืมท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย วสัิยทัศน์องค์กรคือ  
“การเปน็ผู้นำาในธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหารท่ีมั่นคงและยัง่ยนืของอาเซยีน”

ไทยเบฟมีสำานักงานใหญ่ต้ังอยูท่ี่กรงุเทพมหานคร ประเทศไทย ประกอบด้วย  
4 กลุ่มธรุกิจหลัก ได้แก่ สรุา เบียร ์เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร 
ในป ี2549 ไทยเบฟได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปร ์(Singapore 
Exchange Mainboard) และปจัจบัุนไทยเบฟเปน็หน่ึงใน 10 บรษัิท 
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรด้์วยมลูค่าตามราคาตลาด

ในป ี2555 ไทยเบฟได้ทำาการขยายธรุกิจออกไปนอกประเทศไทยด้วยการเข้าครอบครองกิจการของบรษัิท เฟรเซอรแ์อนด์นีฟ จำากัด  
(Fraser and Neave, Limited) องค์กรชัน้นำาท่ีมีตราสินค้าเครือ่งด่ืมชัน้นำามากมาย ในป ี2560 ไทยเบฟเพ่ิมความแข็งแกรง่ในระดับ 
ภมูิภาคด้วยการเข้าครอบครองหุ้นในแกรนด์รอยลักรุป๊ (Grand Royal Group – GRG) ผู้ผลิตวสิก้ีรายใหญ่ท่ีสดุในเมียนมาและไซง่่อน
เบียร-์แอลกอฮอล์-เบฟเวอเรจ (Saigon Beer-Alcohol-Beverage Corporation, SABECO) ผู้ผลิตเบียรช์ัน้นำาในเวยีดนาม  
ซึ่งทำาให้ไทยเบฟเปน็ผู้ผลิตเบียรร์ายใหญ่ท่ีสดุในแง่ของปรมิาณในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้

AUSTRALIA

ThaiBev Group

ASIA
EUROPE

AFRICA

NORTH AMERICA
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ในประเทศไทย บรษัิทดำาเนินการผลิตผ่านโรงกล่ันสรุา 19 แห่ง  
โรงผลิตเบียร ์3 แห่ง และโรงงานผลิตเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ 
21 แห่ง และได้รบัการสนับสนนุจากเครอืข่ายการจดัจำาหน่าย 
กวา่ 500,000 จดุขาย โดยรวมแล้วไทยเบฟมีผลิตภัณฑ์จำาหน่าย
ในกวา่ 90 ประเทศ โดยมีโรงงานผลิต 5 แห่งในสกอตแลนด์
ท่ีมีชือ่เสียงในการผลิตสกอตชว์สิก้ีแบบซงิเก้ิลมอลต์ อาทิ 
Balblair, Old Pulteney และ Speyburn โรงงานผลิต 2 แห่ง 
ในเมียนมา และโรงกล่ันสรุา 1 แห่งในประเทศจนีท่ีผลิตสรุา 
Yulinquan ชือ่ดัง 

ผลิตภัณฑ์กลุ่มสรุาท่ีมีชือ่เสียงของไทยเบฟ ได้แก่ รวงข้าว  
หงส์ทอง เบลนด์ 285 แสงโสม และแม่โขง รวมถึง วสิก้ี  
Grand Royal อนัโด่งดังของ GRG ขณะท่ีตราสินค้าเบียรช์า้ง 

PASSION 2025

แผนการดำาเนินงานในชว่ง  5 ป ีข้างหน้าของกลุ่มธรุกิจ ด้วยแผนทรานส์ฟอรเ์มชนัภายใต้ 3 แนวทางหลัก

BUILD
คือ สรรสรา้งความสามารถและโอกาส 
ทางธรกิุจใหม่ ๆ 

STRENGTHEN
คือ เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ของธรุกิจหลัก 
เพ่ือความเปน็ผู้นำาของตลาด 

UNLOCK
คือ นำาศักยภาพของไทยเบฟท่ีมีอยู ่
มาก่อให้เกิดมลูค่าสงูสดุ

ท่ีถือเปน็ตราสินค้าหลักของบรษัิทเปน็หน่ึงในเบียรไ์ทยท่ีเปน็ท่ี
รูจ้กัมากท่ีสดุท้ังในและต่างประเทศ ขณะท่ีเบียรไ์ซง่่อน และ 333 
ของ SABECO เปน็ตราสินค้าเบียรท่ี์ขายดีในประเทศเวยีดนาม 
ตราสินค้าเครือ่งด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ชัน้นำาของไทยเบฟ ได้แก่ 
ชาเขียวโออชิ ิเอส โคล่า และน้ำาด่ืมครสิตัล รวมถึงเครือ่งด่ืมอดัลม 
F&N และเครือ่งด่ืมไอโซโทนิค 100Plus บรษัิทยงัดำาเนินธรุกิจ 
รา้นอาหารญ่ีปุน่และธรุกิจอาหารพรอ้มปรงุและพรอ้มรบัประทาน
ผ่านทางบรษัิทยอ่ย บรษัิท โออชิ ิกรุป๊ จำากัด (มหาชน) ไทยเบฟ
ทำาการเรง่ขยายธรุกิจอาหารด้วยการดำาเนินธรุกิจของบรษัิทยอ่ย 
Food of Asia และการซือ้แฟรนไชส์ของ KFC ตราสินค้า 
รา้นอาหารแบบให้บรกิารอยา่งรวดเรว็ท่ีมีชือ่เสียงท่ีสดุ 
ในประเทศไทย
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สัดส่วนรายได้จาก
ประเทศไทย 

สัดส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศ69% 31%

สัดส่วนรายได้จาก
ประเทศไทย

สัดส่วนรายได้จาก
ต่างประเทศ75% 25%

ป ี2565 รายได้รวม (ประจำาป)ี

ป ี2564 รายได้รวม (ประจำาป)ี 

279,943 ล�า�บาท
ตลุาคม 2564 – กันยายน 2565 ระยะเวลา 12 เดือน

245,559 ล�า�บาท
ตลุาคม 2563 – กันยายน 2564 ระยะเวลา 12 เดือน 

ด้านเศรษฐกิจ 
รายละเอยีดสามารถดไูด้ในรายงานประจำาป ี2565 ของไทยเบฟ
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หมายเหต:ุ
1. มลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีสรา้งและแจกจา่ยกำาหนดโดยรายได้ (อา้งองิ GRI201-1: Revenues) ต้นทนุขาย (อา้งองิ GRI201-1: Operating Costs) ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์

พนักงาน (อา้งองิ GRI201-1: Employee Wages and Benefits) , ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้นิติบคุคล (อา้งองิ GRI201-1: Payments to Government) และเงินปนัผลประจำาปี 
(อา้งองิ GRI201-1: Payments to Providers of Capital)

2. ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงานซึง่เปน็ส่วนหน่ึงของต้นทนุขาย เท่ากับ 5,578 ล้านบาท ในชว่งเดือนตลุาคม 2564 – กันยายน 2565 และเท่ากับ 5,388 ล้านบาท ในชว่ง
เดือนตลุาคม 2563 – กันยายน 2564 ภาษีสรรพสามิตท่ีจา่ยให้กับรฐับาลถือเปน็ส่วนหน่ึงของต้นทนุขายด้วย

3. รายได้จำาแนกตามเขตภมูิศาสตรข์องกลุ่ม บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) ตามงบการเงิน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565
4. เงินปนัผลประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้นของ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)

300,000

150,000

2564

272,359
240,543

25650

30,000

15,000

2564

27,339

34,505

2565
0

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดขาย (ล้านบาท) กำาไรสุทธ ิ(ล้านบาท)

เงินปนัผลประจำาป ี(ล้านบาท) ต้นทนุขาย (ล้านบาท)

30,000

15,000

2564

12,559 

0
2565

15,072

300,000

150,000

2564
0

2565

169,060 
191,902

ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน (ล้านบาท) ภาษีเงินได้นิติบคุคล (ล้านบาท)

30,000

15,000

2564

14.04%

2564

1.25

2564

19,447 

0
2565

20,260

30,000

15,000

2564
0

2565

4,634 5,436

2565

15.02%

2565

1.04

15บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



* เทียบเท่าปรมิาณบรรจภัุณฑ์ขวดแก้วท่ีจำาหน่ายในประเทศไทย

ด้านส่ิงแวดล้อม 

ใช ้พลังงานหมนุเวยีน
ภายในองค์กรเปน็ 42.8%  

การปล่อยมลพิษในขอบเขตท่ี 1 และ 2  

ลดลง  8.7%  เปรยีบเทียบกับปฐีาน 2562
67.6% ของการสูญเสียอาหารและของเสีย 
สามารถนำาไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์เพ่ือวตัถปุระสงค์อืน่

อตัราส่วนของการใชน้้ำาต่อหน่วยผลิตภัณฑ์  

ลดลง 11.06% เทียบแบบปต่ีอปี

84% บรรจภัุณฑ์หลักได้รบัการ 
เก็บกลับมาเพ่ือใชซ้้ำา หรอืนำากลับมาใชใ้หม่*
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ด้านสังคม

การฝกึอบรมพนักงาน  

21.67 ชัว่โมงต่อพนักงาน

พนักงานของไทยเบฟรว่มงาน 
ด้านอาสาสมัคร จำานวน 

2,463 ราย

จำานวนชัว่โมงการทำางานด้านอาสาสมัครรวม  

59,580 ชัว่โมง

70% สัดส่วนของผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมไมม่แีอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
ได้รบัการรบัรอง “ทางเลื��เพ่ื�สขุภาพ”

100% 

 *"การดำาเนินงาน" หมายถึง การอำานวยความสะดวกของกลุ่มไทยเบฟท่ีได้รบัการประเมินวา่มีผลกระทบท้ังทางตรงและทางออ้มต่อชมุชนโดยรอบ  
และกลุ่มไทยเบฟได้พัฒนาโครงการพัฒนาชมุชนสำาหรบัชมุชนท่ีได้รบัผลกระทบ (32 แห่ง)

ของการดำาเนินงานของไทยเบฟ* ท่ีอาจส่งผลกระทบทางตรงหรอืทางออ้มต่อชมุชนโดยรอบ 
ได้มีส่วนพัฒนาชมุชน

17บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565
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ไทยเบฟก้าวขึ้นมาเปน็ผู้นำาบรษัิทเครือ่งด่ืมชัน้นำาในอาเซยีนและสรา้ง 
ผลกระทบเชงิบวกต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม ได้นำาหลักการพัฒนา ESG  
มาใชโ้ดยมุ่งมั่น “สรา้งสรรค์การเติบโตอยา่งยัง่ยนื” (Enabling 
Sustainable Growth) โดยปฏิบัติตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(SEP) ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืของสหประชาชาติ 
(UN SDGs) ท้ัง 17 ข้อ และกรอบความรว่มมือการพัฒนาเพ่ือความยัง่ยนื
แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact)

แ��ทาง�ารพัฒ�าค�า��ั่ง�ื�
ข�งไท�เบฟ 

หลักการด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ 20

ห่วงโซค่ณุค่าของไทยเบฟ  32

ความสำาเรจ็ด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ 34



�ลั��ารด�า�ค�า��ั่ง�ื�ข�งไทเบฟ

�ลั��ารด�า�ค�า��ั่ง�ื�ข�งไท�เบฟ
ด้วยแรงบันดาลใจจากปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เชือ่มั่น 
อยา่งยิง่วา่การดำาเนินงานด้านการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืท่ีมีประสิทธผิล 
จำาเปน็ต้องอาศัยแนวทางการทำางานรว่มกัน โครงสรา้งการกำากับดแูลท่ีดี  
การมีส่วนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม และการจดัลำาดับความสำาคัญ
ของประเด็นความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ 



21บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565

การสรา้งแพลตฟอรม์
สาธารณะ

การรว่มมือกับ
พันธมิตร

การดําเนินงาน
ภายในองค์กร

ด้านสังคม
• ความปลอดภัยของ  
 ผลิตภัณฑ์
• ความเปน็อยูท่ี่ดีของ  
 พนักงาน
• กิจกรรมพัฒนาชมุชน
 โดยรอบโรงงาน
• ผ้าห่มไทยเบฟ

ด้านส่ิงแวดล้อม
•  การลดการปล่อย
 ก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ
 เปน็ศนูย์
•  การรไีซเคิล
•  การพิทักษ์และ
 ฟ้ืนฟูแหล่งน�า
•  การจดัการของเสีย
•  การคุ้มครองความ
 หลากหลายทางชวีภาพ

• ซ ีอาเซยีน
•  เครอืข่ายประชารฐัรกัสามัคคี
 วสิาหกิจเพ่ือสังคม
 • มลูนิธสิถาบันพัฒนาวสิาหกิจ
 เพ่ือสังคมแห่งประเทศไทย

งาน Sustainability 
Expo (SX)

เครอืข่ายธรุกิจ
ห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย 

(Thailand Supply Chain 
Network หรอื TSCN) 

• การพัฒนาด้านการศึกษา 
 (CONNEXT ED และโครงการ
 โรงเรยีนรว่มพัฒนา)
• มลูนิธต่ิาง ๆ เชน่
 มลูนิธชิยัพัฒนา 
 และมลูนิธแิม่ฟา้หลวง

5 มิติ
• การศึกษา
• สาธารณสขุ
• กีฬา
• ศิลปะและวฒันธรรม
• การพัฒนาชมุชน

ธรรมาภิบาล

• การบรหิารความเส่ียง
• การปฏิบัติตามกฎ  
 ระเบียบข้อบังคับ

แนวทางความยัง่ยนืและการดำาเนินงานได้รบัแรงบันดาลใจจาก
ความมุ่งมั่นของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธบิดีศรสิีนทร
มหาวชริาลงกรณ พระวชริเกล้าเจา้อยูหั่ว เพ่ือสืบสาน รกัษา  
และต่อยอดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
ซึ่งเปน็กรอบการทำางานท่ีคำานึงถึงส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจชมุชน 
และวฒันธรรมท้องถ่ิน  ไทยเบฟเชือ่วา่สามารถบรรลมุาตรฐาน 
ESG ระดับสากลและมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถ่ิน 
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพ และในขณะเดียวกันก็สามารถแก้ไขปญัหา
ระดับโลกและระดับสากล เชน่ เปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืของ
สหประชาชาติ (SDGs)  ไทยเบฟยงัเปน็ผู้สนับสนนุยทุธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ Bio-Circular-Green (BCG) ของรฐับาลไทย 
ซึ่งแสวงหาแนวทางใหม่เพ่ือพัฒนาไปสู่การเจรญิเติบโต ควบคู่ 
ไปกับการปกปอ้งส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม
ของประเทศ  

ไทยเบฟคำานึงถึงความรบัผิดชอบและความโปรง่ใสผ่านการมีส่วนรว่ม
และการเปดิเผยขอ้มลูของคณะทำางานเฉพาะกิจ ขอ้มลูทางการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภูมิอากาศ (TCFD) กรอบการรายงาน 
ความยัง่ยนืสากล Global Reporting Initiative (GRI) และ 
การประเมินการบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

(CDP) จากน้ันกำาหนดเปา้หมายและแผนปฏิบัติการท่ีชดัเจน 
เพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพในทกุด้านโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในประเด็น
ท่ีเปน็สาระสำาคัญซึ่งเก่ียวข้องกับการดำาเนินงานท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อสังคมโดยรวม ตัวอยา่งเชน่ ในเดือนตลุาคม 2565 ไทยเบฟ 
ได้ประกาศความมุ่งมั่นท่ีมุ่งเน้นประเด็นซึ่งเก่ียวข้องกับบรษัิท 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คำามั่นสัญญาเหล่าน้ีครอบคลมุเปา้หมาย 
การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในขอบเขตท่ี 1 (Scope 1)  
และขอบเขต 2 (Scope 2) สทุธเิปน็ศนูย ์(Net Zero) ภายในป ี
2583 รวมถึงเปา้หมาย การคืนน้ำากลับสู่ธรรมชาติ (Water 
Replenishment) และความหลากหลายทางชวีภาพ 

ไทยเบฟมีนโยบายและแผนงานท่ีมุ่งเน้นการสรา้งความรว่มมือ 
ในการดำาเนินการเก่ียวกับ ESG ในระบบนิเวศท่ีมีอยู ่ซึ่งครอบคลมุ
แพลตฟอรม์สาธารณะ ความรว่มมือกับพันธมิตร และการประเมิน
และปรบัปรงุการดำาเนินงานอยา่งต่อเน่ือง (ดกูราฟิก) ด้วยเหตน้ีุ
ไทยเบฟจงึสามารถสรา้งโอกาสทางธรุกิจใหม ่ๆ สรา้งความได้เปรยีบ
ในการแขง่ขนั และยงัคงเดินหน้าโครงการด้านความยัง่ยนืภายใต้
พันธกิจ  "การสรา้งสรรค์และแบ่งปนัคณุค่าจากการเติบโต" 
(Creating and Sharing the Value of Growth) กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ตลอดจนสรา้งความผาสกุต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม และโลก

แนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ
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จาก
แรงบันดาลใจ

หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป้าหมายและ
การจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและ
การจัดการ
ด้านสังคม

เป้าหมายและ
การจัดการ

ด้านธรรมาภิบาล

พิทักษ์และฟื้นฟู
แหล่งนำ

เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วมของ

พนักงาน

ส่งเสริมสุขภาพ
และความปลอดภัย

ของผู้บริโภค

เสริมสร้าง
ความแข็งแกร่ง

ของชุมชน

การกำกับ
ดูแลองค์กร

ความรับผิดชอบ�
ด้านการจัดซื้อจัดหา

ความร่วมมือ
กับพันธมิตร

ทางธุรกิจ

การจัดการด้าน
สภาพภูมิอากาศ

พัฒนา
ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ

สร้างสรรค์
และแบ่งปัน

คุณค่า
จากการ

เติบโต

พันธกิจ
ของเรา

เป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมาย กลยุทธ์ เป้าหมาย กลยุทธ์
ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
สุทธิเป็นศูนย์�
ภายในปี 2583
(ท้ังทางตรง

และทางอ้อม*)

เพ่ิมคะแนน
วดัผลการมี

ส่วนรว่มของ
พนักงาน

ให้ได้มากกวา่
หรอืเท่ากับ

90% 
ภายในป ี2573

วางมาตรฐาน
ด้านการ

กํากับดแูล
ท่ีมปีระสิทธภิาพ

ให้ครอบคลมุ
ท้ังกลุ่มไทยเบฟ

คืนน�าสู่ธรรมชาติ
และชมุชน

ให้ได้ 100% 
ภายในป ี2583�
(ของปรมิาณน�า

ในสินค้าสําเรจ็รปู)

80% ของยอดขาย
จากธรุกิจเครือ่งด่ืม

ไมม่แีอลกอฮอล์
ต้องมาจาก
เครือ่งด่ืม

เพ่ือสขุภาพ
ภายในป ี2573

100% ของ
คู่ค้ากลุ่มกลยทุธ์
ต้องมกีารจดัทํา

และบงัคับใช้
จรรยาบรรณ
สําหรบัคู่ค้า
ของตนเอง

ส่งเสรมิให้เกิด
ผลกระทบสทุธิ

เชงิบวก
ด้านความ

หลากหลาย
ทางชวีภาพ

แบง่ปนั
และสรา้งคณุค่า
แก่สังคมผ่าน

เสาหลัก 5 ประการ 

ผสานความรว่มมอื�
เพ่ือผลกระทบ
เชงิบวก ด้าน
ส่ิงแวดล้อม 

สังคม
และธรรมาภิบาล

กลยทุธด้์านความยัง่ยนื

โครงสรา้งการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำานักตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานความยัง่ยนื 
และกลยทุธ์

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนื
และความเส่ียง (SRMC)

คณะกรรมการจดัหาวตัถดิุบหลัก

คณะกรรมการลงทนุ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

คณะทำางานการบรหิาร 
ความเส่ียงขององค์กร

คณะทำางานการพัฒนา 
ด้านความยัง่ยนื (SDWT)

แน
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23บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565

โครงสรา้งการกำากับดแูล  

หลักธรรมาภิบาลท่ีเข้มแข็งจะสามารถชว่ยให้องค์กรบรรลภุารกิจและเปา้หมายด้านความยัง่ยนืได้ ไทยเบฟได้ปรบัปรงุโครงสรา้ง 
การกำากับดแูลด้านความยัง่ยนืเพ่ือบรูณาการกลยทุธด้์านความยัง่ยนืให้เข้ากับกลยทุธเ์พ่ือการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจ โครงสรา้งน้ี 
ต้องการความมุ่งมั่นและการมีส่วนรว่มจากหน่วยธรุกิจในเครอืในหลายประเทศและตระหนักถึงความเชือ่มโยงระหวา่งความยัง่ยนื 
กลยทุธท์างธรุกิจและการบรหิารความเส่ียง 

โครงสรา้งการกำากับดแูลด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟจะชว่ยให้
สามารถนำากลยทุธด้์านความยัง่ยนืไปใชใ้นทกุระดับของธรุกิจ 
และห่วงโซค่ณุค่า การมีส่วนรว่มและความเปน็ผู้นำาเริม่ต้นด้วย
คณะกรรมการบรษัิทซึ่งมีหน้าท่ีดแูลและกำาหนดกลยทุธด้์าน 
ESG ธรุกิจและความเส่ียงโดยรวมของบรษัิท และวางแนวทาง 
ไปสู่การเติบโตท่ีมั่นคงและยัง่ยนืเพ่ือประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียทกุฝ่า่ยภายใต้กลยทุธด้์าน ESG "สรรสรา้งการเติบโต 
ท่ียัง่ยนื" (Enabling Sustainable Growth) คณะกรรมการ 
เชือ่วา่ไทยเบฟสามารถขยายธรุกิจ ลดความเส่ียง และสรา้งโอกาส
ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแบ่งปนัผลประโยชน์เหล่าน้ีกับสังคม 
โดยรวมในท้ายท่ีสดุ 

คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง (SRMC) ท่ีได้รบั
การแต่งต้ังจากคณะกรรมบรษัิท มีหน้าท่ีกำาหนดกลยทุธ ์ESG  
วางนโยบายการบรหิารความเส่ียงของบรษัิทและดแูลกิจกรรม
ด้าน ESG และการบรหิารความเส่ียงให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และกลยทุธท่ี์ได้กำาหนด    

นับเปน็ครัง้แรกในป ี2565 กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ได้แต่งต้ัง
รองกรรมการผู้อำานวยการใหญ่ ให้ดำารงตำาแหน่งผู้บรหิารสงูสดุ

กลุ่มงานความยัง่ยนืและกลยทุธเ์ปน็ครัง้แรกในองค์กร  
เพ่ือบรูณาการและการเปล่ียนแปลงของธรุกิจให้เข้ากับแผนงาน
ด้านความยัง่ยนื ผูบ้รหิารสงูสดุกลุม่งานความยัง่ยนืและกลยทุธ ์
ยงัดำารงตำาแหน่งเลขานกุารคณะกรรมการ ความยัง่ยนืและ 
ความเส่ียง (SRMC) และขับเคล่ือนงานโดยคณะทำางานการพัฒนา
ด้านความยัง่ยนื (SDWT) อนัประกอบด้วยตัวแทนจากกลุ่มธรุกิจ
ต่าง ๆ การพัฒนาแผนงานและโครงการ ESG และมส่ีวนรว่มในการ
ประเมนิความยัง่ยนืขององค์กรท่ีตรวจสอบความครอบคลมุ 
ของหัวข้อความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ นอกจากน้ี SDWT ยงัติดตาม 
และรายงานความคืบหน้าของโครงการ ESG ต่อ SRMC อกีด้วย 

ไทยเบฟได้เชือ่มโยงเปา้หมาย ESG กับค่าตอบแทนท่ีเก่ียวข้อง 
กับผลการดำาเนินงานประจำาป ี(เชน่ โบนัส) เพ่ือให้พนักงานทกุคน
ตระหนักถึงพันธกิจการบรรล ุESG และกระจายพันธกิจน้ีไปยงั 
คู่ค้าท่ีทำาการประเมินผลการดำาเนินงานและความเส่ียง 
ด้านความยัง่ยนืของตนเอง ดำาเนินการตามจรรยาบรรณ 
และได้รบัการสนับสนนุให้รบัผิดชอบ โดยการติดตามและประเมิน
การดำาเนินงานอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือหาความเส่ียงและส่ิงท่ีต้อง
ปรบัปรงุ ตลอดจนยกยอ่งผู้มีผลงานดีเด่นผ่านโครงการ 
มอบรางวลัคู่ค้าประจำาปี
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การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเปน็หัวข้อการสนทนาระดับโลกอยา่งกวา้งขวา้งและทกุพรมแดน  
แต่น่าเสียดายท่ีความพยายามในการบรรเทาและการปรบัตัวด้านสภาพภมูิอากาศของประเทศไทย 
ไม่เปน็ไปตามความคาดหวงัในการดำาเนินการได้รวดเรว็เท่าท่ีควร อาจเปน็เพราะการขาดการควบคมุ 
กฎระเบียบหรอืการปฏิบัติท่ีอา้งองิได้โดยหลักฐานทางวทิยาศาสตร ์แม้วา่ประเทศไทยจะโชคดี 
ท่ียงัไม่ได้รบัถึงผลกระทบโดยตรงจากพายไุต้ฝุ่น่ แต่ยงัคงได้รบัผลกระทบอยา่งมากจากภัยแล้ง 
และภัยน้ำาท่วม 

โดยเฉพาะน้ำาท่วมมีแนวโน้มเกิดขึ้นอยา่งต่อเน่ืองโดยเฉพาะในภาคกลาง ท่ีน้ำาไหลลงมาจากภาคเหนือ
และไม่สามารถไหลลงสู่ทะเลได้เน่ืองจากมีปรมิาณน้ำาขึ้นสงู ซึ่งส่งผลต่อเกษตรกรรมอยา่งรนุแรงและ
ส่งผลต่อห่วงโซอ่ปุทานในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม หากไม่มีนโยบายและแผนปฏิบัติการท่ีเปน็
นวตักรรมใหม่เพ่ือปกปอ้งผลกระทบจากอทุกภัย ความสามารถในการแข่งขันของไทยในอตุสาหกรรม
อาหารและเครือ่งด่ืมมีแนวโน้มท่ีจะไม่สามารถแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้านได้ ในแง่ของผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศต่อองค์กรการจดัการห่วงโซอ่ปุทานมีแนวโน้มท่ีจะน่ากังวลมากขึ้น
เน่ืองจากความเสียหายทางการเกษตรท่ีเกิดจากน้ำาท่วม ดังน้ันไทยเบฟจงึควรพิจารณาถึงวธิกีารรกัษา
ความปลอดภัยให้กับวตัถดิุบเหล่าน้ีและปอ้งกันไม่ให้กระบวนการผลิตหยดุชะงักลง

ไทยเบฟมีศักยภาพในการยกระดับตำาแหน่งขององค์กรให้ก้าวสู่การเปน็บรษัิทระดับโลก หากสามารถ
แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนถึงความก้าวหน้าในการดำาเนินการตามเปา้หมายด้านความยัง่ยนืท่ีต้ังไว ้ 
การดำาเนินการดังกล่าวรวมถึงการสรา้งเศรษฐกิจท่ีครอบคลมุหรอืการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน ซึ่งจะนำา
ประโยชน์มาสู่องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่า่ยโดยเฉพาะชมุชนท้องถ่ิน ดังน้ันไทยเบฟจงึควรทำา 
หน้าท่ีเปน็โฆษกเพ่ือเชือ่มโยงผู้คน บรษัิท เอกชน และรฐับาลให้รว่มมือกันในการเรง่นโยบายการพัฒนา 
ท่ียัง่ยนื 

ด้านการชว่ยเหลือสังคม ไทยเบฟได้ทำางานรว่มกับมลูนิธแิม่ฟา้หลวงในโครงการฟ้ืนฟูปา่ชมุชนมาเปน็
เวลาหลายป ีซึ่งเปน็แนวปฏิบัติในการปลกูปา่ทดแทนและอนรุกัษ์ปา่ไม้ท่ีมีอยูเ่ดิมและแม้วา่การปลกูปา่ 
จะให้ผลตอบแทนจากคารบ์อนเครดิตแต่การให้ความสำาคัญกับเรือ่งน้ีเพียงอยา่งเดียวอาจเพ่ิมโอกาส
ในการรือ้ถอนปา่ท่ีมีอยูเ่พ่ือวตัถปุระสงค์ในการปลกูใหม่ซึ่งนำาไปสู่การสญูเสียความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ดังน้ันงานด้านการอนรุกัษ์พ้ืนท่ีปา่ท่ีมีอยูจ่งึเปน็ภารกิจสำาคัญเชน่กันท่ีไทยเบฟตระหนักเปน็
อยา่งดี

เพ่ือก้าวไปสู่การพัฒนาท่ียัง่ยนืและจดัการกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศจำาเปน็ต้องมีการ
วางแผนท่ีครอบคลมุด้วยความรว่มมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝ่า่ย ไทยเบฟต้องเปน็แรงบันดาลใจ 
ท่ีสามารถสนับสนนุและสรา้งประโยชน์สงูสดุให้กับทกุฝ่า่ย

ม.ล. ดิศปนัดดา ดิศกลุ
ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร 
มลูนิธแิม่ฟา้หลวง 
ในพระบรมราชปูถัมภ์ (MFLF)

ผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูิอากาศเปน็เรือ่งจรงิอยา่งไม่ต้องสงสัย และส่งผลกระทบต่อ
ประชาคมโลกและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งผลกระทบเหล่าน้ีได้ทำาลายความพยายามในการบรรเทา
สังคม เชน่ การลดความยากจนและลดความเหล่ือมล้ำาทางสังคม ด้วยการตระหนักถึงผลกระทบระดับโลก
ท่ีเพ่ิมขึ้นองค์กรและธรุกิจควรจดัการกับข้อกังวลเหล่าน้ีและหลีกเล่ียงการเผชญิกับความเส่ียง 
ด้านกฎระเบียบและชือ่เสียง

เพ่ือให้เปน็ไปตามข้อตกลงปารสี องค์กรต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนรว่มในเปา้หมายด้านสภาพภมูิอากาศ
ระดับชาติและระดับสากล โดยการดำาเนินการบรรเทาสภาพภมูิอากาศและการลดการปล่อยมลพิษ 
ผ่านเทคโนโลย ีนวตักรรมการลงทนุทางการเงินและการศึกษาสำาหรบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชมุชนใน 
วงกวา้ง ภาคเอกชนท่ีมีความสามารถในการจดัการกับปญัหาด้านสภาพอากาศสงูควรสนับสนนุชมุชน 
ธรุกิจขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการปรบัตัวต่อสภาพภมูิอากาศ ตัวอยา่งเชน่ ความคิดรเิริม่ 
ในการปกปอ้งพ้ืนท่ีสีเขียวและปา่ไม้ ไม่เพียงแต่เปน็การบรรเทาสภาพภมูิอากาศ แต่ยงัสนับสนนุการ 
ดำารงชวีติและรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ ซึ่งเปน็เรือ่งน่าชืน่ชมท่ีไทยเบฟมีจดุยนืและแนวทาง 
ในการดำาเนินการด้านสภาพภมูิอากาศมาโดยตลอด นอกเหนือจากความพยายามในปจัจบุันแล้ว 
ไทยเบฟได้ยกระดับการส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือสรา้งความเข้าใจและความตระหนักรูร้ว่มกัน
เพ่ือขยายความรว่มมือในการดำาเนินการด้านสภาพภมูิอากาศ 

สดุท้ายน้ี ไทยเบฟยงัก้าวเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการสนับสนนุความรบัผิดชอบรว่มกันต่อการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ รวมถึงการดำาเนินการบรรเทาผลกระทบโดยทันที ด้วยความพยายาม 
ในการให้ความรูใ้นการรบัมือและเตรยีมพรอ้มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ

คณุณัฐรกิา วายภุาพ นิติพน
รองผู้อำานวยการ 
องค์การบรหิารจดัการ 
ก๊าซเรอืนกระจก 
แห่งประเทศไทย

แบ่งปนัคณุค่า
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นับต้ังแต่มกีารนำาขอ้กำาหนดเรือ่งการรายงานความยัง่ยนืมาใชกั้บบรษัิทจดทะเบยีนใน SGX ในป ี2559  
ได้มีการพัฒนาแนวโน้มและความคาดหวงัด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญเกิดขึ้น มีการหารอืระหวา่งนักลงทนุ
และบรษัิทต่าง ๆ ในเรือ่งความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อปุทาน และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
ซึ่งเป็นประเด็นสำาคัญในกลุ่มบรษัิทอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืมเน่ืองจากมีลักษณะธรุกิจท่ีมุง่เน้น
ผู้บรโิภค

เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศเปน็ปญัหาระดับโลกท่ีมีความสำาคัญเพ่ิมขึ้น SGX จงึกำาหนด
ให้บรษัิทใน 5 กลุ่มอตุสาหกรรมเปดิเผยข้อมลูทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูิอากาศให้สอดคล้อง
กับข้อกำาหนดของ TCFD  ซึ่งนับเป็นส่วนหน่ึงของการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนขององค์กร  
การจดัการหัวข้อการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศไม่ได้เปน็เพียงการบรรเทาสภาพภมูิอากาศเท่าน้ัน 
แต่ต้องใชแ้นวทางท่ีครอบคลมุด้านสังคมและส่ิงแวดล้อมเพ่ือฝ่งัลงไปในกระบวนการท่ีเปน็สาระสำาคัญ
ในการกำากับดแูล กลยทุธ ์การบรหิารความเส่ียง รวมถึงตัวชีว้ดัและเปา้หมายของบรษัิท 

นักลงทนุมุง่เน้นความสำาคัญไปท่ีวธิกีารท่ีบรษัิทต่าง ๆ ดำาเนินการเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
เปน็ตัวกำาหนดแนวทางไปสู่เปา้หมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตามหลักทางวทิยาศาสตร ์ 
การคำานวณและการจดัการการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ (ประเภท 3) เชน่ นโยบาย และการ
ลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก อกีหัวข้อหน่ึงท่ีนักลงทนุให้ความสำาคัญคือความหลากหลาย เชน่  
การพิจารณาอตัราส่วนเพศและชาติพันธุใ์นคณะกรรมการบรษัิท นอกจากน้ันหัวข้อความหลากหลาย
ทางชวีภาพอาจมีความสำาคัญเพ่ิมขึ้นตามผลกระทบจากการดำาเนินธรุกิจได้ นอกจากน้ีนักลงทนุกำาลัง
มองหาแนวทางแบบองค์รวมในการรวบรวมข้อมลูของบรษัิทมากขึ้นด้วย  ทาง SGX ได้สังเกตเห็นการ
ใช ้AI ในการรวบรวมและวเิคราะห์ข้อมลูเพ่ิมมากขึ้น ดังน้ันบรษัิทต่าง ๆ จำาเปน็ต้องสังเกตอยา่งใกล้ชดิ
วา่ข้อมลูของพวกเขาได้ถกูเปดิเผยท่ีใด เพ่ือให้มั่นใจถึงความถกูต้องและครบถ้วนของข้อมลูดังกล่าว

ไทยเบฟได้ปรบักรอบการทำางานให้มีความหลากหลายและครอบคลมุหัวข้อท่ีกวา้งขึ้นต้ังแต่ด้านสังคม
ไปจนถึงด้านส่ิงแวดล้อม  จนถึงปจัจบุันไทยเบฟได้ครอบคลมุองค์ประกอบสำาคัญของความยัง่ยนื 
และมีแนวโน้มท่ีก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไทยเบฟได้ 
ดำาเนินการวดัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ (ประเภท 3) เรยีบรอ้ยแล้ว พรอ้มกับดำาเนินการ
ทวนสอบจากบุคคลท่ีสาม และปรบัการเปิดเผยข้อมูลสภาพภูมิอากาศให้สอดคล้องกับ TCFD  
นอกเหนือจากน้ีไทยเบฟควรติดต่อกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเพ่ือเพ่ิมการมีส่วนรว่มอยา่งเปน็ 
รปูธรรม ด้วยกรอบการทำางานท่ีมีความสอดคล้องกัน ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถพัฒนาต่อไปเพ่ือสรา้ง
ความมั่นใจได้วา่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะสามารถเข้าถึงข้อมลูของไทยเบฟได้สะดวกรวดเรว็ เชน่ ดัชนี
แสดงเน้ือหาและกรอบการทำางานท่ีเฉพาะเจาะจง และการเชือ่มโยงท่ีชดัเจนไปยงัแหล่งข้อมลูได้

คณุเฮอรร์ ีโช
หัวหน้าฝ่า่ยความยัง่ยนืและ 
การเงิน ของตลาดหลักทรพัย์
ประเทศสิงคโปร ์(SGX)

แบ่งปนัคณุค่า



คู่ค้า

ลกูค้า

ผู้บรโิภค

นักลงทนุ

ชมุชน

หน่วยงาน 
กำากับดแูล

องค์การนอก 
ภาครฐั

พนักงาน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของไทยเบฟ
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การมีส่วนรว่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไทยเบฟได้กำาหนดแนวทางการมีส่วนรว่มของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเน้นการส่งเสรมิการมี
ส่วนรว่มอยา่งสรา้งสรรค์ผ่านกิจกรรมและ 
ชอ่งทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย มีการสรา้ง
ชอ่งทางแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สำาหรบัผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มให้ 
สามารถส่ือสารการดำาเนินงานและขอ้เสนอแนะ 
ท่ีมีประโยชน์ในการกำาหนดกลยทุธแ์ผนงาน 
และแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนืทางธรุกิจ
ในอนาคต และเพ่ือปอ้งกันความเส่ียงหรอื 
ผลกระทบจากการดำาเนินธรุกิจ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นเรือ่งผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความกังวล รายงานท่ีเก่ียวข้อง

พนักงาน

• การรบัส่งข้อความ (SMS)
• แอปพลิเคชนั LINE: LINE @ “We are ThaiBev 

Group” 
• เฟซบุ๊กแฟนเพจ
• ไทยเบฟอนิทราเน็ต
• การประชมุประจำาป ี(การประชมุผู้บรหิารประจำาป ี 

การประชมุคณะกรรมการปฏิบัติแรงงาน การประชมุ
คณะกรรมการสวสัดิการพนักงาน การประชมุ 
คณะกรรมการอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  
การประชมุสหภาพแรงงาน และการประชมุตาม
หน้าท่ี)

• แบบสำารวจความผกูพันของพนักงานผ่าน HCBP 
และผู้จดัการสายงาน

• โรดโชวเ์พ่ือพบปะกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ
• กล่องข้อเสนอแนะ
• การสำารวจความพึงพอใจและความผกูพันของ

พนักงาน
• แอปพลิเคชนั BevLife
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี
•  โครงการ WOW Awards

• ความปลอดภัยในการทำางาน
• การจดัการทำางานท่ีมีความยดืหยุน่
• ผลประโยชน์ของพนักงาน
• องค์กรการกศุลและโครงการอืน่ ๆ  

ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อสังคม
• ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีพัฒนาขึ้นตามความ

ต้องการของผู้บรโิภค
• การพัฒนาทักษะของพนักงาน
• ข่าวเก่ียวกับบรษัิท
• กิจกรรมของบรษัิทและการมีส่วนรว่ม 

ของผู้บรหิาร
• ความสำาเรจ็และรางวลัท่ีได้รบัจากบรษัิท
• กิจกรรมภายใน
• อาสาสมัครรว่มกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ

• การส่งเสรมิโอกาสไรข้ีดจำากัด 
• การส่งเสรมิความผาสกุของพนักงาน
• การพัฒนาชมุชนและสังคม
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน

 

คู่ค้า

• การประชมุกับคู่ค้า
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี
• การรเิริม่การพัฒนาท่ียัง่ยนืในมิติต่างๆ กับคู่ค้า
• การประชมุพันธมิตรทางธรุกิจ
• โครงการมอบรางวลัคู่ค้า
• การฝ่ึกอบรมสำาหรบัคู่ค้า
• เครอืข่ายซพัพลายเชนของประเทศไทย

• วสัิยทัศน์ของการจดัการ 
และการดำาเนินธรุกิจ

• หลักปฏิบัติของคู่ค้า
• การรกัษามาตรฐานคณุภาพ การให้บรกิาร 

และความยัง่ยนืในการดำาเนินธรุกิจของคูค้่า
• ความรว่มมือระหวา่งบรษัิท คู่ค้า และคู่ค้า

ในการบรหิารความเส่ียงตลอด 
ห่วงโซอ่ปุทาน

• การพัฒนาศักยภาพทางธรุกิจของคู่ค้า
• การสรา้งการมีส่วนรว่มระหวา่งคู่ค้าและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอืน่ ๆ ในการจดัการ
บรรจภัุณฑ์เพ่ือลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อม

• การเปล่ียนแปลงการจดัซือ้จดัจา้งไปใช้
เปน็ระบบดิจทัิลแทน

• การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ 
• การจดัการด้านพลังงาน 
• การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา 
• การจดัการบรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจ

หมนุเวยีน 
• การจดัการของเสีย
• การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การปกปอ้งความหลากหลายทางชวีภาพ
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การสรา้งโอกาสไรข้ีดจำากัด
• การส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภัย

ของผู้บรโิภค  
• การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า 
• การรกัษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชอ่งทางการมีส่วนรว่ม ประเด็นเรือ่งผลประโยชน์ของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความกังวล รายงานท่ีเก่ียวข้อง

 

ลกูค้า

• ThaiBev EXPO
• การประชมุลกูค้าประจำาปี
• การประชมุเชงิปฏิบัติการการฝ่ึกอบรม 

และพัฒนาลกูค้า
• กิจกรรมพัฒนาธรุกิจ
• กิจกรรมทบทวนธรุกิจประจำาปี
• การเยีย่มชมโรงงานประจำาปขีองลกูค้า
• โครงการตัวแทน "รุน่ต่อไป"
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
• นโยบายทางธรุกิจท่ีชดัเจน
• ความโปรง่ใสในการดำาเนินธรุกิจ
• ความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค
• การมีส่วนรว่มในการวางแผนธรุกิจ
• การฝึ่กอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้
• การสรา้งความรว่มมือและเครอืข่าย 

เพ่ือสรา้งคณุค่าให้กับสังคม
• ความยดืหยุน่ในการค้าเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของตลาด

• การจดัการบรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

• การจดัการของเสีย
• การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภัย

ของผูบ้รโิภค  
• การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า 
• การกำากับดแูลองค์กรและ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ 
• การรกัษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์

 

ผู้บรโิภค

• กิจกรรมสาธารณะและกิจกรรมส่งเสรมิการขาย  
การตลาดผ่านชอ่งทางการขาย

• ชอ่งทางโซเชยีลมีเดีย เชน่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ  
เวบ็ไซต์ แอปพลิเคชนั LINE

• การสำารวจพฤติกรรมผู้บรโิภคและความคิดเห็น 
เก่ียวกับผลิตภัณฑ์

• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• คณุภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์

• ราคาสินค้าท่ีเปน็ธรรมและเหมาะสม
• การบรกิารและการนำาเสนอผลิตภัณฑ์

อยา่งมีความรบัผิดชอบ
• ความรบัผิดชอบในการจดัการส่ิงแวดล้อม
• ความโปรง่ใสในการดำาเนินธรุกิจ
• องค์กรการกศุลและโครงการท่ีเปน็

ประโยชน์ต่อสังคม

• การจดัการบรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

• การจดัการของเสีย
• การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การส่งเสรมิสขุภาพและ 

ความปลอดภัยของผูบ้รโิภค  
• การกำากับดแูลองค์กรและ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ 
• การรกัษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์

 

นักลงทนุ

• การประชมุผู้ถือหุ้นประจำาปี
• การประชมุข้อมลูเสมือนจรงิประจำาป ี
• การบรรยายสรปุนักวเิคราะห์รายครึง่ปี
• การประชมุทางโทรศัพท์กับนักลงทนุ
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• ผลประกอบการทางธรุกิจ
• ข้อมลูทางธรุกิจของไทยเบฟ
• เปา้หมายและวสัิยทัศน์ของบรษัิท

• การกำากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธรุกิจ 

• การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ 
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน

 

ชมุชน

• กิจกรรมความรว่มกับชมุชนรอบโรงงาน
• การสัมภาษณ์ตัวแทนชมุชน
• การลงพ้ืนท่ีภาคสนามและพบปะกับชมุชน 

เพ่ือติดตามความคืบหน้าในโครงการรว่ม
• การประชมุรายเดือนและรายไตรมาส 

กับตัวแทนชมุชน
• การสำารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• การสรา้งงานหรอืส่งเสรมิอาชพีในชมุชน
• การส่งเสรมิสขุภาพของประชาชนและ

ความเปน็อยูท่ี่ดีในชมุชน
• การพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ่ิน
• การพัฒนาทักษะด้านกีฬา ดนตร ีและศิลปะ
• การฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดล้อม การจดัการและฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
• การประเมินผลกระทบต่อชมุชน
• การส่งเสรมิส่ิงแวดล้อมและการดแูล 

ในชมุชน
• การส่งเสรมิการศึกษาในชมุชน
• การลดความเหล่ือมล้ำาในสังคม
• ความปลอดภัยในวดั โรงเรยีน และชมุชน
• สิทธมินษุยชน รวมถึงสิทธแิรงงาน 

และสิทธผิู้บรโิภค

• การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ 
• การจดัการด้านพลังงาน 
• การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา 
• บรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจหมนุเวยีน 
• การจดัการของเสีย
• การสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การปกปอ้งความหลากหลายทางชวีภาพ
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การดแูลและแบ่งปนั สรรสรา้งคณุค่าแก่

สังคม 
• การพัฒนาด้านการศึกษา 
• การพัฒนาด้านสาธารณสขุ 
• การพัฒนาด้านกีฬา 
• การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ
• การพัฒนาชมุชนและสังคม 
• เครอืข่ายประชารฐัรกัสามัคคี วสิาหกิจ

เพ่ือสังคม 
• การกำากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณใน

การดำาเนินธรุกิจ 
• การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน

 

หน่วยงานกำากับดแูล

• การรบัฟงัและให้ความเห็นเก่ียวกับการบังคับใช้
กฎหมายโดยหน่วยงานของรฐั

• การฝ่ึกอบรมในหลักสตูรต่าง ๆ ท่ีจดัโดยหน่วยงาน
ของรฐัหรอืผู้ได้รบัการเสนอชือ่ท่ีได้รบัการรบัรอง

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎหมายและนโยบาย 
ของหน่วยงานกำากับดแูล

• การสรา้งความสัมพันธผ่์านการดำาเนินงานรว่มกัน
• การมีส่วนรว่มอยา่งต่อเน่ืองในกิจกรรมและโครงการ

ของหน่วยงานภาครฐั
• รายงานผลการดำาเนินงานและผลประกอบการ 

ต่อหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้องตามท่ีกำาหนด
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี
• การสรา้งความสัมพันธกั์บองค์กรต่าง ๆ
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• การให้ความเห็นเก่ียวกับรา่งกฎหมายต่าง ๆ
• ความโปรง่ใสด้านภาษี
• สวสัดิการแรงงานและความปลอดภัย
• สิทธมินษุยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

ตามกฎหมาย
• การโฆษณาและการขายท่ีถกูกฎหมาย
• การจดัการด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม

อยา่งเหมาะสม
• เข้ารว่มประชมุหรอืชีแ้จงการดำาเนินงาน

ต่าง ๆ กับหน่วยงานกำากับดแูลอยา่ง 
ต่อเน่ือง

• การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ 
• การจดัการด้านพลังงาน 
• การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา 
• การจดัการบรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจ

หมนุเวยีน 
• การจดัการของเสีย
• การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การปกปอ้งความหลากหลายทางชวีภาพ
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การกำากับดแูลองค์กรและ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ 
• การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน

 

องค์การนอกภาครฐั

• การสรา้งความสัมพันธกั์บองค์กรต่าง ๆ
• การสำารวจความยัง่ยนืประจำาปี

• สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
• การดำาเนินธรุกิจตามกฎหมาย
• ความรบัผิดชอบต่อสังคม

• การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ 
• การจดัการด้านพลังงาน 
• การพิทักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา 
• บรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจหมนุเวยีน 
• การจดัการของเสีย
• การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร
• การปกปอ้งความหลากหลายทางชวีภาพ
• การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
• การส่งเสรมิสขุภาพและความปลอดภัย

ของผู้บรโิภค  
• การกำากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณ 

ในการดำาเนินธรุกิจ 
• การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน 
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กระบวนการประเมินสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนื

ไทยเบฟยงัคงทวนสอบสาระสำาคัญของประเด็นด้านความยัง่ยนือยา่งต่อเน่ืองผ่านการมส่ีวนรว่มของผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย และคำานึงถึง 
แนวโน้ม มาตรฐาน การเปล่ียนแปลง และผลกระทบระดับสากลด้านความยัง่ยนืในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม โดยทำาการประเมิน
สาระสำาคัญทกุสามป ีและทวนสอบการประเมินเปน็ประจำาทกุปผ่ีานกระบวนการต่อไปน้ี

1. การกำาหนดประเด็น

ไทยเบฟจดัสัมมนาเชงิปฏิบัติการโดยผู้บรหิารและผู้เชีย่วชาญ
จากหน่วยธรุกิจต่าง ๆ ในการคัดเลือกประเด็นด้านความยัง่ยนื
ท่ีมีความสอดคล้องกับการดำาเนินธรุกิจ โดยศึกษาแนวโน้มและ
ทิศทางการเปล่ียนแปลงของโลกในประเด็นความยัง่ยนืและ  
อกีท้ังมีการกำาหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้องกับองค์กร 
และประเด็นด้านความยัง่ยนืขององค์กร

2. การจดัลำาดับความสำาคัญของประเด็น

ไทยเบฟจดัลำาดับความสำาคัญประเด็นด้านความยัง่ยนืผ่าน  
2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1)  ให้ผู้บรหิารระดับสงูของไทยเบฟพิจารณาและประเมิน
ผลกระทบของประเด็นด้านความยัง่ยนืท่ีมีต่อองค์กร 
โดยพิจารณาผลกระทบใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเงิน  
ด้านการดำาเนินงาน และด้านชือ่เสียง

2)  การสัมภาษณ์เชงิลึกกับตัวแทนท้ังในและต่างประเทศ 
จากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 8 กลุ่ม เพ่ือทำาความเข้าใจถึง 
ความสำาคัญและผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น

กิจกรรมท้ังสองน้ีถกูนำาไปใชเ้พ่ือทำาความเข้าใจปญัหาด้าน 
ความยัง่ยนืท่ีองค์กรกำาลังเผชญิอยูไ่ด้ดียิง่ขึ้น  ประเด็นท่ี 
ไทยเบฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำาคัญมากถือเปน็ 
ประเด็นด้านความยัง่ยนื

3. การทวนสอบ

คณะทำางานด้านการพัฒนาความยัง่ยนื (SDWT) จะทวนสอบและ 
นำาเสนอประเด็นด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญต่อคณะกรรมการบรหิาร
เพ่ือขออนมุัติ

4. การกำาหนดขอบเขตการรายงาน

เพ่ือแก้ไขปญัหาด้านความยัง่ยนือยา่งมีประสิทธภิาพ ไทยเบฟ 
ได้กำาหนดขอบเขตการรายงานสาระสำาคัญท้ังหมด 17 ประเด็น 
โดยรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานต่าง ๆ และกลุ่มผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียท่ีเก่ียวข้อง

5. การพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง

ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะดำาเนินงานภายใต้แนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนื
ผ่านการทบทวนสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืขององค์กรเปน็ประจำา
ทกุป ีโดยนำามมุมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการสัมภาษณ์ 
เชงิลึก มาใชเ้ปน็แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับการดำาเนินงาน
ความยัง่ยนืขององค์กรให้เหมาะสมกับการดำาเนินธรุกิจ 
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สาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ

ไทยเบฟยงัคงทวนสอบสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืท้ัง 17 ประเด็นขององค์กรอยูเ่พ่ือตอบรบักระแสการเปล่ียนแปลงของโลก 
และความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การประเมินสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืส่ือให้เห็นวา่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความใส่ใจกับประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และบรกิาร 
ตลอดจนความปลอดภัยในการทำางานของพนักงาน การหยดุชะงักของห่วงโซอ่ปุทานยงัได้ส่งผลกระทบเพ่ิมเติมต่อประเด็น 
ด้านความยัง่ยนืท่ีสำาคัญ โดยมีสาระสำาคัญ ดังต่อไปน้ี
• สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
• การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื
• ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ

ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื

ไทยเบฟได้ระบุสาระสำาคัญและวิเคราะห์ความเส่ียง รวมถึงเป้าหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และแนวโน้มต่อการพัฒนาด้านความยั่งยืน ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ผลลัพธ์จากการประเมินความเส่ียงถูกนำามาใช้ 
เพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติการเพ่ือลดความเส่ียง และมอบหมายให้ผู้รบัผิดชอบดำาเนินการตามแผนการท่ีได้วางแผนเอาไว ้

เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม สังคม

ระดับผลกระทบที่มีผลต่อไทยเบฟ

ระ
ดับ

ผล
กร

ะท
บท

ี่มีต
่อผ

ู้มีส
่วน

ได
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สีย
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15
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13

99
12

16

ต�า สูง

1. ความปลอดภัยของข้อมลูและความเปน็ส่วนตัว
2. การกำากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณ 
 ในการดำาเนินธรุกิจ
3. การส่งเสรมินวตักรรม
4. การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานท่ียัง่ยนื
5. สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค
6. การบรหิารจดัการลกูค้าสัมพันธ์
7. ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ
8. การบรหิารจดัการพลังงาน
9. กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
10. การบรหิารจดัการของเสีย บรรจภัุณฑ์  
 และเศรษฐกิจหมนุเวยีน
11. การบรหิารจดัการน้ำาและอนรุกัษ์แหล่งน้ำา
12. การรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภคขององค์กร
13. การพัฒนาชมุชนและความรว่มมือ
14. การพัฒนาบคุลากร
15. การสรา้งแรงจงูใจและการรกัษาพนักงาน 
 ท่ีมีความสามารถ
16. การส่งเสรมิความผาสกุของพนักงาน
17. การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน
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ขอบเขตของผลกระทบ

UN SDGs
บทรายงาน ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื   

การจดัการ 
ด้านสภาพภมิูอากาศ

•  กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมูิอากาศ • • • • • •

การจดัการด้านพลังงาน • การจดัการด้านพลังงาน
• การส่งเสรมินวตักรรม • • • • • •

การพิทักษ์และฟ้ืนฟู
แหล่งน้ำา

• การบรหิารจดัการและอนรุกัษ์
แหล่งน้ำา

• การส่งเสรมินวตักรรม
• • • • • •

การจดัการบรรจภัุณฑ์
และเศรษฐกิจหมนุเวยีน

• การบรหิารจดัการของเสีย 
บรรจภัุณฑ์ และเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

•  การส่งเสรมินวตักรรม
• • • • • • • •

การบรหิารจดัการ 
ของเสีย

• การบรหิารจดัการของเสีย 
บรรจภัุณฑ์ และเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

•  การส่งเสรมินวตักรรม
• • • • • • • •

การลดความสญูเสีย 
และขยะอาหาร

• การบรหิารจดัการของเสีย 
บรรจภัุณฑ์ และเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน

•  การส่งเสรมินวตักรรม
• • • • • • • •

การปกปอ้งความ 
หลากหลายทางชวีภาพ

• การปกปอ้งความหลากหลาย
ทางชวีภาพ • • • • • •

การส่งเสรมิสิทธ ิ
มนษุยชน • การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน • • • • • • • • •

การส่งเสรมิความผาสกุ
ของพนักงาน

• การส่งเสรมิความผาสขุ
 ของพนักงาน • •

การสรา้งโอกาส 
ไรข้ีดจำากัด

• การสรา้งแรงจงูใจและการ
รกัษาพนักงานท่ีมีความ
สามารถ

•  การพัฒนาบคุคลากร
• •

การส่งเสรมิสขุภาพ 
และความปลอดภัย 
ของผู้บรโิภค

• สขุภาพและความปลอดภัย 
ของผู้บรโิภค

•  ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและ
คณุค่าทางโภชนาการ

•  การส่งเสรมินวตักรรม

• • • • • • •
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ขอบเขตของผลกระทบ

UN SDGs
บทรายงาน ประเด็นสำาคัญด้านความยัง่ยนื   
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การบรหิารจดัการ 
ความสัมพันธล์กูค้า

• การบรหิารจดัการลกูค้า
สัมพันธ์

•  การรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค 
ขององค์กร

• • • • • •

การดแูลและแบง่ปนั 
การสรา้งคณุค่าแก่สังคม

• การพัฒนาชมุชน 
และความรว่มมือ

• • •

การพัฒนาด้านการ
ศึกษา • • •

การพัฒนาด้าน
สาธารณสขุ • • •

การพัฒนาด้านกีฬา • • •
การอนรุกัษ์ศิลปะและ
วฒันธรรมของชาติ • • •

การพัฒนาชมุชน 
และสังคม • • •

เครอืข่ายประชารฐั 
รกัสามัคคี วสิาหกิจ 
เพ่ือสังคม

• • •

ความรว่มมือในระดับ
ภมูิภาค • • •

การกำากับดแูลองค์กร
และจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธรุกิจ

• การกำากับดแูลองค์กร 
และจรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธรุกิจ

• • • • • • • • •

การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน • การบรหิารจดัการห่วงโซ่
อปุทานอยา่งยัง่ยนื • • • • • •

การรกัษาความปลอดภัย
ด้านไซเบอร์

• ความปลอดภัยของข้อมลู 
และความเปน็ส่วนตัว • • • • •

การส่งเสรมินวตักรรม • การส่งเสรมินวตักรรม • •
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���งโซ�คณุค�าข�งไท�เบฟ
ปจัจยั

ทนุทางการเงิน
•  มลูค่าหลักทรพัย:์  

401 พันล้านบาท 
• หน้ีสิน: 258,400 

ล้านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้น: 

249,389 ล้านบาท 
 (ณ วนัท่ี 30 กันยายน  
 พ.ศ. 2565)

ทนุทางการผลิต
• สินทรพัยร์วม:  

507,789 ล้านบาท 
• ท่ีดิน อาคาร  

และอปุกรณ์:  
59,176 ล้านบาท

ทนุทางบคุลากร
•  พนักงานจำานวน:  

49,105 ราย  
• ชัว่โมงการฝกึอบรม

พนักงาน: เฉล่ีย  
(ต่อคน) 21.67 ชัว่โมง 

ทนุทางปญัญา
• ระบบการจดัการ 

ความรู ้
• การลงทนุด้านการวจิยั 

และพัฒนา:  
161 ล้านบาท

• มลูค่าตราสินค้า 

ทนุทางสังคม
• ความสัมพันธร์ะหวา่ง 

ไทยเบฟ กับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

• ความรว่มมือกับคู่ค้า
• มลูค่าการลงทนุ 

เพ่ือสังคม มากกวา่  
500 ล้านบาท

ทนุทางส่ิงแวดล้อม
• การใชท้รพัยากรน้ำา:  

13,945 ลิตร 
• การใชพ้ลังงาน:  

2,027,047  
กิโลวตัต์-ชัว่โมง

• วตัถดิุบและ 
บรรจภัุณฑ์  
1,062,007 ตัน

• รายได้รวม   

 279,943
 ล้านบาท

สรา้งสรรค์และแบ่งปนัคณุค่า 

• กำาไรก่อนหักภาษี 
 และค่าเส่ือม  

 53,928 ล้านบาท

•  อตัราการบาดเจบ็ 
จนถึงขั้นหยดุงาน 
(LTIFR)  

1.36 ต่อ 
หน่ึงล้านชัว่โมง

• อตัราการ  
 หมนุเวยีนพนักงาน  

 16.25% 

• อตัราการจา้งงาน 33%
* (รวมพนักงานไม่เต็มเวลา)
* ไม่รวมพนักงานไม่เต็มเวลา 12.4%

• สรา้งรายได้ให้กับครวัเรอืนท้องถ่ิน 

 1,813 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4 ปี

• กำาไรสุทธ ิ  

 34,505 
 ล้านบาท

• ไม่มีการ 
 รอ้งเรยีน 
 เรือ่งสิทธ ิ
 มนษุยชน

การผลิต

การจัดซื้อจัดหา การตลาดและ
การขาย

การกระจาย
สินค้า

การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

ห่วงโซ่คุณค่า
ของไทยเบฟ

    กลุ่มผลิตภัณฑ์ /หน่วยธุรกิจ   
    1. ธุรกจิสุรา   

       2. ธุรกิจเบียร์  
              3. ธุรกิจเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์  

          4. ธุรกิจอาหาร           
    5. หน่วยงานกลุ่มธุร

กิจ
ต่อ

เนื่
อง

    
    

    
    

6.
 ห

น่ว
ยง

าน
กลุ่

มบ
ริห

าร
ช่อ

งท
างการจำหน่าย  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                   1. ผู้บริโภค            2. ลูกค้า            3. พ
นักงาน           4. ชุมชน             5. คู่ค้า              6. นักลงทุน      
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การจดัซือ้จดัหา 

ในฐานะผู้นำาในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมของภมูิภาคอาเซยีน  
ไทยเบฟให้ความสำาคัญกับกระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีมี
ประสิทธภิาพ มีความโปรง่ใส และมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
เพ่ือรกัษาคณุภาพของสินค้าและบรกิารด้วย

• การพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายและ
เติบโตไปพรอ้มกับไทยเบฟอยา่งยัง่ยนื โดยกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า การบรหิารจดัการความเส่ียงด้านสินค้า
และบรกิาร ควบคู่ไปกับการตรวจสอบผลงานให้เปน็ไปตาม
มาตรฐานและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม   

• กระบวนการจดัซือ้จดัหาท่ีมีมาตรฐาน ซึ่งคำานึงถึงปจัจยั 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม เชน่ การบรหิารจดัการน้ำา  
อาชวีอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงการกำากับดแูลกิจการ 
เพ่ือให้มั่นใจวา่สินค้าและบรกิารส่งถึงมือผู้บรโิภคอยา่งมี
คณุภาพและปลอดภัย 

• คำานึงถึงผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมและด้านอืน่ ๆ ท่ีอาจ 
เกิดขึ้นจากกระบวนการหลังการบรโิภค

การผลิต

ไทยเบฟให้ความสำาคัญและใส่ใจในกระบวนการผลิตทกุขั้นตอน 
เพ่ือปกปอ้งทรพัยากรธรรมชาติและทำาให้การผลิตมีความ 
ทันสมัยเปน็ไปตามมาตรฐานสากลด้วย

• ควบคมุคณุภาพสินค้าให้ถกูต้องตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย
และมาตรฐานการจดัการต่าง ๆ ตามหลักสากล ซึ่งครอบคลมุ
ด้านส่ิงแวดล้อม ความปลอดภัย และผู้บรโิภค เชน่ มาตรฐาน 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, GMP, HACCP 
เครือ่งหมายรบัรองคณุภาพน้ำาด่ืม (National Sanitation 
Foundation: NSF) 

• ความปลอดภัยในการผลิตท่ีมกีารจดัการด้านสขุลักษณะท่ีดี 
โดยเลือกใชว้ตัถดิุบท่ีมีคณุภาพและปลอดภัย  

• การใชท้รพัยากรต่าง ๆ เชน่ ทรพัยากรน้ำาและพลังงานเพ่ือให้
เกิดคณุค่าและประโยชน์สงูสดุ โดยไมก่่อมลพิษต่อส่ิงแวดล้อม  
ส่ิงมชีวีติในธรรมชาติ (ความหลากหลายทางชวีภาพ) และสังคม  
การใชพ้ลังงานหมนุเวยีน การติดต้ังระบบบำาบัดน้ำาเสียแบบ 
ไรอ้ากาศ การติดต้ังหมอ้ไอน้ำาแบบไหลทางเดียว รวมถึงมกีาร
พัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยใีนด้านต่าง ๆ อยา่งต่อเน่ือง 

• การควบคมุระบบการเก็บข้อมลูท่ีคอยบันทึกปรมิาณของ
วตัถดิุบและผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกมาในกระบวนการผลิต  
เพ่ือทำาการประเมินผลกระทบได้อยา่งเหมาะสม อาทิ  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การสญูเสียอาหาร และขยะอาหาร

การกระจายสินค้า 

ไทยเบฟบรหิารการกระจายสินค้าและบรกิารท่ีมีประสิทธภิาพ 
เพ่ือรบัผิดชอบต่อสังคม และลดผลกระทบทางลบต่อสังคม  
ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะ

• รกัษาและส่งมอบผลิตภัณฑ์คณุภาพสงูสดุให้ลกูค้า  
ควบคู่ไปกับการให้บรกิารอยา่งมืออาชพี  

• ใชเ้ทคโนโลยท่ีีมีอยู ่รวมถึงนวตักรรมใหม่ ๆ เชน่ การใชร้ถบรรทกุ
ไฟฟา้ในการขนส่งและการกระจายสินค้าในรปูแบบท่ีส่งผลดีต่อ 
ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล เชน่ การควบคมุวนัิยในการ
ขับขี่อยา่งปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ การบรหิารการใช้
พลังงานเชือ้เพลิงอยา่งมีประสิทธภิาพ  

• รองรบัการให้บรกิารลกูค้าในกลุ่มธรุกิจอาหารในประเทศไทย  
ด้วยระบบการกระจายสินค้าแบบควบคมุอณุหภมูิ  

• ควบคมุด้านสขุภาพและความปลอดภัย เพ่ือจดัการกับ
สถานการณ์การแพรร่ะบาดได้อยา่งเหมาะสม 

การตลาดและการขาย 

ไทยเบฟดำาเนินการด้านการตลาดและโฆษณาผ่านการส่ือสาร 
ท่ีสะท้อนถึงคณุค่าและการดำาเนินธรุกิจอยา่งมีความรบัผิดชอบ  
ไทยเบฟยงัส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บรโิภคผ่านชอ่งทางการ 
จดัจำาหน่ายท่ีมีประสิทธภิาพด้วย

• การสรา้งความสัมพันธกั์บลกูค้าโดยส่งเสรมิและสนับสนนุ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตัวแทนจำาหน่ายโดยไทยเบฟได้จดั 
ฝึ่กอบรมหลักสตูร ADEPT (Agent Development Program  
with ThaiBev) หรอืหลักสตูรการพัฒนาตัวแทนจำาหน่าย  
และกิจกรรมส่งเสรมิการตลาดออนไลน์ในชอ่งทางการขาย  
(ซึ่งเปน็หน่ึงในกลยทุธก์ารเติบโตทางธรุกิจภายใต้วสัิยทัศน์ 
Vision 2020 และวสัิยทัศน์ PASSION 2025)

• การส่ือสารและประชาสัมพันธถึ์งความรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภค 
และสังคม เชน่ โครงการ “Serve Responsibly” การให้บรกิาร
อยา่งมีความรบัผิดชอบของผลิตภัณฑ์เครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ 
และกิจกรรมส่งเสรมิการขายเพ่ือสรา้งความสัมพันธกั์บผู้บรโิภค 
พรอ้มรบัฟงัความคิดเห็นจากผู้บรโิภคผ่านชอ่งทางติดต่อส่ือสาร
เพ่ือนำามาพัฒนาและตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้มาก
ท่ีสดุ

การบรหิารจดัการบรรจภัุณฑ์หลังการบรโิภค

การบรหิารจดัการบรรจภัุณฑ์เปน็ขัน้ตอนสำาคัญของห่วงโซค่ณุค่า
ของไทยเบฟ ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะ 

• นำาวสัดหุรอืบรรจภัุณฑ์ประเภทต่าง ๆ เชน่ กล่องกระดาษ  
ไส้กล่อง ขวดแก้ว กระปอ๋ง และลังพลาสติก ท่ียงัใชป้ระโยชน์ได้ 
กลับมาใชใ้นกระบวนการผลิตอกีครัง้  

• พัฒนาบรรจภัุณฑ์ท่ีทำาจากวสัดท่ีุสามารถใชซ้้ำาหรอืนำากลับมาใชใ้หม ่
เพ่ือลดปรมิาณขยะหลังการบรโิภค ให้สอดคล้องกับหลักการและ
ระบบเศรษฐกิจหมนุเวยีน (Circular Economy)

ไทยเบฟเชือ่มัน่วา่ การพัฒนาห่วงโซคณุค่าเปน็ยทุธศาสตรส์ำาคัญเพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพการทำางานด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและการ
กำากับดแูลกิจการ ดังน้ัน ไทยเบฟจงึใส่ใจในทกุขั้นตอนและทกุกระบวนการของห่วงโซค่ณุค่า เพ่ือสรา้งความเชือ่มั่นในกระบวนการจดัซือ้
จดัหาให้เปน็ไปตามแนวทางการพัฒนาความยัง่ยนื เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในกระบวนการผลิตและเพ่ือปรบัปรงุคณุภาพของระบบการ 
กระจายสินค้า การตลาด การขายและการจดัการบรรจภัุณฑ์ท่ีมีประสิทธภิาพโดยยดึหลักกลยทุธด้์านส่ิงแวดล้อม สังคมและการกำากับ
ดแูลกิจการ (ESG) อยา่งจรงิจงั
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ในฐานะบรษัิทเครือ่งด่ืมชัน้นำาในอาเซยีน ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะบรรลเุปา้หมาย 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG)  ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้
ชดัเจนในพันธกิจในการ “การสรา้งสรรค์และแบ่งปนัคณุค่าจากการเติบโต” 
(Creating and Sharing the Value of Growth) ซึ่งโอบรบั 
ธรรมาภิบาลและความรบัผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อมและสังคม และได้ผลักดัน 
ให้ไทยเบฟประสบความสำาเรจ็ ได้รบัรางวลัและเกียรติยศมากมายตลอดระยะ
เวลา 8 ป ี(พ.ศ. 2558-2565)

รางวลัการดำาเนินงาน 
ด้านความยัง่ยนื 

ด้านสังคม ป ี2565

รางวลัการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนื 
ด้านเศรษฐกิจ ป ี2565

รางวลัการดำาเนินงาน 
ด้านความยัง่ยนื 

ด้านส่ิงแวดล้อม ป ี2565

• บรษัิท เบียรไ์ทย (1991) จำากัด 
(มหาชน)
รางวลัชนะเลิศ  
รางวลัอตุสาหกรรม ประจำาป ี2565

• บรษัิท แก่นขวญั จำากัด 
รางวลัอตุสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
ดีเด่น รางวลัอตุสาหกรรม  
ประจำาป ี2565

• บรษัิท เสรมิสุข จำากัด (มหาชน) 
โรงงานชลบรุ ี 
รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท 
Kaizen Suggestion System, 
รางวลั Thailand Kaizen Awards 
25652

• บรษัิท เบียรไ์ทย (1991) จำากัด 
(มหาชน) และ บรษัิท เสรมิสุข 
จำากัด (มหาชน) โรงงาน
สุราษฎรธ์านี 
รางวลัเหรยีญทองแดง ประเภท 
Kaizen Suggestion System, 
รางวลั Thailand Kaizen Awards 
2565

• บรษัิท เบียรทิ์พย ์บรวิเวอรี ่ 
(1991) จำากัด
รางวลัเหรยีญทอง ประเภท 
Genba Kaizen, รางวลั Thailand 
Kaizen Awards 2565

• บรษัิท เบียรไ์ทย (1991) จำากัด 
(มหาชน)
รางวลัเหรยีญเงิน ประเภท Genba 
Kaizen, รางวลั Thailand Kaizen 
Awards 2565

• บรษัิท เสรมิสุข จำากัด (มหาชน)
ความเปน็เลิศด้านการผลิต  
รางวลั Thailand Quality  
Prize 2565

• ไทยเบฟ
รางวลั ASEAN Top Corporate Brands 2021,  
ASEAN and Thailand’s Top Corporate Brands 2021

• โออชิ ิ
“2022 Thailand’s Most Admired Brand”  
นิตยสาร BrandAge

• เมอรเิดียน (MERIDIAN)
การแขง่ขนั San Francisco World Spirits – เหรยีญทอง 
รางวลั World Brandy Awards – Style Winner (อาย ุ4-5 ป)ี

• พระยา เหล้ารมัสีทอง (Phraya Gold Rum)
รางวลั World Rum Awards – Style Winner   
(อาย ุ11 ปขีึน้ไป) การแข่งขนั San Francisco World Spirits –
เหรยีญทอง International Spirits Challenge –  
เหรยีญเงิน International Wine & Spirit Competition – 
เหรยีญเงิน & 91 คะแนน 

• คลูอฟวอดก้า (Kulov Vodka)
รางวลัวอดก้าโลก – ผู้ชนะประเทศไทยยอดเยีย่ม  
(วอดก้าบรสิทุธิแ์ละเปน็กลาง) การแข่งขัน  
San Francisco World Spirits – เหรยีญทอง 
การแข่งขันไวน์และสรุาระดับนานาชาติ – เหรยีญทองแดง 

• Old Pulteney อาย ุ15 ป ี
การแข่งขัน San Francisco World Spirits – ดับเบลิโกลด์

• บัลแบลรอ์าย ุ12 ป ี(Balblair 12 years old)
การแข่งขันไวน์และสรุาระดับนานาชาติ –  
เหรยีญทองดีเด่น & 98 คะแนน การแข่งขัน  
San Francisco World Spirits – เหรยีญทอง

• เบียรช์า้ง เอสเปรสโซ ลาเกอร์
Monde Selection – รางวลัเหรยีญทอง
รางวลัเบียรโ์ลก – ผู้ชนะประเทศไทย  
(รสชอ็กโกแลต & สไตล์กาแฟ)

• เบียรช์า้ง (Chang Cold Brew)
Monde Selection – รางวลัเหรยีญเงิน 
รางวลัเบียรโ์ลก – ผู้ชนะเหรยีญเงิน  
(สไตล์เบียรน์านาชาติ) 

• บีไอเอ 333 (BIA 333)
Monde Selection – รางวลัเหรยีญเงิน 
รางวลัเบียรโ์ลก – ผู้ชนะในเวยีดนาม  
(สไตล์ Pilsener คลาสสิก)

• ไทยเบฟ 
สดุยอดบรษัิทท่ีน่าทำางานท่ีสดุ 
ในเอเชยีป ี2565  
(ฉบับประเทศไทย) HR Asia 
สดุยอดบรษัิทท่ีน่าทำางาน
ท่ีสดุในเอเชยี 2565

• ไทยเบฟ
รางวลัเหรยีญทองด้าน
ความเปน็เลิศในการรบัมือ
กับ COVID-19 และความ
เปน็เลิศด้านการเรยีนรูแ้ละ
การพัฒนา HR Excellence 
Awards 2022 Thailand

• ไทยเบฟ
รางวลัเหรยีญเงิน สาขา
ความเปน็เลิศด้านนวตักรรม
ทรพัยากรบคุคล HR 
Excellence Awards 2022 
Thailand

• บรษัิท ธนภักดี จำากัด และ 
บรษัิท นทีชยั จำากัด
รางวลั CSR-DIW สำาหรบั 
ผู้เริม่ต้นป ี2565 
รางวลัโรงงานอตุสาหกรรม 
ท่ีมีความรบัผิดชอบต่อสังคม
อยา่งยัง่ยนื CSR-DIW 2022 

• บรษัิท เสรมิสุข จำากัด 
(มหาชน)
ความรบัผิดชอบต่อสังคม
กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
CSR – DIW Continuous 
Award 2022

รางวลัและเกียรติยศ
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ไทยเบฟได้รบัการยอมรบัให้เปน็สมาชกิ DJSI World จาก S&P Global เปน็เวลา 6 ปติีดต่อกัน และเปน็สมาชกิตลาดเกิดใหม ่7 ปติีดต่อกัน  
(ณ เดือนธนัวาคม 2565) ไทยเบฟยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะเปน็ "ผู้นำาธรุกิจเครือ่งด่ืมท่ีมั่นคงและยัง่ยนื" ของอาเซยีน จากคะแนน ESG ของ S&P 
Global ตามการประเมินความยัง่ยนืขององค์กร CSA ท่ีเผยแพรใ่นเดือนกันยายน 2565 ไทยเบฟได้รบัคะแนนเต็ม 100 ใน 13 หลักเกณฑ์
จากท้ังหมด 29 เกณฑ์ด้านส่ิงแวดล้อม (สำาหรบั 5 หมวดหมู่ย่อย) สังคม (สำาหรบั 4 หมวดหมู่ย่อย) และส่วนการกำากับดูแล (สำาหรบั  
4 หมวดหมู่ยอ่ย)

การดำาเนินการของไทยเบฟอยูใ่นระดับคะแนนสงูสดุในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมใน 16 ด้าน ประกอบด้วย การรายงานด้านส่ิงแวดล้อม 
นโยบายและระบบการจดัการส่ิงแวดล้อม ส่ิงมชีวีติดัดแปลงพันธกุรรม บรรจภัุณฑ์ ความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับน้ำา การรายงานทางสังคม  
การพัฒนาทนุมนษุย ์การเปน็องค์กรท่ีดีและการตอบแทนกลับสู่สังคม สขุภาพและโภชนาการ การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า 
การทำาการตลาดอย่างยั่งยืนและการรับรู้ตราสินค้า การจัดการประเด็นสาระสำาคัญ จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ อิทธิพล 
ทางนโยบาย การจดัการห่วงโซอ่ปุทาน ความปลอดภัยของข้อมลูทางไซเบอร ์และความพรอ้มใชง้านของระบบและนวตักรรม

ปี 2565 เป็นปีแรกของการตอบแบบประเมิน CDP ไทยเบฟได้ให้ความสำาคัญขยายการรายงาน ESG ให้ครอบคลุมกรอบการรายงาน 
การบรหิารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศของ CDP ซึง่เปน็หน่ึงในกรอบการเปดิเผยขอ้มลูและการจดัอนัดับด้านการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูิอากาศท่ีได้รบัการยอมรบัมากท่ีสดุท่ัวโลก ไทยเบฟได้รบัการประเมินและได้คะแนน CDP A- (A ใน 4 หมวด และ A- ใน 3 หมวด 
จากท้ังหมด 11 หมวด) โดยคะแนนน้ีจะช่วยให้ไทยเบฟสามารถระบุได้วา่ควรพัฒนาปรบัปรุงกระบวนการทำางานประเด็นการรบัมือกับ 
การเปล่ียนแปลงทางสภาพอากาศในรปูแบบใด ส่ิงน้ีทำาให้ไทยเบฟก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานโลกของการดแูลส่ิงแวดล้อมยงัคงมุ่งมั่น
อยา่งเต็มท่ีในการปรบัปรงุธรรมาภิบาลด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศอยา่งต่อเน่ือง

สมาชิกดัชนี
กลุ่มตลาดเกิดใหม่ 

ปี
ติดต่อกัน

สมาชิก
กลุ่มดัชนีโลก 

ปี
ติดต่อกัน

*ประกาศอยา่งเปน็ทางการ วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2565

ได้รับคะแนนประเมิน
สูงสุดในอุตสาหกรรม
เครื�องดื�ม

ป�
ติดต่อกัน

A-
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ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่การปกปอ้งคุ้้�มคุ้รองทรพัยากรธรรมชาติ 
และคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพเปน็ัหัว่ใจสำำาคัุ้ญของการพัฒนัาคุ้ว่ามยั�งยนืั 
ไทยเบฟจงึม้่งมั�นัดีำาเนิันัธร้กิจตามหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัและสำร�างสำรรค์ุ้
นัว่ตักรรมอยา่งต่อเนืั�อง เพื�อประยก้ต์ใช�ในัการจดัีการพลังงานันัำา  
ตลอดีจนัว่สัำดีบ้รรจภั้ณฑ์์และของเสีำย เพื�อลดีผลกระทบต่อระบบนิัเว่ศ 
และสิำ�งแว่ดีล�อม ไทยเบฟยงัคุ้งเดิีนัหนั�าพัฒนัาเทคุ้โนัโลยใีหม่ สำร�างคุ้ว่าม 
เปน็ัเลิศทางการปฏิิบัติงานั และรว่่มมือกับพันัธมิตรทางธร้กิจตลอดีทั�ง 
ห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า พร�อมทั�งแสำว่งหาแนัว่ทางเพื�อส่ำงเสำรมิการดีแูลสิำ�งแว่ดีล�อม
และบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยงจากการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมิูอากาศอยา่งต่อเนืั�อง

ใส่ใจดแูลส่ิงแวดล้อม

การจดัีการดีแูลผลกระทบดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม 39

การจดัีการดี�านัสำภาพภมูิอากาศ 40

การจดัีการดี�านัพลังงานั 50

การพิทักษ์และฟื� นัฟูแหล่งนัำา 54

การจดัีการบรรจภั้ณฑ์์และเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั 60

การบรหิารจดัีการของเสีำย 66

การลดีคุ้ว่ามสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหาร  70

การปกปอ้งคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 74
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การจดัการดแูลผลกระทบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีนัโยบายและแนัว่ปฏิิบติัตลอดีทั�งห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า โดียมี  
เปา้หมายเพื�อลดีผลกระทบต่อสิำ�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้นัร้น่ัปจัจบั้นัและอนัาคุ้ต 
นัโยบายเหล่านีั�ถูกูนัำาไปปฏิิบัติโดียพนัักงานัทก้คุ้นัและเปน็ัไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข�อบังคัุ้บ และมาตรฐานัทั�งภายในัและระหว่า่งประเทศ รว่มถึูง 
ISO 14001 และ ISO 50001

ยิ�งไปกว่า่นัั�นั ไทยเบฟยงัให�การสำนัับสำนัน้ัรฐับาลไทยในัการเข�ารว่่มคุ้ว่าม
ตกลงปารสีำ ซ่ึ�งทางบรษัิทม้่งมั�นัที�จะเปน็ัผู�นัำาอต้สำาหกรรมในัประเทศไทย 
ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก เพื�อสำนัับสำนัน้ัการต่อสำู�กับการ
เปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศของโลก



การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ
การเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศส่ำงผลกระทบในัหลายมิติ ไม่เพียงแต่ 
ส่ำงผลต่อสำภาพแว่ดีล�อมเท่านัั�นั แต่ยงัรว่มถึูงสำภาพเศรษฐกิจและชม้ชนัดี�ว่ย 
ไทยเบฟจงึเรง่ดีำาเนิันัการจดัีการกับว่กิฤตสำภาพภมิูอากาศ คุ้ว่บคุู้่ไปกับ 
การมีส่ำว่นัรว่่มในัคุ้ว่ามพยายามจำากัดีการเพิ�มขึ�นัของอณ้หภมิูโลก 
ให�ตำากว่า่ 1.5 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ ซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของข�อตกลงปารสีำ และเพื�อให�
บรษัิทสำามารถูรบัมือกับผลกระทบดี�านัสำภาพอากาศที�อาจเกิดีขึ�นั ไทยเบฟ
ตระหนัักถึูงคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญของการจดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับการ
เปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ ตลอดีจนัแสำว่งหาโอกาสำจากการเปลี�ยนัแปลง
สำภาพภมูอิากาศ เพื�อให�การดีำาเนิันังานัดี�านัอาหารและเคุ้รื�องดืี�มมคีุ้ว่ามยั�งยนืั 
ในัระยะยาว่ ไทยเบฟมีส่ำว่นัรว่่มกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยทั�งทางตรงและทางอ�อม
ตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า เพื�อให�สำอดีคุ้ล�องกับข�อตกลงปารสีำและแนัว่ปฏิิบติัสำากล



กลยท้ธด์ี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืัของไทยเบฟมีเปา้หมายดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม 
สัำงคุ้ม และธรรมาภิบาล (ESG) ที�กำาหนัดีไว่�อยา่งชดัีเจนั เพื�อให�
บรรลเ้ปา้หมายการปล่อยคุ้ารบ์อนัสำท้ธเิปน็ัศนูัยภ์ายในัป ี2583 

กลยท้ธนี์ั�จะชว่่ยให�ไทยเบฟสำามารถูขับเคุ้ลื�อนัไปสำู่การพัฒนัา
ที�ยั�งยนืัและมีคุ้ว่ามยดืีหย้น่ัในัธร้กิจ เพื�อปกปอ้งสิำ�งแว่ดีล�อม 
สำนัับสำนัน้ัชม้ชนัท�องถิู�นัและยกระดัีบธรรมาภิบาล ไทยเบฟกำาหนัดี
เปา้หมายเชงิปรมิาณในักลยท้ธ ์“ส่ำงเสำรมิการเติบโตอยา่งยั�งยนืั” 
(Enabling Sustainable Growth) เพื�อให�บรรลคุ้้ว่ามยั�งยนืั 
และการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกสำท้ธเิปน็ัศนูัย์

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญกับคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัการเปลี�ยนัแปลง 
สำภาพภมิูอากาศ โดียถืูอเปน็ักลยท้ธใ์นัการดีำาเนิันังานัเพื�อ
ปรบัปรง้และเพิ�มคุ้ว่ามสำามารถูในัการรบัมือกับการเปลี�ยนัแปลง
สำภาพภมิูอากาศ ไปพร�อม ๆ กับการสำร�างมลูคุ่้าให�กับธร้กิจ 
และชม้ชนั บรษัิทใช�กลยท้ธนี์ั�ในัการเปดิีเผยคุ้ว่ามเสีำ�ยงทางการเงินั
ที�เกี�ยว่ข�องกับการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูอิากาศตามคุ้ำาแนัะนัำาของ 
Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD)

เพื�อให�มั�นัใจว่า่ในัคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อคุ้ว่ามยั�งยนืัและการดีำาเนิันั
การที�เกี�ยว่ข�องกับการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ ไทยเบฟ
ไดี�เอาตัว่ชี�ว่ดัีประสิำทธภิาพ (KPI) ที�เกี�ยว่ข�องกับ ESG และการ
เปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ และแรงจงูใจทางดี�านัการเงินั  
ให�เปน็ัหนึั�งในัเปา้หมายของพนัักงานั ตัว่อยา่งเชน่ั

• เปา้หมายบรษัิท
 - ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกในัขอบเขตที� 1 และ 2 ลง   

 ร�อยละ 50 ภายในัป ี2573 (เทียบกับป ี2562)
 -  ใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั ร�อยละ 50 ภายในัป ี2573

• ผู�จดัีการหน่ัว่ยธร้กิจมีเปา้หมายในัการลดีการใช�นัำา 
ต่อผลิตภัณฑ์์ลงให�มากกว่า่ ร�อยละ 5 ภายในัป ี2568  
(เทียบกับปฐีานั 2562)

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั 50% 
ภายในัป ี2573

การปล่อยคุ้ารบ์อนัสำท้ธเิปน็ศนูย์
สำำาหรบัขอบเขตที� 1 และ 2 ภายในัป ี2583

ดี�ว่ยปณิธานัที�จะบรรลเ้ป้าหมาย Net Zero ภายในัปี 2583 ในัขอบเขตที� 1 และ 2 ไทยเบฟเข�าใกล�การเป็นัธ้รกิจคุ้ารบ์อนัตำาอกีก�าว่หนึั�ง 
บนัเสำ�นัทางสำู่การเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ ในัปี 2565 ไทยเบฟสำามารถูปรบัปรง้การประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัการเปลี�ยนัแปลงและ
คุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพดี�านัสำภาพภมูิอากาศ รว่มถึูงการเปิดีเผยข�อมูลที�สำอดีคุ้ล�องกับ TCFD และม้่งมั�นัที�จะดีำาเนิันัการตามกลย้ทธ ์
ในัการลดีคุ้ารบ์อนัอยา่งต่อเนืั�อง

1. ธรรมาภิบาล

คุ้ณะกรรมการบรษัิทของไทยเบฟติดีตามผลการปฏิิบัติงานัดี�านัการบรหิารจดัีการ ชี�นัำากลย้ทธ์องค์ุ้กร และบูรณาการมาตรฐานั 
ดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อมและสัำงคุ้มเพื�อผลประโยชน์ัของผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย โดียจดัีตั�งคุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืัและคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC) 
ซ่ึ�งประกอบดี�ว่ยกรรมการอสิำระ กรรมการบรหิาร และผู�บรหิารระดัีบสำงู เพื�อว่างแผนักลยท้ธก์ารพัฒนัาที�ยั�งยนืั และบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง
ของกล้่มไทยเบฟ ซ่ึ�งต�องรายงานัตรงต่อคุ้ณะกรรมการบรษัิท 

แนวทางการบรหิารจดัการ

โครงการเด่นป ี2565
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ความรบัผิดชอบในการกำากับดแูลสภาพภมูิอากาศ

บทบาท หน้าท่ี ความถ่ีในการประชมุ 
คณะกรรมการบรษัิท (BoD) •  กำากับดีแูลคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของผลการดีำาเนิันังานั 

และการดีำาเนิันังานัดี�านัคุ้ว่ามเสีำ�ยงของไทยเบฟ 
•  ติดีตามและอนัม้ัติกลยท้ธ ์และเปา้หมายดี�านัสำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟเมื�อไดี�รบัรายงานัจาก SRMC 

รายไตรมาสำ

คณะกรรมการ 
บรหิารความยัง่ยนื 
และความเส่ียง (SRMC)

• ดีแูล ติดีตาม และจดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ รว่มถึูงพัฒนัานัโยบายที�เกี�ยว่ข�อง 
กับการจดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพภมูิอากาศ การปรบัตัว่เชงิกลยท้ธ ์และปรบัปรง้คุ้ว่ามคืุ้บหนั�า 
ให�เปน็ัไปตามเปา้หมายที�ว่างไว่�เพื�อแก�ไขปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ

• ตรว่จสำอบการปฏิิบัติงานัที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศในัแต่ละกล้่มผลิตภัณฑ์์/หน่ัว่ยธร้กิจ รว่มถึูง 
การทบทว่นัและปรบัปรง้กฎระเบียบ/กรอบการทำางานัที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ การว่เิคุ้ราะห์ 
สำถูานัการณ์ และการประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยง 

• รายงานัคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพภมูิอากาศ (ซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของคุ้ว่ามเสีำ�ยงขององค์ุ้กร) และแนัว่ทาง 
การจดัีการต่อคุ้ณะกรรมการทก้ไตรมาสำหรอืเฉพาะกิจ (เชน่ั รว่มสำภาพภมูิอากาศไว่�ในัว่าระการประชม้ 
คุ้ณะกรรมการ)

รายไตรมาสำ

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่ 
(CEO)

• ดีแูลการดีำาเนิันักลยท้ธด์ี�านัสำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟ และติดีตามคุ้ว่ามคืุ้บหนั�าให�เปน็ัไปตาม 
เปา้หมายที�ว่างไว่� รว่มถึูงโคุ้รงการที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ

• อนัม้ัติและเสำนัอโคุ้รงการที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศภายใต�สำามเสำาหลักของยท้ธศาสำตร ์
ดี�านัสำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟต่อคุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืัและคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC)  
เพื�อขออนัม้ัติจากกรรมการบรหิาร

• มอบหมายคุ้ว่ามรบัผิดีชอบเพื�อดีำาเนิันัการตามกลยท้ธด์ี�านัสำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟ

รายเดืีอนั

กลุ่มงานความยัง่ยนื 
และกลยทุธ์

คณะทำางานการพัฒนาด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Working Team: SDWT)
• พัฒนัา/ดีำาเนิันัโคุ้รงการที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศภายใต�สำามเสำาหลักของกลยท้ธด์ี�านั 

สำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟ ซ่ึ�งคุ้รอบคุ้ลม้การสำร�างขีดีคุ้ว่ามสำามารถู โคุ้รงการการมีส่ำว่นัรว่่ม 
ของผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย และการรเิริ�มคุ้ว่ามรว่่มมือ

• ประสำานังานักับผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยทั�งภายในัและภายนัอกองค์ุ้กรเพื�อดีำาเนิันัการตามกลยท้ธด์ี�านั 
สำภาพภมูิอากาศและการจดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพภมูิอากาศ

• รว่บรว่มข�อมลูที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศจากกล้่มธร้กิจ/กล้่มงานั และว่เิคุ้ราะห์ข�อมลูที�เกี�ยว่ข�องกับ 
สำภาพภมูิอากาศ เพื�อตรว่จสำอบประสิำทธภิาพ และจดัีทำารายงานัเปน็ัระยะ (รายไตรมาสำ/รายป)ี  
ต่อคุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืัและคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC) และคุ้ณะกรรมการบรษัิท

รายไตรมาสำ

คณะทำางานบรหิารความเส่ียงขององค์กร Corporate Risk Management Working Team (CRMWT)
• ระบคุ้้ว่ามเสีำ�ยงจากการมส่ีำว่นัรว่่มของผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย (ภายในัและภายนัอกองค์ุ้กร) และดีำาเนิันัการ

จดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยง
• ประสำานักับผู�ประสำานังานัดี�านัคุ้ว่ามเสีำ�ยงกล้ม่ธร้กิจเพื�อติดีตามคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมิูอากาศ

โดียเฉพาะ และรายงานัต่อผู�บรหิารระดัีบสำงูระดัีบกล้่มธร้กิจ/กล้่มงานั และ SRMC ตามคุ้ว่ามเหมาะสำม

ทก้สำองเดืีอนั

คณะกรรมการลงทนุ • รว่มคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศให�เปน็ัปจัจยัหนึั�งในัการว่เิคุ้ราะห์รายจา่ยที�สำำาคัุ้ญ  
การเข�าซ่ื�อกิจการและการขายกิจการ

• พิจารณาผลกระทบทางการเงนิัจากคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพภมูิอากาศและโอกาสำในัการลงทน้ั

รายไตรมาสำ

โครงสรา้งการพัฒนาความยัง่ยนืของไทยเบฟ

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำานัก 
ตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานความยัง่ยนื 
และกลยทุธ์

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนื
และความเส่ียง (SRMC)

คณะกรรมการจดัหาวตัถดิุบหลัก

คณะกรรมการลงทนุ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์

กรรมการผู้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

คณะทำางานการบรหิาร
ความเส่ียงขององค์กร

คณะทำางานการพัฒนา
ด้านความยัง่ยนื (SDWT)

การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ42
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ไทยเบฟพัฒนัากลยท้ธด์ี�านัสำภาพภมูิอากาศและดีำาเนิันัโคุ้รงการตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้าเพื�อลดีคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นั ในัขณะเดีียว่กันั 
ก็สำร�างโอกาสำจากผลกระทบและการเปลี�ยนัแปลงทางกายภาพไปพร�อมกันั ซ่ึ�งไดี�แก่ โคุ้รงการสำร�างคุ้ว่ามมีส่ำว่นัรว่่มของคุู้่คุ้�า โคุ้รงการ
พัฒนัาผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำา โคุ้รงการปลกูปา่และฟื� นัฟูปา่ชายเลนั และโคุ้รงการรเิริ�มการทำาเกษตรอนิัทรยี ์ไทยเบฟใช�กลยท้ธ ์
ดี�านัสำภาพภมูิอากาศนีั�เพื�อว่างแผนัทางการเงินัและการสำร�างแบบจำาลอง 

การวเิคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงและโอกาสด้านสภาพภมูอิากาศ

ไทยเบฟว่เิคุ้ราะห์สำถูานัการณ์เชิงลึกทางกายภาพ รว่มถึูงคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำในัช่ว่งเปลี�ยนัผ่านั โดียใช�สำถูานัการณ์จำาลองการปล่อย
ก๊าซ่เรอืนักระจก (RCP) จากคุ้ณะกรรมการระหว่า่งรฐับาลว่า่ดี�ว่ยการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ (IPCC) โดียพิจารณาถึูงภัยธรรมชาติ
ต่อไปนีั� อท้กภัยในัแมน่ัำา พาย ้คุ้ว่ามเคุ้รยีดีจากนัำา การหนัน้ัของนัำาทะเล และอณ้หภมูทีิ�เพิ�มขึ�นั การประเมนิัคุ้ว่ามเสีำ�ยงจากการเปลี�ยนัแปลง
ไดี�ดีำาเนิันัการตามสำถูานัการณ์นัโยบาย (STEPS) ของสำำานัักงานัพลังงานัระหว่า่งประเทศ (IEA) และสำถูานัการณ์การพัฒนัาที�ยั�งยนืั (SDS)

ผู�บรหิารระดัีบสำงูจากแต่ละกล้่มธร้กิจ/กล้่มงานั รว่่มกับคุ้ณะกรรมการและคุ้ณะทำางานัอื�นั ๆ สำนัับสำนัน้ัคุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืั
และคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC) ดี�ว่ยการบรูณาการคุ้ว่ามยั�งยนืั ประเด็ีนัที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมิูอากาศ รว่มทั�งนัโยบายและแนัว่ทางการดีำาเนิันังานั
ดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งคุ้รอบคุ้ลม้เรื�องการว่างกลยท้ธ ์การจดัีทำางบประมาณ การดีำาเนิันัการ และการดีำาเนิันังานัประจำาว่นัั นัอกจากนีั�  
ผู�บรหิารระดัีบสำูงของกล้่มธ้รกิจ/กล้่มงานั ที�เกี�ยว่ข�องมีหนั�าที�รบัผิดีชอบในัการรายงานัคุ้ว่ามยั�งยืนัและผลการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง 
ต่อคุ้ณะกรรมการดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืัและการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC) อยา่งนั�อยทก้ไตรมาสำ 

ไทยเบฟดีำาเนิันัการว่เิคุ้ราะห์สำถูานัการณ์ที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ คุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพและการเปลี�ยนัแปลง รว่มทั�งว่เิคุ้ราะห์
โอกาสำและสำร�างคุ้ว่ามตระหนัักในัการรายงานัผลการว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ ซ่ึ�งเปน็ัไปตามกรอบการดีแูลเสำถีูยรภาพทางการเงินั
ในัการเปดิีเผยข�อมลูทางการเงินัที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ (Task Force on Climate-related Financial Disclosures: TCFD) 
โดียจดัีให�มีการฝึกอบรมทั�ว่ทั�งองค์ุ้กร และไทยเบฟไดี�รว่ม ESG  ตัว่ชี�ว่ดัีผลการดีำาเนิันังานั ที�เกี�ยว่ข�องกับการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมิูอากาศ 
(KPIs) และแรงจงูใจทางการเงินั ให�เปน็ัเปา้หมายของพนัักงานัเพื�อแสำดีงคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อการดีำาเนิันัการที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพอากาศ

2. กลยทุธ์

ไทยเบฟบรูณาการคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำจากการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ ซ่ึ�งนัำาไปสำู่กลยท้ธแ์ละการดีำาเนิันังานัเพื�อขับเคุ้ลื�อนัให�เกิดี
การปรบัปรง้และเพิ�มคุ้ว่ามสำามารถูในัการจดัีการกับการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศอยา่งต่อเนืั�อง ในัขณะเดีียว่กันัก็เพิ�มมลูคุ่้าให�กับ
ธร้กิจและชม้ชนั

วสัิยทัศน์: 
ยกระดัีบการรบัมือกับสำภาพภมิูอากาศของ
ไทยเบฟและสำนัับสำนัน้ัเศรษฐกิจคุ้ารบ์อนัตำา 
ให�สำอดีคุ้ล�องกับทิศทางการจำากัดีการเพิ�ม 
ของอณ้หภมูิไว่�ที� 1.5–2 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ

เป้า้หมาย: 
เพื�อปรบัตัว่และบรรเทาการเปลี�ยนัแปลง 
สำภาพภมิูอากาศ พร�อมทั�งสำร�างมลูคุ่้าให�กับ
ธร้กิจของไทยเบฟและชม้ชนั

การปรบัตัว
ปรบัปรงุไทยเบฟ 

คุ้ว่ามยดืีหย้น่ัต่อคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพอากาศ 
ทางกายภาพคุ้ว่ามยดืีหย้น่ัและคุ้ว่ามสำามารถูในัการปรบัตัว่ 

ต่ออนััตรายจากสำภาพอากาศและภัยธรรมชาติ

ประสิำทธภิาพนัำาและการเติมนัำา

คุ้ว่ามยดืีหย้น่ัต่อสำภาพภมูิอากาศของห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั

ชมุชน
สำนัับสำนัน้ัการดีำาเนิันัการดี�านั 
สำภาพอากาศและการพัฒนัา 
คุ้ว่ามเปน็ัอยูใ่นัชม้ชนัที�เชื�อมโยง 
กับการดีำาเนิันังานัของไทยเบฟ

โคุ้รงการลดีก๊าซ่เรอืนักระจกของ 
ชม้ชนัที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพอากาศ

ปรบัปรง้คุ้ว่ามเปน็ัอยูข่องชม้ชนั 
และคุ้ว่ามยั�งยนืัผ่านัโคุ้รงการดี�านัสำภาพอากาศ

ความเส่ียงจาก 
การเปล่ียนแปลง /  

การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ปรบัปรง้คุ้ว่ามยดืีหย้น่ัของไทยเบฟต่อการ

เปลี�ยนัแปลงคุ้ว่ามเสีำ�ยงและการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก
เปา้หมายการลดีก๊าซ่เรอืนักระจก

การดีแูลผลิตภัณฑ์์และเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั
โซ่ลชูนััคุ้ารบ์อนัตำา

การสำร�างขดีีคุ้ว่ามสำามารถูของผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย

ขับเคล่ือนการสรา้ง
มลูค่าของไทยเบฟ 

ผ่านการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศและ 

การลดการปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก

มิติท่ี 1

มิติท่ี 2มิติท่ี 3

  3 มิติของยทุธศาสตรก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศของไทยเบฟ

43บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



วตัถปุระสงค์ •  เพื�อว่เิคุ้ราะห์ว่า่คุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพ (ทั�งแบบเฉียบพลันัและเรื�อรงั) จะมีผลกระทบต่อธร้กิจของไทยเบฟในัอนัาคุ้ตหรอืไม่  
และจำาเปน็ัต�องมีมาตรการบรรเทาผลกระทบ/แผนัการปรบัตัว่รบัมือกับคุ้ว่ามเสีำ�ยงนัั�นัอยา่งไร

สถานการณ์ • สำถูานัการณ์ RCP 2.6/SSP1-2.6: การปล่อยมลพิษตำา เสำ�นัทางที�จะจำากัดีการเพิ�มขึ�นัของอณ้หภมูิของโลกให�ตำากว่า่ 2 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ
• สำถูานัการณ์ RCP 4.5: การปล่อยมลพิษระดัีบกลาง สำถูานัการณ์ที�ส่ำงผลให�อณ้หภมูิโลกสำงูขึ�นั 2.5–3 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ 
• สำถูานัการณ์ RCP 8.5: การปล่อยมลพิษสำงู เสำ�นัทางที�แสำดีงให�เห็นัถึูงการไม่ใช�มาตรการลดีผลกระทบ หากอณ้หภมูิเพิ�มขึ�นัประมาณ 

4.3 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ ภายในัป ี2543

ขอบเขตเวลาของสถานการณ์ 
จำาลอง

• ป ี2573 (ระยะใกล�) คุ้รอบคุ้ลม้กรอบเว่ลา "ระยะสัำ�นั" และ "ระยะกลาง" 
• ป ี2593 และ 2623 (ระยะยาว่) คุ้รอบคุ้ลม้กรอบเว่ลา "ระยะยาว่" – สำำาหรบัสำถูานัการณ์ RCP 2.6 เท่านัั�นั

ขอบเขตเว่ลาของสำถูานัการณ์เหล่านีั�สำอดีคุ้ล�องกับกรอบเว่ลาในัการระบคุ้้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ

พ้ืนท่ีเปา้หมายของการวเิคราะห์ การดีำาเนิันังานัและห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั

ขอบเขตการคำานวณ 
ผลกระทบทางการเงิน

35 แห่งในัไทยและเมียนัมา คิุ้ดีเปน็ัร�อยละ 61 ของจำานัว่นัโรงงานัทั�งหมดี

การวเิคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงทางกายภาพของไทยเบฟ (2563–2565)

ความเส่ียงทาง
กายภาพของ 
สภาพภมูิอากาศ 

คำาอธบิาย มาตรการปรบัตัว

ความเส่ียงทางกายภาพแบบเฉียบพลัน
อทุกภัยจากแม่น้ํา
กรอบเวลา: 
ระยะกลาง 
(3–10 ป)ี
ผลกระทบ: 
ปานักลางถึูงมาก

เหตก้ารณ์ฝนัฟา้คุ้ะนัองรน้ัแรง เชน่ั ฝนัตกสำงูสำด้ี
ในัว่นััเดีียว่และฝนัตกหนัักหลายว่นัั มีแนัว่โนั�ม 
ที�นัำาจะท่ว่ม สำร�างคุ้ว่ามเสีำยหายต่อทรพัยสิ์ำนั 
ของไทยเบฟและต�นัทน้ัการผลิตเพิ�มขึ�นัเนืั�องจาก
ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัหยด้ีชะงัก

ไทยเบฟประเมนิัคุ้ว่ามเสีำ�ยงนัำาท่ว่มในัพื�นัที�เสีำ�ยงที�เกี�ยว่กับทรพัยสิ์ำนัสำำาคัุ้ญและเนั�นัที�พื�นัที�
เสีำ�ยงที�จะไดี�รบัผลกระทบสำงูสำด้ี ไทยเบฟสำร�างคัุ้นักั�นันัำา ระบบระบายนัำาฝนั หรอืสำถูานีัสำบูนัำา
ในัพื�นัที�ดัีงกล่าว่ นัอกจากนีั� ยงัว่างแผนัเสำ�นัทางการขนัส่ำงทางเลือกเพื�อลดีการหยด้ีชะงัก
ของห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัอนััเกิดีจากนัำาท่ว่ม

การเกิดพายุ
กรอบเวลา: 
ระยะกลาง 
(3–10 ป)ี
ผลกระทบ: 
ปานักลางถึูงมาก

คุ้ว่ามน่ัาจะเปน็ัของการหยด้ีชะงักระหว่า่งการ
ดีำาเนิันังานั ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั และสิำนัคุ้�าคุ้งคุ้ลัง
สำำาเรจ็รปูซ่ึ�งจะขึ�นัเกิดีจากพาย้

แหล่งผลิตแต่ละแห่งติดีตามพยากรณ์อากาศ รายงานัพาย ้และแผ่นัดิีนัไหว่จาก 
กรมอต้นิ้ัยมว่ทิยา เพื�อรบัการแจ�งเตือนัล่ว่งหนั�า โรงงานัผลิตทก้แห่งต�องตรว่จสำอบ 
ให�มั�นัใจว่า่หลังคุ้าภายนัอกหรอืระบบโซ่ลารร์ฟูท็อป และระบบการรบัมือเพื�อลดีผลกระทบ
ระหว่า่งเกิดีพายอ้ยูใ่นัสำภาพที�ดีี

ความเส่ียงทางกายภาพแบบเรือ้รงั
ความเครยีดจากน้ํา  
กรอบเวลา:  
ระยะยาว่ 
(>10 ป)ี
ผลกระทบ:  
ปานักลางถึูงมาก

การเปลี�ยนัแปลงของนัำาที�พร�อมใช�งานัอาจ 
ส่ำงผลกระทบต่อสำายการผลิต ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั  
และรายไดี�ของไทยเบฟ โดียเฉพาะอยา่งยิ�ง 
เมื�อโรงงานัตั�งอยูใ่นัพื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามเคุ้รยีดี 
จากนัำาสำงู

ไทยเบฟประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำา (WSA) ทั�งนัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนัเพื�อรบัมือกับการ
ประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำในัปจัจบ้ันัและอนัาคุ้ตในัเชงิลึก

การประเมินันีั�นัำาไปสำู่การพัฒนัาแผนัการจดัีการทรพัยากรนัำาแบบบรูณาการ (IWRM) 
สำำาหรบัโรงงานัที�ไดี�รบัการประเมินัแต่ละแห่ง โดียม้่งเนั�นัที�การนัำาแผนัการปรบัตัว่และการ
ลดีผลกระทบไปใช�ในัระยะยาว่ 

การรกุล้ําของน้ําทะเล
กรอบเวลา:  
ระยะยาว่ 
(>10 ป)ี
ผลกระทบ:  
ตำาถึูงปานักลาง  
(สำำาหรบัพื�นัที�ชายฝั� งทะเล)

การรก้ลำาของนัำาทะเลในัแหล่งนัำาธรรมชาติ เชน่ั 
แม่นัำาและชั�นัหินั อาจทำาให�การผลิตของไทยเบฟ 
หยด้ีชะงัก ส่ำงผลให�ต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานัเพิ�มขึ�นั
เพราะต�องซ่ื�อนัำาจดืีมาใช�แทนั

การรกุล้ําของน้ําทะเลเข้าสู่ชัน้หินอุม้น้ํา: ไทยเบฟรว่่มกับชม้ชนัท�องถิู�นัและหน่ัว่ยงานั 
ของรฐัที�อยูใ่กล�กับพื�นัที�ที�มคีุ้ว่ามเสีำ�ยงสำงูเพื�อปรบัปรง้บ่อนัำาบาดีาล

การรกุล้ําของน้ําทะเลลงสู่แม่น้ํา: ไทยเบฟขยายแหล่งกักเก็บนัำาจดืีและดีำาเนิันัแผนับรหิาร
จดัีการเพื�อให�มีนัำาจดืีเพียงพอ โดียใช�เทคุ้โนัโลยปีระหยดัีนัำา ระบบรไีซ่เคิุ้ลนัำา และระบบ 
เก็บกักนัำาฝนั

อณุหภมูิท่ีเพ่ิมขึ้น
กรอบเวลา:  
ระยะยาว่ 
(>10 ป)ี
ผลกระทบ:  
ตำาถึูงปานักลาง 

การเปลี�ยนัแปลงอณ้หภมูิอาจส่ำงผลให�ผลผลิต
ทางการเกษตรตลอดีห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัของไทยเบฟ
ลดีลง ซ่ึ�งอาจทำาให�ต�นัทน้ัการจดัีหาว่ตัถูดิ้ีบสำงูขึ�นั

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามรู�แก่เกษตรกรเรื�องการอนัร้กัษ์ทรพัยากร เพื�อให�สำามารถูเตรยีมพร�อม
รบัมือภัยธรรมชาติและนัำาเทคุ้โนัโลยมีาใช�เพื�อเพิ�มประสิำทธภิาพในัการผลิต

ความเส่ียงทางกายภาพของไทยเบฟและมาตรการปรบัตัว

นัอกจากนีั� ไทยเบฟยังดีำาเนิันัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยืนัดี�านันัำา 
(Water Sustainability Assessment: WSA) ในัโรงงานั 
ทั�งนัำาผิว่ดิีนัและนัำาบาดีาล เพื�อประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นั 
จากสำภาพภมูิอากาศในัเชิงลึก 

ไทยเบฟระบ้กรอบเว่ลาสำำาหรบัคุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพและ 
การเปลี�ยนัแปลงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศให�สำอดีคุ้ล�อง 
กับกรอบเว่ลาที�ใช�ในัการดีำาเนิันัธ้รกิจ 

กรอบเว่ลาที�กำาหนัดีไว่� มีดัีงนีั� ระยะสัำ�นั (1-3 ปี) ระยะกลาง  
(3-10 ปี) และระยะยาว่ (>10 ปี) 

การวเิคราะห์ความเส่ียงทางกายภาพ

ไทยเบฟดีำาเนิันัการประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพซ่ึ�งเกี�ยว่กับ
อนััตรายทางธรรมชาติที�เด่ีนัชดัี ในัพื�นัที� 35 แห่งในัประเทศไทย
และเมียนัมา ดัีงแสำดีงในัตารางดี�านัล่าง

การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ44
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วตัถปุระสงค์ เพื�อว่เิคุ้ราะห์ว่า่ปจัจยัในัการขับเคุ้ลื�อนัที�เกี�ยว่ข�องกับการเปลี�ยนัผ่านั (นัโยบาย/กฎหมาย ตลาดี เทคุ้โนัโลย ีชื�อเสีำยง) จะมีผลกระทบต่อ
ธร้กิจของไทยเบฟในัอนัาคุ้ตหรอืไม่ และเพื�อให�ทราบว่า่ต�องดีำาเนิันัการอยา่งไรเพื�อการลดีคุ้ว่ามเสีำ�ยงนัั�นั

สถานการณ์ • ขั�นัตอนัของ IEA: แนัว่ทางการดีำาเนิันังานัดี�านัสำภาพภมูิอากาศของ IEA ซ่ึ�งคุ้าดีว่า่อณ้หภมูิโลกจะเพิ�มขึ�นั 2.5–3.3 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ 
ภายในัป ี2643 สำถูานัการณ์จำาลองนีั�จะชว่่ยให�สำามารถูว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเปลี�ยนัแปลงไดี�

•  IEA SDS: ฉากทัศน์ัการพัฒนัาที�ยั�งยนืัของ IEA ซ่ึ�งสำอดีคุ้ล�องกับว่ถีิูโลกที�เปน็ัไปตามข�อตกลงปารสีำ คุ้าดีการณ์ว่า่อณ้หภมูิโลก 
จะสำงูขึ�นัตำากว่า่ 2 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ โดียมีคุ้ว่ามพยายามที�จะจำากัดีไม่ให�เพิ�มขึ�นัถึูง 1.5 องศาเซ่ลเซ่ยีสำ ภายในัป ี2643

ขอบเขตเวลาของ 
สถานการณ์จำาลอง

• ป ี2573 (ระยะใกล�) คุ้รอบคุ้ลม้กรอบเว่ลา "ระยะสัำ�นั" และ "ระยะกลาง" 
• ป ี2593 (ระยะยาว่) คุ้รอบคุ้ลม้กรอบเว่ลา "ระยะยาว่"
ขอบเขตเว่ลาของสำถูานัการณ์เหล่านีั�สำอดีคุ้ล�องกับกรอบเว่ลาของไทยเบฟในัการแยกแยะคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ 

พ้ืนท่ีเปา้หมายของการวเิคราะห์ การดีำาเนิันังานัและห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า

ขอบเขตของการคำานวณผลกระทบ
ทางการเงิน

กล้่มไทยเบฟ

การวเิคราะห์สถานการณ์ความเส่ียงและโอกาสในชว่งเปล่ียนผ่าน

ความเส่ียงในการเปล่ียนผ่านและการวเิคราะห์โอกาส

ไทยเบฟไดี�ว่เิคุ้ราะห์สำถูานัการณ์เพื�อประเมนิัคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำในัการเปลี�ยนัผ่านั โดียคุ้รอบคุ้ลม้ 2 สำถูานัการณ์จาก IEA  
และประเมินัตัว่ขับเคุ้ลื�อนั 5 ตัว่ในัชว่่งเว่ลาหลักคืุ้อ ป ี2573 และ 2593 เพื�อประเมินัผลกระทบทางการเงินัที�มีต่อองค์ุ้กร  
ดัีงแสำดีงในัตารางดี�านัล่าง

ประเภทของความเส่ียง
นโยบายและ
กฎหมาย

อตัราค่าน้ํา: 
คุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ของต�นัทน้ัการผลิตที�เพิ�มขึ�นัของผลิตภัณฑ์์
เคุ้รื�องดืี�มที�เกิดีจากอตัราคุ่้านัำาที�เพิ�มขึ�นัในัประเทศไทย

การกำาหนดราคาคารบ์อน (การดำาเนินงานและต้นน้ํา): 
นัโยบายการกำาหนัดีราคุ้าคุ้ารบ์อนัที�มีอยูแ่ล�ว่ในัตลาดี
ซ่พัพลายเชนัของไทยเบฟและนัโยบายที�ใช�ในัพื�นัที� 
ปฏิิบัติการ

การเปล่ียนแปลง
ของตลาด

แนวโน้มของผู้บรโิภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์คารบ์อนต่ํา: 
การเปลี�ยนัแปลงรสำนิัยมของผู�บรโิภคุ้และตลาดี 
ที�มีต่อผลิตภัณฑ์์ที�เปน็ัมิตรกับสิำ�งแว่ดีล�อม

Technology 
Advances

สารทำาความเยน็คารบ์อนต่ํา: 
ใช�สำารทำาคุ้ว่ามเยน็ัแบบใหม่ที�ชว่่ยลดีภาว่ะโลกร�อนัไดี�ดีีกว่า่ 
เพื�อทดีแทนัสำารทำาคุ้ว่ามเยน็ัที�ใช�อยูเ่ดิีม อยา่งไรก็ตาม  
ไม่มีการระบคุ้้ว่ามเสีำ�ยงจากสำารทำาคุ้ว่ามเยน็ัที�ปล่อยมลพิษ
สำงูและไม่มีการระบคุ้้ว่ามเกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ
เนืั�องจากมีการสัำมผัสำและการใช�งานันั�อยลง

ประเภทของโอกาส
ความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี

การหมนุเวยีนของวสัด:ุ 
เพิ�มโอกาสำทางการเงินัจากการใช�เทคุ้โนัโลยกีารรไีซ่เคิุ้ล
เพราะการใช�ว่สัำดีร้ไีซ่เคิุ้ลมีราคุ้าถูกูกว่า่ว่สัำดีบ้รสิำท้ธิ์

ประสิทธภิาพของทรพัยากร: 
การใช�/การลงทน้ัในัเทคุ้โนัโลย/ีเคุ้รื�องจกัรที�ประหยดัี
พลังงานัและลดีการปล่อยมลพิษเพื�อลดีต�นัทน้ัในัอนัาคุ้ต

การเปล่ียนแปลง
ของตลาด

การพัฒนาผลิตภัณฑ์คารบ์อนต่ํา: 
เพิ�มสัำดีส่ำว่นัผลิตภัณฑ์์ที�ไดี�รบัการอนัม้ัติคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ 
และการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์

การลดต้นทนุการใชไ้ฟฟา้ด้วยการใชพ้ลังงานหมนุเวยีน: 
เนืั�องจากคุ้ว่ามต�องการที�เพิ�มขึ�นัของตลาดีและขนัาดีของ
เศรษฐกิจ

ชือ่เสียง ความเชือ่มั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: 
เพิ�มคุ้ว่ามคุ้าดีหว่งัของผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยในัการดีำาเนิันัการ
ดี�านัสำภาพอากาศ โดียเฉพาะนัักลงทน้ั ผู�ถืูอห้�นั ผู�บรโิภคุ้ 
และสัำงคุ้ม

ไทยเบฟชี�ให�เห็นัถึูงคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำในัการเปลี�ยนัผ่านัเพื�อใช�ในัการว่เิคุ้ราะห์สำถูานัการณ์จำาลองดัีงแสำดีงในัตารางดี�านัล่าง

45บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



ปจัจยัในการ
ขับเคล่ือน

สถานการณ์

กรอบ
เวลา

ผลกระทบทางธรุกิจ 
(ผลกระทบต่อธรุกิจ)

ผลกระทบ
ทางการเงิน

ท่ีอาจ 
เกิดขึ้น

มาตรการตอบสนอง

ความเส่ียงในการเปล่ียนผ่าน 

การกำาหนัดี 
ราคุ้าคุ้ารบ์อนั 
(การดีำาเนิันังานั  
และห่ว่งโซ่่
คุ้ณ้คุ่้า)

ระยะกลาง 
(3–10 ป)ี

การใช�การกำาหนัดีราคุ้าคุ้ารบ์อนัในัประเทศไทยจะทำาให�บรษัิทที�มีการ
ปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกสำงูต�องแบกรบัต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานัที�สำงูขึ�นั 
ซ่ึ�งอาจส่ำงผลกระทบต่อไทยเบฟในัลักษณะดัีงต่อไปนีั� 
•  การเพิ�มว่ตัถูดิ้ีบและต�นัทน้ัการผลิตโดียเฉพาะสิำนัคุ้�าเกษตร

เนืั�องจากการถู่ายโอนัต�นัทน้ัคุ้ารบ์อนัโดียซ่พัพลายเออร์
•  ต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานัที�เพิ�มขึ�นัจากการกำาหนัดีราคุ้าคุ้ารบ์อนั 

ตามกฎระเบียบและต�นัทน้ัการลงทน้ัเพื�อติดีตั�งพลังงานัสำะอาดี

ผลกระทบ
ดี�านัลบ 
0.00–2.5% 
ส่ำงผลต่อ
ผลกำาไร 
ป ี2573

•  กำาหนัดีราคุ้าคุ้ารบ์อนัภายในัตามราคุ้าคุ้ารบ์อนั 
ในัปจัจบ้ันั หรอืที�ผู�ประกอบการและคุู้่คุ้�าพิจารณา

•  กำาหนัดีราคุ้าคุ้ารบ์อนัรว่่มกับคุู้่คุ้�าเพื�อลดีผลกระทบ
ที�อาจเกิดีขึ�นั

•  รเิริ�มการดีำาเนิันังานัเพื�อบรรลเ้ปา้หมายการปล่อย
มลพิษสำท้ธเิปน็ัศนูัยแ์ละลดีการปล่อยมลพิษ

อตัราคุ่้านัำา ระยะสัำ�นั 
(0–3 ป)ี

ประเทศไทยอยูร่ะหว่า่งการพัฒนัาอตัราคุ่้านัำาตามพระราชบัญญัติ
ทรพัยากรนัำา พ.ศ. 2561 ระดัีบของผลกระทบขึ�นัอยูกั่บปรมิาณการใช�
นัำาและกฎหมายที�เกี�ยว่กับอตัราคุ่้านัำา 

สัำนันิัษฐานัว่า่อตัราคุ่้านัำาจะไม่เพิ�มขึ�นับ่อยและประเทศไทยอาจไดี�รบั
ผลกระทบจากภัยแล�งนั�อยลง เนืั�องจากกลยท้ธแ์ละมาตรการ 
บรรเทาผลกระทบที�รฐับาลกำาลังดีำาเนิันัการอยู่

อยา่งไรก็ตาม คุ้าดีว่า่จะไดี�รบัผลกระทบจากต�นัทน้ัการลงทน้ั 
ที�เพิ�มขึ�นัในัดี�านันัว่ตักรรมเพื�อการใช�นัำาอยา่งมีประสิำทธภิาพ

ผลกระทบ 
เชงิลบต่อ 
กำาไร 
0.2–0.5% 
ภายในัป ี
2568

• ประเมนิัพื�นัที�ปฏิิบติัการรบัมือคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นั
และพัฒนัาแผนัการจดัีการ/บรรเทาผลกระทบ

• กำาหนัดีกลยท้ธด์ี�านัสำภาพอากาศและนัำาที�ชดัีเจนั 
เพื�อแก�ไขปญัหารว่มถึูงชอ่งทางในัการรไีซ่เคิุ้ลนัำา 
และประสิำทธภิาพของนัำา

• ว่างแผนัการขยายตลาดีและประเมินัคุ้ว่ามต�องการ 
ใช�นัำา

แนัว่โนั�มของ 
ผู�บรโิภคุ้ต่อ
ผลิตภัณฑ์์
คุ้ารบ์อนัตำา

ระยะกลาง 
(3–10 ป)ี

•   การพัฒนัาพอรต์โฟลิโอคุ้ารบ์อนัตำานัำาไปสำู่การเพิ�มประสิำทธภิาพ
การผลิตเพื�อลดีการปล่อยมลพิษ 

•   แนัว่โนั�มของผู�บรโิภคุ้ที�เปลี�ยนัไปอาจทำาให�คุ้ว่ามต�องการ
ผลิตภัณฑ์์ของไทยเบฟเปลี�ยนัตาม ซ่ึ�งอาจส่ำงผลต่อรายไดี�

ยงัไม่ไดี� 
คุ้ำานัว่ณ

•  พัฒนัาผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำาและการรบัรอง 
เพื�อตอบสำนัองคุ้ว่ามต�องการของลกูคุ้�า พร�อมขยาย
ผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำาในัธร้กิจเบียรแ์ละเคุ้รื�องดืี�ม
ไม่มีแอลกอฮอล์

•  ศึกษาคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ของเทคุ้โนัโลยคีุ้ารบ์อนัตำา  
รว่มถึูงว่ธิผีสำมผสำานักับขั�นัตอนัการดีำาเนิันังานั 
ของไทยเบฟในัปจัจบ้ันัและอนัาคุ้ต

โอกาสในการเปล่ียนผ่าน 

การหมน้ัเว่ยีนั
ของว่สัำดี้

ระยะสัำ�นั 
(0–3 ป)ี

บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี (TBR) ม้่งเนั�นัการเพิ�มมลูคุ่้า 
ให�ว่สัำดีร้ไีซ่เคิุ้ลและว่สัำดีเ้หลือใช�แก่กล้่มบรษัิทและลกูคุ้�าภายนัอก  
ซ่ึ�งสำอดีคุ้ล�องกับยท้ธศาสำตรช์าติ ในัดี�านัโมเดีลเศรษฐกิจ  
Bio-Circular-Green โดียมีเปา้หมายเพื�อนัำาทรพัยากรกลับมาใช�ใหม่  
ซ่ึ�งเปน็ัตัว่บ่งชี�การเติบโตของธร้กิจ 
•   การลงทน้ัในัดี�านัเทคุ้โนัโลยสีำำาหรบัการเปลี�ยนัผ่านัไปสำู่ธร้กิจ

คุ้ารบ์อนัตำาในัชว่่งแรกมีต�นัทน้ัสำงู
•   เพิ�มโอกาสำในัการลดีต�นัทน้ัของการใช�ว่สัำดีร้อง 
•   อาจเพิ�มฐานัลกูคุ้�าซ่ึ�งส่ำงผลให�ธร้กิจเติบโต

ยงัไม่ไดี� 
คุ้ำานัว่ณ

• รว่่มมือกับนัักว่จิยัและนัักประดิีษฐ์เพื�อรเิริ�ม
เทคุ้โนัโลยคีุ้ารบ์อนัตำา ซ่ึ�งปรบัให�เหมาะกับธร้กิจ 
ของไทยเบฟ

• เพิ�มการมีส่ำว่นัรว่่มในัแคุ้มเปญการรว่บรว่ม 
บรรจภั้ณฑ์์ผลิตภัณฑ์์เพื�อนัำากลับมาใช�ใหม่  
รว่มถึูงแคุ้มเปญให�คุ้ว่ามรู�เกี�ยว่กับบรรจภั้ณฑ์์ 
ที�ระบว้่า่สำามารถูนัำามารไีซ่เคิุ้ลไดี�อยา่งไร

การลดีต�นัทน้ั
พลังงานั
หมน้ัเว่ยีนั

ระยะกลาง 
(3-10 ป)ี

•  การเพิ�มคุ้ว่ามต�องการและศักยภาพของพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั 
ในัการดีำาเนิันังานั

•  ประหยดัีต�นัทน้ัการผลิตไฟฟา้จากพลังงานัหมน้ัเว่ยีนัตามต�นัทน้ั
การผลิตไฟฟา้แบบปรบัระดัีบ (LCOE) 

ประหยดัีคุ่้า
ใช�จา่ยไดี� 
7-10 ล�านั
เหรยีญ
สำหรฐัฯ/ปี

•  ขยายคุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�ม/การลงทน้ัดี�านัพลังงานั
หมน้ัเว่ยีนัที�สำามารถูผลิตขึ�นัเองไดี�

•  สำำารว่จและเตรยีมซ่ื�อใบรบัรองพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั 
(REC) ในัการว่างแผนัทางการเงินัของบรษัิท
สำำาหรบัสิำนัทรพัยที์�ไม่สำามารถูเข�าถึูงแหล่งพลังงานั
หมน้ัเว่ยีนัไดี�โดียตรง

คุ้ว่ามเชื�อมั�นั
ของผู�ถืูอห้�นั
และผู�มีส่ำว่นัไดี�
ส่ำว่นัเสีำย

ระยะกลาง 
(3–10 ป)ี

•   ผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยทั�ว่โลก รว่มถึูงผู�ถืูอห้�นัและนัักลงทน้ั  
ตระหนัักถึูงข�อตกลงปารสีำและการประชม้ภาคีุ้ดี�านัการ
เปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศของสำหประชาชาติ (COP)  
มากขึ�นั ทั�งนีั� มีการประเมินัว่า่ชื�อเสีำยงและการเข�าถึูงแหล่งเงินัทน้ั
ของไทยเบฟอาจไดี�รบัผลกระทบจากข�อเรยีกร�องของ 
ผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยในัการดีำาเนิันัการดี�านัการเปลี�ยนัแปลง 
สำภาพภมูิอากาศ

•   ผู�บรโิภคุ้ใส่ำใจสิำ�งแว่ดีล�อมมากขึ�นั และคุ้าดีหว่งัว่า่บรษัิทต่าง ๆ  
จะคุ้ำานึังถึูงปญัหาสิำ�งแว่ดีล�อม

ยงัไม่ไดี� 
คุ้ำานัว่ณ

•  เปดิีเผยข�อมลูคุ้ว่ามยั�งยนืัและการเปลี�ยนัแปลง
สำภาพภมูิอากาศของไทยเบฟ ดี�ว่ยกรอบการทำางานั
ที�น่ัาเชื�อถืูอ เชน่ั TCFD

•  เพิ�มการมีส่ำว่นัรว่่มกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยหลักและ 
ผู�กำาหนัดีนัโยบายเพื�อส่ำงเสำรมิการเปลี�ยนัแปลง 
ไปสำู่สัำงคุ้มคุ้ารบ์อนัตำา

ปจัจยัในขับเคล่ือนสถานการณ์ ผลกระทบทางธรุกิจ และมาตรการตอบสนอง

ไทยเบฟจดัีการประชม้เชงิปฏิิบัติการ เพื�อกำาหนัดีคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำในัการเปลี�ยนัแปลงในัแต่ละสำถูานัการณ์และกรอบเว่ลา  
ดัีงที�แสำดีงในัตารางดี�านัล่าง

การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ46
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3. การบรหิารความเส่ียง

ไทยเบฟบรูณาการคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพภมูิอากาศ 
เข�ากับกระบว่นัการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยงแบบสำหสำาขาว่ชิาชพี 
ทั�ว่ทั�งบรษัิทดี�ว่ย 5 ขั�นัตอนัที�คุ้รอบคุ้ลม้การประเมนิัขนัาดี 
และขอบเขตของคุ้ว่ามเสีำ�ยง 

จดัีอนััดัีบคุ้ว่ามเสีำ�ยงเพื�อประเมนิักำาหนัดีขอบเขตโดีย 
คุ้ณะกรรมการคุ้ว่ามยั�งยนืัและการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC)  
ซ่ึ�งมีหนั�าที�รบัผิดีชอบการสำร�างคุ้ว่ามมั�นัใจในัการจดัีการ 
คุ้ว่ามเสีำ�ยงและคุ้ว่ามยั�งยนืั โดียการติดีตามผลกระทบที�อาจ 

เกิดีขึ�นัจากการดีำาเนิันังานัของบรษัิทเกี�ยว่กับการเปลี�ยนัแปลง
สำภาพภูมิอากาศ การว่างแผนัและการดีำาเนิันัการเพื�อลดี 
คุ้ว่ามเสีำ�ยงเหล่านีั� เพื�อให�สำามารถูกำากับดีแูลไดี�อยา่งคุ้รอบคุ้ลม้
และสำามารถูติดีตามไดี�ทั�ว่ทั�งกล้ม่การบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�อง
กับสำภาพภมูอิากาศ โดียถูกูฝงัอยูใ่นักระบว่นัการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง
โดียรว่มของไทยเบฟ 

ภาพรว่มของบทบาทและคุ้ว่ามรบัผิดีชอบที�เกี�ยว่ข�องกับปญัหา
สำภาพภมูิอากาศ โปรดีดีกูราฟิก

กระบวนการบรหิารความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับสภาพภมูิอากาศ

วตัถปุระสงค์ 
ขององค์กร

ระบคุวามเส่ียงทาง
ธรุกิจ/โอกาส

ประเมิน
ความเส่ียง/ 

โอกาส

ควบคมุ 
ความเส่ียง/  

การรกัษา  
และสำารวจโอกาส

การเฝา้ติดตามการ
บรหิารจดัการ 

ความเส่ียงรายงาน  
และการประเมิน 

• ระบใ้ห�การเปลี�ยนัแปลง
สำภาพภมูิอากาศเปน็ัหนึั�ง 
ในัคุ้ว่ามเสีำ�ยงสำำาคัุ้ญที�ต�อง
ให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญ

• มอบหมายคุ้ว่ามรบัผิดีชอบ
ให�แต่ละหน่ัว่ยงานัภายในั 
จดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านั
สำภาพอากาศ

• ระบคุ้้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ ดี�ว่ยการ
ว่จิยัและการมีส่ำว่นัรว่่มของผู�ม ี
ส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย หรอื “ผู�ถืูอห้�นั” 

• ทบทว่นักฎระเบียบและกรอบ 
การทำางานัที�เกี�ยว่ข�องกับ 
สำภาพภมูิอากาศที�มีอยูแ่ละ 
ที�เกิดีขึ�นัใหม่ (ทบทว่นัการกำาหนัดี
ราคุ้าคุ้ารบ์อนัของประเทศไทย  
และกล้่มประเทศ EU)

• การทบทว่นัการว่เิคุ้ราะห์
สำถูานัการณ์เปน็ัระยะ

• ประเมินัคุ้ว่ามเสีำ�ยงโดีย 
เปรยีบเที�ยบกับคุ้ว่ามเสีำ�ยง 
ที�ยอมรบัไดี�ให�คุ้รอบคุ้ลม้ 
ผลกระทบทางการเงินั

• จดัีลำาดัีบคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญของ
คุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ 

• ระบข้นัาดีและขอบเขตของ
ผลกระทบดี�ว่ยการมีส่ำว่นัรว่่ม
ภายในั โดียเปน็ัไปตามเกณฑ์์
คุ้ว่ามเสีำ�ยงองค์ุ้กรของไทยเบฟ 
รว่มทั�งอ�างองิ "การประเมินั
ประเด็ีนัสำำาคัุ้ญดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืั
ของไทยเบฟ" 

• ปรบัปรง้การว่เิคุ้ราะห์
สำถูานัการณ์ให�เปน็ัปจัจบ้นััตาม
คุ้ว่ามเหมาะสำม

• การกำาหนัดีมาตรการ
รบัมือ ตัว่บ่งชี�คุ้ว่ามเสีำ�ยง 
และ KPI

• การเฝา้ติดีตามการบรหิาร
จดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยง ดี�ว่ยปจัจยั
บ่งชี� ประกอบกับข�อมลูที�เก็บ
จากแต่ละสำายงานั

• รายงานัคุ้ว่ามเสีำ�ยงจาก 
สำภาว่ะโลกร�อนัแก่ BoD  
และคุ้ณะกรรมการตรว่จสำอบ

• ทก้ส่ำว่นังานัต�องรายงานั 
ตรงต่อ SRMC แบบเฉพาะกิจ

4. ตัวชีว้ดัและเปา้หมาย 

ไทยเบฟใช�เคุ้รื�องมือเก็บข�อมลูดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อมในักล้ม่ไทยเบฟเอง 
เพื�อให�การรว่บรว่มและคุ้ำานัว่ณข�อมลูเปน็ัไปตามมาตรฐานั  
เคุ้รื�องมือนีั�รว่บรว่มข�อมลูดี�านัพลังงานั การปล่อยมลพิษ การใช�นัำา 
การปล่อยนัำาเสีำย ของเสีำย และข�อมลูการปฏิิบัติตามข�อกำาหนัดี
ดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม 

เคุ้รื�องมือว่ดัีปรมิาณกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกตาม
ขอบเขตท่ี 1 ไดี�แก่
• การเผาไหม�แบบอยูกั่บที� (รว่มถึูงการปล่อยก๊าซ่ชวี่ภาพ)
• การเผาไหม�แบบเคุ้ลื�อนัที� (รว่มถึูงการปล่อยก๊าซ่ชวี่ภาพ)
• การเผาก๊าซ่ชวี่ภาพ
• CO2 จากการอดัีลม (การปล่อยโดียตรง)
• การปล่อยก๊าซ่ไฮโดีรฟลอูอโรคุ้ารบ์อนั (HFCs)  

และซ่ลัเฟอรเ์ฮกซ่าฟลอูอไรด์ี (SF6)
• การปล่อยสำารระเหยจากการบำาบัดีนัำาเสีำย

เคุ้รื�องมือว่ดัีปรมิาณกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขต
ท่ี 2 ไดี�แก่

• การปล่อยก๊าซ่ว่ดัีจากพื�นัที�การใช�ไฟฟา้
• การปล่อยก๊าซ่ว่ดัีจากการใช�ไฟฟา้ที�มีจำาหน่ัาย

ก๊าซ่ที�รว่มอยูใ่นัคุ้ลังข�อมลู ไดี�แก่ CO2, CH4, N2O, HFCs  
และ SF6 ส่ำว่นั PFCs และ NF3 ไม่เกี�ยว่ข�องกับการดีำาเนิันังานั  
ไทยเบฟใช�ปจัจยัการปล่อยมลพิษจากแนัว่ทางปฏิิบัติของคุ้ณะ
กรรมการระหว่า่งรฐับาลว่า่ดี�ว่ยการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ 
(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)  
ประจำาป ี2565 สำำาหรบับญัชก๊ีาซ่เรอืนักระจกแห่งชาติ (National 
Greenhouse Gas Inventories) และสำำานัักงานัคุ้้�มคุ้รอง 
สิำ�งแว่ดีล�อมแห่งสำหรฐัอเมรกิา (US EPA) ส่ำว่นัการแปลงพลังงานั
จะใช�คุ่้าคุ้ว่ามร�อนัสำท้ธ ิ(NCV) ที�มาจาก IPCC และกระทรว่ง
พลังงานัของประเทศไทย และนัำาข�อมลูศักยภาพของภาว่ะโลกร�อนั 
(100 ป)ี จากรายงานัการประเมินั IPCC ฉบับที� 6 ป ี2022  
มาใช� โดียข�อมลู GHGผ่านัการรบัรองจากบคุ้้คุ้ลที�สำาม ประจำาปี 
ซ่ึ�งเป็นัส่ำว่นัหนึั�งของกระบว่นัการรายงานัคุ้ว่ามยั�งยนืั (หนั�า 214 
ของรายงานัฉบับนีั�)

47บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

โรงงานัของไทยเบฟตรว่จว่ดัีสำารที�ทำาลายชั�นัโอโซ่นั CO, NOx  
และ SOx รว่มถึูงอนัภ้าคุ้แขว่นัลอยทั�งหมดี (TSP) จากปล่องหม�อ
ไอนัำาทก้ ๆ 6 เดืีอนั ตามหลักเกณฑ์์ของกรมโรงงานัอต้สำาหกรรม 
กระทรว่งอต้สำาหกรรม

ไทยเบฟรว่่มมือกับคุู้่คุ้�าและพันัธมิตรทางธร้กิจอยา่งต่อเนืั�อง 
เพื�อลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกขอบเขต 3 ดี�ว่ยการประยก้ต์ใช�  
โซ่ลชูนัั CROSS Procurement รว่่มกับระบบ Supplier Life 
Cycle Management (SLCM) และดี�ว่ยคุ้ว่ามม้่งมั�นัในัการจำากัดี
อณ้หภมูิ 1.5–2 องศาเซ่ลเซ่ยีล ในัศตว่รรษนีั� ไทยเบฟจงึไดี�ขยาย
บัญช ีGHG ไปยงัประเภทการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกจากวสัด ุ

หมายเหต:้ การจดัีเก็บและการคุ้ำานัว่ณก๊าซ่เรอืนักระจกของไทยเบฟเปน็ัไปตามกรอบและโปรโตคุ้อล GHG และบัญชแีห่งชาติว่า่ดี�ว่ยการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี 
  สำำาหรบัองค์ุ้กร 
*ขอบเขต 1 การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก = ขอบเขตรว่ม 1 การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก + การปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีชวี่ภาพ 

 เปา้หมายป ี2573 เปา้หมายป ี2583-2593

• ลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกสำำาหรบัขอบเขตที� 1 และ 2  
รว่มกันั ร�อยละ 50 เมื�อเทียบกับป ี2562

•  การปล่อยคารบ์อนสำท้ธเิปน็ัศนูัย ์สำำาหรบัขอบเขตที� 1 และ 2 
ภายในัป ี2583

•  ใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั ร�อยละ 50 ภายในัป ี2573 • การปล่อยคารบ์อนสำท้ธเิปน็ัศนูัยส์ำำาหรบัขอบเขตที� 3  
ภายในัป ี2593

ไทยเบฟดีำาเนิันัการประเมนิัการปล่อยมลพิษในัขอบเขตที� 3 ซ่ึ�งไดี�รบัการตรว่จสำอบจากบคุ้้คุ้ลที�สำามแล�ว่ และว่างแผนัรว่บเอาข�อมลูนีั� 
เข�ากับเปา้หมายทางว่ทิยาศาสำตรใ์นัอนัาคุ้ต รายละเอยีดีตามขอบเขตที� 3 สำามารถูดีไูดี�ในัรายงานัฉบับนีั� หนั�า 205

ความเส่ียงในการเปล่ียนผ่านและโอกาส 2562 2563 2564 2565

พลังงานหมนุเวยีน

เปา้หมาย: ใชพ้ลังงานหมนุเวยีนอยา่งน้อย 50% ต่อป ีภายในป ี2573

การผลิตพลังงานัหมน้ัเว่ยีนั (MWh) 565,676 632,877 648,802 868,429

ใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัจากการใช�พลังงานัทั�งหมดี (%) 27.7% 30.8% 31.9% 42.8%

ผลิตภัณฑ์คารบ์อนต่ํา

รายไดี�จากผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำา (% ของรายไดี�รว่ม) 18.9% 15% 19% 0.74%

จำานัว่นัผลิตภัณฑ์์ที�มีการรบัรองคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ของผลิตภัณฑ์์ (CFP) 59 105 107 76

จำานัว่นัผลิตภัณฑ์์ที�ไดี�รบัการรบัรองการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ (CFR) 21 19 38 42

ในขอบเขตท่ี 3 ตามพิธสีำาร GHG ซ่ึ�งดีำาเนิันัการคุ้รั�งแรก 
ในัปงีบประมาณ 2562 ต่อมาในัปงีบประมาณ 2564 ไทยเบฟ 
เริ�มจดัีทำาบัญชเีพื�อเปดิีเผยต่อสำาธารณชนัเปน็ัคุ้รั�งแรก  
โดียสำามารถูกำาหนัดีปฐีานัและรว่มการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 
ตามขอบเขตที� 3 ทั�งหมดีเปน็ัเปา้หมายในัการปล่อยก๊าซ่ 
เรอืนักระจกขอบเขต 3 สำท้ธเิปน็ัศนูัยภ์ายในัป ี2593

ตัว่ชี�ว่ดัีและเปา้หมายที�เกี�ยว่ข�องกับสำภาพอากาศอื�นั ๆ ไดี�แก่ 
พลังงานั นัำา ของเสีำย และการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้
สำามารถูดีไูดี�จากรายงานัฉบับนีั�

เปา้หมายการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก

ผลการดำาเนินการ หน่วย 2562 2563 2564 2565

ขอบเขตท่ี 1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 1,335,633 1,300,640 1,218,876 1,194,495

ขอบเขตรวม 1 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 945,064 906,081 800,393 742,488

การปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ชวีภาพ ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 390,569 394,559 418,483 452,007

ขอบเขตท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกโดยรวม ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 185,731 180,371 174,890 194,734

ขอบเขตท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
วดัจากพ้ืนท่ีการใชไ้ฟฟา้ ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 180,509 177,205 170,861 192,239

ขอบเขตท่ี 2 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
วดัจากการใชไ้ฟฟา้ท่ีมีจำาหน่าย ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 5,222 3,166 4,029 2,495

ขอบเขตท่ี 1 และขอบเขตท่ี 2 การปล่อย 
ก๊าซเรอืนกระจก ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า 1,521,364 1,481,011 1,393,766 1,389,229

ขอบเขตท่ี 3 การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า N/A N/A 1,404,457 1,330,365

การจดัการด้านสภาพภมูิอากาศ48
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การกำาหนดราคาคารบ์อนภายในองค์กร

เพื�อลดีการปล่อยมลพิษและขับเคุ้ลื�อนัการลงทน้ัเรื�องผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำาอยา่งเรง่ด่ีว่นั ไทยเบฟใช� ICP (Internal Carbon Price) 
เพื�อเข�าใจว่า่คุ่้าคุ้ารบ์อนัจากการปล่อยคุ้ารบ์อนัทั�งหมดีนัั�นัสัำมพันัธกั์บต�นัทน้ัการดีำาเนิันังานั อตัรากำาไร และผลประกอบการโดียรว่ม
อยา่งไร และเพื�อคุ้ำานัว่ณผลกระทบที�อาจเกิดีขึ�นัจากการปล่อยคุ้ารบ์อนัที�มีต่อธร้กิจและกิจกรรมของบรษัิท รว่มถึูงคุ้ว่ามเสีำ�ยงและโอกาสำ
ในัการปรบัเปลี�ยนัคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัสำภาพอากาศและการลงทน้ัในัเทคุ้โนัโลยคีุ้ารบ์อนัตำา ไทยเบฟจะใช� ICP เปน็ัราคุ้าฐานัเพื�อตัดีสิำนัใจ 
ในัการลงทน้ัในัโคุ้รงการที�เปน็ัมิตรต่อสิำ�งแว่ดีล�อม และหลีกเลี�ยงการตัดีสิำนัใจลงทน้ัในัโคุ้รงการที�ปล่อยมลพิษสำงู กลยท้ธก์ารดีำาเนิันังานั 
ของไทยเบฟสำำาหรบั ICP คืุ้อการใช� ICP ที� 20 ดีอลลารส์ำหรฐัฯ ต่อตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า ในัการลงทน้ัโคุ้รงการที�มลูคุ่้ามากกว่า่ 10 ล�านับาท
ในัชว่่งป ี2563-2567 และจะใช� 32 ดีอลลารส์ำหรฐัฯ ต่อตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า ในัการลงทน้ัโคุ้รงการที�มลูคุ่้ามากกว่า่ 5 ล�านับาท ในัชว่่งป ี
2568-2573

การมีส่วนรว่มท่ีเก่ียวขอ้งกับสภาพภมูอิากาศกับพันธมติร
ในห่วงโซค่ณุค่า

ไทยเบฟเปดิีตัว่รางว่ลั Business Partner Award ประจำาป ี2559  
โดียมวี่ตัถูป้ระสำงค์ุ้เพื�อส่ำงเสำรมิการพัฒนัาคุู้คุ่้�า คุ้ว่ามสำามารถู 
ในัการแขง่ขนััของภาคุ้เอกชนั การดีำาเนิันัธร้กิจและนัว่ตักรรม 
ที�ยั�งยนืั ผู�เข�าแขง่ขนััจะไดี�รบัการคัุ้ดีเลือกตามเกณฑ์์ต่อไปนีั�

• คุู้่คุ้�าที�ส่ำงว่ตัถูดิ้ีบให�ในัปรมิาณมาก เนืั�องจากอาจก่อให�เกิดี
ผลกระทบต่อสิำ�งแว่ดีล�อม รว่มถึูงการปล่อยคุ้ารบ์อนัในั 
ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัมากขึ�นั

• คุู้่คุ้�าที�สำำาคัุ้ญ เนืั�องจากอาจมีผลกระทบอยา่งมีนััยสำำาคัุ้ญ 
ต่อธร้กิจของไทยเบฟ และถืูอเปน็ักล้่มที�มีคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญสำงูที�
ต�องปฏิิบติัตาม ESG ตามข�อกำาหนัดีของไทยเบฟอยา่งเข�มงว่ดี

• คุู้่คุ้�าที�มีคุ้ว่ามสัำมพันัธท์างธร้กิจที�แน่ันัแฟน้ัซ่ึ�งมีพันัธสัำญญา
ทางธร้กิจและคุ้ว่ามยั�งยนืัสำอดีคุ้ล�องกับไทยเบฟ เนืั�องจาก
เปน็ัผู�มีอทิธพิลหลักในัการผลักดัีนัผลกระทบดี�านั ESG ในั 
เชงิบว่กในัระดัีบอื�นั ๆ ของห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั เชน่ั คุู้คุ่้�าไม่ใชร่ะดัีบที� 1

และเพื�อให�รางว่ลักระจายไปสำู่กล้่มคุู้่คุ้�าที�หลากหลายอยา่ง 
เท่าเทียมกันั คุู้่คุ้�าจากอต้สำาหกรรมต่าง ๆ จงึไดี�รบัเชญิให�เข�ารว่่ม
ในัโปรแกรมนีั� เชน่ั บรรจภั้ณฑ์์ สิำนัคุ้�า การก่อสำร�าง เคุ้รื�องจกัร  
และบรกิาร

42.8%
การใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีน 
ในปงีบประมาณ 
2565

ผลิตภัณฑ์คารบ์อนต่ํา 

ไทยเบฟดีำาเนิันัการขึ�นัทะเบียนัผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำากับองค์ุ้การบรหิารจดัีการก๊าซ่เรอืนักระจก (อบก.) ซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของโคุ้รงการ
ลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ (CFR) ซ่ึ�งกำาหนัดีให�บรษัิทแสำดีงการลดีการปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีของผลิตภัณฑ์์ไมน่ั�อยกว่า่ร�อยละ 2  
เมื�อเทียบกับปฐีานั โคุ้รงการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์ (CFR) ชว่่ยให�ผู�บรโิภคุ้มีส่ำว่นัรว่่มในัการหลีกเลี�ยงการปล่อยคุ้ารบ์อนัไดี�ดี�ว่ยการ
อด้ีหนัน้ัผลิตภัณฑ์์คุ้ารบ์อนัตำา ป ี2565 ไทยเบฟมีผลิตภัณฑ์์ที�ไดี�รบัใบรบัรอง CFR จำานัว่นั 42 รายการ คิุ้ดีเปน็ัร�อยละ 0.74 ของรายไดี�
ทั�งหมดี 

17  บรษัิท คุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์เพื�อการรบัรององค์ุ้กร

76  ผลิตภัณฑ์ คุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์เพื�อการรบัรองผลิตภัณฑ์์

42  ผลิตภัณฑ์ การรบัรองการลดีคุ้ารบ์อนัฟ้ตพรนิัต์

โครงการสำาคัญ

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็

Use of renewable energy FY2022
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ลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกโดยรวม

8.7% 
เมื่อเทียบกับ 
ปฐีาน 2562 

ขอบเขต 1
(ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า)

ขอบเขต 2
(ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า)

การปล่อยก๊าซ่
เรอืนักระจกทั�งหมดี
(ตันัคุ้ารบ์อนัเทียบเท่า)

49บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



การจดัการด้านพลังงาน
ในัขณะที�พลังงานัเปน็ัทรพัยากรที�สำำาคัุ้ญสำำาหรบัทก้ภาคุ้ส่ำว่นั แต่การใช� 
พลังงานัสิำ�นัเปลืองแบบเดิีมไดี�ก่อให�เกิดีมลพิษและปรมิาณการปล่อย 
คุ้ารบ์อนัจำานัว่นัมาก ส่ำงผลกระทบต่อผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยทก้ภาคุ้ส่ำว่นั ไทยเบฟ
ตระหนัักถึูงคุ้ว่ามท�าทายของการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ จงึไดี�ประเมินั
คุ้ว่ามเสีำ�ยงและผลกระทบทั�งทางตรงและทางอ�อมจากการใช�พลังงานัและ 
ตั�งเปา้ที�จะปรบัการดีำาเนิันัการไปสำู่การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกสำท้ธเิปน็ัศนูัย ์
(Net Zero Emissions) โดียไดี�พัฒนัากลยท้ธก์ารจดัีการดี�านัพลังงานั 
ที�ชดัีเจนั เชื�อถืูอไดี� และใช�งานัไดี�จรงิ โดียสำอดีคุ้ล�องกับเปา้หมายการปล่อย 
ก๊าซ่เรอืนักระจกสำท้ธเิปน็ัศนูัย ์(Net Zero Emissions) เพื�อเพิ�มสัำดีส่ำว่นัการใช�
พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัคุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานั

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญกับการจดัีการดี�านัพลังงานัอยา่งมีประสิำทธภิาพ 
ตลอดีทั�งห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า โดียม้ง่เนั�นัที�เทคุ้โนัโลยปีระสิำทธภิาพสำงู รว่มถึูงการทำางานั 
รว่่มกับคุู้่คุ้�าเพื�อพัฒนัาการดีำาเนิันัการที�ใช�พลังงานัตำา และว่สัำดีบ้รรจภั้ณฑ์์ 
ที�ใช�อตัราส่ำว่นัการใช�พลังงานันั�อยลง



ไทยเบฟม้่งมั�นัในัการเพิ�มสัำดีส่ำว่นัการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั 
โดียลงทน้ัในัพลังงานัหมน้ัเว่ยีนัและศึกษาเทคุ้โนัโลยพีลังงานั
คุ้ารบ์อนัตำา รว่มถึูงส่ำงเสำรมิการเพิ�มประสิำทธภิาพโดียรว่มให�เกิดี
ประสิำทธภิาพสำงูสำด้ี ขณะเดีียว่กันัไดี�สำร�างจติสำำานึักและคุ้ว่ามเข�าใจ
ในัการอนัร้กัษ์พลังงานัให�กับบคุ้้ลากรของไทยเบฟ

กำาหนัดีให�มีระบบการจดัีการพลังงานัตามมาตรฐานัสำากล 
เพื�อให�องค์ุ้กรสำามารถูปรบัปรง้ประสิำทธภิาพของการใช�พลังงานั
ไดี�อยา่งต่อเนืั�อง โดียไทยเบฟไดี�ส่ำงเสำรมิให�มีการใช�ระบบ 

โครงการพลังงานหมนุเวยีน

โครงการพลังงานแสงอาทิตย ์

ไทยเบฟติดีตั�งแผงพลังงานัแสำงอาทิตยเ์พื�อผลิตกระแสำไฟฟา้ 
ให�กับโรงงานัในัประเทศไทย รว่ม 23 แห่ง และคุ้าดีว่า่จะติดีตั�ง
คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานัให�แล�ว่เสำรจ็ในัป ี2568

โคุ้รงการเฟสำ 1 และ 2 ไดี�ติดีตั�งแผงพลังงานัแสำงอาทิตย์ 
ที�โรงงานัสำ้รา โรงงานัเบียร ์โรงงานัเคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์  
และโรงงานัอาหาร จำานัว่นัรว่ม 23 โรง รว่มกำาลังการผลิตไฟฟ้า
ทั�งสิำ�นั 18.96 เมกะว่ตัต์ แผงพลังงานัแสำงอาทิตย์ที�ติดีตั�ง 
สำามารถูผลิตไฟฟ้าไดี� 13,641 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง (MWh) ซ่ึ�งช่ว่ย
ลดีคุ่้าใช�ไฟฟ้าจากเดิีมที�ใช�ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่ำว่นัภูมิภาคุ้ 
(กฟภ.) ไดี�ถึูง 57.68 ล�านับาทต่อปี และในัปี 2565 สำามารถูลดี 
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึูง 7,721 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี
เทียบเท่า 

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ทิศทางการดำาเนินงาน
•  เพิ�มการใช�เคุ้รื�องจกัรและทรพัยากรที�ประหยดัีพลังงานั
• เพิ�มสัำดีส่ำว่นัการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัในัทก้กล้่มธร้กิจ
• ลงทน้ัในัพลังงานัสำะอาดีทางเลือกรปูแบบอื�นั 

เปา้หมาย 

50%
ใชพ้ลังงาน
หมนุเวยีน 
ภายในป ี2573

การจดัีการพลังงานัตามมาตรฐานั ISO 50001 โดียในัป ี2565 
โรงงานัจำานัว่นั 5 โรง ไดี�รบัการรบัรองมาตรฐานั ISO 50001 

ดี�ว่ยการเพิ�มขึ�นัของการใช�พลังงานัหมน้ัเว่ยีนัและการม้ง่เนั�นั 
ที�ประสิำทธภิาพการใช�พลังงานั ตั�งเปา้ที�จะลดีคุ้ว่ามเสีำ�ยง 
ของเชื�อเพลิงฟอสำซ่ลิที�เพิ�มต�นัทน้ัของการผลิต ในัขณะเดีียว่กันั
ก็แสำว่งหาโอกาสำทางธร้กิจที�เกี�ยว่ข�องกับพลังงานัไปพร�อมกันั

ป ี2565 ไทยเบฟขยายโคุ้รงการเฟสำ 3 ของการติดีตั�งแผง
พลังงานัแสำงอาทิตยค์ุ้รอบคุ้ลม้ทก้กล้่มธร้กิจทั�งในัประเทศไทย
และเมียนัมา และติดีตั�งแผงพลังงานัแสำงอาทิตยล์อยนัำา 
ที�โรงงานัเบียร ์โดียมีเปา้หมายผลิตไฟฟา้ให�ไดี� 13.48 เมกะว่ตัต์  
หรอืคิุ้ดีเปน็ัมลูคุ่้าการลดีคุ่้าใช�ไฟฟา้ 81 ล�านับาทต่อป ีและลดี 
การปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึูง 9,739 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ี 
เทียบเท่าต่อป ีการลงทน้ัทั�งหมดีในัโคุ้รงการนีั�อยูที่�ประมาณ  
368 ล�านับาท ซ่ึ�งคุ้าดีว่า่จะแล�ว่เสำรจ็ภายในัป ี2566

โครงการโรงงานผลิตเชือ้เพลิงชวีภาพ (Biogas) ในประเทศไทย

ในัป ี2565 ไทยเบฟไดี�ติดีตั�งโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภาพรว่ม 7 แห่ง โดียใช�นัำากากส่ำาซ่ึ�งเปน็ัผลพลอยไดี�จากกระบว่นัการผลิต
แอลกอฮอล์มาใช�ในัการผลิตก๊าซ่ชวี่ภาพ เพื�อผลิตไอนัำาแทนัพลังงานัจากเชื�อเพลิงฟอสำซ่ลิ โคุ้รงการนีั�ผลิตพลังงานัคุ้ว่ามร�อนั 
จากก๊าซ่ชวี่ภาพไดี�สำงูถึูง 479,678,346 เมกะจลู (MJ) ซ่ึ�งนัำาไปสำู่การลดีการใช�นัำามันัเชื�อเพลิงลงไดี�ถึูง 11.87 ล�านัลิตรต่อป ีคิุ้ดีเปน็ั 
คุ่้าใช�จา่ยที�ลดีลง 233 ล�านับาทต่อป ีโรงงานัผลิตเชื�อเพลิงชวี่ภาพเหล่านีั�ประสำบคุ้ว่ามสำำาเรจ็ในัการลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึูง  
37,244 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่า นัอกจากนีั� ก๊าซ่ชวี่ภาพส่ำว่นัเกินัจากกระบว่นัการผลิตไอนัำายงัสำามารถูนัำาไปผลิตไฟฟา้ไดี�อกี 
55,176 เมกะว่ตัต์ชั�ว่โมง และจำาหน่ัายให�กับการไฟฟา้ส่ำว่นัภมูิภาคุ้ไดี�อกีดี�ว่ย

ในัป ี2566 จะมีการติดีตั�งโรงงานัผลิตก๊าซ่ชวี่ภาพเพิ�มที�โรงงานัสำร้าในัจงัหว่ดัีราชบร้ดีี�ว่ยเงินัลงทน้ั 160 ล�านับาท โคุ้รงการนีั� 
จะสำามารถูลดีการใช�นัำามนััเชื�อเพลิงสำำาหรบัการผลิตไอนัำาไดี�ถึูง 1.77 ล�านัลิตร และลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�ถึูง 57,193 ตันั
คุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี

แนวทางการบรหิารจดัการ

โครงการเด่นป ี2565
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เครือ่งยนต์แก๊ส

ในัป ี2565 โรงงานัภายใต�กล้ม่ธร้กิจสำร้าไดี�เริ�มติดีตั�งเคุ้รื�องยนัต์แก๊สำ
เพื�อผลิตกระแสำไฟฟา้ให�กับโรงงานั โดียใช�ก๊าซ่ชวี่ภาพส่ำว่นัเกินัจาก
การผลิตไอนัำาเปน็ัเชื�อเพลิง ซ่ึ�งจะสำามารถูลดีการซ่ื�อไฟฟา้ไดี�
ประมาณ 2,487 เมกะว่ตัต์ต่อปแีละลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจก 
โดียคุ้าดีว่า่จะแล�ว่เสำรจ็ภายในัป ี2566 โดียมีมลูคุ่้าการลงทน้ัรว่ม
ประมาณ 18.57 ล�านับาท

โครงการติดต้ังหม้อไอน้ําแบบไหลทางเดียว  
(Once-through Boilers)

โรงงานัผลิตสำร้า เบียร ์เคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร
หลายแห่งไดี�ติดีตั�งหม�อไอนัำาแบบไหลทางเดีียว่เพื�อเพิ�ม
ประสิำทธภิาพการใช�พลังงานัและลดีการใช�เชื�อเพลิงที�ไม่หมน้ัเว่ยีนั 
จากโคุ้รงการนีั�สำามารถูลดีการใช�นัำามนััเชื�อเพลิงไดี�ถึูง 1.38 ล�านัลิตร
ต่อป ีคิุ้ดีเปน็ั 27.03 ล�านับาท และลดีการใช�ถู่านัหินั 1,68 ตันัต่อป ี
คิุ้ดีเปน็ั 7.23 ล�านับาท และลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกไดี�มากถึูง 
8,470 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อปี

โครงการ can to can Journey

บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี ทำาหนั�าที�เก็บรว่บรว่มและ 
ส่ำงต่อกระปอ๋งไปยงัผู�ผลิตแผ่นัอะลมูิเนีัยมเพื�อนัำาไปรไีซ่เคิุ้ล 
ในักระบว่นัการผลิตกระปอ๋ง ในัป ี2565 สำามารถูรว่บรว่มกระปอ๋ง 
ที�ใช�แล�ว่ทิ�งไดี� 2,945 ตันั คิุ้ดีเปน็ัร�อยละ 45 ของผลิตภัณฑ์์
กระปอ๋งทั�งหมดีที�ไทยเบฟจำาหน่ัาย และลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนั
กระจกไดี�ถึูง 4.5 ตันัคุ้ารบ์อนัไดีออกไซ่ด์ีเทียบเท่าต่อตันั 
ของอะลมูิเนีัยมในักระบว่นัการผลิตกระปอ๋ง เมื�อเทียบกับการใช�
อะลมูิเนีัยมบรสิำท้ธิ์

โครงการประหยดัพลังงาน

ไทยเบฟไดี�ส่ำงเสำรมิการลงทน้ัในัโคุ้รงการพัฒนัานัว่ตักรรมและเทคุ้โนัโลยเีพื�อให�เกิดีการใช�พลังงานัอยา่งมีประสิำทธภิาพสำงูสำด้ี

ในป ี2565 กระปอ๋งอะลมูิเนียมของ
ไทยเบฟมีสัดส่วนของปรมิาณวสัดุ
รไีซเคิลท่ีใชใ้นการผลิตกระปอ๋ง คิดเปน็ 72%

การติดต้ังระบบมอเตอร์
ประสิทธภิาพสูง

1,262 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การเปล่ียนมาใช ้
หลอดไฟ LED

669 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การติดต้ังเครือ่งทำาความเยน็ 38TR ใหม่
เพื�อใช�ในัชว่่งที�มีการผลิตนั�อยในัสำายการ
ผลิตเคุ้รื�องดืี�มกล่องยเูอชที 

1,142 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การติดีตั�งระบบปรบัอากาศ 
แบบแยกส่วนแทนระบบปรบัอากาศ 
แบบรวมศนูย์

665 เมกะว่ตัต์ต่อปี

การติดต้ังอปุกรณ์ควบคมุ 
การทำางานของเครือ่งปั๊ มน้ํา 
ในระบบการผลิตน้ํา RO  
(Reverse Osmosis)

134  
เมกะว่ตัต์ต่อปี

การนำาอากาศท่ีเหลือ 
ออกจากกระบวนการเปา่ขวด 
เพื�อหมน้ัเว่ยีนัในัระบบไฟฟา้

192  
เมกะว่ตัต์ต่อปี

โครงการสำาคัญ

การติดต้ังเครือ่งอดัอากาศ 
แบบแรงเหวีย่ง 
เพ่ือลดการใชไ้ฟฟา้ 

352  
เมกะว่ตัต์ต่อปี

การจดัการด้านพลังงาน52
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เพ่ิมอตัราการใชพ้ลังงานหมนุเวยีนภายในองค์กร 
ในป ี2565 คิดเปน็  

อตัราการใชพ้ลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธรุกิจ
เครือ่งด่ืมในป ี2565 

223.37
เมกะจลูต่อเฮกโตลิตร

อตัราการใชพ้ลังงานต่อหน่วย
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มธรุกิจอาหาร 
ในป ี2565 

7.10 
เมกะจลูต่อกิโลกรมั

รางวลัอตุสาหกรรมยอดเยีย่ม ประจำาป ี2565

บรษัิท เบียรไ์ทย (1991) จำากัดี (มหาชนั) ไดี�รบัรางว่ลัอต้สำาหกรรม
ยอดีเยี�ยม ประจำาป ี2565 ซ่ึ�งเปน็ัรางว่ลัแห่งเกียรติยศและคุ้ว่าม
ภาคุ้ภมูิใจสำงูสำด้ีของว่งการอต้สำาหกรรมในัประเทศไทย รางว่ลันีั�
มอบให�กับองค์ุ้กรที�เคุ้ยไดี�รบัรางว่ลัดีีเด่ีนัอยา่งนั�อยสำามประเภท 
ที�สำามารถูรกัษามาตรฐานัการผลิตระดัีบสำากลและดีำารงคุ้ว่ามเปน็ัเลิศ
ในัการผลิต การตลาดี และการลงทน้ั และไดี�นัำานัว่ตักรรม
เทคุ้โนัโลยมีาใช�เพื�อเพิ�มมลูคุ่้าให�กับธร้กิจไดี�อยา่งชดัีเจนั  
แม�ในัชว่่งการระบาดีของโคุ้ว่ดิี-19 เบียรไ์ทยก็สำามารถูยนืัหยดัี
พัฒนัาศักยภาพและเปน็ัแบบอยา่งที�ดีีให�กับผู�ประกอบการร้น่ัใหม่  
ที�ผ่านัมาเบียรไ์ทยไดี�รบัรางว่ลัดีีเด่ีนั 4 รางว่ลั ในัประเภทต่อไปนีั� 
การจดัีการพลังงานั การรกัษาคุ้ณ้ภาพสิำ�งแว่ดีล�อม การบรหิารงานั
คุ้ณ้ภาพ และการบรหิารคุ้ว่ามปลอดีภัย 

กลุ่มธรุกิจอาหาร
เมกะจลูต่อกิโลกรมั
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กลุ่มธรุกิจเครือ่งด่ืม 
เมกะจลูต่อเฮกโตลิตร
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96.64

พลังงานัหมน้ัเว่ยีนั พลังงานัสิำ�นัเปลือง พลังงานัทั�งหมดี

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็

42.8%
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การพิทักษ์์และฟื้้� นฟูื้แหล่งนำา
แหล่งนัำาของโลกกำาลังเผชญิภาว่ะว่กิฤตมากขึ�นั ทั�งปญัหาการขาดีแคุ้ลนันัำา  
นัำาท่ว่ม และมลพิษทางนัำาที�ส่ำงผลกระทบต่อการดีำารงชวี่ติในัระดัีบที�รน้ัแรง 
มากขึ�นั เนืั�องจากนัำาเปน็ัทรพัยากรสำำาคัุ้ญในัการผลิต ไทยเบฟจงึให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญ
กับคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา และถืูอเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัการ
เปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูอิากาศ

ไทยเบฟเล็งเห็นัถึูงคุ้ณ้ภาพของนัำาและการขาดีแคุ้ลนันัำาที�อาจเกิดีขึ�นัทั�งในัระยะสัำ�นั
และระยะยาว่ จงึม้ง่เนั�นัการกำาหนัดีแนัว่ทางการบรหิารจดัีการนัำาอยา่งยั�งยนืั
ตลอดีห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั ดี�ว่ยการประเมินัผลกระทบจากการใช�นัำาและนัำาโคุ้รงการ
นัว่ตักรรมมาใช�ทั�งในัระดัีบโรงงานัและชม้ชนั รว่มทั�งกำาหนัดีเปา้หมายการคืุ้นันัำา 
สำู่ธรรมชาติและชม้ชนั โดียม้ง่หว่งัจะเพิ�มประสิำทธภิาพการใช�ทรพัยากรนัำา  
การรกัษามาตรฐานันัำาสำะอาดีและการปกปอ้งแหล่งต�นันัำาที�สำำาคัุ้ญทั�ว่ประเทศ 
ดี�ว่ยกลไกดัีงกล่าว่ ไทยเบฟม้ง่มั�นัจะปฏิิบติัตามนัโยบายการจดัีการนัำาระยะยาว่
ขององค์ุ้กรอยา่งต่อเนืั�อง เพื�อสำร�างสำมดีล้ระหว่า่งข�อกำาหนัดีทางเศรษฐกิจ 
สัำงคุ้ม และสิำ�งแว่ดีล�อม ซ่ึ�งจะนัำาไปสำู่การปกปอ้งทรพัยากรนัำาที�ยั�งยนืั โดียคุ้ำานึัง
ถึูงผลประโยชน์ัของผู�ใช�นัำาบนัหลักการสิำทธคิุ้ว่ามเท่าเทียมกันั



นัำาเปน็ัทรพัยากรธรรมชาติที�จำาเปน็ัต่อกระบว่นัการผลิตของไทยเบฟ คุ้ว่ามต�องการใช�นัำายงัคุ้งเพิ�มขึ�นัแต่ปรมิาณนัำาที�พร�อมใช�งานั 
ลดีลงเนืั�องจากแหล่งนัำาเสืำ�อมโทรม ซ่ึ�งเกิดีจากมลพิษทางนัำาและผลกระทบของการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ ไทยเบฟตระหนัักถึูง 
คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญของการอนัร้กัษ์นัำาเพื�อรกัษาคุ้ณ้ภาพนัำาและให�มีปรมิาณเพียงพอต่อการผลิตพร�อมทั�งลดีผลกระทบต่อชม้ชนั  
จงึกำาหนัดีให�การบรหิารจดัีการนัำาเปน็ัหนึั�งในัประเด็ีนัสำำาคัุ้ญของบรษัิท ซ่ึ�งชว่่ยเสำรมิสำร�างให�บรษัิทรบัมือเรื�องสำภาพภมูิอากาศไดี�ดีีขึ�นั  
โดียไทยเบฟมีแนัว่ทางการจดัีการปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา ดัีงนีั�

1. การระบคุวามเส่ียงและโอกาส

ไทยเบฟยดึีมั�นันัโยบายการบรหิารจดัีการนัำาเพื�อบรหิาร 
คุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านันัำา โดียว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา 
อยา่งสำมำาเสำมอ ซ่ึ�งอาจเปน็ัผลมาจากการเปลี�ยนัแปลง 
สำภาพภมิูอากาศ รว่มถึูงปรมิาณฝนัที�ตกไม่สำมำาเสำมอ  
และไม่สำามารถูคุ้าดีการณ์ไดี� การกระจายพื�นัที�ของปรมิาณฝนั 
ที�เปลี�ยนัแปลง และปรมิาณฝนัที�ลดีลง นัอกจากนีั� ยงัมีคุ้ว่ามเสีำ�ยง
ทางดี�านัคุ้ณ้ภาพของนัำาในัฤดีแูล�ง จากการรก้ลำาของนัำาทะเลหนัน้ั 
ส่ำงผลกระทบต่อคุ้ณ้ภาพนัำา ไทยเบฟจงึทบทว่นัการประเมินั 
คุ้ว่ามเสีำ�ยงทางกายภาพที�เกี�ยว่ข�องกับนัำาในัโรงงานัผลิต 
ทก้แห่งทก้ 3-5 ป ีเพื�อให�เข�าใจถึูงคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นั 
และเตรยีมพร�อมรบัมือกับผลกระทบจากการเปลี�ยนัแปลง 
สำภาพภมิูอากาศ เพื�อให�โรงงานัแต่ละแห่งสำามารถูพัฒนัา 
แผนับรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
ที�เกี�ยว่ข�องกับนัำาไดี�อยา่งเหมาะสำม 

2. การติดตามความเส่ียง

ไทยเบฟมีการจดัีทำาระบบติดีตามและประเมินัผลเพื�อตรว่จสำอบ
ปรมิาณและคุ้ณ้ภาพนัำาอยา่งใกล�ชดิี เพื�อลดีผลกระทบดี�านันัำา 
ที�อาจเกิดีขึ�นั ไทยเบฟตรว่จสำอบปรมิาณและคุ้ณ้ภาพนัำา 
เปน็ัประจำาทก้เดืีอนัโดียใช� “คุ้ลังข�อมลูนัำาแห่งชาติ” หรอื National 
Hydroinformatics Data Center: NHC เปรยีบเทียบกับ 
ข�อมลูนัำาของบรษัิทเปน็ัประจำาทก้เดืีอนั นัอกจากนีั� คุ้ณะทำางานั
ของโรงงานัแต่ละแห่งยงัมีส่ำว่นัรว่่มอยา่งสำมำาเสำมอกับผู�มีส่ำว่นัไดี� 
ส่ำว่นัเสีำยทั�งภายในัและภายนัอก โดียเฉพาะอยา่งยิ�งกับชม้ชนั 
และหน่ัว่ยงานัท�องถิู�นัเพื�อรว่บรว่มคุ้ว่ามคิุ้ดีเห็นัเกี�ยว่กับการ 
ดีำาเนิันังานัของโรงงานัตลอดีจนัตอบสำนัองต่อข�อกังว่ลที�อาจ 
เกิดีขึ�นั

มีการรายงานัปญัหาเกี�ยว่กับนัำาไปยงัผู�ประสำานังานัคุ้ว่ามเสีำ�ยง
ของกล้่มผลิตภัณฑ์์ เพื�อว่างแผนัการบรรเทาผลกระทบ 
และคุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มในัการปรบัปรง้ผลการดีำาเนิันังานัทก้เดืีอนั  
คุ้ว่ามเสีำ�ยงที�สำำาคัุ้ญเกี�ยว่กับนัำาที�เกิดีจากการขาดีแคุ้ลนันัำา 
และคุ้ณ้ภาพของนัำาจะถูกูรายงานัต่อผู�บรหิารและคุ้ณะกรรมการ
บรหิารคุ้ว่ามยั�งยนืัและคุ้ว่ามเสีำ�ยงของไทยเบฟ (SRMC)  
เพื�อกำาหนัดีมาตรการบรรเทาผลกระทบทั�งในัระยะสัำ�นัและระยะยาว่ 

รปูภาพโดีย: ยงยท้ธ จารสิ้ำรริงัษี จากโคุ้รงการประกว่ดีถู่ายภาพ  Sustainable  Action  Hero  โดีย  C  asean  รว่่มกับสำมาคุ้มถู่ายภาพแห่งประเทศไทย ในัพระบรมราชปูถัูมภ์

แนวทางการบรหิารจดัการ

55บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



ไทยเบฟม้่งมั�นัที�จะทำาให�โรงงานัทก้แห่งไดี�รบัการรบัรองมาตรฐานัสำากลดี�านัการจดัีการสิำ�งแว่ดีล�อม (ISO 14001:2015) ในัการคุ้ว่บคุ้ม้
มาตรฐานัการปล่อยนัำาทิ�ง ไทยเบฟดีำาเนิันัการบำาบัดีนัำาเสีำยให�มีคุ้ณ้ภาพสำงูกว่า่ข�อกำาหนัดีทางกฎหมายก่อนัที�จะปล่อยลงสำู่แหล่งนัำา  
เพื�อให�มั�นัใจว่า่จะทำาให�เกิดีผลกระทบต่อระบบนิัเว่ศให�นั�อยที�สำด้ี

โรงงานทกุแห่งในประเทศไทยจะทำาการประเมิน 
ความยัง่ยนืของน้ํา (WSA) ให้แล้วเสรจ็

ภายในป ี2566

อตัราส่ำว่นัของการใช�นัำา
ต่อหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์ลดีลง
ภายในัป ี2568 เปรยีบเทียบ 
กับปฐีานั 2562

คืุ้นันัำาสำู่ธรรมชาติและชม้ชนัให�ไดี�
เท่ากับปรมิาณนัำาในัสิำนัคุ้�าสำำาเรจ็รปู  
ภายในัป ี2583

โครงการการบรหิารจดัการทรพัยากรน้ําเพ่ือชมุชน 

ไทยเบฟรว่่มมือกับสำถูาบันัสำารสำนัเทศทรพัยากรนัำา (องค์ุ้การมหาชนั) หรอื สำสำนั. ในัโคุ้รงการ “การบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาเพื�อชม้ชนั” 
เพื�อศึกษาและว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีำ�ยงจากนัำาท่ว่มและภัยแล�งทั�งในัระยะสัำ�นัและระยะยาว่ โดียใช�ระบบสำารสำนัเทศทรพัยากรนัำาเพื�อการพัฒนัา
อยา่งยั�งยนืั โคุ้รงการแรกนีั�คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที�รศัมี 5 กิโลเมตรรอบโรงงานัเบียรไ์ทย จงัหว่ดัีกำาแพงเพชร ซ่ึ�งตั�งอยูใ่นัพื�นัที�ล้่มนัำาปงิ 
ตอนัล่าง (บรเิว่ณท�ายจด้ีบรรจบของแม่นัำาปงิและว่งั) ซ่ึ�งมีขั�นัตอนัการศึกษาดัีงนีั�

1. ศึกษาสำภาพทั�ว่ไปของพื�นัที�ศึกษา สำภาพล้่มนัำา และข�อมลู 
อต้นิ้ัยม-อท้กว่ทิยา จนัถึูงแหล่งที�อาจก่อให�เกิดีมลพิษ 
ทางนัำา เพื�อศึกษาสำถูานัการณ์นัำาท่ว่มและภัยแล�ง และข�อมลู
การเกิดีเหตก้ารณ์ในัอดีีต

2. สำำารว่จและสัำมภาษณ์คุ้นัในัพื�นัที�ทั�งต�นันัำาและปลายนัำา  
เพื�อสำำารว่จขนัาดีและทิศทางของการไหลของแม่นัำา  
พื�นัที�นัำาท่ว่มที�ผ่านัมา รว่มถึูงชว่่งเว่ลาที�เกิดีนัำาท่ว่ม 

3. ว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีำ�ยงนัำาท่ว่มผ่านัแบบจำาลองอท้กภัย 
ดี�ว่ยคุ้อมพิว่เตอร ์โดียใช�สำถูานัการณ์จำาลองเพื�อออกแบบ 
กราฟนัำาท่ว่มที�มีรอบการเกิดีซ่ำา 10 25 50 และ 100 ป ี

4. ว่เิคุ้ราะห์คุ้ว่ามเสีำ�ยงภัยแล�งดี�ว่ยดัีชนีัภัยแล�ง (Drought 
Risk Index-DRI) โดียใช�การว่เิคุ้ราะห์ศักยภาพเชงิพื�นัที� 
(Potential Surface Analysis-PSA) จากสำถิูติภัยแล�ง 
ที�เกิดีขึ�นัซ่ำาในัรอบ 10 ป ีและข�อมลูปรมิาณนัำาฝนั 30 ป ี
ในัชว่่งฤดีแูล�ง หรอืตั�งแต่เดืีอนัพฤศจกิายนัถึูงเมษายนั 

จากผลการศึกษาพบว่า่พื�นัที�ศึกษาโดียรว่มมคีุ้ว่ามเสีำ�ยงในัการ
เกิดีนัำาท่ว่มและภัยแล�งตำา มีเพียงประมาณร�อยละ 3 ของพื�นัที�
เท่านัั�นัที�มีคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�จะเกิดีภัยแล�งสำงู โดียจะขาดีแคุ้ลนันัำาในั
ชว่่งเดืีอนัธนััว่าคุ้ม มกราคุ้ม และมนีัาคุ้ม เนืั�องจากมีปรมิาณ 
นัำาฝนัตำา ซ่ึ�งอาจส่ำงผลให�นัำาไม่เพียงพอต่อคุ้ว่ามต�องการ 
ของชม้ชนั 

ไทยเบฟจะยงัคุ้งติดีตามและว่างแผนัการบรหิารจดัีการนัำา 
สำำาหรบัโรงงานัเบียรไ์ทย แม�ว่า่ผลการศึกษาปรากฏิว่า่พื�นัที� 
ดัีงกล่าว่ไม่ไดี�เปน็ั "พื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามเคุ้รยีดีดี�านันัำาในัระดัีบสำงูมาก" 
ตามคุ้ำานิัยามของ Aqueduct Global Water Tool ของสำถูาบันั
ทรพัยากรโลก โคุ้รงการนีั�จะเปน็ัโคุ้รงการต�นัแบบที�สำามารถูนัำาไป
สำนัับสำนัน้ัการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาในัชม้ชนัท�องถิู�นัของ
โรงงานัอื�นั ๆ ซ่ึ�งตั�งอยูใ่นั "พื�นัที�ที�มีคุ้ว่ามเคุ้รยีดีดี�านันัำาในัระดัีบสำงู
ถึูงสำงูมาก" (คิุ้ดีเปน็ั ร�อยละ 45.2 ของโรงงานัทั�งหมดี) ทำาให� 
ไทยเบฟสำามารถูดีำาเนิันัธร้กิจและสำร�างคุ้ณ้คุ่้าให�กับชม้ชนัที�ใช�
แหล่งนัำารว่่มกันั

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

โครงการเด่นป ี2565

5% 100% 

การพิทักษ์์และฟื้้� นฟูื้แหล่งนำ า56
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องค์กรผู้ใชน้้ํา

สำำานัักงานัทรพัยากรนัำาแห่งชาติ (สำทนัช.) ไดี�จดัีทำาคุ้ว่าม 
รว่่มมือที�เรยีกว่า่ "องค์ุ้กรผู�ใช�นัำา" ซ่ึ�งรว่บรว่มภาคุ้เกษตร  
ภาคุ้อต้สำาหกรรม และภาคุ้พาณิชยกรรมเข�าดี�ว่ยกันั  
เพื�อพัฒนัาการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาของประเทศให�ดีี 
ยิ�งขึ�นั คุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มที�สำำาคัุ้ญนีั�สำนัับสำนัน้ัให�ภาคุ้ส่ำว่นัต่าง ๆ  
รว่่มมือกันัแก�ปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา เชน่ั นัำาท่ว่มและภัยแล�ง 

ตัว่แทนัของไทยเบฟเปน็ัสำมาชกิขององค์ุ้กรผู�ใช�นัำา 12 แห่ง  
จาก 22 ล้่มนัำาทั�ว่ประเทศ ซ่ึ�งบทบาทขององค์ุ้กรผู�ใช�นัำาคืุ้อ ดีแูล 
การใช�นัำา การพัฒนัา และการจดัีการทรพัยากรนัำาอยา่งเหมาะสำม 
และดีำาเนิันัการบำารง้รกัษา ฟื� นัฟูและอนัร้กัษ์ทรพัยากรนัำาในัแต่ละ 
ล้่มนัำาของตนั สำมาชกิขององค์ุ้กรผู�ใช�นัำาเหล่านีั�ยงัสำามารถูถูกู
คัุ้ดีเลือกให�เปน็ัคุ้ณะกรรมการล้่มนัำาในัพื�นัที�ของตนัไดี� ในัป ี2565 
ตัว่แทนัของไทยเบฟไดี�รบัเลือกให�เปน็ัตัว่แทนัภาคุ้อต้สำาหกรรม
ของกรรมการล้่มนัำา 2 แห่ง ไดี�แก่ ล้่มนัำาท่าจนีัและล้่มนัำาปงิ 

ไทยเบฟหว่งัว่า่คุ้ว่ามรว่่มมือคุ้รั�งสำำาคัุ้ญคุ้รั�งใหม่นีั�จะชว่่ยบรรเทา
ปญัหาที�เกี�ยว่ข�องกับนัำาท่ว่ม ภัยแล�ง และคุ้ณ้ภาพนัำา นัอกจากนีั�
การเข�าไปมีส่ำว่นัรว่่มในันัโยบายนัำาแห่งชาติจะชว่่ยปลกูฝงัแนัว่ทาง
การบรหิารจดัีการนัำาที�มีประสิำทธภิาพและยั�งยนืัในัประเทศ  
เพื�อสิำ�งแว่ดีล�อมและสัำงคุ้มที�ยั�งยนืั

ตัว่แทนัคุ้ณะกรรมการล้่มนัำาของไทยเบฟจะเข�ารว่่มการประชม้ 
กับคุ้ณะกรรมการบรหิารจดัีการนัำาของสำภาอต้สำาหกรรม 
แห่งประเทศไทย ซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของสำภาอต้สำาหกรรมที�รว่่มกับ
สำำานัักงานัทรพัยากรนัำาแห่งชาติในัการกำาหนัดีแนัว่ทางการบรหิาร
จดัีการนัำาของประเทศ การมีส่ำว่นัรว่่มในัคุ้รั�งนีั�จะชว่่ยให�ไทยเบฟ
สำามารถูบรหิารจดัีการนัำาไดี�อยา่งมีประสิำทธภิาพและยั�งยนืั 
ตามแผนัการบรหิารจดัีการทรพัยากรนัำาของประเทศระยะ 20 ป ี
และเตรยีมพร�อมรบัมือกับการเปลี�ยนัแปลงนัโยบายที�อาจ 
เกิดีขึ�นัในัอนัาคุ้ต

โครงการประเมินความยัง่ยนืของน้ําผิวดินและน้ําใต้ดิน

ไทยเบฟดีำาเนิันัการประเมินัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำา (Water 
Sustainability Assessment) อยา่งต่อเนืั�อง คุ้รอบคุ้ลม้ 
ทั�งแหล่งนัำาผิว่ดิีนัและนัำาใต�ดิีนัของโรงงานั เพื�อระบผ้ลกระทบ 
และคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นักับธร้กิจ การประเมินัเชงิลึกนีั�
คุ้รอบคุ้ลม้ 4 มิติ ดัีงนีั�

1.  การประเมินัแหล่งนัำาอยา่งละเอยีดี รว่มถึูงการประเมินั 
คุ้ว่ามพร�อมของแหล่งนัำาและโคุ้รงสำร�างภายในัของแหล่งนัำา

2.  คุ้ว่ามเปราะบางของพื�นัที�ล้่มนัำาโดียคุ้ำานึังถึูงปจัจยัทางสัำงคุ้ม
และสิำ�งแว่ดีล�อม

3.  ภัยพิบัติที�เกี�ยว่ข�องกับนัำา เชน่ั ภัยแล�งและนัำาท่ว่ม 
4.  คุ้ณ้ภาพของแหล่งนัำา

โดียการประเมินันีั�คุ้รอบคุ้ลม้ระยะเว่ลา 5 ปขี�างหนั�า เพื�อรบัรอง 
ว่า่จะมีปรมิาณนัำาที�เพียงพอในัการปฏิิบัติงานัของโรงงานั  
ซ่ึ�งขั�นัตอนัในัการศึกษานีั�รว่มถึูงคุ้ว่ามพอเพียงของนัำา  
คุ้ณ้ภาพนัำา กฎและระเบียบข�อบังคัุ้บที�เกี�ยว่ข�องกับแหล่งนัำา  
และทัศนัคุ้ติของผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย

ในัป ี2565 ไทยเบฟไดี�ดีำาเนิันัการประเมนิัคุ้ว่ามยั�งยนืัของนัำาผิว่ดิีนั 
และนัำาใต�ดิีนัรว่ม 27 โรงงานั และมีแผนัจะขยายการประเมินั 
ให�คุ้รอบคุ้ลม้ทก้โรงงานัในัประเทศไทยภายในัป ี2566

การจดัการน้ําเสียผ่านพ้ืนท่ีชุม่น้ําเทียม

บรษัิท Knockdhu Distillery Co.,Ltd. ซ่ึ�งเปน็ับรษัิท 
ในัเคุ้รอืจากประเทศสำกอตแลนัด์ี ไดี�ขยายพันัธกิจดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืั
ดี�ว่ยการพัฒนัาพื�นัที�ช้ม่นัำาเทียม เพื�อเปน็ัระบบบำาบัดีของเหลว่
ที�เหลือจากกระบว่นัการกลั�นั ประกอบดี�ว่ยเซ่ลล์ที�แยกจากกันั
จำานัว่นั 6 เซ่ลล์ รองดี�ว่ย Bentomat ซ่ึ�งทำางานัเปน็ั 2 ชด้ี  
ชด้ีละ 3 เซ่ลล์ โดียใช�พื�นัที�ขนัาดี 2,000 ตารางเมตร พื�นัที�ช้ม่ 
นัำาเทียมนีั�เปน็ัแหล่งที�อยูข่องพืช 21,000 ชนิัดี จาก 17 สำายพันัธ้ ์
ที�แตกต่างกันั ระบบการจดัีการนีั�ไดี�รบัการสำนัับสำนัน้ัอยา่งเต็มที�
จากสำำานัักงานัคุ้้�มคุ้รองสิำ�งแว่ดีล�อมของสำกอตแลนัด์ี โดียพิสำจูน์ั
แล�ว่ว่า่ประสำบคุ้ว่ามสำำาเรจ็ในัการกำาจดัีทองแดีง การแก�ไขคุ่้า pH 
และการกำาจดัีทั�ง COD และ BOD ไดี�อยา่งมีประสิำทธภิาพ ในัการ
ลดีจำานัว่นัการขนัส่ำงนัำาเสีำยไปบำาบดัีนัอกพื�นัที�โรงงานัสัำปดีาห์ละ 
8-10 คัุ้นัรถู (มคีุ้ว่ามจ ้25,000 ลิตร) ส่ำงผลให�สำามารถูลดีการ
ปล่อยก๊าซ่คุ้ารบ์อนัไดี�ประมาณ 40 ตันัต่อป ีนัอกจากนีั�พื�นัที�ช้ม่นัำา
แห่งนีั�ยงักลายเปน็ัสำว่รรค์ุ้สำำาหรบัแมลง สัำตว่เ์ลี�ยงลกูดี�ว่ยนัม
ขนัาดีเล็ก นัก และคุ้�างคุ้าว่อกีดี�ว่ย

โครงการสำาคัญ
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วอเตอรฟุ์ตพรนิต์ 

ไทยเบฟไดี�รบัการรบัรองการประเมินัว่อเตอรฟ้์ตพรนิัต์  
(Water Footprint) จากสำถูาบันันัำาและสิำ�งแว่ดีล�อมเพื�อคุ้ว่าม
ยั�งยนืั (สำภาอต้สำาหกรรมแห่งประเทศไทย) สำำาหรบัผลิตภัณฑ์์ 
โออชิชิาเขียว่ผสำมนัำาผึ�งมะนัาว่ (380 มล.) ที�เปน็ัไปตามหลักการ
ของการประเมนิัว่ฏัิจกัรชวี่ติ (LCA) ตั�งแต่การจดัีหาว่ตัถูดิ้ีบ  
นัำาเข�าสำู่กระบว่นัการผลิตไปจนัถึูงการกำาจดัีเศษซ่ากผลิตภัณฑ์์
หลังการใช�งานั โดียดีำาเนิันัการประเมนิัหน่ัว่ยของนัำาที�ใช�ต่อหน่ัว่ย
ของผลิตภัณฑ์์ (ลิตร/1 หน่ัว่ยของผลิตภัณฑ์์) ซ่ึ�งสำามารถูประเมินั
การขาดีแคุ้ลนันัำาเพื�อเปน็ัแนัว่ทางในัการจดัีการนัำาของผลิตภัณฑ์์ 
และนัำาไปสำู่การปรบัปรง้การใช�ทรพัยากรนัำาให�เกิดีประสิำทธภิาพ
สำงูสำด้ี

โครงการรว่มกับชมุชน 

ไทยเบฟสำนัับสำนัน้ัการดีำาเนิันัโคุ้รงการต่าง ๆ ที�ม้่งเนั�นัการรกัษาปา่
ต�นันัำา ล้่มนัำา และปกปอ้งแหล่งนัำาที�มีคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญต่อชม้ชนั 
ท�องถิู�นั โดียมีตัว่อยา่งกิจกรรมและโคุ้รงการบรหิารจดัีการนัำา 
ในัชม้ชนัของไทยเบฟ ดัีงนีั�

แบ่งปนัน้ําสู่ชมุชน 

ในัป ี2565 ไทยเบฟยงัคุ้งม้่งมั�นัเพื�อให�ชม้ชนัท�องถิู�นัและ 
ภาคุ้เกษตรกรรมไดี�รบันัำาสำะอาดีอยา่งต่อเนืั�อง โดียกล้่มธร้กิจ 
สำร้าไดี�รเิริ�มกิจกรรมเพื�อสัำงคุ้ม “แบ่งปนัันัำาสำู่ชม้ชนั” ที�โรงงานั 
ในัจงัหว่ดัีปราจนีับร้แีละสำร้าษฎรธ์านีั ไดี�ชว่่ยส่ำงนัำาสำะอาดีสำู่ชม้ชนั
ข�างเคีุ้ยงกว่า่ 50 ชม้ชนั

โครงการน้ําด่ืมสะอาดเพ่ือน้องและชมุชน

ไทยเบฟยงัคุ้งสำานัต่อคุ้ว่ามคิุ้ดีรเิริ�มเพื�อให�ชม้ชนัท�องถิู�นั  
โดียเฉพาะเยาว่ชนัไดี�รบันัำาดืี�มสำะอาดี โดียไดี�ดีำาเนิันัการขยาย
โคุ้รงการ “นัำาดืี�มสำะอาดี” ไปยงัโรงเรยีนัและชม้ชนัรอบโรงงานั 
โดียมีตัว่แทนัไทยเบฟให�การอบรมเบื�องต�นัเกี�ยว่กับการบำารง้
รกัษาและการทำาคุ้ว่ามสำะอาดีระบบกรองนัำา เพื�อให�เยาว่ชนั 
มีนัำาดืี�มที�สำะอาดี ถูกูสำข้อนัามัย ไดี�มาตรฐานัคุ้ณ้ภาพอยูเ่สำมอ 
ในัป ี2565 เยาว่ชนัและคุ้นัในัชม้ชนักว่า่ 3,000 ราย ในัจงัหว่ดัี
พระนัคุ้รศรอียธ้ยา ปทม้ธานีั ชลบร้ ีนัคุ้รปฐม กาญจนับร้ ี
อบ้ลราชธานีั และสำร้าษฎรธ์านีั สำามารถูเข�าถึูงนัำาดืี�มสำะอาดี 

โครงการคลองสวยน้ําใส ประชารวมใจ

โรงงานัสำร้าแสำงโสำม จงัหว่ดัีนัคุ้รปฐม รว่่มกับองค์ุ้การบรหิาร 
ส่ำว่นัตำาบลหอมเกรด็ี จงัหว่ดัีนัคุ้รปฐม และชม้ชนัโดียรอบ  
ไดี�จดัีโคุ้รงการ "คุ้ลองสำว่ยนัำาใสำ ประชารว่มใจ" โดียมวี่ตัถูป้ระสำงค์ุ้
เพื�อกระต้�นัการมส่ีำว่นัรว่่มของคุ้นัในัชม้ชนัให�หันัมาอนัร้กัษ์
ทรพัยากรธรรมชาติ ฟื� นัฟูคุ้ณ้ภาพนัำาในัคุ้ลอง ตลอดีจนั 
แก�ปญัหานัำาเน่ัาเสีำยในัแหล่งนัำาสำาธารณะ และไดี�ดีำาเนิันัการ
โคุ้รงการในัโรงงานัสำร้ากระทิงแดีง  (1988)  จงัหว่ดัีสำมท้รสำาคุ้รดี�ว่ย

โครงการอตุสาหกรรมเติมน้ําใต้ดินระดับต้ืน 

เพื�อส่ำงเสำรมิให�ภาคุ้อต้สำาหกรรมมีคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อสัำงคุ้ม 
ในัการพัฒนัาและอนัร้กัษ์นัำาบาดีาล สำถูาบันันัำาและสิำ�งแว่ดีล�อม
เพื�อคุ้ว่ามยั�งยนืั สำภาอต้สำาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
กรมทรพัยากรนัำาบาดีาล จงึไดี�จดัีทำาโคุ้รงการ “อต้สำาหกรรม 
เติมนัำาใต�ดิีนัระดัีบตื�นั” โดียสำนัับสำนัน้ัให�โรงงานัอต้สำาหกรรม
พัฒนัาแหล่งเก็บกักนัำาใต�ดิีนั (คุ้ว่ามลึกไม่เกินั 15 เมตร) บนัพื�นัที�
ว่า่งภายในัโรงงานัสำำาหรบักักเก็บนัำาฝนั เพื�อให�เปน็ัแหล่งนัำาสำำารอง
และเพิ�มคุ้ว่ามช้ม่ชื�นัให�กับพื�นัที�โดียเฉพาะในัพื�นัที�ที�มีแนัว่โนั�ม 
ที�เกิดีคุ้ว่ามแห�งแล�ง

โรงงานัของไทยเบฟทั�ง 9 แห่ง ในัจงัหว่ดัีปท้มธานีั นัคุ้รสำว่รรค์ุ้ 
กำาแพงเพชร เชียงใหม่ นัคุ้รราชสีำมา บ้รรีมัย์ ชลบ้ร ี 
และสำ้ราษฎรธ์านีั ไดี�รบัคัุ้ดีเลือกจากสำภาอ้ตสำาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยให�เข�ารว่่มโคุ้รงการดัีงกล่าว่ ซ่ึ�งจะเป็นัโคุ้รงการ
ต�นัแบบแก่โรงงานัอื�นั ๆ ไดี�เรยีนัรู�ว่ธิีการกักเก็บนัำาฝนัและ 
การอนั้รกัษ์นัำาบาดีาลระดัีบตื�นัโดียไม่ส่ำงผลกระทบต่อระบบนิัเว่ศ
และสิำ�งแว่ดีล�อม ไทยเบฟกำาลังขยายโคุ้รงการให�คุ้รอบคุ้ล้ม 
ทั�ว่ประเทศ ซ่ึ�งโคุ้รงการนีั�มีคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญต่อการมีส่ำว่นัรว่่ม 
ของภาคุ้รฐับาล ภาคุ้อ้ตสำาหกรรม และช้มชนัท�องถิู�นั

การพิทักษ์์และฟื้้� นฟูื้แหล่งนำ า58
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การบรหิารจดัีการนัำาอยา่งมปีระสิำทธภิาพในัป ี2565 ส่ำงผลให�มีการลดีการใช�นัำา การใช�ซ่ำา และนัำานัำากลับมาใช�ใหม ่เมื�อเทียบกับปรมิาณ 
การใช�นัำาทั�งหมดี ดัีงนีั�

อตัราส่วนของการใชน้้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มธรุกิจเครือ่งด่ืม ต้ังแต่ป ี2562 ถึง 2565

อตัราส่วนของการใชน้้ําต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่มธรุกิจอาหาร ต้ังแต่ป ี2562 ถึง 2565

หน่ัว่ย:  เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตรของหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์  หน่ัว่ย: เฮกโตลิตรต่อกิโลกรมัของหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์
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*เปา้หมายป ี2565 อตัราส่ำว่นัของการใช�นัำาต่อหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์ลดีลงร�อยละ 5 เปรยีบเทียบกับปฐีานั 2562

เปา้หมายป ี 2568
3.85 เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร

2562 2563 2564 2565

ใชซ้้ํา 5.13% นำากลับมาใชใ้หม ่7.28%ลด 13.40%
• นัำานัำาจากการล�างขว่ดีขั�นัสำด้ีท�ายกลับมา 

ใช�ล�างขว่ดีซ่ำาในัขั�นัตอนัแรก ซ่ึ�งเปน็ัการชว่่ย
ลดีการใช�นัำาล�างขว่ดี

• นัำานัำาโซ่ดีาไฟที�ผ่านัการกรองแล�ว่จาก
กระบว่นัการล�างขว่ดีแทนันัำาประปาในัระบบ
บำาบัดีมลพิษทางอากาศ (Wet Scrubber)  
ที�หม�อไอนัำา เพื�อขจดัีมลพิษออกจากก๊าซ่ 
ไอเสีำยหม�อไอนัำา

• นัำานัำาจากการล�างย�อนัของระบบผลิตนัำา 
มาใช�เปน็ันัำาดิีบสำำาหรบักระบว่นัการผลิต

• นัำาไอนัำาคุ้อนัเดีนัเสำตกลับมาใช�ใหม่  
เพื�อจา่ยนัำาให�กับหม�อไอนัำา

• นัำานัำาทิ�งจากการกรองนัำาดี�ว่ยระบบรเีว่ริส์ำ 
ออสำโมซ่สิำ (RO) มาใช�ในัระบบหล่อเยน็ั

• นัำานัำาที�ผ่านักระบว่นัการบำาบดัีนัำาเสีำยกลับมา 
ใช�ใหม่สำำาหรบัรดีนัำาต�นัไม� และทำาคุ้ว่ามสำะอาดี
ถูนันั

• นัำานัำาจากกระบว่นัการล�างขว่ดีกลับมาใช�ใหม่ 
สำำาหรบัการผลิตนัำาออ่นั

• นัำานัำาทิ�งจากการกรองนัำาดี�ว่ยระบบรเีว่ริส์ำ 
ออสำโมซ่สิำ (RO) กลับมาใช�ใหม่ สำำาหรบัการ 
ผลิตนัำาประปา

อตัราส่ำว่นัของการใช�นัำา 
ต่อหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์เพิ�มขึ�นั 

4.69%
ภายในัป ี2565 เปรยีบเทียบ 

กับปฐีานั 2562

กลุ่มธรุกิจเครือ่งด่ืม
อตัราส่ำว่นัของการใช�นัำาต่อหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์ 

4.24% 
เฮกโตลิตรต่อเฮกโตลิตร

กลุม่ธรุกิจอาหาร 
อตัราส่ำว่นัของการใช�นัำา 

ต่อหน่ัว่ยผลิตภัณฑ์์  

0.22%
เฮกโตลิตรต่อกิโลกรมั 

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็
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การจดัการบรรจภัุณฑ์ 
และเศรษ์ฐกิจหมนุเวยีน

ปจัจบ้ันัทั�ว่โลกให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญกับการใช�ทรพัยากรให�เกิดีประโยชน์ัสำงูสำด้ี  
และการเปลี�ยนัผ่านัไปสำู่ระบบเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั ซ่ึ�งขณะนีั�ประเทศไทยกำาลัง
ผลักดัีนัโมเดีลเศรษฐกิจใหม่ที�เรยีกว่า่ Bio-Circular-Green Model (BCG) 
หรอืเศรษฐกิจชวี่ภาพ-เศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั-เศรษฐกิจสีำเขียว่ เพื�อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที�ยั�งยนืัและเท่าเทียมกันั ไทยเบฟไดี�นัำาหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั
มาใช�ตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้าและพัฒนัาระบบเก็บกลับบรรจภั้ณฑ์์แบบหมน้ัเว่ยีนั
เพื�อเปน็ัอกีหนึั�งชอ่งทางในัการเพิ�มประสิำทธภิาพการใช�ทรพัยากรและ 
ลดีของเสีำย โดียเฉพาะอยา่งยิ�งบรรจภั้ณฑ์์หลัก เชน่ั แก�ว่ กระดีาษ  
กระปอ๋งอะลมูเินีัยม และขว่ดีพลาสำติก PET โดียมี บรษัิท ไทยเบฟเว่อเรจ  
รไีซ่เคิุ้ล จำากัดี (Thai Beverage Recycle หรอื TBR) ที�รบัผิดีชอบในัการเก็บ
กลับคืุ้นับรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้

ไทยเบฟเชื�อมั�นัว่า่การลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกดี�ว่ยการบรหิารจดัีการว่สัำดี้
และบรรจภั้ณฑ์์ไดี�อยา่งเหมาะสำมจะทำาให�เกิดีประโยชน์ักับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย 
ทก้ฝา่ย แสำดีงถึูงคุ้ว่ามรบัผิดีชอบของบรษัิทต่อสิำ�งแว่ดีล�อมและสิำทธมินัษ้ยชนั 
ดี�ว่ยเหตนี้ั� ไทยเบฟจงึรว่่มมือกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า  
ไดี�แก่คุู้่คุ้�าทางตรงและทางอ�อม ผู�ประกอบการรายยอ่ย และผู�บรโิภคุ้  
เพื�อเพิ�มประสิำทธภิาพการใช�งานัและสำร�างคุ้ณ้คุ่้าให�กับบรรจภั้ณฑ์์ 
หลังการบรโิภคุ้ผ่านัระบบเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั (Circular Economy)



ไทยเบฟยดึีมั�นัในัหลักการเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั คุ้ำานึังถึูงผลกระทบ
ดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อมและสัำงคุ้มทั�งหมดีที�เกิดีขึ�นัจากบรรจภั้ณฑ์์  
ตั�งแต่การออกแบบไปจนัถึูงการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้  
โดียแนัว่ทางการบรหิารจดัีการบรรจภั้ณฑ์์ของไทยเบฟ ไดี�แก่

1. การลดน้ําหนักและปรมิาณการใชว้สัดบุรรจภัุณฑ์

ไทยเบฟทำางานัรว่่มกับพันัธมิตรทางธร้กิจเพื�อพัฒนัา 
บรรจภั้ณฑ์์ที�ใช�ทรพัยากรธรรมชาตินั�อยลงในัขณะที� 
ยงัคุ้งคุ้ณ้ภาพและประสิำทธภิาพการใช�งานั โดียในัป ี2565  
ไทยเบฟประสำบคุ้ว่ามสำำาเรจ็ในัการปรบันัำาหนัักของว่สัำดี ้
บรรจภั้ณฑ์์หลายชนิัดีลง ส่ำงผลให�ว่สัำดีล้ดีลงมากกว่า่  
1,000 ตันั นัอกจากนีั�ไทยเบฟยงัสำามารถูลดีปรมิาณ
อะลมูิเนีัยมว่ตัถูดิ้ีบที�ใช�ในัการผลิตอะลมิูเนีัยมไดี� 600 ตันั 
เมื�อเทียบกับป ี2563 

2. การเก็บกลับและการคัดแยกบรรจภัุณฑ์ 
หลังการบรโิภค

ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล รบัผิดีชอบในัการเก็บกลับบรรจภั้ณฑ์์
หลังการบรโิภคุ้จากพันัธมิตรทางธร้กิจทั�ว่ประเทศและนัำามา
คัุ้ดีแยกที�โรงงานัคัุ้ดีแยกของบรษัิท ซ่ึ�งว่สัำดีบ้รรจภั้ณฑ์์ที�
ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ลรบัซ่ื�อ ไดี�แก่ แก�ว่ เศษแก�ว่ กระปอ๋ง
อะลมูิเนีัยม ขว่ดีพลาสำติก PET และกล่องกระดีาษลกูฟูก  
โดียในัป ี2565 ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�ขยายธร้กิจการเก็บ
กลับไปสำู่พลาสำติกประเภทโพลิเอทิลีนัชนิัดีคุ้ว่ามหนัาแน่ันัสำงู 
(HDPE) และสำามารถูเก็บขว่ดีพลาสำติก HDPE หลังการ
บรโิภคุ้ไดี�ถึูง 103 ตันั เพื�อนัำามาแปรรปูเปน็ัว่ตัดิ้ีบให�กับ
ผลิตภัณฑ์์อื�นัต่อไป 

3. การใชซ้้ําและการนำากลับมาใชใ้หม่

เพื�อให�เกิดีการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้ในัระบบ
หมน้ัเว่ยีนัที�มีประสิำทธภิาพ ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล รว่่มมือ 
กับพันัธมิตรตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้้ณ้คุ่้า ตั�งแต่คุู้่คุ้�าผู�เก็บกลับ 
บรรจภั้ณฑ์์ในัระดัีบท�องถิู�นั จนัถึูงโรงงานัรไีซ่เคิุ้ล ส่ำงผลให�

ประสำบคุ้ว่ามสำำาเรจ็ในัการสำร�างระบบการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์ 
ในัระบบหมน้ัเว่ยีนั โดียเฉพาะอยา่งยิ�งสำำาหรบับรรจภั้ณฑ์์หลัก 
เชน่ั  แก�ว่ กระดีาษ ขว่ดีพลาสำติก PET และกระปอ๋งอะลมูิเนีัยม 
นัอกจากนีั� เพื�อตอบสำนัองต่อนัโยบายใหม่ของรฐับาลที�อนัญ้าต
ให�ใช�บรรจภั้ณฑ์์ใส่ำอาหารที�ผลิตจากพลาสำติกรไีซ่เคิุ้ลไดี� ทั�งนีั�  
ไทยเบฟไดี�รว่่มมือกับพันัธมิตรศึกษาคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ในัการใช� 
PET รไีซ่เคิุ้ล (rPET) และตั�งเปา้หมายที�จะใช� rPET ร�อยละ 30 
ในัการผลิตขว่ดีพลาสำติก PET ภายในัป ี2573

4. นวตักรรมเพ่ือการจดัการบรรจภัุณฑ์ท่ียัง่ยนื

ไทยเบฟไดี�จดัีตั�ง บรษัิท เบฟเทคุ้ จำากัดี (BevTech) ขึ�นั 
เพื�อเปน็ัหน่ัว่ยงานัว่จิยัและพัฒนัาบรรจภั้ณฑ์์ทางเลือก 
นัอกจากนีั� ยงัว่จิยัเคุ้รื�องจกัรและห้่นัยนัต์เพื�ออำานัว่ย 
คุ้ว่ามสำะดีว่กในัโรงงานัผลิตของไทยเบฟ ซ่ึ�งประสำบคุ้ว่ามสำำาเรจ็
ในัการนัำาสำายพานัลำาเลียงคัุ้ดีแยกขว่ดีอตัโนัมัติที�ติดีตั�ง
เทคุ้โนัโลยกีารคัุ้ดีแยกขว่ดีดี�ว่ยปญัญาประดิีษฐ์ (AI)  
ผ่านัคุ้ว่ามรว่่มมือกับมหาว่ทิยาลัย CMKL ซ่ึ�งเปน็ัสำถูาบันัว่จิยั
ชั�นันัำาที�จดัีตั�งขึ�นัโดียคุ้ว่ามรว่่มมือระหว่า่งสำถูาบันัเทคุ้โนัโลยี
พระจอมเกล�าเจ�าคุ้ณ้ทหารลาดีกระบัง (KMITL) และ
มหาว่ทิยาลัย Carnegie Mellon (CMU) ซ่ึ�งเปน็ัมหาว่ทิยาลัย
ชั�นันัำาของโลกดี�านัเทคุ้โนัโลย ีAI

5. ผสานความรว่มมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ไทยเบฟรว่่มมือกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า
เพื�อพัฒนัาบรรจภั้ณฑ์์ที�ยั�งยืนัอย่างต่อเนืั�อง นัอกจากนีั� 
ยังทำางานัรว่่มกับสำถูาบันัการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์และ 
การรไีซ่เคิุ้ลเพื�อสิำ�งแว่ดีล�อม (TIPMSE) ภายใต� 
สำภาอต้สำาหกรรมแห่งประเทศไทย ในัปี 2565 ผู�บรหิารสำูงสำ้ดี 
ในักล้่มธร้กิจเคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ และสำายธร้กิจ 
ต่อเนืั�องประเทศไทยไดี�รบัมอบหมายให�เปน็ัประธานัและ 
รองประธานัในัคุ้ณะกรรมการบรหิาร TIPMSE ตามลำาดัีบ 
นัอกจากนีั� ไทยเบฟยงัเปน็ัหนึั�งในัผู�รว่่มก่อตั�งเคุ้รอืข่าย 
ธร้กิจห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัแห่งประเทศไทย (TSCN) และไดี�มี 
ส่ำว่นัรว่่มกับผู�รว่่มก่อตั�งรายอื�นัในัการขับเคุ้ลื�อนั 
การบรหิารจดัีการบรรจภั้ณฑ์์อยา่งยั�งยนืัในัประเทศไทย

แนวทางการบรหิารจดัการ

61บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



เปา้หมายป ี2568 เปา้หมายป ี2573 ภายในป ี2583

เก็บกลับ 

100%
บรรจภั้ณฑ์์แก�ว่ 
ที�จำาหน่ัายในัประเทศไทย 

เก็บกลับ 

250% 30%
บรรจภั้ณฑ์์กระดีาษ 
ที�ใช�ในัประเทศไทย 

เก็บกลับ 

100%
บรรจภั้ณฑ์์ ขว่ดีพลาสำติก PET และ
กระปอ๋งอะลมูิเนีัยมที�จำาหน่ัาย 
ในัประเทศไทย 

ของขว่ดีพลาสำติก PET  
ทำามาจากว่สัำดีร้ไีซ่เคิุ้ล (rPET)

100%
ของบรรจภั้ณฑ์์ 
เคุ้รื�องดืี�มทั�งหมดี  
ทำาจากว่สัำดีที้�นัำา 
กลับมาใช�ใหม่  
รไีซ่เคิุ้ลไดี�  
หรอืยอ่ยสำลายไดี�

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ห่วงโซค่ณุค่าของการจดัการบรรจภัุณฑ์ของไทยเบฟ

การจำหน่ายและกระจายสินค้า

โรงงานรีไซเคิล
อะลูมิเนียม

โรงงานรีไซเคิล
พลาสติก

ผ้าห่มผืนเขียวรักษ์โลก
โรงงานผลิตสิ่งทอ

ร้านรับซื้อของเก่า

โรงงานผลิตพรีฟอร์ม
ขวด PET

โรงงานรีไซเคิล
กล่องกระดาษลูกฟูก

โรงงานรีไซเคิลขวดแก้ว

โรงงานผลิต
แผ่นอะลูมิเนียม

โรงงานผลิตขวดแก้ว

โรงงานผลิต
กระป๋องอะลูมิเนียม

โรงงานผลิต
กล่องกระดาษลูกฟูก

ศูนย์รับซื้อและคัดแยก
บรรจุภัณฑ์หลังการบริโภค (TBR)

โรงงานผลิตเครื่องดื่ม
ในเครือไทยเบฟ

คนเก็บขยะ

ซาเล้ง

ฝังกลบ

รถขยะ

ผู้บริโภค

START

บรรจุภัณฑ์
ขวดแก้วใช้ซำ
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ไทยเบฟไดี�ให�การสำนัับสำนัน้ัสำถูาบันัการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์ 
และการรไีซ่เคิุ้ลเพื�อสิำ�งแว่ดีล�อม (TIPMSE) ในัการพัฒนัา 
หลักการ "ขยายคุ้ว่ามรบัผิดีชอบของผู�ผลิต" หรอื Extended 
Producer Responsibility (EPR) ในัประเทศไทย ซ่ึ�งรว่ม 
อยูใ่นัแผนัการจดัีการขยะพลาสำติกของประเทศไทยสำำาหรบั 
ป ี2562-2573 และว่าระแห่งชาติของการจดัีการทรพัยากร 
ในัระบบเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของโมเดีลเศรษฐกิจ
ชวี่ภาพ-เศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนั-เศรษฐกิจสีำเขียว่ หรอื BCG 
(Bio-Circular-Green) ภายใต�แนัว่คิุ้ดีการปลกูสำำานึักรบัผิดีชอบ
ต่อผลกระทบต่อสิำ�งแว่ดีล�อมของผลิตภัณฑ์์และบรรจภั้ณฑ์์ 
ของตนัตลอดีว่งจรทั�งหมดี รว่มถึูงขั�นัตอนัหลังการบรโิภคุ้

ในัเดืีอนัธนััว่าคุ้ม 2564 ไทยเบฟและบรษัิทในัเคุ้รอืโออชิ ิและ
เสำรมิสำข้ รว่่มกับบรษัิทชั�นันัำาอื�นั ๆ ในัประเทศไทยไดี�รว่่มกันั 
แสำดีงเจตนัารมณ์เพื�อขับเคุ้ลื�อนัหลักการ "ขยายคุ้ว่ามรบัผิดีชอบ
ของผู�ผลิต" ผ่านัโคุ้รงการ "PACKBACK…เก็บกลับบรรจภั้ณฑ์์
เพื�อว่นััที�ยั�งยนืั" ซ่ึ�งไดี�รบัการสำนัับสำนัน้ัจากกระทรว่งการ
อด้ีมศึกษา ว่ทิยาศาสำตร ์ว่จิยัและนัว่ตักรรม (มธ.) กระทรว่ง
มหาดีไทย และกระทรว่งทรพัยากรธรรมชาติและสิำ�งแว่ดีล�อม  
โดียไดี�รเิริ�มโคุ้รงการนัำารอ่งขึ�นัในัจงัหว่ดัีชลบร้ ีตั�งแต่เดืีอนั
มกราคุ้ม 2565 ที�ผ่านัมา มีหน่ัว่ยงานัเข�ารว่่มโคุ้รงการกว่า่ 
70 องค์ุ้กร ประกอบไปดี�ว่ย ผู�ผลิต ผู�คุ้�าปลีก ผู�ทำาธร้กิจรไีซ่เคิุ้ล 
องค์ุ้กรรฐับาลท�องถิู�นัและสำถูาบันัว่จิยั ภายใต�หลักการขยาย 
คุ้ว่ามรบัผิดีชอบของผู�ผลิตในัการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์  

ทั�งนีั� ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล เปน็ัหนึั�งกำาลังสำำาคัุ้ญในัการ 
ขับเคุ้ลื�อนับรหิารโคุ้รงการในัจงัหว่ดัีชลบร้ ีและทำาหนั�าที�รว่บรว่ม
ข�อมลูเกี�ยว่กับการรไีซ่เคิุ้ลบรรจภั้ณฑ์์แก�ว่เพื�อสำนัับสำนัน้ัการพัฒนัา
ฐานัข�อมลูบรรจภั้ณฑ์์แห่งชาติ ในัระยะนัำารอ่งของโคุ้รงการ 
PACKBACK ม้่งเนั�นัไปที�การจดัีการหลังการบรโิภคุ้ของว่สัำดี้
บรรจภั้ณฑ์์เจด็ีชนิัดี ไดี�แก่ แก�ว่ กระปอ๋งอะลมูิเนีัยม กล่อง
กระดีาษลกูฟูก กล่องเคุ้รื�องดืี�มยเูอชที ขว่ดีพลาสำติก PET  
ขว่ดีพลาสำติกข้่นั HDPE และบรรจภั้ณฑ์์หลายชั�นั (Multilayer)

โคุ้รงการ PACKBACK ไดี�มีส่ำว่นัรว่่มสำำาคัุ้ญในังานั Sustainability 
Expo (SX) 2022 ซ่ึ�งเปน็ัหนึั�งในังานัดี�านัคุ้ว่ามยั�งยนืัที�ใหญ่ที�สำด้ี
ในัเอเชยีตะว่นััออกเฉียงใต� มีผู�เข�ารว่่มมากกว่า่ 200,000 ราย  
TBR และTIPMSE ไดี�รว่่มกันัติดีตั�งสำถูานีัรไีซ่เคิุ้ลมากกว่า่ 20 แห่ง
พร�อมถัูงขยะเพื�อแยกว่สัำดีบ้รรจภั้ณฑ์์ทั�งเจด็ีรายการตลอดีงานั 
นัอกจากนัั�นั TIPMSE ยงัไดี�รว่่มกับกรมคุ้ว่บคุ้ม้มลพิษ กระทรว่ง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิำ�งแว่ดีล�อมไดี�จดัีงานัพิธเีชดิีชเูกียรติ
และประกาศเกียรติคุ้ณ้ให�แก่ 72 องค์ุ้กรที�เข�ารว่่มโคุ้รงการ 
PACKBACK โดียมีรฐัมนัตรวี่า่การกระทรว่งทรพัยากรธรรมชาติ
และสิำ�งแว่ดีล�อมเปน็ัว่ทิยากรกล่าว่เปดิีงานัในัหัว่ข�อ "การขบัเคุ้ลื�อนั
แนัว่ทางการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์ตามหลักเศรษฐกิจหมน้ัเว่ยีนัดี�ว่ย
หลักการ Extended Producer Responsibility (EPR)"

สำถูาบันัการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์และการรไีซ่เคิุ้ลเพื�อสิำ�งแว่ดีล�อมรว่่มกับกรมคุ้ว่บคุ้ม้มลพิษ กระทรว่งทรพัยากรธรรมชาติและสิำ�งแว่ดีล�อม ไดี�จดัีงานัเพื�อเปน็ัเกียรติให�แก่  
72 องค์ุ้กรที�เข�ารว่่มโคุ้รงการ PACKBACK

หลักการ “ขยายความรบัผิดชอบของผู้ผลิต” (Extended Producer Responsibility หรอื EPR)

โครงการเด่นป ี2565

63บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



โครงการเก็บกลับ–รไีซเคิล

ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�รเิริ�มโคุ้รงการเก็บกลับ-รไีซ่เคิุ้ล (Bring Back–Recycle) ขึ�นัในัป ี2562 เพื�อส่ำงเสำรมิให�ผู�ใช�ปลายทางเปน็ั 
ส่ำว่นัหนึั�งของการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้ โคุ้รงการนีั�ไดี�ขยายไปถึูง 16 สำาขาในักรง้เทพฯ โดียมกีารติดีตามผลผ่านัแอปพลิเคุ้ชนัั 
OK Cycle ซ่ึ�งใช�กลไกการจบัคุู้อ่ป้สำงค์ุ้และอป้ทานัเพื�อเชื�อมต่อผู�ใช�ปลายทางกับผู�รไีซ่เคิุ้ล ภายใต�โคุ้รงการเก็บกลับ-รไีซ่เคิุ้ล (Bring 
Back–Recycle) ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ยงัไดี�รว่่มมือกับพันัธมิตรเพื�อสำร�างคุ้ว่ามตระหนัักในัการรไีซ่เคิุ้ลหลังการบรโิภคุ้ผ่านักิจกรรม
ต่าง ๆ อาทิ 

• บรษัิท เสำรมิสำข้ จำากัดี (มหาชนั) ผู�ผลิตและจดัีจำาหน่ัายนัำาดืี�ม
คุ้รสิำตัล เปดิีตัว่โคุ้รงการ “คุ้รสิำตัล ขอขว่ดี” เพื�อส่ำงเสำรมิ 
การบรโิภคุ้อยา่งมีคุ้ว่ามรบัผิดีชอบของผู�บรโิภคุ้ทก้กล้่ม 
โดียเฉพาะกล้่มว่ยัร้น่ั มีการตั�งสำถูานีั Upcycling ที�โรงเรยีนั
จำานัว่นั 28 แห่งทั�ว่ประเทศ เพื�อรองรบัการรว่บรว่มและ 
คัุ้ดีแยกขว่ดีพลาสำติก PET ซ่ึ�ง ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล  
จะเปน็ัผู�เก็บกลับเพื�อนัำากลับมาใช�ใหม่ (Recycle) หรอื 
Upcycling ต่อไป

• ดี�ว่ยคุ้ว่ามรว่่มมือกับ Water Festival Thailand และ
โคุ้รงการชม้ชนัดีีมีรอยยิ�ม ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�จดัี
กิจกรรม "ชม้ชนัพอเพียง ยั�งยนืั เพื�อโลก" มาตลอดี 2 ปี
ติดีต่อกันั เพื�อสำร�างว่งจรการรไีซ่เคิุ้ลที�ยั�งยนืัผ่านัการ 
คัุ้ดีแยกขยะในัระดัีบชม้ชนั โดียมีชม้ชนัเข�ารว่่มโคุ้รงการกว่า่  
5 จงัหว่ดัี

• เปน็ัเว่ลาสำามปติีดีต่อกันัที�ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�ติดีตั�ง
สำถูานีัรไีซ่เคิุ้ลขว่ดี PET ที�งานับร้รีมัยม์าราธอนั ซ่ึ�งเปน็ัหนึั�ง 

ในังานัว่ิ�งที�ใหญ่ที�สำด้ีในัประเทศไทย ดึีงดีดูีนัักว่ิ�งมากกว่า่ 
20,000 คุ้นัต่อป ีภายในังานับร้รีมัยม์าราธอนั 2022  
สำามารถูเก็บขว่ดีพลาสำติก PET ไดี�กว่า่ 6,000 ขว่ดี  
นัอกจากนีั� ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ยงัไดี�จดัีกิจกรรมเกม 
คัุ้ดีแยกขยะเพื�อให�คุ้ว่ามรู�แก่ผู�บรโิภคุ้เกี�ยว่กับการรไีซ่เคิุ้ล
บรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้อกีดี�ว่ย

• ในัป ี2565 ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�ติดีตั�งสำถูานีัรไีซ่เคิุ้ลขยะ
ทั�ว่ทั�งงานั Sustainability Expo (SX) และติดีตั�งเคุ้รื�อง 
รบัคืุ้นับรรจภั้ณฑ์์ (RVM) ที�สำามารถูเก็บขว่ดีแก�ว่ กระปอ๋ง
อะลมูิเนีัยม และขว่ดีพลาสำติก PET ที�บธูของไทยเบฟ  
ไทยเบฟไดี�เชญิชว่นัให�ผู�เข�ารว่่มโคุ้รงการรว่บรว่มขว่ดี PET 
หลังการบรโิภคุ้ 38 ขว่ดี เพื�อแลกเปน็ัผ�าห่ม rPET สีำเขียว่  
ซ่ึ�งเปน็ัผ�าห่มชนิัดีเดีียว่กับที�นัำาไปบรจิาคุ้ภายใต�โคุ้รงการ 
“ไทยเบฟ…รว่มใจต�านัภัยหนัาว่” ซ่ึ�งเปน็ัโคุ้รงการเพื�อสัำงคุ้ม 
ที�ก่อตั�งมากว่า่ 23 ป ีโดียกิจกรรมคุ้รั�งนีั�สำามารถูรว่บรว่มขว่ดี
พลาสำติก PET ไดี�มากกว่า่ 42,000 ขว่ดี

ระบบโอเอซสิ (OASIS)

OASIS เปน็ัซ่อฟต์แว่รที์�ใช�ฐานัข�อมลูขนัาดีใหญ่เพื�อเพิ�ม โอกาสำและ 
อตัราการเก็บกลับขว่ดีแก�ว่หลังการบรโิภคุ้ โดียใช�การว่เิคุ้ราะห์ 
ข�อมลูที�คุ้ำานึังถึูงตัว่แปรต่าง ๆ ไดี�แก่ ปรมิาณการขาย การขนัส่ำง  
การซ่ื�อขว่ดีแก�ว่หลังการบรโิภคุ้ข�อมลูของคุู้่คุ้�า และคุ้ว่ามหนัาแน่ันั
ของประชากรในัแต่ละพื�นัที� จากการว่เิคุ้ราะห์พบว่า่ไทยเบฟ
สำามารถูระบผู้�รว่บรว่มขว่ดีรายใหม่ในัพื�นัที�ยท้ธศาสำตรแ์ละแทนัที�
การตีรถูเที�ยว่เปล่ากลับมาดี�ว่ยการขนัขว่ดีแก�ว่ใช�แล�ว่ที�รว่บรว่มไดี� 
หลังจากดีำาเนิันัการเปน็ัเว่ลาหนึั�งเดืีอนั OASIS ชว่่ยเพิ�มอตัราการ
จดัีเก็บไดี�ร�อยละ 4 เมื�อเทียบกับเดืีอนัเดีียว่กันัในัปงีบประมาณ
ก่อนัหนั�า

การประเมินบรรจภัุณฑ์ขององค์กร

เพื�อสำร�างฐานัข�อมลูของว่สัำดีบ้รรจภั้ณฑ์์ในักล้่มผลิตภัณฑ์์ 
ของไทยเบฟ ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�รว่่มมือกับกล้่มธร้กิจ
ผลิตภัณฑ์์ในัการประเมินับรรจภั้ณฑ์์ที�มีการใช�งานัภายในักล้่ 
มไทยเบฟ ซ่ึ�งมีว่ตัถูป้ระสำงค์ุ้เพื�อศึกษาคุ้ว่ามเปน็ัไปไดี�ในัการเก็บ
รว่บรว่มและรไีซ่เคิุ้ลบรรจภั้ณฑ์์ หลังการบรโิภคุ้ รว่บรว่มข�อมลู 
ผ่านัการสัำมภาษณ์ผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย การเยี�ยมชมโรงงานัรไีซ่เคิุ้ล
และโรงงานัผลิต และศึกษาบทคุ้ว่ามว่จิยั จากนัั�นัส่ำว่นัประกอบของ
บรรจภั้ณฑ์์แต่ละชนิัดีจะถูกูให�คุ้ะแนันัตามอตัราการเก็บกลับและ
อตัราการรไีซ่เคิุ้ล และมีการให�คุ้ำาแนัะนัำาแก่กล้่มผลิตภัณฑ์์ภายในั
องค์ุ้กรเพื�อนัำาไปปรบัปรง้ประสิำทธภิาพในัการรไีซ่เคิุ้ลบรรจภั้ณฑ์์ 
พร�อมดี�ว่ยแบบสำอบถูามเกี�ยว่กับการเก็บกลับและรไีซ่เคิุ้ลบรรจภั้ณฑ์์
เพื�อใช�ประกอบการออกแบบผลิตภัณฑ์์ใหม่

โครงการสำาคัญ

การจดัการบรรจภัุณฑ์และเศรษ์ฐกิจหมนุเวยีน64
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โลโก� “Aluminium Loop” บนับรรจภั้ณฑ์์เคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟ

ผู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตเครื่องดื่ม

ผู้ผลิตกระป๋องอะลูมิเนียม

ผู้บริโภค
ผู้ผลิตแผ่นอะลูมิเนียม

กระบวนการรีไซเคิล
อะลูมิเนียม

ผู้เก็บกลับบรรจุภัณฑ์
หลังการบริโภค

ขวดแก้ว 1,260 
ล�านัขว่ดี

เศษแก้ว 

240,145 ตันั 
กระปอ๋งอะลมูิเนียม

2,945 ตันั
เทียบเท่ากับ 

45%

กระดาษ

104,610 ตันั
เทียบเท่ากับ 

167%

ขวดพลาสติก PET

8,214 ตันั
เทียบเท่ากับ 

21%

การจดัการกระปอ๋งอะลมูิเนียมในระบบหมนุเวยีน

เพื�อสำานัต่อโคุ้รงการนัำาบรรจ้ภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้กลับมาใช�ใหม่ ไทยเบฟเว่อเรจ รไีซ่เคิุ้ล ไดี�ลงนัามในับันัทึกข�อตกลงคุ้ว่ามรว่่มมือ 
(MOU) เรื�อง "คุ้ว่ามโปรง่ใสำของการรไีซ่เคิุ้ลกระปอ๋งอะลมูิเนีัยมในัระบบหมน้ัเว่ยีนั" ซ่ึ�งมีว่ตัถูป้ระสำงค์ุ้เพื�อสำร�างระบบรไีซ่เคิุ้ลคุ้รบว่งจรสำำ
าหรบักระปอ๋งอะลมูิเนีัยมที�ใช�แล�ว่ในัประเทศไทยผ่านัคุ้ว่ามรว่่มมือตลอดีห่ว่งโซ่อ่ป้ทานั ปรบัปรง้ประสิำทธภิาพกระบว่นัการรไีซ่เคิุ้ล 
เพิ�มอตัราการรไีซ่เคิุ้ลและสัำดีส่ำว่นัของกระปอ๋งอะลมูิเนีัยมรไีซ่เคิุ้ล โดียมีสัำญลักษณ์ "Aluminium Loop" ที�ไดี�รบัการออกแบบมาเพื�อ
สำร�างจติสำำานึักให�กับผู�บรโิภคุ้ โดียปจัจบ้นััสัำญลักษณ์ดัีงกล่าว่มีอยูบ่นัผลิตภัณฑ์์นัำาอดัีลมยอดีนิัยมภายใต�เคุ้รอืไทยเบฟ ไดี�แก่ ซ่าคุ้ลูล์ซ่า่ 
และ เอสำ โคุ้ล่า แคุ้มเปญนีั�เปน็ัตัว่อยา่งของการที�ผู�ผลิตและเจ�าของแบรนัด์ีรว่่มมือกับพันัธมิตรในัห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัเพื�อแสำดีงเจตนัารมณ์
ในัการใช�การบรรจภั้ณฑ์์รไีซ่เคิุ้ล ซ่ึ�งถืูอเปน็ัการผลักดัีนัให�อตัราการรไีซ่เคิุ้ลกระปอ๋งอะลมูิเนีัยมสำงูขึ�นัอกีดี�ว่ย และในัป ี2565 ไทยเบฟ 
ไดี�นัำากระปอ๋งอะลมูิเนีัยมจำานัว่นั 1,305 ตันั หรอืกว่า่ 95 ล�านักระปอ๋ง กลับมารไีซ่เคิุ้ลผ่านัโคุ้รงการดัีงกล่าว่ และในัปจัจบ้ันัสัำดีส่ำว่นัของ
ว่สัำดีร้ไีซ่เคิุ้ลในักระปอ๋งอะลมูิเนีัยมที�ไทยเบฟใช�เฉลี�ยอยูที่�ร�อยละ 72

84%เทียบเท่ากับ
ของปรมิาณสิำนัคุ้�า 
ที�จำาหน่ัายในัประเทศไทย

ของปรมิาณสิำนัคุ้�า 
ที�จำาหน่ัายในัประเทศไทย

ของปรมิาณบรรจภั้ณฑ์์
กระดีาษที�ใช�ในัประเทศไทย

ของปรมิาณสิำนัคุ้�า 
ที�จำาหน่ัายในัประเทศไทย

600 ตัน

เปรยีบเทียบกับป ี2563 
เปน็ปฐีาน

ลดีปรมิาณว่สัำดีที้�ใช� 
ในัการผลิตกระปอ๋ง
อะลมูิเนีัยม

ยอดเก็บกลับบรรจภัุณฑ์ป ี2565 

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็
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การบรหิารจดัการของเสีย
การกำาจดัีของเสีำยเปน็ัปญัหาสิำ�งแว่ดีล�อมระดัีบโลก เนืั�องจากของเสีำยที�นัำาไป 
ฝงักลบส่ำงผลอนััตรายต่อสำข้ภาพของมนัษ้ยแ์ละสิำ�งแว่ดีล�อม นัำาชะล�างของเสีำย
อาจปนัเปื� อนัลงไปสำู่แหล่งนัำาใต�ดิีนั นัอกจากนัั�นั ยงัก่อให�เกิดีก๊าซ่มีเทนัซ่ึ�งเปน็ั
ก๊าซ่เรอืนักระจก ในัป ี2564 ประมาณร�อยละ 31.6 ของเสีำยในัประเทศไทย 
ถูกูนัำาไปฝงักลบ

เนืั�องจากการฝงักลบของเสีำยเปน็ัทางเลือกที�ไม่เหมาะสำม ไทยเบฟจงึม้่งมั�นั 
ที�จะลดีการฝงักลบของเสีำยจากสำถูานัปฏิิบัติการให�เหลือนั�อยที�สำด้ีหรอืเปน็ัศนูัย ์
โดียม้่งลดีผลกระทบที�เกี�ยว่ข�องกับของเสีำยต่อสิำ�งแว่ดีล�อมและสำภาพ 
คุ้ว่ามเปน็ัอยูข่องชม้ชนัใกล�เคีุ้ยง รว่มถึูงการตระหนัักถึูงสิำทธขิั�นัพื�นัฐานั 
ในัการเข�าถึูงทรพัยากร เชน่ั อากาศและนัำาที�สำะอาดี 

ไทยเบฟมีเปา้หมายที�จะใช�ทรพัยากรให�เกิดีประโยชน์ัสำงูสำด้ีตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า 
โดียรว่่มกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยนัำาหลัก 3Rs (ลดี ใช�ซ่ำา นัำากลับมาใช�ใหม่) มาใช� 
การจดัีการของเสีำย รว่มถึูงการจดัีการบรรจภั้ณฑ์์หลังการบรโิภคุ้ การใช�ของ
เสีำยเพื�อผลิตพลังงานัและการจดัีการผลพลอยไดี�



แนวทางการบรหิารจดัการ

ดี�ว่ยคุ้ว่ามรบัผิดีชอบต่อชม้ชนั สัำงคุ้ม และสิำ�งแว่ดีล�อม ไทยเบฟจงึนัำาระบบการจดัีลำาดัีบของเสีำยมาใช� และยดึีมั�นัในัหลักเศรษฐกิจ
หมน้ัเว่ยีนั โดียเนั�นัการนัำากลับมาใช�ใหม่ การผลิตซ่ำา และการรไีซ่เคิุ้ล เพื�อปอ้งกันัและบรรเทาผลกระทบจากของเสีำย

ไทยเบฟเพิ�มมลูคุ่้าของเสีำยและผลพลอยไดี�โดียการนัำาของเสีำยมาใช�เปน็ัว่ตัถูดิ้ีบในัภาคุ้เกษตรและอต้สำาหกรรมเพื�อลดีการใช�สำารเคุ้มี 
ยกตัว่อยา่งเชน่ั การใช�กากมอลต์และกากธญัพืชจากการผลิตแอลกอฮอล์เปน็ัส่ำว่นัผสำมในัอาหารสัำตว่ ์และใช�นัำาทิ�งจากกระบว่นัการ 
บำาบัดีนัำากากส่ำาเปน็ัสำารปรบัสำภาพดิีนัในัการปลกูพืช เชน่ั อ�อย ข�าว่ มันัสำำาปะหลัง และปาล์มนัำามันั 

ไทยเบฟยงัส่ำงเสำรมิและฝึกอบรมพนัักงานัเพื�อปอ้งกันัการเกิดีของเสีำยโดียใช�เคุ้รื�องมือของ Total Productive Maintenance (TPM) 
และเข�ารว่่มในัโคุ้รงการจดัีการของเสีำยที�ส่ำงเสำรมิคุ้ว่ามยั�งยนืัดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม

ไทยเบฟใช�ซ่อฟต์แว่รทั์�งระบบจดัีการข�อมลูของเสีำย (WIN) และระบบจดัีการข�อมลูเพื�อคุ้ว่ามยั�งยนืั (SDMS) เพื�อรว่บรว่มและประมว่ลผล
ข�อมลูจากกล้่มผลิตภัณฑ์์/หน่ัว่ยธร้กิจและคุู้่คุ้�า รว่มถึูงปรมิาณและประเภทของเสีำยที�เกิดีขึ�นั และว่ธิกีารกำาจดัี โดียนัำาข�อมลูนีั�แสำดีงต่อ
ทก้หน่ัว่ยธร้กิจเพื�อสำร�างคุ้ว่ามตระหนัักถึูงคุ้ว่ามจำาเปน็ัในัการลดีของเสีำยเพื�อให�บรรลเ้ปา้หมายของไทยเบฟในัการทำาให�ของเสีำยที�นัำาไป
ฝงักลบเปน็ัศนูัยภ์ายในัป ี2583

อปัไซเคิลและรไีซเคิลของเสีย

นำาของเสียกลับมาใชใ้หม่

หลีกเล่ียงและลดปรมิาณของเสีย

กู้คืนของเสีย

การบำาบัดของเสีย

การฝงักลบ

แนวทางหลัก

แนวทางท่ีหลีกเล่ียง

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ลดขยะสำู่บ่อฝงักลบ 
เปน็ัศนูัยภ์ายในัป ี2583 

67บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



นำาขีเ้ถ้าเม็ดไปใชเ้ปน็สารปรบัปรงุ/ปรบัสภาพดิน

ผงขี�เถู�าเปน็ัของเสีำยที�เกิดีจากการระเหยและการเผานัำากากส่ำาจากกระบว่นัการกลั�นัสำร้า ในัปจัจบ้ันัผงขี�เถู�าถูกูจำาหน่ัายเปน็ัส่ำว่นัผสำม 
ในัการผลิตป้ย๋เนืั�องจากมีคุ้ณ้คุ่้าสำารอาหารสำำาหรบัพืช อยา่งไรก็ตามการจำาหน่ัายผงขี�เถู�าจากโรงงานัผลิตเปน็ัไปอยา่งเชื�องช�า ทำาให�ต�อง
เก็บผงขี�เถู�าบางส่ำว่นัไว่�ในัสำต็อกและอาจต�องนัำาไปฝงักลบต่อไป 

เพื�อแก�ปญัหานีั� ไทยเบฟจงึไดี�คิุ้ดีคุ้�นัผลิตภัณฑ์์ใหม่ คืุ้อ ขี�เถู�าเม็ดีสำำาหรบัผู�ผลิตป้ย๋ เพื�อคุ้ว่ามสำะดีว่กในัการนัำาไปใช�เปน็ัสำารปรบัปรง้/ 
ปรบัสำภาพดิีนัทำาให�ไม่จำาเปน็ัต�องนัำาไปฝงักลบ ในัป ี2565 ปรมิาณการจำาหน่ัายขี�เถู�าเม็ดีเพิ�มขึ�นัเปน็ั ร�อยละ 35 ของขี�เถู�าที�เกิดีขึ�นั 
ทั�งหมดี (5,000 ตันั)

โครงการการลดของเสียด้วยการคัดแยก

เพื�อลดีปรมิาณการนัำาของเสีำยไปฝงักลบและส่ำงเสำรมิการใช�
ทรพัยากรอยา่งมีประสิำทธภิาพสำงูสำด้ีตามหลักการ 3Rs โรงงานั
ผลิตของไทยเบฟจงึเปดิีตัว่โคุ้รงการลดีของเสีำยโดียการคัุ้ดีแยก 
เพื�อสำร�างคุ้ว่ามตระหนัักรู�ให�กับหมู่พนัักงานัเกี�ยว่กับประโยชน์ัของ
การแยกของเสีำยและการเพิ�มมลูคุ่้าให�กับของเสีำยโดียการรไีซ่เคิุ้ล
ผลลัพธข์องโคุ้รงการมีดัีงนีั�

• ลดีของเสีำยภายในัโรงงานัและการฝงักลบ
• สำามารถูรไีซ่เคิุ้ลของเสีำยเพื�อนัำาไปใช�ประโยชน์ัอื�นั ๆ
• สำร�างการทำางานัเปน็ัทีมระหว่า่งพนัักงานั
• ลดีต�นัทน้ัและเพิ�มมลูคุ่้าให�กับของเสีำย
• ลดีผลกระทบจากของเสีำยและปกปอ้งสิำ�งแว่ดีล�อม

ผงมอลต์เพ่ือการเกษตร

มอลต์เปน็ัว่ตัถูดิ้ีบหลักที�ใช�ในักระบว่นัการผลิตเบียรแ์ละสำร้า 
ของไทยเบฟ ในัขณะที�กากมอลต์ซ่ึ�งเปน็ัผลพลอยไดี�จาก
กระบว่นัการผลิตมีสำารอาหารที�เหมาะสำมจะนัำาไปทำาเปน็ัป้ย๋ 
และอาหาร เศษผงมอลต์ก็มคีุ้ณ้คุ่้าสำำาหรบัอาหารสัำตว่ม์ากกว่า่ 
ที�จะนัำาไปทิ�งเปน็ัของเสีำย

ป ีพ.ศ. 2565 โรงกลั�นัสำร้าในัจงัหว่ดัีกำาแพงเพชร ไดี�ลงนัาม 
ในับันัทึกข�อตกลงกับองค์ุ้การบรหิารส่ำว่นัตำาบลแม่ลาดี  
อำาเภอคุ้ลองขลง้ เพื�อจดัีส่ำงผงมอลต์จำานัว่นั 14,000 กิโลกรมั 
ให�ชม้ชนันัำาไปเปน็ัอาหารสัำตว่ ์และโรงกลั�นัสำร้าอกีแห่งหนึั�งในั
จงัหว่ดัีสำมท้รสำาคุ้รไดี�มอบผงมอลต์ให�เกษตรกรในัท�องถิู�นั 
เพื�อนัำาไปเปน็ัอาหารปลา ซ่ึ�งชว่่ยให�ชม้ชนัลดีต�นัทน้ัการเพาะเลี�ยง
สัำตว่น์ัำาเพิ�มผลผลิตและสำร�างรายไดี�อยา่งยั�งยนืั

กระบว่นัการกลั�นัสำร้า

นัำากากส่ำา

กระบว่นัการระเหย

นัำากากส่ำาเข�มข�นั กระบว่นัการเผาชวี่มว่ล

พลังงานัคุ้ว่ามร�อนั

ขี�เถู�า

เกษตรกรรม

โครงการเด่นป ี2565

โครงการสำาคัญ

การบรหิารจดัการของเสีย68
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ประเภทของเสีย ตัน เปอรเ์ซน็ต์
ของเสีำยทั�งหมดีที�นัำาไปใช�ซ่ำา/นัำากลับมาใช�ใหม่/ขาย 39,714 83.62

ของเสีำยที�นัำาไปฝงักลบ 2,262 4.76

ของเสีำยที�นัำาไปเผา โดียนัำาพลังงานักลับมาใช�ใหม่ 5,070 10.68

ของเสีำยที�นัำาไปเผา โดียไม่นัำาพลังงานักลับมาใช�ใหม่ 5 0.01

ของเสีำยที�กำาจดัีโดียว่ธิอีื�นั ๆ 442 0.93

สัดส่วนการกำาจดัของของเสีย

ของเสีำยทั�งหมดีที�นัำาไปใช�ซ่ำา/นัำากลับมาใช�ใหม่/ขาย

ของเสีำยที�นัำาไปฝงักลบ

ของเสีำยที�นัำาไปเผา โดียนัำาพลังงานักลับมาใช�ใหม่

ของเสีำยที�นัำาไปเผา โดียไมน่ัำาพลังงานักลับมาใช�ใหม่

ของเสีำยที�กำาจดัีโดียว่ธิอีื�นั ๆ 83.62%

10.68 %
0.93 %

0.01 %

4.76 %

ประเภทการกำาจดัและปรมิาณของเสีย
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ของเสีำยที�กำาจดัีโดียว่ธิอีื�นั ๆ ของเสีำยที�นัำาไปเผา  
โดียนัำาพลังงานักลับมาใช�ใหม่

ของเสีำยที�นัำาไปเผา โดียไม่นัำา
พลังงานักลับมาใช�ใหม่

ของเสีำยทั�งหมดีที�นัำาไปใช�ซ่ำา 
นัำากลับมาใช�ใหม่/ขาย

ของเสีำยที�นัำาไปฝงักลบ

32,884
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การลดความสญูเสียอาหาร 
และขยะอาหาร 

จากข�อมลูขององค์ุ้การสำหประชาชาติ ระบว้่า่อยา่งนั�อยหนึั�งในัสำามของอาหาร
ทั�งหมดีถูกูทิ�ง ซ่ึ�งส่ำงผลกระทบต่อสิำ�งแว่ดีล�อมทั�ว่โลกอยา่งมีนััยสำำาคัุ้ญ และ 
ถืูอเปน็ัปจัจยัที�ก่อให�เกิดีการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ เนืั�องจากของเสีำย 
ที�สำลายตัว่ในัหล้มฝังกลบจะทำาให�เกิดีก๊าซ่มีเทนัซ่ึ�งเป็นัก๊าซ่เรือนักระจก  
ทั�งนีั� โคุ้รงการสิำ�งแว่ดีล�อมแห่งสำหประชาชาติ (UNEP) ประมาณการว่า่ 8-10% 
ของการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกทั�ว่โลกเกิดีจากอาหารที�ไม่ไดี�ถูกูบรโิภคุ้ เพื�อลดี
การสำญูเสีำยอาหารและการเกิดีขยะอาหารไทยเบฟว่างแผนัการจดัีการให�มกีารใช� 
ทรพัยากรอยา่งมีประสิำทธภิาพมากขึ�นัเพื�อลดีผลกระทบต่อสิำ�งแว่ดีล�อม 



เปา้หมายที� 12.3 ของการพัฒนัาที�ยั�งยนืัขององค์ุ้การสำหประชาชาติ 
(SDGs) คืุ้อ การเรยีกร�องให�ลดีการสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหาร
ต่อประชากรลงคุ้รึ�งหนึั�งภายในัป ี2573 ซ่ึ�งไทยเบฟไดี�กำาหนัดี 
เปา้หมายที�คุ้ล�ายคุ้ลึงกันัแต่ก็ท�าทายยิ�งกว่า่ โดียตั�งเปา้ที�จะขจดัี
การสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารที�ทิ�งลงในัหลม้ฝงักลบขยะ 
ให�เปน็ัศนูัยภ์ายในัป ี2573 ซ่ึ�งหมายคุ้ว่ามว่า่ ภายในัป ี2573  
การสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารที�เกิดีจากไทยเบฟทั�งหมดีจะถูกู
นัำาไปใช�ประโยชน์ัในัรปูแบบอื�นัไดี� ขณะเดีียว่กันัไทยเบฟไดี�คิุ้ดีคุ้�นั
แผนัการและกลยท้ธต่์าง ๆ มากมายในั 4 หน่ัว่ยธร้กิจ (สำร้า เบียร ์
เคุ้รื�องดืี�มไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหาร) เพื�อลดีปรมิาณการสำญูเสีำย
อาหารและขยะอาหารที�เกิดีขึ�นัตลอดีห่ว่งโซ่คุ่้ณ้คุ่้า รว่มถึูง 
ลดีปรมิาณการสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารที�ถูกูทิ�ง โดียนัำาไป
ผลิตเป็นัอาหารสัำตว่แ์ละบรจิาคุ้อาหารที�สำะอาดีปลอดีภัยและ 
มีคุ้ณ้ภาพให�กับผู�ยากไร� รว่มถึูงการขายเศษว่ตัถูดิ้ีบ นัอกจากนีั� 
ไทยเบฟยังมีเป้าหมายที�จะทำางานัรว่่มกับผู�มีส่ำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำย 
ทก้ภาคุ้ส่ำว่นัเพื�อลดีการสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารในัห่ว่งโซ่่
คุ้ณ้คุ่้าอยา่งสำร�างสำรรค์ุ้ 

การสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารมคีุ้ว่ามเกี�ยว่ข�องกันั แต่ม ี
คุ้ว่ามหมายต่างกันัขึ�นัอยูกั่บว่า่เกิดีขึ�นัในัขั��นัตอนัไหนัในัห่ว่งโซ่่
คุ้ณ้คุ่้า การสำญูเสีำยอาหารคืุ้อปรมิาณหรอืคุ้ณ้ภาพของอาหาร 
ที�ลดีลงตั�งแต่การเก็บเกี�ยว่การขนัส่ำงและการผลิต แต่ไม่รว่มถึูง
ขั�นัตอนัการจดัีจำาหน่ัาย ขณะที�ขยะอาหารนัั�นัเกิดีขึ�นัในัขั�นัตอนั 

ข�อมลูการสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหาร โดียฝา่ยรว่บรว่มข�อมลู (ที�โรงงานัผลิตอาหารและร�านัอาหาร) ผ่านัระบบฐานัข�อมลูออนัไลน์ั 
Sustainability Data Management System (SDMS) ซ่ึ�งรว่บรว่มจากแผนักที�เกี�ยว่ข�องและซ่พัพลายเออร ์จากนัั�นัส่ำงไปยงั 
สำำานัักงานับรหิารโคุ้รงการ (PMO) เพื�อนัำาข�อมลูที�ไดี�มาประเมินัหาว่ธิกีารลดีขยะอาหารต่อไป

การจดัีจำาหน่ัายและการบรโิภคุ้ ไทยเบฟไดี�จำาแนักหมว่ดีหมู่การ
สำญูเสีำยอาหารและขยะอาหารตามขั�นัตอนัที�เกิดีการสูำญเสีำยอาหาร
และขยะอาหาร ไทยเบฟใช�ระบบต่าง ๆ ในัการประเมินัการสำญูเสีำย
อาหารและขยะอาหารตั�งแต่พื�นัที�ผลิต โดียอาหารจะถูกูรว่บรว่ม 
ประเมนิั แบง่ประเภทและจดัีเก็บก่อนัที�จะไดี�รบัการจดัีการ ซ่ึ�งไทยเบฟ
จะบันัทึกจำานัว่นัการสำญูเสีำยอาหารตั�งแต่เริ�มการผลิต ซ่ึ�งชว่่ยให�
สำามารถูย�อนักลับไปติดีตามการสำญูเสีำยในัแต่ละขั�นัตอนัไดี�  
ไทยเบฟยงัใช�ว่ธิอีี�นัในัการว่ดัีปรมิาณอาหารที�สำญูเสีำยและปรมิาณ
ขยะอาหาร รว่มถึูงการคุ้ำานัว่ณคุ้ว่ามแตกต่างของนัำาหนัักระหว่า่ง
รถูบรรทก้เต็มและบรรทก้เปล่า ในัขั�นัตอนัการจดัีจำาหน่ัายปลีก
ไทยเบฟใช�ว่ธิหีลากหลายในัการว่ดัีปรมิาณขยะอาหาร รว่มถึูง 
การชั�งนัำาหนัักเศษอาหารที�ร�านัอาหารแต่ละแห่ง หรอืการคุ้ำานัว่ณ
ของเสีำยโดียใช�ระบบสิำนัคุ้�าคุ้งคุ้ลัง

ผู�เก็บข�อมลู  
(โรงงานัผลิตอาหาร 

 & ร�านัอาหาร)

นัักว่เิคุ้ราะห์ข�อมลู /  
Data Analyst

สำำานัักงานับรหิาร
โคุ้รงการ (PMO)

Sustainability Data 
Management System 

(SDMS)

ระบบในการติดตามการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

การนัำาขยะอาหาร 
ไปฝงักลบเปน็ศนูย ์ 
ภายในป ี2573

เปา้หมาย ทิศทางการดำาเนินงาน

โคุ้รงการการรณรงค์ุ้ในัการลดีขยะอาหาร 
จะขยายไปสำู่เคุ้รอืข่ายร�านัอาหารอื�นั ๆ 

ในัเคุ้รอืไทยเบฟ

การสูญเสียอาหาร

ไทยเบฟให�คุ้ว่ามสำำาคัุ้ญในัการติดีตามและบันัทึกการสำญูเสีำย 
ที�เกิดีขึ�นัภายในักระบว่นัการผลิตที�ถูกูต�องและแม่นัยำา จากนัั�นัจะ
ว่เิคุ้ราะห์ว่า่การสำญูเสีำยต่าง ๆ เกิดีขึ�นัที�ไหนัและเกิดีขึ�นัไดี�อยา่งไร 
และกำาหนัดีเปา้หมายเพื�อว่างแผนัการจดัีการให�ดีีขึ�นั 

การสำญูเสีำยอาหารส่ำว่นัใหญ่เกิดีขึ�นัที�โรงงานัจากกระบว่นัการ
เตรียมและผลิตอาหาร และดี�ว่ยบันัทึกการติดีตามผลทำาให� 
ไทยเบฟสำามารถูตรว่จสำอบและว่ิเคุ้ราะห์การสำูญเสีำยอาหาร
ไดี�อย่างละเอียดีและลดีการสำูญเสีำยไดี�อย่างมีประสิำทธิภาพ 
การนัำาระบบฐานัข�อมูลออนัไลน์ั เช่นั Sustainability Data 

Management System (SDMS) ที�ใช�รว่บรว่มข�อมลูที�โรงงานั
โดียป้อนัข�อมูลลงในัโปรแกรมอย่างต่อเนืั�อง ปัญหาหรือ 
ข�อเสำนัอแนัะจะถูกูส่ำงไปยงัหัว่หนั�าโคุ้รงการ เพื�อตรว่จสำอบ 
และดีำาเนิันัการ ระบบการประเมินันีั�จะชว่่ยลดีการสำญูเสีำยในัแต่ละ
ขั�นัตอนัและเพิ�มการนัำาว่ตัถูดิ้ีบที�อาจสำญูเสีำยในัขั��นัตอนัการผลิต
กลับมาใช�ใหม่

เพื�อลดีการสำญูเสีำยอาหาร ไทยเบฟไดี�ทำางานัรว่่มกับคุู้่คุ้�า 
เพื�อตรว่จสำอบคุ้ณ้ภาพว่ตัถูดิ้ีบให�เปน็ัไปตามมาตรฐานั  
และไมส่ำญูเสีำยคุ้ณ้ภาพจากการใช�บรรจภั้ณฑ์์ที�ไม่ดีีหรอืว่ธิกีารขนัส่ำง

แนวทางการบรหิารจดัการ
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ขยะอาหาร

ไทยเบฟยงัคุ้งเดิีนัหนั�าปรบัปรง้ข�อมลูขยะอาหารอยา่งต่อเนืั�องโดียเก็บรว่บรว่มข�อมลูจากร�านัคุ้�าปลีก 
เช่นั เคุ้เอฟซ่ีและชาบูชิ ไทยเบฟยังทำางานัร่ว่มกับพันัธมิตรดี�านัการจัดีส่ำงของที�ไดี�รับใบอนั้ญาต 
ในัการกำาจดัีของเสีำยเพื�อให�แน่ัใจว่า่ ทำาการรว่บรว่มและจดัีการของเสีำยอยา่งเหมาะสำม ทั�งนีั� เพื�อหลีกเลี�ยง 
ปัญหาดี�านัคุ้ว่ามปลอดีภัยและสำ้ขอนัามัยที�อาจเกิดีขึ�นัจากเศษอาหารซ่ึ�งเน่ัาเสีำย ซ่ึ�งต�องไดี�รับการ
จดัีการอยา่งรว่ดีเรว็่ ไทยเบฟกำาลังสำำารว่จว่ธิกีารต่าง ๆ เพื�อสำร�างมลูคุ่้าเพิ�มใหม่ให�กับขยะอาหาร 
ของบรษัิท รว่มถึูงขายอาหารสำูญเสีำยคุ้้ณภาพในัโรงงานัให�กับผู�ผลิตอาหารสัำตว่์ และการบริจาคุ้
อาหารส่ำว่นัเกินัจากเคุ้รอืข่ายร�านัอาหารให�กับองค์ุ้กรและชม้ชนัต่าง ๆ

กิจกรรม ˝กินหมดเกล้ียง˝ 

ชาบชู ิ(เคุ้รอืร�านัอาหารบฟ้เฟต์สำไตล์ชาบ)ู ไดี�จดัีกิจกรรมที�มีชื�อว่า่ 
"กินัหมดีเกลี�ยง" ให�ลกูคุ้�าของทางร�านัไดี�เข�ารว่่มสำนัก้ โดียเปน็ัการ
ท�าให�ลกูคุ้�าบรโิภคุ้อาหารที�ตนัเองตักหรอืสัำ�งมาให�ไดี�ทั�งหมดี 
โดียไม่เหลือทิ�ง ทั�งนีั� เปน็ัการส่ำงเสำรมิให�ลกูคุ้�าตระหนัักถึูงคุ้ว่าม
สำำาคัุ้ญของการลดีขยะอาหาร กิจกรรมนีั�จดัีขึ�นัในั 165 สำาขา 
ทั�ว่ประเทศ (ชาบชู ิ160 สำาขา และนิักย้ะ 5 สำาขา) มีลกูคุ้�าเข�ารว่่ม
กิจกรรมรว่มทั�งหมดี 362,420 ราย ซ่ึ�งลกูคุ้�าให�การตอบรบัเปน็ั
อยา่งดีี

โครงการ  
KFC Harvest 2564 2565

บรจิาคุ้ (กก.) 8,454.61 6,319.06

โครงการ KFC Harvest 

เปน็ัการนัำาอาหารส่ำว่นัเกินัไปบรจิาคุ้โดียตรงให�กับผู�ดี�อยโอกาสำ 
ปจัจบ้ันับรษัิท เดีอะ คิุ้ว่เอสำอาร ์ออฟเอเชยี จำากัดี หรอื QSA  
ไดี�จดัีหาอาหารส่ำว่นัเกินัให�กับสำถูานัคุ้้�มคุ้รองฯ 10 แห่ง 
ทั�ว่ประเทศไทย ไดี�แก่ บ�านัเมตตา (จงัหว่ดัีนัคุ้รราชสีำมา)  
บ�านัว่งัทอง (จงัหว่ดัีพิษณโ้ลก) บ�านัราชว่ดีี (จงัหว่ดัีนันัทบร้)ี  

บ�านัมหาราช (จงัหว่ดัีปทม้ธานีั) และบ�านัทับกว่าง (จงัหว่ดัีสำระบร้)ี 
ในัป ี2565 เคุ้เอฟซ่ ีบรจิาคุ้อาหารคุ้ณ้ภาพสำงูในัปรมิาณ 6,319.06 
กิโลกรมั 

ไทยเบฟไดี�จดัีการและจำาแนักการสำญูเสีำยอาหารออกเปน็ั 
หมว่ดีหมู่ต่าง ๆ ขณะเดีียว่กันัไดี�บนััทึกปรมิาณอาหารที�เหลือทิ�ง
ทก้เดืีอนั ซ่ึ�งข�อมลูที�ไดี�จะนัำาไปประเมนิัผลเพื�อให�บรรลเ้ปา้หมาย
ในัการลดีการสำญูเสีำย ดี�ว่ยระบบการจดัีการนีั�ไทยเบฟสำามารถู
ติดีตามการสำญูเสีำยอาหารแต่ละหมว่ดีหมู่ไดี�ทก้ว่นััโดียการ 
ชั�งนัำาหนัักเศษอาหารและหาว่ธิลีดีการสำญูเสีำยที�มีประสิำทธภิาพ

สิำ�งสำำาคัุ้ญที�สำด้ีคืุ้อ ไทยเบฟไดี�รว่่มมือกับพันัธมิตรต�นันัำาและ 
ปลายนัำา เพื�อคิุ้ดีคุ้�นัผลิตภัณฑ์์จากนัว่ตักรรมใหม่และตั�ง
โปรแกรมเพื�อลดีการสำญูเสีำยอาหาร ซ่ึ�งนัว่ตักรรมที�สำำาคัุ้ญไดี�แก่

• เปลี�ยนัขยะผักให�เปน็ัป้ย๋ 
• การนัำาเศษขนัมปงัและเศษปลาแซ่ลมอนักลับมาใช�ใหม่ในัการ

ผลิตอาหารรปูแบบใหม่ 
• จำาหน่ัายเศษว่ตัถูดิ้ีบที�เหลือทิ�งเพื�อนัำาไปผลิตเปน็ัอาหารสัำตว่ ์
• จำาหน่ัายนัำามันัใช�แล�ว่ให�กับคุู้่คุ้�าเพื�อใช�ผลิตไบโอดีีเซ่ล

โครงการเด่นป ี2565

โครงการสำาคัญ

การลดความสญูเสียอาหารและขยะอาหาร72
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โครงการ ครวัผู้พัน เคเอฟซ ี

คุ้ว่ามปลอดีภัยและคุ้ว่ามสำะอาดีของอาหารมีคุ้ว่ามสำำาคัุ้ญ 
ต่อคุ้ณ้ภาพชวี่ติของผู�คุ้นั โคุ้รงการนีั�จะชว่่ยปรบัปรง้ชวี่ติ 
ของผู�ดี�อยโอกาสำที�อาศัยอยูใ่นัที�สำถูานัพักพิง โดียสำนัับสำนัน้ั 
การปรบัปรง้ห�องคุ้รวั่ของที�พักพิง ในัป ี2565 กำาลังสำำารว่จ 
เพื�อทำาโคุ้รงการคุ้รวั่ผู�พันั เคุ้เอฟซ่ ีทั�ว่ประเทศ

บรจิาคอาหารส่วนเกินรว่มกับมลูนิธ ิScholars of 
Sustenance Foundation (SOS)

กล้่มโออชิริว่่มกับมลูนิัธ ิSOS ไดี�บรจิาคุ้อาหารส่ำว่นัเกินัให�กับ
ชม้ชนัต่าง ๆ โดียประสำานักับร�านัอาหารต่าง ๆ เพื�อขอรบับรจิาคุ้
อาหารส่ำว่นัเกินั (ทั�งดิีบหรอืปรง้สำก้) ร�านัอาหารจะไดี�รบัคุ้ำาแนัะนัำา
เรื�องการจดัีเก็บอาหาร และการใช�ภาชนัะบรรจอ้าหารว่า่เปน็ั 
สิำ�งจำาเปน็ัหรอืไม่ และข�อมลูเรื�องหมว่ดีหมู่อาหารที�ไดี�รบัการ
ยอมรบัเพื�อคุ้ำานึังถึูงคุ้ว่ามปลอดีภัยของผู�รบับรจิาคุ้ ในัป ี2565 
ไดี�ขยายจำานัว่นัร�านัอาหารในักล้่มโออชิทีิ�เข�ารว่่มโคุ้รงการเปน็ั  
24 แห่ง (ชาบชู ิ16 สำาขา โออชิ ิบฟ้เฟต์ 6 สำาขา และนิักย้ะ 2 สำาขา) 
มีการบรจิาคุ้อาหารส่ำว่นัเกินัรว่ม 2,945.01 กิโลกรมั เทียบเท่า
อาหาร 24,277 มื�อ และมีมลูคุ่้าประมาณ 298,357.20 บาท

การขายน้ํามันทำาอาหารใชแ้ล้วไปผลิตเปน็ไบโอดีเซล 

ในัป ี2565 นัำามันัทำาอาหารใช�แล�ว่ 1,147.37 ตันัจากร�านัอาหารในั
เคุ้รอืถูกูขายเพื�อนัำาไปผลิตเปน็ัไบโอดีีเซ่ล สำร�างรายไดี�ประมาณ 
25.98 ล�านับาท ไทยเบฟเชื�อว่า่แหล่งพลังงานัทางเลือกนีั�จะชว่่ย
บรรเทาปญัหาการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศไดี�

โครงการ "ไม่กินบอก เอาออกให้"

โคุ้รงการเริ�มต�นัเมื�อว่นััที� 1 กรกฎาคุ้ม พ.ศ. 2565 ที� โออชิริาเมนั 
คุ้าคุ้าช ิและโออชิบิสิำโตโร ซ่ึ�งเปน็ัโคุ้รงการส่ำงเสำรมิคุ้ว่ามเข�าใจ 
ในัเรื�องการสำญูเสีำยอาหารและขยะอาหาร โดียลกูคุ้�าสำามารถู 
แจ�งพนัักงานัว่า่ไม่ต�องการให�ใส่ำว่ตัถูดิ้ีบอะไรในัอาหาร และ
พนัักงานัจะแจ�งกับเชฟเพื�อไม่ให�ใส่ำ ซ่ึ�งว่ธิกีารนีั�ลกูคุ้�าสำามารถู 
ชว่่ยลดีขยะอาหารไดี�โดียไม่กระทบกับรสำชาติและคุ้ณ้คุ่้าของ
อาหารในัจานั

พนัักงานัจะแจ�งให�ลกูคุ้�าทราบขณะที�สัำ�งอาหาร (คุ้ว่บคุู้่กับปา้ยแจ�ง 
ในัร�านั) ถึูงแม�ว่า่ปรมิาณการลดีขยะอาหารจากโคุ้รงการอาจไมส่ำงู
มาก แต่สำามารถูชว่่ยสำร�างคุ้ว่ามเข�าใจให�ลกูคุ้�าไดี�เปน็ัอยา่งดีี

ขายเพ่ือนำาไปเปน็อาหารสัตว ์ 
จำานวน 437.84 เมตรกิตันั

ขายเปน็ผลิตภัณฑ์อืน่ จำานวน 1.89 เมตรกิตันั

นำาไปบรจิาค จำานวน 9.26 เมตรกิตันั 

ขายเพ่ือผลิตเปน็เชือ้เพลิงชวีภาพ 
จำานวน 1,147.37 เมตรกิตันั

690.63 ตัน ขยะอาหารถกูส่งไปกำาจดั
ขยะอาหารจำานวน
1,596.36 ตัน  

จากการสูญเสียอาหาร  
และขยะอาหารถกูนำาไปแปรรปู 
เพ่ือวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ ดังน้ี

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็

ในัป ี2565 ไทยเบฟสำญูเสีำยอาหารและมีปรมิาณของเสีำยเพียง 690.63 ตันั 
หรอืร�อยละ 30.28 เท่านัั�นัที�ถูกูทิ�งและส่ำงไปยงัพื�นัที�ฝงักลบ ซ่ึ�งหมายคุ้ว่ามว่า่อกี  
ร�อยละ 69.72 หรอืประมาณ 1,596.36 ตันั ถูกูแปรรปูและนัำาไปใช�ประโยชน์ัในัรปูแบบอื�นั 
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การป้กป้อ้งความหลากหลาย 
ทางชวีภาพ

ทั�ว่โลกต่างยอมรบัว่า่การสำญูเสีำยคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพเปน็ัหนึั�งในั 
ผลกระทบร�ายแรงซ่ึ�งเกิดีจากการเปลี�ยนัแปลงสำภาพภมูิอากาศ เพื�อรว่่มฟื� นัฟู
ระบบนิัเว่ศและลดีผลกระทบอนััจะมีต่อคุ้ว่ามสำมดีล้ทางสิำ�งแว่ดีล�อมที�ต�อง
พึ�งพาอาศัยกันั ไทยเบฟตระหนัักดีีว่า่คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพเปน็ัประเด็ีนั
สำำาคัุ้ญที�ต�องเรง่หาแนัว่ทางการดีำาเนิันังานัให�เกิดีผลลัพธใ์นัเชงิบว่กสำท้ธใินั 
ทก้พื�นัที� ในัฐานัะที�เปน็ัสำำานัักงานัใหญ่และธร้กิจหลักในัเอเชยีตะว่นััออกเฉียงใต� 
บรษัิทในักล้่มไทยเบฟหลายแห่งตั�งอยูใ่นัพื�นัที�บรเิว่ณอนิัโดี-เบอรม์าที�มีคุ้ว่าม
สำำาคัุ้ญดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ ทำาให�ไทยเบฟต�องดีำาเนิันัการเชงิรก้ 
ในัทก้พื�นัที� โดียในัป ี2565 ไทยเบฟปรบัปรง้การประเมินัคุ้ว่ามหลากหลายทาง
ชวี่ภาพ โดียม้ง่ไปที�การประเมนิัแหล่งที�อยูอ่าศัยและชนิัดีพันัธ้ที์�สำำาคัุ้ญในัทก้พื�นัที�
ที�บรษัิทดีำาเนิันัธร้กิจ โดียมีเปา้หมายในัการสำร�างผลกระทบเชงิบว่กสำท้ธ ิ
ต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 



ประเมินแหล่งท่ีอยูอ่าศัยและชนิดพันธุท่ี์สำาคัญ (CHA) 

ไทยเบฟปรบัปรง้การประเมินัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 
โดียประเมินัแหล่งที�อยูอ่าศัยและชนิัดีพันัธ้ที์�สำำาคัุ้ญ (CHA)  
จำานัว่นั 40 พื�นัที�ปฏิิบัติการ (รว่มโรงงานัผลิต 42 แห่ง ตั�งอยูใ่นั
ประเทศไทย 34 แห่ง เมียนัมา 2 แห่ง และสำกอตแลนัด์ี 6 แห่ง) 
เปน็ัการตรว่จสำอบชนิัดีพันัธ้อ์ยา่งใกล�ชดิีตามมาตรฐานั 
การปฏิิบัติงานัของบรรษัทเงินัทน้ัระหว่า่งประเทศ (PS6)

ว่า่ดี�ว่ยการอนัร้กัษ์คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพและการจดัีการ
ทรพัยากรธรรมชาติอยา่งยั�งยนืั (IFC 2012) โดียมีการให� 
คุ้ำาปรกึษาที�คุ้รอบคุ้ลม้จากผู�เชี�ยว่ชาญและการทว่นัสำอบ 
โดียละเอยีดีเพื�อประเมินัขอบเขตของการพัฒนัาพื�นัที�และ 
การผลิตที�อาจส่ำงผลกระทบต่อคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 
ที�สำำาคัุ้ญ 

ปทีี�ผ่านัมาไทยเบฟประกาศเจตจำานังที�จะส่ำงเสำรมิให�เกิดีผลกระทบ
เชงิบว่กสำท้ธดิี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ และจะไม่ก่อให�เกิดี 
การตัดีไม�ทำาลายปา่ภายในัป ี2573 คุ้ว่ามม้่งมั�นันีั�ขยายไปถึูงห่ว่งโซ่่
อป้ทานัทั�งหมดีโดียไทยเบฟมีนัโยบายให�คุู้่คุ้�าทั�งทางตรงและ 
ทางอ�อมหลีกเลี�ยงการก่อให�เกิดีผลกระทบเชงิลบต่อคุ้ว่าม 
หลากหลายทางชวี่ภาพและพื�นัที�ปา่ไม�โดียรว่ม ไทยเบฟรว่่มมือ 
กับพันัธมิตรนัอกองค์ุ้กร เชน่ั คุู้่คุ้�า องค์ุ้กรพัฒนัาเอกชนั (NGO) 
และชม้ชนั และจะดีำาเนิันัการอยา่งต่อเนืั�องเพื�อให�เปน็ัไปตาม 
พันัธสัำญญาของกล้่มไทยเบฟที�สำอดีคุ้ล�องกันัทั�ว่โลก  
ซ่ึ�งมีเปา้หมายในัการฟื� นัฟูการสำญูเสีำยธรรมชาติให�กลับคืุ้นัมา
ภายในัป ี2573

คุ้ว่ามม้่งมั�นัของไทยเบฟที�จะไม่ก่อให�เกิดีผลกระทบต่อพื�นัที�ปา่ไม�
มาพร�อมกับมาตรการที�เข�มงว่ดีและกลไกเพื�อติดีตามว่า่มีการ
ปฏิิบัติตามตลอดีทั�งห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัหรอืไม่ โดียคุู้่คุ้�าจะต�องยดึีมั�นั
ในัมาตรการนีั�อยา่งเคุ้รง่คุ้รดัี รว่มถึูงการทว่นัสำอบคุ้ว่ามคืุ้บหนั�า
ตามเปา้หมายที�กำาหนัดีไว่� เนืั�องจากการดีำาเนิันังานัของไทยเบฟ
โดียตรงเกี�ยว่ข�องกับการตัดีไม�ทำาลายปา่นั�อยมาก คุ้ว่ามพยายาม
ดัีงกล่าว่จงึม้ง่เนั�นัไปที�ห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัและกระบว่นัการจดัีซ่ื�อจดัีจ�าง 
รว่มถึูงการให�คุ้ว่ามรู�เรื�องคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ  
ไทยเบฟไดี�กำาหนัดีขั�นัตอนัการลดีผลกระทบให�เปน็ัส่ำว่นัหนึั�ง 
ของนัโยบายบรษัิท (หลีกเลี�ยง ลดีผลกระทบ ฟื� นัฟู และชดีเชย) 
ในัการบรหิารจดัีการคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ
ที�เกี�ยว่ข�องกับโรงงานัผลิต

คุ้ณะกรรมการบรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง (SRMC) พิจารณาประเด็ีนัที�เกี�ยว่ข�อง
กับคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพทก้ไตรมาสำ  
ผู�ประสำานังานัคุ้ว่ามเสีำ�ยงของกล้่มผลิตภัณฑ์์/หน่ัว่ยธร้กิจหลัก
ของไทยเบฟ ต�องทำางานัรว่่มกับคุ้ณะทำางานับรหิารคุ้ว่ามเสีำ�ยง
องค์ุ้กรเพื�อให�มั�นัใจว่า่มีการดีำาเนิันัการตามขั�นัตอนัในัการลดี 
ผลกระทบตามลำาดัีบชั�นัอยา่งเคุ้รง่คุ้รดัี (ดีโูคุ้รงสำร�างการบรหิาร
คุ้ว่ามเสีำ�ยงและการพัฒนัาอยา่งยั�งยนืัในัรายงานัประจำาป ี2565) 
คุ้ว่ามเสีำ�ยงที�เกี�ยว่ข�องกับคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพใดีก็ตาม 
ที�พบว่า่มีนััยสำำาคัุ้ญต่อกล้่มผลิตภัณฑ์์/หน่ัว่ยธร้กิจ  
จะต�องรายงานัตรงต่อ SRMC เพื�อพิจารณาและดีำาเนิันัการต่อไป

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ผลกระทบเชงิบว่กสำท้ธต่ิอคุ้ว่าม
หลากหลายทางชวี่ภาพ  
ภายในัป ี2573

ไม่ก่อให�เกิดีผลกระทบต่อพื�นัที�
ปา่ไม� ในัการดีำาเนิันัการของ 
ไทยเบฟและคุู้่คุ้�าอนััดัีบที� 1  
ในักล้่มบรรจภั้ณฑ์์กระดีาษ 
และสิำนัคุ้�าเกษตรที�สำำาคัุ้ญ 
ภายในัป ี2573

แนวทางการบรหิารจดัการ

โครงการเด่นป ี2565
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Note:  Beer  =  Brewery 
 Food  =  Food Production Facility  
 GRG  =  Grand Royal Group 
 IHD  =  Inver House Distillers  
 Spirit  =  Distillery 
 NAB  =  Non-Alcoholic Beverages

PA  =  Protected Area 
KBA  =  Key Biodiversity Area 
AZE  =  Alliance for Zero Extinction sites 
Ramsar =  Wetland site designated to be of international importance under the Ramsar Convention  
*  =  Site no longer in production. Must determine if site ownership has been  
  retained, and with it, a residual biodiversity impact to address.

การคัดกรองความเส่ียงด้านความหลากหลายทางชวีภาพท่ีสำาคัญ

S/N Site Name Type of 
operation PA KBA AZE Ramsar WH

Total  
potentially- 
qualifying  

species
1 Cosmos Brewery (Thailand) Co., Ltd. Beer Low Very High Low Low Low

2 Beer Thai (1991) Public Co., Ltd. Beer Low Low Low Low Low

3 Beer Thip Brewery (1991) Co.,Ltd. Beer Low Very High Low Low Low

4 OISHI Trading Co.,Ltd. (Ban Bueng) Food Low Low Low Low Low 1

5 Wrangyer Beverage (2008) Co., Ltd. NAB Low Very High Low Low Low 1

6 SermSuk Public Co., Ltd. (Pathum Thani) NAB Low Very High Low Low Low 1

7 SermSuk Public Co., Ltd. (Nakhon Sawan) NAB Low Very High Low Low Low 1

8 OISHI Trading Co.,Ltd. (Amata) NAB Low Low Low Low Low

9 OISHI Trading Co.,Ltd. (Navanakorn) NAB Low Very High Low Low Low 1

10 OISHI Trading Co.,Ltd. (Wang Muang) NAB High Low Low Low Low 2

11 SermSuk Public Co., Ltd. (Chonburi) &  
Sermsuk Beverage Co., Ltd.

NAB Low Moderate Low Low Low 2

12 SermSuk Public Co., Ltd. (Surat Thani) NAB Low Low Low Low Low 1

13 SermSuk Public Co., Ltd. (Nakhon Ratchasima) NAB Low Low Low Low Low

14 Thai Drinks Lampang NAB Low Low Low Low Low

15 Sura Piset Thipharat Co., Ltd. (not operational)* Spirit Low High Low Low Low

16 Thanapakdi Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low 1

17 Nateechai Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low 2

18 Sangsom Co.,Ltd. (Nakhon Pathom) Spirit Low Very High Low Low Low 1

19 Red Bull Distillery (1988) Co., Ltd. Spirit Low Very High Low Low Low

20 United Winery & Distillery Co., Ltd./  
United Products Co.Ltd

Spirit Low Very High Low Low Low 1

21 Luckchai Liquor Trading Co., Ltd. Spirit Low Very High Low Low Low

22 Sangsom Co.,Ltd. (Kanchanaburi) Spirit Low Very High Low Low Low 1

23 Fuengfuanant Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low 4

24 Kanchanasingkorn Co., Ltd. Spirit Low Very High Low Low Low 1

25 Surabangyikhan Co.,Ltd. Spirit Low Very High Low Low Low 1

26 S.S. Karnsura Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low 6

27 Theparunothai Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low

28 Simathurakij Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low

29 Mongkolsamai Co., Ltd. Spirit Low Very High Low Low Low 1

30 Red Bull Distillery (1988) Co., Ltd. (Kampaeng Petch) Spirit Low Low Low Low Low

31 Athimart Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low

32 Kankwan Co., Ltd. Spirit Low Low Low Low Low

33 Mandalay GRG Low Low Low Low Low

34 Yangon GRG High High Low Low Low 1

35 Balmenach Distillery IHD Very 
High

High Low Low Low 4

36 Balblair IHD High High Low Moderate Low

37 Knockdhu IHD High Low Low Low Low

38 Speyburn IHD High Low Low Low Low

39 Airdrie IHD High Low Low Low Low

40 Pulteney IHD High High Low Low Low
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จากการตรว่จสำอบคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพที�สำำาคัุ้ญพบว่า่ มีโรงงานัผลิต 26 แห่ง (24 พื�นัที�ปฏิิบัติการ) อยูใ่กล�กับพื�นัที� 
คุ้้�มคุ้รอง (PA) พื�นัที�คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพที�สำำาคัุ้ญ (KBA) และพื�นัที�อนัสั้ำญญาแรมซ่าร ์สำามารถูสำรป้ไดี�ดัีงนีั�

จากการคัุ้ดีกรองคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 
ที�สำำาคัุ้ญ พบว่า่มีสัำตว่จ์ำานัว่นัหนึั�งที�ระบใ้นับัญชแีดีงขององค์ุ้การ
ระหว่า่งประเทศเพื�อการอนัร้กัษ์ธรรมชาติ (International Union 
for Conservation of Nature) อาศัยอยูบ่รเิว่ณใกล�เคีุ้ยงกับ
สำถูานัที�ผลิตของไทยเบฟ ในับรรดีาสัำตว่ใ์กล�สำญูพันัธ้แ์ละถูกู
คุ้ก้คุ้ามซ่ึ�งน่ัาเปน็ัห่ว่งนั�อยที�สำด้ี ไดี�แก่ ปลาสำายย ู(Club-barbel 
Sheatfish) ตะพาบม่านัลาย (Asia Narrow-headed Softshell 
Turtle) และนักชายเลนัปากช�อนั (Spoon-billed Sandpiper)  
อยา่งไรก็ตามคุ้ว่รมีการว่จิยัเพิ�มเติมเพื�อระบจ้ำานัว่นัชนิัดีพันัธ้ ์
ที�ยงัคุ้งอยูห่รอืสำญูพันัธ้ไ์ปแล�ว่ในัท�องถิู�นั

ไทยเบฟจะประเมินัโอกาสำและคุ้ว่ามรน้ัแรงของผลกระทบในั  
24 พื�นัที�ปฏิิบัติการ (โรงงานัผลิต  26 แห่ง) ที�มีคุ้ว่ามเสีำ�ยงตาม 
ที�ระบไ้ว่�ในัรายงานัการคัุ้ดีกรองคุ้ว่ามเสีำ�ยงดี�านัคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภาพที�สำำาคัุ้ญ (CHA)  โดียพิจารณาปจัจยัดัีงต่อไปนีั�

• คุ้ว่ามรน้ัแรงของผลกระทบ: ขนัาดีผลกระทบ ระยะเว่ลา 
ขอบเขต รว่มถึูงการปฏิิบัติตามกฎหมายและแนัว่ปฏิิบัติ  
และลักษณะของตัว่รบั/ทรพัยากร

•  โอกาสำที�จะเกิดีขึ�นั

จากนัั�นัไทยเบฟจะพัฒนัาแผนัการจดัีการคุ้ว่ามหลากหลายทาง
ชวี่ภาพ (BMP) ต่อไป โดียระบแ้ละปรบัคุ่้าชดีเชยคุ้ว่ามหลากหลาย
ทางชวี่ภาพในับรเิว่ณใกล�เคีุ้ยงกับพื�นัที�ดัีงกล่าว่ให�เหมาะสำม  
และปรกึษาผู�มส่ีำว่นัไดี�ส่ำว่นัเสีำยที�เกี�ยว่ข�อง

ข้อมลูพ้ืนท่ีปฏิบัติการของไทยเบฟ

พ้ืนท่ีปฏิบติัการท้ังบนผิวดินและใต้ดิน 40 พื�นัที�ปฏิิบติัการ ทั�งในัประเทศไทย เมยีนัมา และสำกอตแลนัด์ี 

ขนาดรวมของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ 17.7338 ตารางกิโลเมตร

ความสัมพันธกั์บพ้ืนท่ีคุม้ครอง 8  โรงงานผลิต ใกล�กับพื�นัที�คุ้้�มคุ้รอง
22 โรงงานผลิต  ใกล�กับพื�นัที�คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพที�สำำาคัุ้ญ
1 โรงงานผลิต แห่งใกล�กับพื�นัที�อนัสั้ำญญาแรมซ่าร์

พ้ืนท่ีปฏิบติัการ โรงงานผลิต 42 แห่ง

คณุค่าความหลากหลายทางชวีภาพ ระบบนิัเว่ศบนับกและนัำาจดืี

ปลากระเบนัทรงกลม 

ตะพาบม่านัลาย

นักชายเลนัปากช�อนั
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โครงการปา่ชมุชนรว่มกับมลูนิธแิม่ฟา้หลวง

ไทยเบฟเข�ารว่่มโคุ้รงการปา่ชม้ชนัของมลูนิัธแิม่ฟา้หลว่ง โดียมลูนิัธฯิ มีเปา้หมายในัการขยายพื�นัที�ปา่ชม้ชนัให�คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที� 
300,000 ไร ่(48,000 เฮกตาร)์  ดี�ว่ยกลไกลการจดัีการคุ้ารบ์อนัเคุ้รดิีตเพื�อการพัฒนัาที�ยั�งยนืั ซ่ึ�งม้่งสำนัับสำนัน้ัการพัฒนัาชนับท
ดี�ว่ยการอนัร้กัษ์ปา่เพื�อลดีการปล่อยก๊าซ่เรอืนักระจกของประเทศไทย ป ี2564 ไทยเบฟ และมลูนิัธแิม่ฟา้หลว่งเริ�มโคุ้รงการระยะที� 1 
คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที�ปา่ชม้ชนั 12 แห่ง เนืั�อที�ทั�งหมดี 13,636 ไร ่(2,181.76 เฮกตาร)์ ในั 4 จงัหว่ดัี ไดี�แก่ เชยีงราย เชยีงใหม่ แม่ฮอ่งสำอนั  
และพะเยา  ป ี2565 โคุ้รงการระยะที� 2 เพิ�มปา่ชม้ชนัอกี 33 แห่ง คุ้รอบคุ้ลม้พื�นัที�ทั�งหมดี 32,505 ไร ่(5,200.8 เฮกตาร)์ ในั 4 จงัหว่ดัี  
ไดี�แก่ เชยีงใหม่ กำาแพงเพชร อทั้ยธานีั และกระบี� แต่ละโคุ้รงการจะเสำรจ็สำมบรูณ์ในัเว่ลา 6 ปี

โครงการปา่ชมุชนรว่มกับมลูนิธผืินปา่ในใจเรา 

ไทยเบฟรว่่มกับมลูนิัธผืินัปา่ในัใจเราในัการส่ำงเสำรมิและสำนัับสำนัน้ั 
เพื�ออนัร้กัษ์สิำ�งแว่ดีล�อมและสัำตว่ป์า่ที�ใกล�สำญูพันัธ้ ์แก�ไขปญัหา
มลพิษ ฟื� นัฟู บำารง้รกัษาปา่ และเพิ�มพื�นัที�สีำเขียว่ในัทก้พื�นัที� 
ของประเทศไทย ดี�ว่ยเปา้หมายในัการพัฒนัาเศรษฐกิจ สัำงคุ้ม  
และสิำ�งแว่ดีล�อมอยา่งยั�งยนืั โคุ้รงการแรกรเิริ�มขึ�นัในัอำาเภอ
เชยีงดีาว่ จงัหว่ดัีเชยีงใหม่ หลังจากไดี�รบัผลกระทบจากไฟปา่ 
ในัเดืีอนัมีนัาคุ้ม 2563 พื�นัที�อนััอด้ีมสำมบรูณ์ซ่ึ�งเปน็ัที�ตั�งของ
ชม้ชนัพืชกึ�งอลัไพน์ัแห่งเดีียว่ในัประเทศไทย ดีอยหลว่งของ
เชยีงดีาว่ไดี�รบัการกำาหนัดีให�เปน็ัพื�นัที�สำงว่นัชวี่มณฑ์ล 
แห่งที� 5 ของยเูนัสำโกในัประเทศไทยในัป ีพ.ศ. 2564

ต่อมาไดี�เริ�มโคุ้รงการปลกูปา่ชม้ชนับ�านัแม่ก๊ะ เนืั�อที� 107 ไร ่ 
โดียมีว่ตัถูป้ระสำงค์ุ้เพื�อให�ชม้ชนัโดียเฉพาะเยาว่ชนัไดี�รว่่ม
กิจกรรมปลกูปา่และปลกูปา่มรดีกในัพื�นัที�ของตนัและทำากิจกรรม
ประชาสัำมพันัธเ์พื�อการอนัร้กัษ์ปา่อยา่งยั�งยนืั ประธานัมลูนิัธฯิ 
พร�อมคุ้ณะกรรมการและประชาชนับ�านัแม่ก๊ะ ข�าราชการ 200 ราย 
นัักเรยีนัโรงเรยีนัอบ้ลรตัน์ัและโรงเรยีนัศิลรว่รีว่ม 400 ราย  
เข�ารว่่มพิธบีว่ชปา่และปลกูต�นัไม�ทดีแทนั พร�อมทั�งมีการทำา 
เสำ�นัทางศึกษาธรรมชาติ ติดีตามต�นักล�าเยาว่ชนั และเรยีนัรู�สำถูานีั 

ดัีบไฟปา่ ตลอดีจนัสำนัับสำนัน้ัชด้ีปฏิิบัติการลาดีตะเว่นั รกัษา 
คุ้ว่ามปลอดีภัยภายในัหมู่บ�านั

ในัป ีพ.ศ. 2565 ไดี�มีโคุ้รงต่อเนืั�องภายใต�กิจกรรม "มรดีก 
ต�นักล�า" การสืำบสำานัเพื�อขยายพื�นัที�สีำเขียว่อกี 2 โคุ้รงการ ไดี�แก่

โครงการปลกูปา่ชมุชนพ้ืนท่ีภาคเหนือ  
อำาเภอเชยีงดาว จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ชม้ชนับ�านัจอมคีุ้ร ีตำาบลแม่นัะ บ�านัท้่งหลก้ ตำาบลเชยีงดีาว่ 
บ�านันัาหว่าย ตำาบลเมืองนัะ และบ�านัห�ว่ยเปา้ในัตำาบลเขาพว่ง  
รว่มเนืั�อที� 46 ไร ่

โครงการปลกูปา่ชมุชนในพ้ืนท่ีผืนปา่ตะวนัตก  
จงัหวดัอทัุยธานี

บ�านัรอ่งมะดีก้และบ�านัซ่บัฟา้เรอืนั ตำาบลหชู�าง อำาเภอบ�านัไร ่ 
และบ�านัท่ามะนัาว่ ตำาบลระบำา อำาเภอลานัสัำก รว่มพื�นัที� 30 ไร ่

โครงการสำาคัญ
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บันไดปลาสเปยเ์บิรน์

บรษัิท โรงกลั�นั สำเปยเ์บิรน์ั-เกลนัลิเว่ต จำากัดี บรษัิทในัเคุ้รอื 
ไทยเบฟในัสำกอตแลนัด์ี  รว่่มมือกับมลูนิัธสิำเปย ์องค์ุ้กรการกศ้ล
ของสำกอตแลนัด์ี ดีำาเนิันัโคุ้รงการดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อมเปน็ัโคุ้รงการ
ที�สำองในัการเพิ�มจำานัว่นัประชากรปลารมิแม่นัำาสำเปย ์ดี�ว่ยการ
สำร�างบนััไดีปลาใหม่ในั Granty Burn เพื�อให�ปลาแซ่ลมอนัและ
ปลาเทราต์เดิีนัทางอพยพจากทะเลกลับไปว่างไข่ในัแม่นัำาถิู�นัเกิดี
อยา่งไม่มีอป้สำรรคุ้ และเพื�อสำนัับสำนัน้ัให�เกิดีคุ้ว่ามหลากหลายทาง
ชวี่ภาพของแมน่ัำา โคุ้รงการนีั�เปน็ัการดีำาเนิันัการตามแบบอยา่ง
โคุ้รงการบนััไดีปลาในั Mackalea Burn ซ่ึ�งไดี�รบัทน้ัจากสำเปย์
เบิรน์ัเชน่ักันั บันัไดีปลาในั Granty Burn ถูกูสำร�างขึ�นัโดียการ
ขยายท่อนัำาเข�าสำำาหรบับ่อหล่อเยน็ัของโรงกลั�นัขึ�นัไปทางต�นันัำา 
และสำร�างเขื�อนัชั�ว่คุ้ราว่เพื�อเบี�ยงเบนัการไหลของนัำา การออกแบบ
ดัีงกล่าว่ชว่่ยให�สำามารถูเปดิีพื�นัที�สำำาหรบัการขยายพันัธ้อ์ยา่งมี
ประสิำทธภิาพ ทั�งยงัส่ำงเสำรมิการว่างไข่ในัทก้สำภาว่ะการไหลของนัำา 

ซทีร ี(Sea Trees)

ไทยเบฟสำาขาในัสำกอตแลนัด์ีประกาศรว่่มมือกับ Sea Trees 
องค์ุ้กรไม่แสำว่งผลกำาไรเพื�อรว่่มมือในัการฟื� นัฟูสำาหรา่ยทะเล  
โดียม้่งมั�นัที�จะปลกูต�นัโกงกางมากกว่า่ 4,000 ต�นัทั�ว่โลก  
และฟื� นัฟูปา่สำาหรา่ยทะเล 2,665 ตารางฟ้ต โคุ้รงการนีั�จดัีทำาขึ�นั
เพื�อกักเก็บคุ้ารบ์อนั เพิ�มคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ  
และปกปอ้งปลา สัำตว่ไ์ม่มีกระดีกูสัำนัหลัง และสำาหรา่ยกว่า่  
700 สำายพันัธ้์

เพื�อเปน็ัการเฉลิมฉลองคุ้ว่ามรว่่มมือในัคุ้รั�งนีั� สำร้าซ่งิเกิลมอลต์ 
“โอลด์ี พ้ลท์นีัย”์ ร้น่ั 12 ป ี(Old Pulteney 12 Year old) ร้น่ัพิเศษ
ของสำหรฐัฯ ไดี�รบัการเปดิีตัว่ โดียเงินั 2 ดีอลลารส์ำหรฐัฯ จากการ
จำาหน่ัายสำร้าซ่งิเกิลมอลต์ร้น่ัพิเศษทก้ขว่ดีจะบรจิาคุ้ให�กับ  
Sea Trees  

ไทยเบฟไดี�คัุ้ดีกรองคุ้ว่ามเสีำ�ยงเรื�องคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ
ที�สำำาคัุ้ญสำำาหรบัทก้สำถูานัที�ปฏิิบัติการไว่�อยา่งคุ้รบถู�ว่นั ดี�ว่ย
กระบว่นัการประเมินัอยา่งเปน็ัระบบ ไทยเบฟมีสำถูานัที�ปฏิิบัติการ 
24 แห่ง (โรงงานัผลิต 26 แห่ง) รว่มเนืั�อที�ทั�งหมดี 11.06 ตร.กม. 
(1,105.58 เฮกตาร)์ ซ่ึ�งสัำมผัสำกับคุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ 
ที�สำำาคัุ้ญ  ภายในัปงีบประมาณ  2566 โรงงานัของไทยเบฟ 
ทก้แห่งในัประเทศไทยจะมีการจดัีทำาแผนัการจดัีการ 
คุ้ว่ามหลากหลายทางชวี่ภาพ (BMP)

โรงงานัผลิตของไทยเบฟทก้แห่งมีใบอนัญ้าตประกอบกิจการ
โรงงานัตามที�กฎหมายกำาหนัดีทั�งในัประเทศไทยและต่างประเทศ 
(ไดี�แก่ ใบ รง.4 ในัประเทศไทยและใบอนัญ้าตเทียบเท่าที�ใช�สำำาหรบั
โรงงานัในัต่างประเทศ) ไทยเบฟและบรษัิทในัเคุ้รอืปฏิิบัติตาม
พันัธสัำญญาที�จะไม่ก่อให�เกิดีผลกระทบต่อพื�นัที�ปา่ไม� โดียใช�ระบบ
ติดีตามตรว่จสำอบซ่ึ�งเปน็ัส่ำว่นัหนึั�งของนัโยบายดี�านัสิำ�งแว่ดีล�อม 
มีการตรว่จสำอบการปฏิิบัติตามข�อกำาหนัดีของคุู้่คุ้�าเปน็ัระยะ ๆ  
ไทยเบฟจะรายงานัคุ้ว่ามคืุ้บหนั�าในัการขจดัีการตัดีไม�ทำาลายปา่
ตลอดีห่ว่งโซ่อ่ป้ทานัทก้ปภีายในัป ี2573  โดียการรว่่มกับคุู้่คุ้�า 
เพื�อทำาคุ้ว่ามเข�าใจเกี�ยว่กับคุ้ว่ามเสีำ�ยงที�อาจเกิดีขึ�นัและแก�ไข
ปญัหาที�เกิดีขึ�นั

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็
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ใส่ใจดแูลบคุลากร ลกูค้า และผู้บรโิภค
ไทยเบฟห่่วงใยในความเป็น็อย่ข่องบคุลากร ค่ค้่า ผู้่บ้รโิภค และผู้่ม้ส่ี่วนได้้ 
ส่่วนเสี่ยทกุฝ่า่ย ขณะเดี้ยวกันให้่ความส่ำาคัญกับการส่รา้งวฒันธรรม 
การเรยีนร่เ้พ่ื่�อพัื่ฒนาไป็ส่่่ความเป็น็เลิศและความเป็น็มอ่อาชีพีื่ โด้ยจัดั้ให้่มี 
โครงการพัื่ฒนาศักยภาพื่บคุลากร นอกจัากนี� ไทยเบฟยงัส่นับส่นนุและ
เคารพื่ความแตกต่าง คำานึงถึึงส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของผู้่บ้รโิภค  
พื่รอ้มทั�งพื่ยายามที�จัะผู้ลักดั้นให้่เกิด้ความพึื่งพื่อใจัและการมส่ี่วนรว่ม 
ของลก่ค้าให้่ส่ง่ขึ�นเพ่ื่�อให้่เกิด้การพัื่ฒนารว่มกันอยา่งต่อเน่�อง

การส่่งเส่รมิสิ่ทธมินษุยชีน  82 
การส่่งเส่รมิความผู้าส่กุของพื่นักงาน  90 
การส่รา้งโอกาส่ไรข้ีด้จัำากัด้ 96 
การส่่งเส่รมิส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของผู้่้บรโิภค 104 
การบรหิ่ารจัดั้การความสั่มพัื่นธล์ก่ค้า 106
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การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน 
ไทยเบฟเชี่�อวา่องค์กรภาคธรุกิจัเป็น็ส่่วนส่ำาคัญในการด้ำาเนินการ 
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีน และยดึ้มั�นในการเคารพื่สิ่ทธมินษุยชีนของผู้่้มีส่่วนได้้ 
ส่่วนเสี่ยทั�งห่มด้ รวมถึึงป็ฏิิบัติตามกฎห่มาย ป็ฏิิญญาส่ากลและห่ลักการ  
ที�เกี�ยวข้องทั�งกฎห่มายภายในป็ระเทศและห่ลักส่ากล ไม่วา่จัะเป็น็ 
พื่ระราชีบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พื่.ศ. 2541 ป็ฏิิญญาส่ากลวา่ด้้วย 
สิ่ทธมินษุยชีน (Universal Declaration of Human Rights) ห่ลักการ 
แห่่งส่ห่ป็ระชีาชีาติวา่ด้้วยธรุกิจักับสิ่ทธมินษุยชีน (United Nations 
Guiding Principles on Business and Human Rights) และป็ฏิิญญาวา่ด้้วย
ห่ลักการและสิ่ทธขิั�นพ่ื่�นฐานในการทำางานขององค์การแรงงานระห่วา่งป็ระเทศ 
(The International Labour Organization Declaration on Fundamental 
Principles and Rights at Work)

ในป็นีี�ไทยเบฟยงัคงด้ำาเนินงานด้้านสิ่ทธมินษุยชีนอยา่งต่อเน่�องภายในองค์กร 
และตลอด้ห่่วงโซ่ค่ณุค่า มุง่มั�นในการป็ลก่ฝ่งัให้่ใส่่ใจัในการส่รา้งคณุค่า 
ให้่แก่สั่งคม และรว่มพัื่ฒนาธรุกิจักับบรษัิทอ่�น ใส่่ใจัพื่ยายามในการแก้ไข
ป็ญัห่าสิ่ทธมินษุยชีน ไทยเบฟมีความมุง่ห่มายที�จัะเป็น็ผู้่้นำาในการป็ฏิิบัติ 
ที�เป็น็เลิศ (Best Practices) ในด้้านสิ่ทธมินษุยชีน และไม่ละเลย 
ที�จัะป็ฏิิบัติตามนโยบายสิ่ทธมินษุยชีนของบรษัิทอยา่งเครง่ครดั้



ไทยเบฟยงัได้้กำาห่นด้แนวทางในการบรหิ่ารจัดั้การด้้านสิ่ทธมินษุยชีนตลอด้ทั�งห่่วงโซ่ค่ณุค่า ดั้งนี�
• ให้่ความเคารพื่ในสิ่ทธมินษุยชีนโด้ยป็ฏิิบัติต่อทกุภาคส่่วนของธรุกิจัอยา่งเท่าเทียมกัน
• ด้ำาเนินการในเชีงิรกุด้้านสิ่ทธมินษุยชีนผู่้านกระบวนการจัดั้การด้้านสิ่ทธมินษุยชีน (Human Rights Due Diligence Process)

อยา่งต่อเน่�อง 
• รบัผิู้ด้ชีอบและมุ่งมั�นในการป็ลก่ฝ่งัให้่ทกุส่่วนในองค์กรเคารพื่ในสิ่ทธมินษุยชีนของทกุภาคส่่วนโด้ยเฉพื่าะผู้่้ที�มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย 

ของบรษัิท พื่รอ้มทั�งกำากับด้แ่ลมิให้่ธรุกิจัของบรษัิทเข้าไป็มีส่่วนเกี�ยวข้องกับการล่วงละเมิด้สิ่ทธมินษุยชีน 
• มีกลไกในการเยยีวยาแก้ไข ฟ้� นฟ่ และชีด้เชียเม่�อเกิด้ผู้ลกระทบ ห่รอ่มีการละเมิด้สิ่ทธมินษุยชีนที�เน่�องมาจัากการด้ำาเนินกิจักรรม 

ทางธรุกิจัขององค์กร 
• ส่่�อส่ารและเผู้ยแพื่รแ่นวทางการป็ฏิิบัติด้้านสิ่ทธมินษุยชีนให้่กับผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย รวมถึึงเป็ดิ้ให้่มีชีอ่งทางการรอ้งทกุข ์

ของไทยเบฟที�โป็รง่ใส่และมีป็ระสิ่ทธภิาพื่ 
• ให้่ความร่ ้ฝ่ึกอบรม และส่นับส่นนุให้่พื่นักงาน บรษัิทค่่ค้า และลก่ค้าเคารพื่ในสิ่ทธมินษุยชีนของผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยในธรุกิจัของตน 

อยา่งเข้มงวด้

1. ป็ระกาศนโยบาย 
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีน

2. ป็ระเมนิความเสี่�ยง 
และผู้ลกระทบด้้านสิ่ทธมินษุยชีน

3. บร่ณาการผู้ลการป็ระเมนิ 
ความเสี่�ยงผู้ลกระทบ 

ด้้านสิ่ทธมินษุยชีน

4. ติด้ตามและรายงาน 
ผู้ลการด้ำาเนินงานด้้านสิ่ทธมินษุยชีน

5.  แก้ไขให้่ถึก่ต้องและเยยีวยา 
ผู้ลกระทบด้้านลบที�เกิด้ขึ�น

กระบวนการตรวจสอบสิทธิมินษุยชนอยา่งรอบด้้าน 

เป็น็กิจักรรมที�จัดั้ขึ�นตั�งแต่ป็ ี2560 โด้ยในป็ ี2565 ไทยเบฟมีป็ระเด็้นความเสี่�ยงด้้านสิ่ทธมินษุยชีนที�ส่ำาคัญ 4 ป็ระเด็้น ที�เกี�ยวข้องกับ 
ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ค่อ
• ส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของพื่นักงาน 
• ส่ภาพื่การทำางานของพื่นักงาน
• การเล่อกป็ฏิิบัติและการล่วงละเมิด้ของพื่นักงาน
• ส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของซ่พัื่พื่ลายเออร์

แนวทางการบรหิารจดั้การ
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1. ประกาศนโยบายด้้านสิทธิมินษุยชน

 ไทยเบฟมุง่มั�นให้่ผู้่ม้ส่ี่วนได้้ส่่วนเสี่ยทกุฝ่า่ยเคารพื่สิ่ทธมินษุยชีน  
ภายใต้กรอบกฎห่มายและห่ลักสิ่ทธมินษุยชีนส่ากล 
และมาตรฐานแรงงาน ซ่ึ�งรวมถึึงป็ฏิิญญาส่ากลวา่ด้้วย 
สิ่ทธมินษุยชีนแห่่งส่ห่ป็ระชีาชีาติ และป็ฏิิญญาองค์การแรงงาน
ระห่วา่งป็ระเทศ วา่ด้้วยห่ลักการพ่ื่�นฐานและสิ่ทธใินที�ทำางาน 
ไทยเบฟคาด้ห่วงัให้่ผู้่้บรหิ่ารและพื่นักงานทกุคนในธรุกิจั  
รวมทั�งในบรษัิทในเครอ่ บรษัิทรว่มทนุ และบรษัิทที�มีความ
สั่มพัื่นธท์างธรุกิจัให่ม่ (เชีน่ การควบรวมกิจัการ) ตลอด้จัน 
ค่่ค้าทางธรุกิจั เคารพื่ในสิ่ทธมินษุยชีนของผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย
ทกุฝ่า่ย เพ่ื่�อทกุคนจัะได้้รบัการเคารพื่อยา่งเท่าเทียมกัน 
ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยทกุฝ่า่ยจัำาเป็น็ต้องป็ฏิิบัติตามห่ลัก 
สิ่ทธมินษุยชีนส่ากล ซ่ึ�งระบอุย่ใ่นนโยบายและคำาชีี�แจัง 
สิ่ทธมินษุยชีนของบรษัิท ได้้แก่ การเล่อกป็ฏิิบัติและการ 
ล่วงละเมดิ้การบงัคับใชีแ้รงงาน และการใชีแ้รงงานเด็้ก เส่รภีาพื่
ในการส่มาคม ค่าตอบแทนที�เท่าเทียมกัน ส่ภาพื่การทำางาน  
ความป็ลอด้ภัยและส่ขุภาพื่ในส่ถึานที�ทำางาน ผู้่้มีส่่วนได้้ 
ส่่วนเสี่ยของไทยเบฟทกุรายต้องป็ฏิิบัติตามป็ระเด็้นเห่ล่านี�
ตามกฎห่มายและระเบียบข้อบังคับ ซ่ึ�งการป็ฏิิบัติตามส่าระ

ของนโยบายด้้านสิ่ทธมินษุยชีนอยา่งเข้มงวด้ของ 
ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ทั�งห่มด้ที�กล่าวมาข้างต้นนั�นนับเป็น็ 
สิ่�งจัำาเป็น็อยา่งยิ�ง

 จัรรยาบรรณของค่่ค้า (Supplier) ของไทยเบฟครอบคลมุ
ป็ระเด็้นและข้อกำาห่นด้ต่าง ๆ ด้้านสิ่ทธมินษุยชีน ซ่ึ�งได้้รบั 
การพัื่ฒนาขึ�นตามกฎห่มายและข้อบังคับของป็ระเทศ  
ค่่ค้าทกุรายจัะต้องลงนามและยอมรบัแนวทางป็ฏิิบัติของ 
จัรรยาบรรณนี� การป็ฏิิเส่ธและไม่ป็ฏิิบัติตามจัรรยาบรรณ 
ค่่ค้าของไทยเบฟจัะส่่งผู้ลให้่ถึก่ป็ฏิิเส่ธและตัด้สิ่ทธิ�การเป็น็ 
ค่่ค้าของไทยเบฟ

 เพ่ื่�อเป็น็การส่่งเส่รมิการป็ฏิิบัติด้้านสิ่ทธมินษุยชีน ไทยเบฟ 
ได้้จัดั้ตั�งคณะกรรมการส่วสั่ดิ้การเพ่ื่�อส่นับส่นนุสิ่ทธเิส่รภีาพื่
ในการส่มาคมและการรบัเร่�องราวรอ้งทกุข์ของพื่นักงาน 
บรษัิทมีการจัดั้อบรมเพ่ื่�อส่่�อส่ารบทบาทและห่น้าที�ของ 
คณะกรรมการส่วสั่ดิ้การ ในป็ระเด็้นด้้านสิ่ทธแิละส่วสั่ดิ้การ
แรงงาน

2. ประเมินความเส่�ยงและผลกระทบด้้านสิทธิมินษุยชนท่�อาจจะเกิด้ขึ้้�น

การป็ระเมินความเสี่�ยงด้้านสิ่ทธมินษุยชีนนั�นครอบคลมุกิจักรรมทางธรุกิจัของไทยเบฟทั�งห่มด้ โด้ยจัำาแนกตามกิจักรรม 
ทางธรุกิจัดั้งนี�
• ธรุกิจัห่ลัก การจัดั้ห่าการผู้ลิต การจัดั้จัำาห่น่าย และการขนส่่ง การตลาด้และการขาย และการจัดั้การบรรจัภัุณฑ์์ห่ลังการบรโิภค 
• ห่น่วยงานส่นับส่นนุทางธรุกิจั เชีน่ กลุ่มงานทรพัื่ยากรบคุคล

ไทยเบฟจัดั้ให้่มีการป็ระเมินความเสี่�ยงด้้านสิ่ทธมินษุยชีนครอบคลมุค่่ค้าทางตรง (Tier 1 Supplier) ของไทยเบฟทั�งห่มด้ และยงัรวมถึึง
บรษัิทที�มีความสั่มพัื่นธท์างธรุกิจัให่ม่ (เชีน่ การควบรวมกิจัการ) อกีด้้วย
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การประเมนิความเส่�ยงด้้านสิทธิมินษุยชนครอบคลมุประเด็้น 
ด้้านสิทธิมินษุยชนท่�เกิด้ขึ้้�นจรงิและท่�อาจเกิด้ขึ้้�นได้้ ดั้งน่�

• การบังคับใชีแ้รงงาน 
• การค้ามนษุย์
• การใชีแ้รงงานเด็้ก 
• เส่รภีาพื่ในการส่มาคม 
• สิ่ทธใินการเจัรจัาต่อรองรว่มกัน 
• ค่าตอบแทนที�เท่าเทียมกัน
• การเล่อกป็ฏิิบัติและการล่วงละเมิด้ 
• ส่ภาพื่การทำางานและอาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย (OHS) 
• ป็ระเด็้นที�เกี�ยวข้องอ่�น ๆ

การประเมินความเส่�ยงด้้านสิทธิมินษุยชนครอบคลมุถ้ึง 
พนักงานและกลุ่มเส่�ยง ได้้แก่

• ผู้่้ห่ญิง 
• เด็้ก
• ชีนพ่ื่�นเม่อง
• แรงงานข้ามชีาติ 
• แรงงานจัา้งเห่มาบคุคลที�ส่าม
• ชีมุชีนท้องถิึ�น 
• LGBTQI+ 
• ผู้่้พิื่การ

การประเมนิความเส่�ยงด้้านสิทธิมินษุยชน (แนวทางการด้ำาเนินการ)

•  ระบปุ็ระเด็้นสิ่ทธมินษุยชีนที�เกี�ยวขอ้งกับการด้ำาเนินงาน ห่่วงโซ่ค่ณุค่า รวมถึึงความสั่มพัื่นธ ์
ทางธรุกิจัให่ม่ของไทยเบฟ โด้ยคำานึงถึึงผู้ลกระทบที�อาจัเกิด้ขึ�นต่อผู้่้ถ่ึอสิ่ทธิ�

•  ระบผุู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยที�ได้้รบัผู้ลกระทบ ซ่ึ�งรวมถึึงกลุ่มเสี่�ยง ได้้แก่ ผู้่้ห่ญิง เด็้ก ชีนพ่ื่�นเม่อง 
แรงงานข้ามชีาติ แรงงานที�มีสั่ญญาจัา้งในลักษณะบคุคลที�ส่าม ชีมุชีนท้องถิึ�น LGBTQI+  
และผู้่้พิื่การ

•  การจัดั้ลำาดั้บความเสี่�ยงตามลักษณะธรรมชีาติ (ความเสี่�ยงที�ป็ราศจัากการควบคมุห่รอ่มาตรการ) 
ของป็ระเด็้นด้้านสิ่ทธมินษุยชีนที�กำาห่นด้ขึ�น

•  ส่ำาห่รบัความเสี่�ยงตามธรรมชีาติในระดั้บส่ง่ การจัดั้ลำาดั้บความเสี่�ยงที�เห่ล่ออย่ ่ 
(ความเสี่�ยงที�ทางบรษัิทมีการควบคมุห่รอ่มีมาตรการอย่แ่ล้ว)

•  จัดั้ลำาดั้บความส่ำาคัญป็ระเด็้นด้้านสิ่ทธมินษุยชีนที�ส่ำาคัญที�ส่ดุ้ โด้ยอา้งถึึงป็ญัห่าสิ่ทธมินษุยชีน 
ที�มีความเสี่�ยงที�เห่ล่ออย่ใ่นระดั้บส่ง่เท่าที�กำาห่นด้ไว ้

การระบปุญัหา
สิทธิมินษุยชน

การจดั้อนัดั้บความเส่�ยง
ตามลักษณะธิรรมชาติ

การจดั้อนัดั้บความเส่�ยง
ท่�เหลืออยู่

การจดั้ลำาดั้บความสำาคัญ
ความเส่�ยง

1

2

3

4
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3. บรูณาการผลการประเมินความเส่�ยง

ประเด็้นหลัก 
ด้้านสิทธิมินษุยชน การละเมิด้สิทธิมินษุยชนท่�อาจเกิด้ขึ้้�น มาตรการเยย่วยา

สุขึ้ภาพและ 
ความปลอด้ภัย 
ขึ้องพนักงาน

• อบุัติเห่ตทีุ�เกี�ยวข้องกับการทำางาน  
(เชีน่ การบาด้เจับ็จัากเคร่�องจักัรและอปุ็กรณ์ 
การตกจัากที�ส่ง่ การบาด้เจับ็จัากวตัถึมุีคม)

• การไม่ป็ฏิิบัติตามมาตรการความป็ลอด้ภัย  
(เชีน่ การไม่ส่วมชีดุ้ PPE) 

• อบุัติเห่ตจุัากการขนส่่ง (เชีน่ อบุัติเห่ตทุางถึนน  
การตกจัากรถึในขณะจัดั้เรยีงสิ่นค้า รถึชีนกับ 
สิ่�งกีด้ขวาง การพื่ลิกคว่ําของรถึ)

• การแพื่รร่ะบาด้ของ โควดิ้-19/ 
ความเสี่�ยงต่อการติด้เชี่�อ

• การรบัรองด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัย  
(เชีน่ OHSAS 18001)

• คณะกรรมการอาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย
• ค่่ม่อความป็ลอด้ภัยส่ำาห่รบัพื่นักงานทกุคน
• จัดั้ให้่มีชีดุ้ PPE และการฝ่ึกอบรมด้้านความ 

ป็ลอด้ภัยในการด้ำาเนินงานให้่แก่พื่นักงาน
• หั่วห่น้ากำากับให้่พื่นักงานป็ฏิิบัติตามมาตรการ 

ความป็ลอด้ภัยในพ่ื่�นที�ทำางานอยา่งเครง่ครดั้
• ตรวจัส่อบระดั้บแอลกอฮอล์และความพื่รอ้ม 

ของผู้่้ป็ฏิิบัติงานก่อนการขนส่่ง
• การฝ่ึกอบรมเพ่ื่�อการขนส่่งที�ป็ลอด้ภัย
• การบำารงุรกัษายานพื่าห่นะขนส่่งเป็น็ป็ระจัำา
• แอป็พื่ลิเคชีนั TOMS ในการติด้ตามการขนส่่ง
• จัดั้ให้่มีมาตรการป็อ้งกันโควดิ้-19 (เชีน่ ห่น้ากาก 

เจัลแอลกอฮอล์ การตรวจัคัด้กรอง)

สภาพการทำางาน
ขึ้องพนักงาน

• ชีั�วโมงการทำางานที�ยาวนานในชีว่งการระบาด้ 
ของโควดิ้-19 

• ส่ภาพื่แวด้ล้อมการทำางานห่รอ่การขอให้่พื่นักงาน 
ไป็ยงัพ่ื่�นที�โควดิ้-19 ห่รอ่พ่ื่�นที�ที�มีความเสี่�ยงส่ง่  
(เชีน่ ในส่ถึานที�ส่ำานักงาน)

• ชีั�วโมงการทำางานที�ยด่้ห่ยุน่
• ป็ฏิิบัติตามกฎระเบียบจัากภาครฐัที�เกี�ยวข้องกับ 

โควดิ้-19
• จัดั้ให้่มีมาตรการป็อ้งกันโควดิ้-19 

(เชีน่ ห่น้ากาก เจัลแอลกอฮอล์ การตรวจัคัด้กรอง 
การจัดั้ห่ายาให้่แก่พื่นักงาน)

การเลือกปฏิบัติ 
และการคกุคาม 
พนักงาน

• การเล่อกป็ฏิิบัติต่อพื่นักงานที�มีความคิด้เห็่น 
แตกต่างกัน (เชีน่ ศาส่นา มมุมองทางการเม่อง 
การติด้สิ่นบน)

• การเล่อกป็ฏิิบัติต่อพื่นักงานที�ไม่มีความสั่มพัื่นธ ์
ใกล้ชีดิ้กับหั่วห่น้างาน

• การล่วงละเมดิ้โด้ยใชีจ้ัด้ห่มาย/ข้อความที�ไม่ระบชุี่�อ 
โด้ยมีวตัถึปุ็ระส่งค์ที�ไม่ส่รา้งส่รรค์

• จัรรยาบรรณในการด้ำาเนินธรุกิจั
• นโยบายด้้านสิ่ทธมินษุยชีน
• นโยบายการรอ้งเรยีน/การแจัง้เบาะแส่
• ป็รบัป็รงุส่ภาพื่แวด้ล้อมการทำางานและเพิื่�ม 

การส่่�อส่ารระห่วา่งพื่นักงานผู่้านกิจักรรมส่่งเส่รมิ 
การทำางานเป็น็ทีม

• ส่รา้งชีอ่งทาง/เวทีส่ำาห่รบัพื่นักงานให้่ส่ามารถึรว่ม
แส่ด้งความคิด้เห็่นต่อส่าธารณะ/ข้อแนะนำาในธรุกิจั

• ป็ระกาศอยา่งเป็น็ทางการวา่บรษัิทไมส่่นับส่นนุ
จัด้ห่มาย/จัด้ห่มายเวยีน/ ข้อความที�ไม่ระบชุี่�อ 
โด้ยมีวตัถึปุ็ระส่งค์ที�ไม่ส่รา้งส่รรค์

สุขึ้ภาพและ 
ความปลอด้ภัย 
ขึ้องคู่ค้า (Supplier)

• อบุัติเห่ตทีุ�เกี�ยวข้องกับการทำางาน  
(เชีน่ การบาด้เจับ็จัากเคร่�องจักัรและอปุ็กรณ์ 
การตกจัากที�ส่ง่ การบาด้เจับ็จัากน้ำารอ้นลวก 
ส่ารเคมีกระเด็้นเข้าตา)

• การไม่ป็ฏิิบัติตามมาตรการความป็ลอด้ภัย  
(เชีน่ การไม่ส่วมชีดุ้ PPE)

• การแพื่รร่ะบาด้ของ โควดิ้-19/  
ความเสี่�ยงต่อการติด้เชี่�อ

• ห่ลักป็ฏิิบัติส่ำาห่รบัค่่ค้าของไทยเบฟ
• ระบบใบอนญุาตทำางานส่ำาห่รบัค่่ค้า/ผู้่้รบัเห่มา
• จัดั้ให้่มีการฝึ่กอบรม PPEs และความป็ลอด้ภัย 

ส่ำาห่รบัค่่ค้า/ ผู้่้รบัเห่มาที�ทำางานในการด้ำาเนินงาน
• หั่วห่น้างานกำากับให้่พื่นักงานป็ฏิิบัติตามมาตรการ 

ความป็ลอด้ภัยในพ่ื่�นที�ทำางานอยา่งเครง่ครดั้
• พ่ื่ด้คยุเร่�องความป็ลอด้ภัยในชีว่งเชีา้กับค่ค้่า/ผู้่ร้บัเห่มา
• จัดั้ให้่มีมาตรการป็อ้งกันโควดิ้-19 

 (เชีน่ ห่น้ากาก เจัลแอลกอฮอล์ การตรวจัคัด้กรอง)
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4. ติด้ตามและรายงานผลการด้ำาเนินงาน 
ด้้านสิทธิมินษุยชน

ไทยเบฟมุ่งมั�นในการทบทวนห่ลักการตรวจัส่อบและป็ระเมิน 
ผู้ลกระทบด้้านสิ่ทธมินษุยชีน รวมทั�งรายงานผู้ลการด้ำาเนินงาน 
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีนผู่้านรายงานความยั�งยน่ป็ระจัำาป็ ี 
ห่รอ่ในเวบ็ไซ่ต์ของไทยเบฟ นอกจัากนี� ยงัติด้ตามการละเมิด้ 
สิ่ทธมินษุยชีนผู่้านชีอ่งทางการส่่�อส่าร เพ่ื่�อชีว่ยบรรเทาผู้ลกระทบ 
ที�เป็น็อนัตรายและให้่การเยยีวยาที�เห่มาะส่มแก่ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย 
ที�ได้้รบัผู้ลกระทบ ไทยเบฟส่นับส่นนุให้่ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยทั�งห่มด้
รายงานการละเมิด้ผู่้านชีอ่งทางการส่่�อส่ารดั้งนี�

ชอ่งทางการสื�อสาร
บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด้ (มหาชน)
14 ถึนนวภิาวดี้รงัสิ่ต แขวงจัอมพื่ล เขตจัตจุักัร 
กรงุเทพื่มห่านคร 10900
 โทรศัพื่ท์ 0 2785 5555 โทรส่าร 0 2785 5882
http://www.thaibev.com

การละเมิด้ที�อาจัเกิด้ขึ�นได้้ มีการกำาห่นด้มาตรการบรรเทา 
ผู้ลกระทบเพิื่�มเติม โด้ยมีวตัถึปุ็ระส่งค์เพ่ื่�อแก้ไขและลด้ความ 
เป็น็ไป็ได้้ของการละเมิด้ดั้งกล่าว นอกจัากนี� ยงัจัดั้ให้่มกีารติด้ตาม 
รายงานผู้ลการทำางาน และทบทวนพัื่นธกรณีด้้านนโยบายเกี�ยวกับ
สิ่ทธมินษุยชีนเป็น็ป็ระจัำาทกุป็ ีเพ่ื่�อให้่การจัดั้การด้้านสิ่ทธมินษุยชีน
เกิด้ป็ระสิ่ทธภิาพื่ส่ง่ส่ดุ้

ในป็ ี2565 มีรายงานการละเมิด้สิ่ทธมินษุยชีน 1 กรณีซ่ึ�งเกี�ยวกับ 
การคกุคาม โด้ยไทยเบฟได้้เยยีวยาพื่นักงานคนดั้งกล่าว โด้ยให้่ 
การด้แ่ลพื่นักงานในการเข้ารบัคำาป็รกึษาจัากจัติแพื่ทยเ์พ่ื่�อรกัษา
และเยยีวยาทางด้้านส่ภาพื่จัติใจั เข้าเยี�ยมครอบครวัของพื่นักงาน
และให้่การด้แ่ลพื่รอ้มกับให้่คำาป็รกึษาแก่พื่นักงานและครอบครวั 
ในขั�นตอนกระบวนการด้ำาเนินคดี้กับพื่นักงานผู้่้กระทำาผิู้ด้  
ซ่ึ�งพื่นักงานคนดั้งกล่าวถึก่เลิกจัา้งในทันที นอกจัากนี� ยงัด้ำาเนินการ
เป็ลี�ยนยา้ยตำาแห่น่งงานเพ่ื่�อไม่ให้่พื่นักงานต้องกลับไป็อย่ ่
ในส่ถึานที�ทำางานและส่ภาพื่แวด้ล้อมเดิ้ม ซ่ึ�งอาจัส่่งผู้ลกระทบ 
ด้้านลบทางด้้านจัติใจัให้่กับพื่นักงาน 

เน่�องจัากลักษณะธรุกิจัและการด้ำาเนินงานของไทยเบฟไมเ่กี�ยวขอ้ง  
กับชีนพ่ื่�นเมอ่ง ดั้งนั�นจังึไมม่เีห่ตกุารณ์ที�ส่่งผู้ลกระทบห่รอ่เกี�ยวขอ้ง 
กับการละเมิด้สิ่ทธขิองชีนพ่ื่�นเม่อง

ผู้ลการด้ำาเนินงานของบรษัิทและของบรษัิทค่ค้่า ก็ไมม่คีวามเสี่�ยง 
ต่อสิ่ทธเิส่รภีาพื่ การใชีแ้รงงานเด็้ก และการบังคับใชีแ้รงงาน

เสรภ่าพในการสมาคม

พื่นักงานของไทยเบฟได้้รบัความคุ้มครองจัากคณะกรรมการส่วสั่ดิ้การ ซ่ึ�งส่มาชีกิได้้รบัเล่อก 
จัากกลุ่มพื่นักงาน เพ่ื่�อเป็น็ตัวแทนในการเจัรจัากับบรษัิท คณะกรรมการส่วสั่ดิ้การได้้รบัการจัดั้ตั�งขึ�น
จัากในทกุภาคส่่วนธรุกิจัที�ส่ำาคัญขององค์กร คณะกรรมการมีห่น้าที�ให้่คำาป็รกึษา และบรหิ่ารจัดั้การ
ส่วสั่ดิ้การเพ่ื่�อพัื่ฒนาส่วสั่ดิ้การอยา่งต่อเน่�อง ส่่งผู้ลให้่มีการพ่ื่ด้คยุกันอยา่งเป็ดิ้เผู้ย จัรงิใจั  
และกระชีบัความสั่มพัื่นธแ์ละความเข้าใจัระห่วา่งบรษัิทกับพื่นักงาน ซ่ึ�งทำาให้่พื่นักงานมีแรงจัง่ใจั 
และกำาลังใจัในการทำางาน 

100%

5. การเยย่วยาผลกระทบท่�เกิด้ขึ้้�น

ไทยเบฟเข้าใจัดี้วา่กิจักรรมทางธรุกิจัของบรษัิทอาจัเป็น็ส่าเห่ต ุ
ห่รอ่ส่่วนห่นึ�งห่รอ่มีความเชี่�อมโยงกับการละเมิด้สิ่ทธมินษุยชีน 
ที�เกี�ยวข้องกับผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ดั้งนั�น เพ่ื่�อให้่บรรลตุาม
พัื่นธกรณีเห่ล่านี� ไทยเบฟจังึได้้ด้ำาเนินการป็ระเมินความเสี่�ยง 
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีนอยา่งส่ม่ําเส่มอ เพ่ื่�อบรรเทาความเสี่�ยงและ 
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เปา้หมายองค์กร

• พื่นักงานทกุคน รอ้ยละ 100 ได้้รบัการอบรมทางด้้าน 
สิ่ทธมินษุยชีน

• กำาห่นด้ให้่มีการตรวจัส่อบสิ่ทธมินษุยชีนอยา่งรอบด้้าน 
(Human Rights Due Diligence Process) เป็น็ป็ระจัำาทกุป็ี

• กำาห่นด้ให้่คณะกรรมการส่วสั่ดิ้การเป็น็ศน่ยร์บัเร่�องรอ้งเรยีน
ทางด้้านมนษุยชีน

• พิื่จัารณาและทบทวนนโยบายทางด้้านสิ่ทธมินษุยชีนของ
บรษัิท เพ่ื่�อยกระดั้บมาตรฐาน และให้่เป็น็ไป็ตามห่ลักส่ากล 
และกฎห่มายที�เกี�ยวข้อง

• ส่รา้งความเข้าใจัเกี�ยวกับสิ่ทธมินษุยชีนให้่กับพื่นักงาน 
ทั�งในและต่างป็ระเทศ ผู่้านการจัดั้การฝ่ึกอบรมและสั่มมนา 
ให้่ความร่ ้ทั�งนี�รวมถึึงค่่ค้า (Supplier) ด้้วย

• จัดั้การป็ระเด็้นความเสี่�ยงด้้านสิ่ทธมินษุยชีน 4 ป็ระเด็้น 
ที�พื่บในป็ ี2565 นอกจัากนี� ไทยเบฟยงัมุ่งมั�นที�ป็อ้งกัน 
ความเสี่�ยงที�อาจัเกิด้ขึ�น โด้ยการจัดั้กิจักรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ทางด้้านความป็ลอด้ภัยให้่กับทกุห่น่วยงานในองค์กร 
รวมไป็ถึึงทกุโรงงานของบรษัิท และชีมุชีนต่าง ๆ ในบรเิวณ 
ใกล้เคียง

• ป็ระเมินความเสี่�ยงในป็ระเด็้นด้้านสิ่ทธมินษุยชีนกับค่่ค้า 
ทางตรง (Tier 1 Supplier) ทกุราย และรว่มม่อกัน 
เพ่ื่�อป็อ้งกันความเสี่�ยงต่าง ๆ ในค่่ค้าในชีั�นอ่�น ๆ อ่�น ๆ  
ที�รองลงมาด้้วย

 •  ผู้่้มีความรบัผิู้ด้ชีอบในการจัดั้การและด้แ่ลในเร่�องดั้งนี� 
ของส่ำานักทรพัื่ยากรบคุคล ด้ำาเนินการจัดั้ตั�งคณะกรรมการ
ส่อบส่วนข้อเท็จัจัรงิเพ่ื่�อห่าข้อเท็จัจัรงิที�ชีดั้เจัน

 •  ด้ำาเนินการกำาห่นด้บทลงโทษตามข้อบังคับการทำางาน 
อยา่งเห่มาะส่มให้่กับผู้่้กระทำาการคกุคาม เพ่ื่�อป็อ้งกัน 
ไม่ให้่มีเห่ตกุารณ์ดั้งกล่าวเกิด้ขึ�นซ่้ำาอกีในกาลอนัถัึด้ไป็

 •  กรรมการ ผู้่้บรหิ่าร และพื่นักงานของบรษัิท ไทยเบฟเวอเรจั 
จัำากัด้ (มห่าชีน) บรษัิทยอ่ยในเครอ่ และกิจัการรว่มค้า (Joint 
Ventures) ทกุคนได้้รบัการส่่�อส่ารในนโยบายของบรษัิท 
เกี�ยวกับการเล่อกป็ฏิิบัติโด้ยไม่เป็น็ธรรมและการคกุคาม  
เพ่ื่�อทราบอยา่งชีดั้เจันผู่้านกระบวนการส่่�อส่ารภายในองค์กร 
ผู่้านชีอ่งทาง E-News และผู่้าน Human Capital Business 
Partners (HCBP) เพ่ื่�อกระจัายต่อให้่พื่นักงานในสั่งกัด้

 •  มีการฝึ่กอบรมทั�งในรป่็แบบการจัดั้บรรยายให้่ความร่ ้
ในส่ถึานที�จัรงิ (Classroom) และการศึกษาด้้วยตนเอง 
ผู่้านระบบ E-Learning เพ่ื่�อยดึ้ถ่ึอและป็ฏิิบัติตามมาตรฐาน 
ที�นโยบายของบรษัิทกำาห่นด้อยา่งเครง่ครดั้
 •  การฝึ่กอบรมในเร่�องของนโยบายด้้านการป็อ้งกันการ

เล่อกป็ฏิิบัติโด้ยไม่เป็น็ธรรมและการคกุคามของบรษัิท  
จัะต้องมผีู้ลคะแนนในการทำาแบบทด้ส่อบห่ลังจัากการ 
เข้ารบัการฝ่ึกอบรม (Post-Test) อยา่งน้อย รอ้ยละ 90

 •  ไทยเบฟมคีวามมุง่มั�นในการบรหิ่ารงานและป็ฏิิบติังานบนห่ลัก
แห่่งความเส่มอภาค เคารพื่ในศักดิ้�ศรแีห่่งความเป็น็มนษุย ์
โด้ยยอมรบัในความแตกต่างทางพ่ื่�นฐานและคณุลักษณะ
เฉพื่าะบคุคล โด้ยพื่นักงานทกุคนของไทยเบฟจัะต้องป็ฏิิบัติ
ต่อกันโด้ยให้่เกียรติซ่ึ�งกันและกันอนัจัะส่่งผู้ลให้่ส่ถึานที�
ทำางานมสี่ภาพื่แวด้ล้อมที�ดี้และมีความป็ลอด้ภัย ไทยเบฟ 
ไม่ยอมรบัการคกุคามในทกุรป่็แบบไม่วา่จัะเป็น็การคกุคาม 
ทางเพื่ศห่รอ่การคกุคามที�ไม่ใชีท่างเพื่ศในส่ถึานที�ทำางาน  
โด้ยบรษัิทได้้กำาห่นด้ชีอ่งทางและวธิกีารรอ้งเรยีนให้่กับ
พื่นักงานผู้่้ถึก่คกุคามไวดั้้งนี�
 •  ให้่ผู้่้ถึก่คกุคามด้ำาเนินการแจัง้ข้อเท็จัจัรงิของเห่ตกุารณ์

มายงัชีอ่งทางการติด้ต่อที�กำาห่นด้ไวข้องส่ำานักทรพัื่ยากร
บคุคล โด้ยส่ามารถึเล่อกที�จัะใชีว้ธิกีารแจัง้เห่ตไุด้้ 
ห่ลากห่ลายรป่็แบบและวธิกีาร ไม่วา่จัะเป็น็การแจัง้ 
ทางวาจัาห่รอ่ทางลายลักษณ์อกัษร

โครงการเด่้นป ี2565
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คณะทำางานบรหิารจดั้การสขุึ้ภาพพนักงาน

ไทยเบฟได้้จัดั้ตั�งคณะทำางานด้้านบรหิ่ารจัดั้การส่ขุภาพื่พื่นักงานภายในกลุ่มทรพัื่ยากรบคุคล โด้ยมีเป็า้ห่มายในการส่รา้งส่ถึานที�ทำางาน
ในไทยเบฟให้่เป็น็องค์กรแห่่งความส่ขุ ซ่ึ�งคณะทำางานนี�เป็น็ผู้่้กำากับด้แ่ลให้่ส่ถึานที�ทำางานต่าง ๆ ในองค์กรเห่มาะส่มกับการทำางาน 
ของพื่นักงานทกุคน และส่อด้คล้องกับข้อกฎห่มาย โด้ยส่อด้ส่่องด้แ่ลป็ระเด็้นความเสี่�ยงด้้านสิ่ทธมินษุยชีนที�เกี�ยวข้องกับพื่นักงาน  
รวมถึึงส่่งเส่รมิความเป็น็อย่ที่�ดี้ของพื่นักงานผู่้านโครงการต่าง ๆ เชีน่ การสั่มมนาการจัดั้การความเครยีด้ ตั�งแต่ป็ ี2563 คณะทำางาน
บรหิ่ารจัดั้การส่ขุภาพื่พื่นักงานและห่น่วยธรุกิจัที�เกี�ยวขอ้งได้้ชีว่ยพื่นักงานป็อ้งกันการแพื่รก่ระจัายของโรคโควดิ้-19 โด้ยการป็ระส่านงาน
ด้้านส่ขุภาพื่อยา่งครอบคลมุ แจักจัา่ยห่น้ากากอนามัยและเจัลแอลกอฮอล์ และอำานวยความส่ะด้วกตามมาตรการชีว่ยเห่ล่ออ่�น ๆ  
ให้่แก่พื่นักงาน นอกจัากนี� มีการเพิื่�มบคุลากรในทีมแพื่ทยแ์ละพื่ยาบาลเพ่ื่�อทำาห่น้าที�ในการโทรติด้ตามอาการเจับ็ป็ว่ยและจัดั้ส่่งถึงุยา 
ให้่กับพื่นักงานผู้่้ป็ว่ยโควดิ้-19 ที�ด้ำาเนินการพัื่กรกัษาตัวแบบ Home Isolation โด้ยต่อเน่�อง 

100% ขึ้องการ 
ด้ำาเนินการและกิจกรรม 
ทางธิรุกิจขึ้องไทยเบฟ  
ได้้รบัการป็ระเมิน 
ความเสี่�ยงและผู้ลกระทบ 
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีน

100% ขึ้อง 
สถึานประกอบการ 
ขึ้องไทยเบฟ  
ที�ถึก่ระบวุา่มีความเสี่�ยงด้้าน 
สิ่ทธมินษุยชีนระดั้บส่ง่ได้้มีการ
วางแผู้นมาตรการบรรเทาและ 
เยยีวยาไวเ้รยีบรอ้ย

ประเด็้นความเส่�ยง 
ด้้านสิทธิมินษุยชน  
ลด้จาก 10 เหลือ 4

20.83% 
ขึ้องกิจกรรมทาง 
ธิรุกิจขึ้องไทยเบฟ  
ได้้รบัการระบวุา่มีความเสี่�ยง
ด้้านสิ่ทธมินษุยชีนในระดั้บส่ง่ 
(ป็ระเด็้นส่ำาคัญ)

• ในชีว่งเวลาของรายงานฉบับนี�ไม่พื่บรายงานเห่ตกุารณ์ที�เกี�ยวกับป็ระเด็้นการเล่อกป็ฏิิบัติ 
• พื่นักงานทกุคนได้้รบัการฝ่ึกอบรมในเร่�องสิ่ทธมินษุยชีนเพ่ื่�อให้่ส่ามารถึเผู้ชีญิห่น้าและรบัม่อกับป็ญัห่าที�อาจัเกิด้ขึ�น ซ่ึ�งรอ้ยละ 100 

ของพื่นักงานผู่้านการทด้ส่อบห่ลังการอบรม 

โครงการสำาคัญ

ความมุ่งมั�นและความสำาเรจ็
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การส่งเสรมิความผาสกุของพนักงาน 
พื่นักงานค่อกำาลังส่ำาคัญที�ชีว่ยส่่งเส่รมิชี่�อเสี่ยงและส่รา้งความส่ำาเรจ็ั 
ให้่องค์กร ไทยเบฟจังึให้่ความส่ำาคัญกับความป็ลอด้ภัยและความเป็น็อย่ที่�ดี้
ของพื่นักงาน รวมถึึงส่่งเส่รมิความป็ลอด้ภัยให้่กับผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย 
ทกุฝ่า่ยตามสิ่ทธขิั�นพ่ื่�นฐาน ทั�งนี�ไทยเบฟได้้จัดั้ทำาแนวทางและวางระบบ 
การจัดั้การด้้านความป็ลอด้ภัยเพ่ื่�อให้่มั�นใจัวา่ไทยเบฟได้้ป็ฏิิบัติตามกฎห่มาย
และมาตรฐานส่ากลด้้านความป็ลอด้ภัย อาชีวีอนามัย และส่ภาพื่แวด้ล้อม  
ซ่ึ�งรวมถึึงมาตรการป็อ้งกันความเสี่�ยงอบุติัเห่ต ุการบาด้เจับ็ และการเจับ็ป็ว่ย
อนัเน่�องจัากการป็ฏิิบติังาน ไทยเบฟได้้ส่นับส่นนุให้่มกีารป็รบัป็รงุส่ภาพื่แวด้ล้อม 
การทำางานที�ส่่งเส่รมิความผู้าส่กุทางกาย ทางใจั ทางอารมณ์ และส่ขุอนามัย 
ตลอด้จันคณุภาพื่ชีวีติในการทำางานของพื่นักงาน

ในป็ ี2565 ไทยเบฟยงัคงรบัมอ่กับส่ถึานการณ์โควดิ้-19 อยา่งต่อเน่�อง  
ซ่ึ�งเป็น็ส่่วนห่นึ�งของแผู้นการรบัมอ่กับส่ถึานการณ์ที�ไม่คาด้คิด้  
โด้ยไทยเบฟด้ำาเนินการอยา่งต่อเน่�องเพ่ื่�อพัื่ฒนาความพื่รอ้มในการจัดั้การ
กับความท้าทายดั้งกล่าว และเพ่ื่�อความผู้าส่กุของพื่นักงานและครอบครวั



เพื�อให้เปน็ไปตามมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานภายใน ไทยเบฟได้้กำาหนด้แนวทางบรหิารจดั้การครอบคลมุทั�ง 4 ด้้าน ดั้งน่�

ไทยเบฟพัื่ฒนากระบวนการเพ่ื่�อตรวจัส่อบอนัตรายที�เกิด้จัาก 
การทำางาน โด้ยกลุ่มงานด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัย 
จัะทำาการป็ระเมินป็ลีะครั�ง รวมถึึงป็ระเมินความเสี่�ยงที�อาจัเกิด้ขึ�น 
เชีน่ เห่ตกุารณ์ไม่คาด้คิด้ที�อาจัส่่งผู้ลให้่เกิด้อนัตราย นอกจัากนี� 
ยงัจัดั้การป็ระชีมุรายสั่ป็ด้าห์่ รายเด่้อน และรายป็ ีเพ่ื่�อเตรยีม 
ความพื่รอ้มในเร่�องส่ขุภาพื่ ความป็ลอด้ภัย และความผู้าส่กุ 
ของพื่นักงาน 

ไทยเบฟจัดั้ให้่มีชีอ่งทางการส่่�อส่ารเพ่ื่�อให้่พื่นักงานและผู้่้มีส่่วนได้้
ส่่วนเสี่ยส่ามารถึรายงานเห่ตกุารณ์ห่รอ่แจัง้ป็ญัห่าด้้านส่ขุภาพื่ 
และความป็ลอด้ภัย นอกจัากนี� พื่นักงานทกุคนยงัได้้รบัการฝึ่ก
อบรมด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยป็ระจัำาป็ ีเพ่ื่�อชีว่ยให้่ป็ระเมิน 
ส่ถึานการณ์ที�อาจัเป็น็ภัยคกุคามทั�งในขณะทำางานและนอกส่ถึานที�
ทำางาน ทั�งนี� นโยบายด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของไทยเบฟ 
ถึก่นำาไป็ป็ฏิิบัติใชีโ้ด้ยห่น่วยงานความผู้าส่กุของพื่นักงาน

ไทยเบฟมีเป็า้ห่มายในการควบคมุจัดั้การ และขจัดั้อนัตราย  
รวมถึึงลด้ความเสี่�ยงในงานป็ระจัำาวนัและงานที�ไม่ใชีง่านป็ระจัำา 
ไทยเบฟจังึจัดั้ให้่มีการชีี�บ่งอนัตรายและการป็ระเมินความเสี่�ยง
จัากการจัดั้กิจักรรมในทกุพ่ื่�นที�และการให้่บรกิารทกุอยา่ง  
โด้ยป็ระเมินความเสี่�ยงตามความรนุแรงและโอกาส่ที�อาจัเกิด้เห่ต ุ 
โด้ยให้่ป็ฏิิบัติตามขั�นตอนการวเิคราะห์่อนัตรายเพ่ื่�อความ
ป็ลอด้ภัยในการทำางาน (Job Safety Analysis: JSA) ตามระบบ
มาตรฐาน ISO 45001:2018

ห่ลังจัากตรวจัพื่บความเสี่�ยงจัะด้ำาเนินการส่รา้งแผู้นลด้ความเสี่�ยง
และกำาห่นด้มาตรฐานวธิกีารป็ฏิิบัติงานอยา่งป็ลอด้ภัย (Safety 
Standard Operation Procedure: SSOP) โด้ยคำานึงถึึง 
ผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ยทกุฝ่า่ยตลอด้ห่่วงโซ่อ่ปุ็ทาน 

ไทยเบฟกำาห่นด้ให้่ผู้่้ป็ฏิิบัติงาน ทำางานตามมาตรฐานระบบ 
การจัดั้การอาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย ISO 45001  
และพื่ระราชีบัญญัติอาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย พื่.ศ. 2554 

ด้้านความปลอด้ภัย 

ไทยเบฟได้้นำาระบบการจัดั้การความป็ลอด้ภัยคณุภาพื่ส่ง่มาใชี ้ 
และในขณะนี�โรงงาน 27 แห่่งได้้รบัการรบัรองมาตรฐาน  
ISO 45001 ฝ่า่ยด้แ่ลความป็ลอด้ภัยขององค์กรยงัคง 
ด้ำาเนินการตรวจัส่อบความป็ลอด้ภัยในโรงงานทกุแห่่งเป็น็ระยะ 
ทั�งในป็ระเทศไทยและต่างป็ระเทศ

ไทยเบฟได้้จัดั้ตั�งคลินิกความป็ลอด้ภัยรว่มกับทีมอาส่าส่มัคร 
เพ่ื่�อส่รา้งวฒันธรรมความป็ลอด้ภัยภายในองค์กร มีชีอ่งทาง 
เพ่ื่�อส่่�อส่าร OHS ผู่้านระบบการรอ้งเรยีนทางเอกส่าร โทรศัพื่ท์ 
และอเีมล เพ่ื่�อให้่พื่นักงานทกุคนส่ามารถึเข้าถึึงชีอ่งทางการ
ส่่�อส่ารรอ้งเรยีนได้้ นอกจัากนี�ยงัมีการส่รา้งชีอ่งทางการส่่�อส่าร
บนแอป็พื่ลิเคชีนั Line ซ่ึ�งพื่นักงานส่ามารถึรบัข้อมล่ได้้ 
อยา่งส่ะด้วกและรวด้เรว็และส่ามารถึโต้ตอบได้้ มีการป็ระเมิน
ป็ระสิ่ทธภิาพื่ของการส่่�อส่ารรอ้งเรยีนโด้ยให้่กลุ่มเป็า้ห่มาย 
ของแต่ละกิจักรรมทำาแบบส่อบถึามเชีงิรกุออนไลน์ เพ่ื่�อวดั้ระดั้บ
ความเข้าใจัก่อนและห่ลังการทำากิจักรรม โด้ยพื่นักงานทกุคน 
ให้่ความรว่มม่อเป็น็อยา่งดี้

นอกจัากนี� ในแต่ละพ่ื่�นที�ยงัมกีารจัดั้ป็ระชีมุด้้านความป็ลอด้ภัย 
รายเด่้อน โด้ยมีผู้่้บรหิ่ารและพื่นักงานเข้ารว่มด้้วย ในการป็ระชีมุ 
มีการกำาห่นด้กิจักรรมด้้านความป็ลอด้ภัย รวมถึึงการจัดั้การ 
ข้อรอ้งเรยีนห่รอ่ข้อเส่นอแนะจัากพื่นักงาน 

4. ด้้านความผู้าส่กุ1. ด้้านความป็ลอด้ภัย 2. ด้้านอาชีวีอนามยั 3. ด้้านส่ภาพื่แวด้ล้อม
ในการทำางาน

แนวทางการบรหิารจดั้การ
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ไทยเบฟได้้จัดั้การฝ่กึอบรมแบบบร่ณาการเพ่ื่�อเตรยีมความพื่รอ้ม
รบัม่อส่ถึานการณ์ฉกุเฉิน ดั้งนี�
• อบรมดั้บเพื่ลิงและฝ่ึกซ่อ้มอพื่ยพื่ห่นีไฟ
• การฝ่ึกอบรมการทำางานในที�อบัอากาศ
• อบรมทักษะการขับรถึยก
• แผู้นฉกุเฉินในการป็ฏิิบัติการทางรงัสี่
• การฝ่ึกอบรมในกรณีของเห่ลวไวไฟห่กห่ล่น
• แผู้นฉกุเฉินเพ่ื่�อป็อ้งกันน้ำาท่วม
• แผู้นการเคล่�อนยา้ยฉกุเฉินและจัดั้เก็บกากอตุส่าห่กรรม
• แผู้นฉกุเฉินในกรณีที�เกิด้การระเบิด้ของห่ม้อไอน้ำา
• แผู้นฉกุเฉินในกรณีก๊าซ่คลอรนีรั�วไห่ล
• แผู้นฉกุเฉินในกรณีก๊าซ่แอมโมเนียรั�วไห่ล
• แผู้นฉกุเฉินในกรณีน้ำามันรั�วไห่ล

ไทยเบฟจัดั้อบรมภาคบังคับในเร่�องต่าง ๆ เชีน่ ความป็ลอด้ภัย 
จัากอคัคีภัยและความป็ลอด้ภัยทางถึนนส่ำาห่รบัพื่นักงานและ 
ผู้่้ที�เกี�ยวข้อง การบรรยายส่รปุ็ด้้านความป็ลอด้ภัยรายวนัในชีว่ง 
เริ�มต้นของแต่ละวนัทำาการที�โรงงานผู้ลิต การฝ่ึกอบรมมาตรฐาน
อาชีวีอนามัยและความป็ลอด้ภัย ISO 45001 และการฝึ่กอบรม 
เจัา้ห่น้าที�ความป็ลอด้ภัยในทกุห่น่วยธรุกิจั 

ด้้านอาชว่อนามัย

• ความใส่ใจ
ไทยเบฟด้แ่ลส่ขุภาพื่ของพื่นักงานโด้ยจัดั้ให้่มีบรกิารทาง 
การแพื่ทยแ์ละพื่ยาบาลในส่ถึานที�ทำางานเพ่ื่�อให้่การรกัษา

พื่ยาบาลและให้่คำาป็รกึษาด้้านส่ขุภาพื่ไทยเบฟได้้จัดั้ทำาข้อตกลง
กับโรงพื่ยาบาลใกล้เคียงเพ่ื่�อให้่การรกัษาพื่นักงานที�ได้้รบั 
บาด้เจับ็ห่รอ่ป็ว่ยเพ่ื่�อให้่ส่ามารถึรบัการรกัษาพื่ยาบาลได้้อยา่ง
รวด้เรว็และส่ะด้วกทันท่วงที 

•  การปอ้งกัน 
ไทยเบฟส่นับส่นนุให้่พื่นักงานป็อ้งกันการเจับ็ป็ว่ย เชีน่ การให้่ 
วคัซ่นีป็ระจัำาป็ี

•  การรกัษา 
ไทยเบฟให้่การส่นับส่นนุค่ารกัษาพื่ยาบาลผู้่้ป็ว่ยนอกส่ำาห่รบั
พื่นักงาน นอกเห่น่อจัากเงินส่มทบป็ระกันสั่งคมที�บรษัิทจัา่ย 
ให้่ตามกฎห่มาย ไทยเบฟยงัจัดั้ให้่มปี็ระกันอบุติัเห่ต ุและป็ระกัน
การเจับ็ป็ว่ยส่ำาห่รบัผู้่้ป็ว่ยในให้่กับพื่นักงานทกุคน

•  ตรวจสุขึ้ภาพ 
ไทยเบฟจัดั้ให้่มีการตรวจัส่ขุภาพื่ป็ระจัำาป็สี่ำาห่รบัพื่นักงาน 
ทกุคนตามเพื่ศ อาย ุและป็จััจัยัเสี่�ยงอ่�น ๆ ซ่ึ�งรวมถึึง 
การตรวจัคัด้กรองมะเรง็ต่อมลก่ห่มากและมะเรง็เต้านม 
ส่ำาห่รบัพื่นักงานในกลุ่มอายทีุ�กำาห่นด้ และจัดั้ให้่มีการบรกิาร
ตรวจัเพิื่�มเติมส่ำาห่รบัพื่นักงานในโรงงานที�มีป็จััจัยัเสี่�ยง 
อ่�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการทำางาน

•  ด้้านการศ้กษา
ไทยเบฟจัดั้ห่าส่่�อการศึกษาและได้้ฝ่ึกอบรมเกี�ยวกับ 
การด้แ่ลส่ขุภาพื่ทั�วไป็ รวมถึึงอาการออฟฟิศซ่นิโด้รมและ 
การลด้ความเครยีด้ให้่แก่พื่นักงานและส่มาชีกิในครอบครวั 
นอกจัากนี� ไทยเบฟยงัจัดั้ให้่การฝ่ึกอบรมทักษะการชีว่ยชีวีติ
ขั�นพ่ื่�นฐานส่ำาห่รบัพื่นักงานและห่ลักส่ต่รการฝ่ึกอบรม AED  
การป็ฐมพื่ยาบาลเบ่�องต้นอกีด้้วย 

การส่งเสรมิความผาสกุของพนักงาน 92
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การทำางานจากท่�บ้าน (Work from home)

ไทยเบฟให้่ความส่ำาคัญกับการทำางานแบบยด่้ห่ยุน่ รวมถึึง 
การทำางานจัากที�บ้าน โด้ยเชี่�อวา่ตัวเล่อกนี�จัะชีว่ยเพิื่�มผู้ลผู้ลิต  
ขวญักำาลังใจั ความคล่องตัวและการทำางานรว่มกัน การทำางาน
ข้ามส่ายธรุกิจั และเพ่ื่�อความป็ลอด้ภัยและส่วสั่ดิ้ภาพื่ 
ของพื่นักงาน ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินนโยบายการทำางานจัากที�บ้าน
ท่ามกลางส่ถึานการณ์ที�ไม่เอ่�ออำานวยและเป็น็อนัตรายต่อส่ขุภาพื่
และความป็ลอด้ภัยของพื่นักงานซ่ึ�งรวมถึึงป็ญัห่าสิ่�งแวด้ล้อม 
เชีน่ ฝุ่น่ PM 2.5 ความไม่ส่งบทางการเม่อง และการระบาด้ของโรค  
ทั�งนี� ไทยเบฟได้้ป็ระกาศใชีม้าตรการที�เข้มงวด้ส่ำาห่รบัการทำางาน
จัากที�บ้านในชีว่งโควดิ้-19 เพ่ื่�อให้่มั�นใจัวา่พื่นักงานทกุคน
ป็ลอด้ภัยในส่ถึานการณ์ โด้ยไทยเบฟส่นับส่นนุการทำางานจัาก 
ที�บ้านด้้วยการฝึ่กอบรมพื่นักงานและจัดั้ห่าอปุ็กรณ์และเคร่�องม่อ
ต่าง ๆ ที�จัำาเป็น็ รวมถึึงได้้มีการป็รบัโป็รแกรมส่ขุภาพื่เพ่ื่�อส่่งเส่รมิ
การออกกำาลังกายและการจัดั้การกับความเครยีด้ นอกจัากนี� 
ไทยเบฟยงัได้้จัดั้ให้่เกิด้การทำางานที�มีป็ระสิ่ทธภิาพื่จัากที�บ้าน 
แก่พื่นักงานที�มีความพิื่การซ่ึ�งไม่ส่ามารถึเดิ้นทางไป็ที�ทำางาน 
ได้้อกีด้้วย 

ด้้านสภาพแวด้ล้อมในการทำางาน 

ไทยเบฟมีชีั�วโมงการทำางานที�ยด่้ห่ยุน่ให้่กับพื่นักงานในตำาแห่น่ง 
งานต่าง ๆ เชีน่ พื่นักงานที�ต่ํากวา่ระดั้บจัดั้การ พื่นักงานภาคส่นาม 
ตัวแทนฝ่า่ยขาย ซ่ึ�งเน้นการป็ฏิิบัติงานที�มุง่เน้นผู้ลลัพื่ธ ์ 
เพ่ื่�ออำานวยความส่ะด้วกในการบรหิ่ารจัดั้การเวลาอยา่งมี
ป็ระสิ่ทธผิู้ล ส่ำาห่รบัพื่นักงานส่่วนอ่�น ๆ ส่ามารถึใชีน้โยบายชีั�วโมง
การทำางานที�ยด่้ห่ยุน่ เม่�อมีการรบัรองจัากหั่วห่น้างานของตน

ตัวเลือกการทำางานไม่เต็มเวลา

ตระห่นักถึึงคณุค่าของความร่แ้ละป็ระส่บการณ์ของพื่นักงาน
อาวโุส่ห่รอ่ผู้่้ที�เกษียณอายซุ่ึ�งทำางานกับองค์กรมายาวนานห่ลายป็ ี
ตัวเล่อกการทำางานแบบไม่ตรงเวลาได้้รบัการออกแบบให้่ 
เห่มาะส่มกับบคุลากรอาวโุส่ในฐานะที�ป็รกึษาทางธรุกิจั

นโยบายเก่�ยวกับครอบครวั

• การส่รา้งส่มด้ลุระห่วา่งงานและครอบครวัเป็น็ส่่วนห่นึ�งของ 
เป็า้ห่มายความผู้าส่กุที�ไทยเบฟได้้ให้่ความส่ำาคัญต่อพื่นักงาน 
เส่มอมา ไทยเบฟมุ่งมั�นในสิ่�งนี� โด้ยได้้จัดั้ให้่มีพ่ื่�นที�ห่รอ่ 
ส่นามเด็้กเล่นภายในบรเิวณโรงงานส่ำาห่รบับตุรห่ลาน
พื่นักงานขณะรอผู้่้ป็กครอง นอกจัากนี� ยงัมีห้่องให้่นม 
แบบส่่วนตัวที�ส่ำานักงานและโรงงานผู้ลิตทกุแห่่ง และไทยเบฟ
ได้้ขยายส่ถึานรบัเลี�ยงเด็้กรวมถึึงชีั�นเรยีนและกิจักรรม
สั่นทนาการในชีว่งป็ดิ้ภาคเรยีน ทั�งนี� โครงการครอบครวั 
ยอด้นิยมของบรษัิท ค่อ กิจักรรมวนัเด็้ก ซ่ึ�งเด็้กและผู้่ป้็กครอง
ได้้มารว่มทำากิจักรรมพิื่เศษ ทัศนศึกษา และกิจักรรม CSR  
เพ่ื่�อส่่งเส่รมิการใชีเ้วลารว่มกัน 

• ไทยเบฟมีความมุ่งมั�นให้่การส่นับส่นนุพื่นักงานห่ญิง โด้ยให้่ 
พื่นักงานห่ญิงส่ามารถึลาคลอด้บตุรได้้ส่ง่ส่ดุ้ถึึง 100 วนั  
โด้ยได้้รบัค่าจัา้ง ซ่ึ�งมากกวา่ข้อกำาห่นด้ทางกฎห่มายของ
ป็ระเทศไทย 10 วนั ในบางกรณี พื่นักงานอาจัขอลาเพิื่�มเติม 
ได้้อกี 30 วนั ไทยเบฟเชี่�อมั�นวา่มาตรการเห่ล่านี�จัะชีว่ย 
ส่่งเส่รมิค่านิยมของครอบครวั และส่ขุภาพื่ที�ดี้ของพื่นักงาน 
รวมถึึงความเป็น็อย่ที่�ดี้ของทั�งแม่และลก่

• นอกจัากนี� ไทยเบฟยงัตระห่นักดี้วา่ครอบครวัเป็น็รากฐาน 
ส่ำาคัญของชีวีติ ไทยเบฟอนญุาตให้่พื่นักงานชีายลางาน 
เพ่ื่�อทำาห่น้าที�คณุพ่ื่อได้้ส่ง่ส่ดุ้ 6 วนั ซ่ึ�งไม่ถ่ึอเป็น็ข้อกำาห่นด้ 
ทางกฎห่มาย 
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Beverest Life 

เริ�มในป็ ี2563 ไทยเบฟได้้ด้ำาเนินการ
ตามขั�นตอนการลด้การสั่มผัู้ส่ และให้่
พื่นักงานทกุคนเชีก็อนิเข้าทำางานผู่้าน
แอป็พื่ลิเคชีนัม่อถ่ึอ Beverest Life  
ซ่ึ�งแอป็พื่ลิเคชีนันี�จัะถึก่นำามาใชีใ้น
อนาคต เป็น็ส่่วนห่นึ�งของมาตรการ
ความป็ลอด้ภัยมาตรฐานเพ่ื่�อเพิื่�ม
ป็ระสิ่ทธภิาพื่ ลด้การสั่มผัู้ส่และลด้ 
ความเสี่�ยงของการแพื่รเ่ชี่�อโรค 
โควดิ้-19

ป็ลก่ฝ่งัวนัิยความป็ลอด้ภัยทางถึนนให้่กับพื่นักงานโด้ยจัดั้การอบรมและกิจักรรมอ่�น ๆ เพ่ื่�อส่่งเส่รมิความป็ลอด้ภัย โครงการนี�จัะขยาย
ไป็ยงัพื่นักงานในภมิ่ภาคอ่�น ๆ รวมถึึงพัื่นธมิตรทางธรุกิจั เพ่ื่�อให้่เกิด้การลด้อตัราการเสี่ยชีวีติจัากการขับขี�ซ่ึ�งส่่วนให่ญ่เกี�ยวข้องกับ
อบุัติเห่ตอุนัเน่�องมาจัากการละเมิด้กฎห่มายจัราจัร และการขาด้วนัิยด้้านความป็ลอด้ภัยทางท้องถึนน

ส่รา้งเครอ่ข่ายเจัา้ห่น้าที�ความป็ลอด้ภัยในกลุ่มไทยเบฟทั�วอาเซ่ยีน เพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสิ่ทธภาพื่กิจักรรมด้้านความป็ลอด้ภัยและชีว่ยให้่มีการ
ส่่�อส่ารแลกเป็ลี�ยนข้อมล่เป็น็วงกวา้งจัดั้ให้่มีการฝ่ึกอบรมด้้านความป็ลอด้ภัยขั�นส่ง่แก่เจัา้ห่น้าที�อยา่งส่ม่ําเส่มอ

ทำางานรว่มกับพื่นักงานเพ่ื่�อจัดั้การแนวทางส่ขุภาพื่ให่ม่เชีงิรกุส่รา้งความตระห่นักส่่งเส่รมิให้่พื่นักงานออกกำาลังกายและรกัษา 
ส่ขุอนามัยที�ดี้ ความเครยีด้จัากการทำางาน และให้่วคัซ่นีป็อ้งกันโรคที�กิด้ขึ�นบ่อย ๆ แก่พื่นักงานเพ่ื่�อส่่งเส่รมิส่ขุภาพื่ และชีวีติที�ดี้ขึ�น 
รวมถึึงการทำางานอยา่งมีความส่ขุมากขึ�นอกีด้้วย 

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

ส่่งเส่รมิวฒันธรรมความป็ลอด้ภัยและขยายกิจักรรมที�เกี�ยวข้องกับ 
อาชีวีอนามัย และส่ภาพื่แวด้ล้อมในการทำางานที�ป็ลอด้ภัยส่ำาห่รบับรษัิทในเครอ่ของ 
ไทยเบฟในภมิูภาคอาเซีย่น

ตั�งเป็า้ห่มายลด้อตัรา 
การเส่ยชว่ติเปน็ 0

อตัราความถีึ�การบาด้เจับ็ 
จันถึึงขั�นห่ยดุ้งาน (LTIFR)  
ของพื่นักงานเท่ากับ  1.36

อตัราความถีึ�การบาด้เจับ็
จันถึึงขั�นห่ยดุ้งาน (LTIFR) 
ของผู้่้รบัเห่มาเท่ากับ 1.05

ซ่ึ�งการลด้ลงนี�ส่อด้คล้อง 
กับเป็า้ห่มายของบรษัิท 
ในการบรรล ุLTIFR ที�ต่ํากวา่  
1.0 ภายในป ี2568
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โครงการอบรมด้้านสุขึ้ภาพและความเปน็อยูท่่�ด่้ 
ขึ้องพนักงานในป ี2565 
ฝ่า่ยบรหิ่ารความผู้าส่กุได้้จัดั้กิจักรรมส่่งเส่รมิส่ขุภาพื่กาย 
และส่ขุภาพื่จัติให้่กับพื่นักงานผู่้านชีอ่งทางโซ่เชียีลมีเดี้ย เชีน่ 
เฟซ่บุ๊ก (ThaiBev Wellness Group) และแอป็พื่ลิเคชีนั Zoom 

1. “Up 1” เป็น็กิจักรรมที�ส่่งเส่รมิการออกกำาลังกายทกุป็ระเภท 
โด้ยการกำาห่นด้เป็า้ห่มายส่ำาห่รบัผู้่้เขา้รว่มแต่ละคน ผู้่้ที�บรรลุ
เป็า้ห่มายการออกกำาลังกาย และโพื่ส่ต์ภาพื่กิจักรรมของตนเอง
บนชีอ่งทางเพื่จัเฟซ่บุ๊กกลุ่มไทยเบฟเวลเนส่ (ThaiBev 
Wellness Group) มีสิ่ทธิ�ลุ้นรบัรางวลัพิื่เศษ

2. “Passion Challenge with ThaiBev Clubs” ส่่งเส่รมิ 
ส่ขุภาพื่ที�ดี้ให้่กับพื่นักงาน โด้ยการรว่มม่อกับชีมรมต่าง ๆ  
เชีน่ ชีมรมวิ�ง ชีมรมป็ั� นจักัรยาน ชีมรมกอล์ฟ และชีมรม
เทนนิส่ เป็น็ต้น พื่นักงานที�ส่ามารถึออกกำาลังกายได้้ตาม 
เป็า้ห่มายที�ตั�งไวแ้ละโพื่ส่ต์ภาพื่กิจักรรมของตนเองบนเพื่จั 
เฟซ่บุ๊กกลุ่มไทยเบฟเวลเนส่ (ThaiBev Wellness Group) 
และอปั็เด้ตข้อมล่ส่ถิึติของกิจักรรมของตนบนแอป็พื่ลิเคชีนั 
BevLife จัะมีสิ่ทธิ�ลุ้นรบัรางวลัพิื่เศษ 

3. “Passion Challenge 10 วนั” ส่่งเส่รมิกิจักรรมทางกาย 
ทกุป็ระเภท โด้ยพื่นักงานที�ออกกำาลังกายเป็น็เวลา 10 วนั 
ภายในระยะเวลา 1 เด่้อน และโพื่ส่ต์ภาพื่กิจักรรมบนเพื่จั 
เฟซ่บุ๊กกลุ่มไทยเบฟเวลเนส่ (ThaiBev Wellness Group)  
จัะมีสิ่ทธิ�ลุ้นรบัรางวลัพิื่เศษ

4. “Up 2” เป็น็กิจักรรมส่่งเส่รมิความส่ขุในวนัขึ�นป็ใีห่ม่ 
พื่นักงานที�โพื่ส่ต์กิจักรรมวนัป็ใีห่ม่ที�ทำารว่มกับครอบครวั 
ผู่้านชีอ่งทางโซ่เชียีลมีเดี้ย พื่รอ้มคำาบรรยายใต้ภาพื่ 
เพ่ื่�ออวยพื่รป็ใีห่ม่ให้่กับเพ่ื่�อนส่มาชีกิคนอ่�น ๆ ในกลุ่ม 
จัะมีสิ่ทธิ�ลุ้นรบัรางวลัพิื่เศษ

5. “Wellness Online” นำาเส่นอการบรรยายผู่้าน Zoom  
โด้ยวทิยากรที�มีความร่จ้ัากห่น่วยงานภายนอก ที�ให้่ความร่ ้
และแบ่งป็นัป็ระส่บการณ์เกี�ยวกับวธิกีารรกัษาส่ขุภาพื่กาย  
ส่ขุภาพื่จัติและส่ขุอนามัยในที�ทำางาน

6. “Friday Live” เป็น็กิจักรรมส่่�อส่ารป็ระจัำาสั่ป็ด้าห์่ 
บนชีอ่งทางโซ่เชียีลมีเดี้ย ซ่ึ�งชีว่ยกระชีบัความสั่มพัื่นธ ์
ระห่วา่งบรษัิทและพื่นักงาน

7.  “ภาค่รว่มใจ ขึ้นส่งปลอด้ภัย”  (ป็ลอด้ภัยในการขนส่่ง
ป็ลอด้ภัย) ได้้รบัเกียรติบัตรระดั้บดี้เด่้นศน่ยก์ระจัายสิ่นค้า
ส่รุาษฎรธ์านี ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้าลำาป็าง ศน่ยข์นส่่ง
นครราชีสี่มา ศน่ยข์นส่่งกำาแพื่งเพื่ชีร

ไทยเบฟได้้รบัรางวลัดั้งต่อไปน่�
• สถึานประกอบการต้นแบบด่้เด่้นด้้านความปลอด้ภัย อาชว่อนามัยและสภาพแวด้ล้อมในการทำางาน

•  รางวลัระดั้บป็ระเทศ ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้าลำาป็าง (ป็ทีี� 1)
•  รางวลัระดั้บจังัห่วดั้ ศน่ยข์นส่่งกำาแพื่งเพื่ชีร (ป็ทีี� 5) ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้าส่รุาษฎรธ์านี (ป็ทีี� 4) ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้านครราชีสี่มา 

(ป็ทีี� 2) คลังสิ่นค้าลำาพ่ื่น (ป็ทีี� 1) ศน่ยข์นส่่งบางบ้าน (ป็ทีี� 1) ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้ากรงุเทพื่ฯ เห่น่อ (ป็ทีี� 1 อนัดั้บ 2)

• มาตรฐานการปอ้งกันและแก้ไขึ้ปญัหายาเสพติด้ในสถึานประกอบกิจการ
 ศน่ยก์ระจัายสิ่นค้านครราชีสี่มา ศน่ยข์นส่่งกำาแพื่งเพื่ชีร ศน่ยข์นส่่งยอ่ยธนภักดิ้ โกดั้งอดุ้รธานี โกดั้งบกุคาโล โกดั้งส่พุื่รรณบรุี

โกดั้งกาญจันบรุ ีโกดั้งศรสี่ะเกษ โกดั้งส่กลนคร โกดั้งยโส่ธร 

• รางวลัความเปน็เลิศด้้านการรบัมือกับโควดิ้-19 (Excellence in COVID-19 Pesponse: GoldAward)  
ไทยเบฟได้้รบัรางวลัดั้งกล่าวในระดั้บ Gold Award ในฐานะองค์กรที�มีวถีิึการทำางานแบบให่ม่ ด้้วยมาตรการป็ฏิิบัติและป็อ้งกัน 
ให้่แก่พื่นักงานเพ่ื่�อรบัม่อต่อส่ถึานการณ์การแพื่รร่ะบาด้ของไวรสั่โควดิ้-19

ในป็ ี2565 ไทยเบฟมอบทนุการศึกษา 1,218 ทนุ มล่ค่ากวา่ 7.98 ล้านบาท ให้่กับบตุรห่ลานของพื่นักงานเพ่ื่�อลด้ภาระทางการเงิน  
ทั�งนี�ไทยเบฟมอบทนุการศึกษา 13,808 ทนุ รวมกวา่ 85.9 ล้านบาท เป็น็เวลากวา่ 13 ป็ติีด้ต่อกัน

โครงการสำาคัญ

ความมุ่งมั�นและความสำาเรจ็
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การสรา้งโอกาสไรข้ีดจาํกัด
ไทยเบฟเชี่�อมั�นวา่องค์กรที�ป็ระส่บความส่ำาเรจ็ัจัะทำางานรว่มกับพื่นักงาน 
เพ่ื่�อส่รา้งส่รรค์ให้่เกิด้ป็ระส่บการณ์การเรยีนร่ ้และการเติบโต  
ซ่ึ�งจัะเส่รมิส่รา้งความแข็งแกรง่ให้่แก่ตัวพื่นักงานเอง และองค์กร 
ด้้วยการมอบโอกาส่ให้่พื่นักงานทั�งด้้านการเรยีนร่ ้การพัื่ฒนาทักษะ  
และการเติบโต จัะชีว่ยให้่ไทยเบฟขับเคล่�อนธรุกิจัได้้อยา่งเข้มแข็ง  
ไทยเบฟยดึ้มั�นที�จัะมอบโอกาส่ให้่พื่นักงานทกุคนอยา่งเท่าเทียม 
ในการเติบโตได้้อยา่งเต็มศักยภาพื่

ไทยเบฟมีเป็า้ห่มายในการเป็น็องค์กรที�ดี้ที�ส่ดุ้ในอาเซ่ยีน และเชี่�อมั�น 
เป็น็อยา่งยิ�งวา่ ความพึื่งพื่อใจัและความก้าวห่น้าในส่ายอาชีพีื่จัะเป็น็ 
แรงจัง่ใจัส่ำาคัญที�ส่่งเส่รมิให้่พื่นักงานทำางานกับองค์กรได้้ยาวนาน  
และยงัส่่งเส่รมิให้่เป็น็บคุลากรที�มีศักยภาพื่ และมีความส่ขุที�จัะเติบโตไป็
พื่รอ้มกับองค์กร 



ยทุธิศาสตรก์ารบรหิารจดั้การบคุลากร

เพ่ื่�อส่รา้งความแขง็แกรง่ของบคุลากรควบค่ไ่ป็กับการส่รา้งความเป็น็ห่นึ�งเดี้ยว ส่รา้งความเข้าใจัในด้้านความห่ลากห่ลาย ความเส่มอภาค 
และการมีส่่วนรว่มภายในองค์กร รวมถึึงเตรยีมความพื่รอ้มให้่พื่นักงานเพ่ื่�อรบัม่อกับการเป็ลี�ยนแป็ลงอยา่งรวด้เรว็ของส่ภาพื่แวด้ล้อม
ในการทำางาน ไทยเบฟได้้กำาห่นด้ 7 ยทุธศาส่ตรใ์นการบรหิ่ารจัดั้การบคุลากร ดั้งนี�

ยทุธิศาสตรท่์� 1: 
โครงสรา้งและบทบาท 
ท่�ชดั้เจน

•  ป็รบัโครงส่รา้งองค์กรให้่ส่อด้คล้องกับบทบาทห่น้าที�ของงานแต่ละตำาแห่น่ง 
เพ่ื่�อส่นับส่นนุกลยทุธท์างธรุกิจัและ PASSION 2025

•  ขยายและพัื่ฒนาส่มรรถึนะและเส้่นทางอาชีพีื่ในกลุ่มงานให้่ส่อด้คล้อง 
กับการออกแบบโครงส่รา้งและบทบาทการบรหิ่ารของไทยเบฟ

•  บรหิ่ารและวเิคราะห์่ค่าจัา้ง ค่าตอบแทน และส่วสั่ดิ้การ เพ่ื่�อส่รา้งเป็น็มาตรฐาน 
ที�เห่มาะส่มในทกุบรษัิทของกลุ่มไทยเบฟ โด้ยให้่ส่อด้คล้องกับความ
เป็ลี�ยนแป็ลงของตลาด้แรงงานและความต้องการของบคุลากร

•  พัื่ฒนาระบบบรหิ่ารผู้ลการป็ฏิิบัติงานของบคุลากรอยา่งครอบคลมุ  
ขยายชีอ่งทางการเข้าใชีง้าน เพ่ื่�อตอบโจัทยบ์คุลากรในทกุชีว่งอายุ

•  การป็ระเมินผู้ลอยา่งเป็น็ธรรม รวมถึึงการวางแผู้นพัื่ฒนาทักษะเพ่ื่�อพัื่ฒนา
ศักยภาพื่ของพื่นักงาน ทำาให้่ได้้ตามเป็า้ห่มายที�ตั�งไว ้และมุ่งมั�นส่่่ความเป็น็เลิศ

•  ส่่งเส่รมิวฒันธรรมการเรยีนร่ใ้ห้่บคุลากรพัื่ฒนาตนเอง ผู่้านการ 
เรยีนร่ใ้นรป่็แบบ 70:20:10 รวมทั�งส่่งเส่รมิการพัื่ฒนาทักษะให้่แก่ 
บคุลากรด้้านเทคโนโลยดิี้จัทัิล และการใชีแ้ผู้นพัื่ฒนารายบคุคล (IDP)  
ตลอด้จันการติด้ตามความก้าวห่น้าทางอาชีพีื่ของบคุลากร

•  ยกระดั้บการเตรยีมพื่รอ้มของบคุลากรและผู้่้บรหิ่ารในการส่่บทอด้ตำาแห่น่ง
ให้่มีความพื่รอ้มและความส่ามารถึ เพ่ื่�อให้่มั�นใจัวา่จัะเกิด้การเป็ลี�ยนถ่ึาย 
อยา่งราบร่�นและมีความต่อเน่�องทางธรุกิจั เส่รมิส่รา้งความยั�งยน่ขององค์กร

•  ส่รรห่าและคัด้เล่อกบคุลากรที�มีความร่ ้ความส่ามารถึ และทักษะที�เห่มาะส่ม 
ในการทำางานในตำาแห่น่งตามที�องค์กรต้องการ รวมถึึงดึ้งด้ด่้บคุลากรรุน่ให่ม ่
ที�มีความคล่องตัวและมีความส่ามารถึในการป็รบัตัวเข้าส่่่ยคุดิ้จัทัิล 
ได้้เป็น็อยา่งดี้

•  ส่รา้งความร่ ้ความเข้าใจั และความร่สึ้่กเป็น็ส่่วนห่นึ�งขององค์กร  
เส่รมิส่รา้งความเป็น็ห่นึ�งเดี้ยวผู่้านค่านิยมของกลุ่มไทยเบฟ รวมถึึง 
ส่่งเส่รมิการมีส่่วนรว่มของพื่นักงานอยา่งต่อเน่�องให้่เกิด้พื่ฤติกรรม 
ที�เห่มาะส่มตามค่านิยมองค์กร

ยทุธิศาสตรท่์� 2: 
ค่าตอบแทนและสวสัดิ้การ 
ท่�แขึ้่งขึ้ันได้้กับตลาด้

ยทุธิศาสตรท่์� 4:  
การพัฒนาบคุลากร 
แบบองค์รวม

ยทุธิศาสตรท่์� 6:  
การสรรหาบคุลากร 
ท่�ม่ศักยภาพ และ 
การด้แูลบคุลากรใหม่

ยทุธิศาสตรท่์� 3:
การบรหิาร 
ผลการด้ำาเนินงาน 
ท่�โด้ด้เด่้น

ยทุธิศาสตรท่์� 5: 
การบรหิารผู้สืบทอด้ตำาแหน่ง
และบคุลากรเชงิรกุ

ยทุธิศาสตรท่์� 7: 
การส่งเสรมิวฒันธิรรม 
ท่�สรา้งความผกูพัน 
ต่อองค์กร
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ไทยเบฟให้่ความส่ำาคัญกับการมอบโอกาส่ไรข้ีด้จัำากัด้ให้่พื่นักงานเป็น็ลำาดั้บแรก และมุ่งมั�นในการนำาความห่ลากห่ลาย ความเส่มอภาค  
และการมีส่่วนรว่มมาใชีใ้นการด้ำาเนินธรุกิจั กำาห่นด้แนวทางและนโยบายการบรหิ่ารจัดั้การ โด้ยมีเป็า้ห่มายเพ่ื่�อให้่พื่นักงานส่ามารถึทำางาน 
ด้้วยเอกลักษณ์และอตัลักษณ์ของตนเองและมีโอกาส่เท่าเทียมในการพัื่ฒนาตนเอง เพ่ื่�อให้่เติบโตตามส่ายอาชีพีื่ได้้

โปรแกรมการวเิคราะห์บคุลากร (People Analytics)

ไทยเบฟได้้นำาโป็รแกรมการวเิคราะห์่บคุลากรมาใชีช้ีว่ยในการวดั้ผู้ลการป็ฏิิบัติงานของพื่นักงาน  ชีว่ยในการจัดั้ทำาการวางแผู้น 
กำาลังคนเชีงิกลยทุธ ์ค้นห่าชีอ่งวา่งทางทักษะ การส่รรห่าและวา่จัา้ง ป็ระเด็้นความเสี่�ยงในการลาออกของพื่นักงาน การเพิื่�มความส่ามารถึ
ในการแข่งขนั และการวเิคราะห์่เครอ่ข่ายองค์กร มีการใชีเ้คร่�องม่อต่าง ๆ เพ่ื่�อส่่งเส่รมิในการวางแผู้นและการตัด้สิ่นใจัเพ่ื่�อให้่ธรุกิจั 
การเติบโต 

เพ่ื่�อเตรยีมพื่รอ้มส่่่เป็า้ห่มายในป็ ี2568 ที�มีการเป็ลี�ยนแป็ลงอยา่งรวด้เรว็ของเทคโนโลยดิี้จัทัิลและระบบอตัโนมัติ ไทยเบฟจัำาเป็น็ 
ต้องมีการพัื่ฒนาและเตรยีมพื่รอ้มศักยภาพื่ของพื่นักงานเพ่ื่�อรองรบัความเป็ลี�ยนแป็ลงนั�นโด้ยผู่้านกระบวนการพัื่ฒนาทักษะส่องด้้าน  
ค่อ การเพิื่�มเติมทักษะให่ม่ (Reskilling) และการพัื่ฒนาทักษะเดิ้ม (Upskilling) 

การสรา้งทักษะ (ReSkill) การเสรมิทักษะ (UpSkill)

•  เพิื่�มเติมทักษะพ่ื่�นฐานและ
เตรยีมทักษะให่ม่ที�จัำาเป็น็ในการ
ใชีน้วตักรรมเทคโนโลยดิี้จัทัิล
ให้่กับพื่นักงานเพ่ื่�อรองรบัการ
เป็ลี�ยนแป็ลงองค์กรส่่่อนาคต 
ในยคุดิ้จัทัิล

• งานที�ใชีแ้รงงานคน ป็รบัเป็ลี�ยน 
 เพิื่�มพ่ื่นทักษะของบคุลากร 
 ให้่เป็น็การควบคมุการทำางาน 
 ด้้วยเทคโนโลยี

• บคุลากรที�อาจัมีความเสี่�ยงในความ 
 มั�นคงส่ายอาชีพีื่เน่�องจัากงานที�อาจั 
 เป็ลี�ยนไป็ตามกลยทุธอ์งค์กร อาจั 
 ต้องเพิื่�มเติมทักษะความส่ามารถึให่ม ่
 ที�ส่ามารถึส่รา้งผู้ลงานในองค์กร 
 ต่อไป็ได้้

การส่รา้งทักษะให่ม่ให้่เข้ากับโลกป็จััจับุันและเตรยีมรบัม่อ
โลกในอนาคต โด้ยป็รบัเป็ลี�ยนทักษะการทำางาน 
เพ่ื่�่อให้่ส่อด้คล้องกับกลยทุธอ์งค์กรและการเป็ลี�ยนแป็ลง
ทางเทคโนโลยทีี�รวด้เรว็

การเส่รมิทักษะความเชีี�ยวชีาญในเน่�องานเดิ้มให้่ทันกับ
โลกยคุป็จััจับุันอยา่งต่อเน่�อง เพ่ื่�อตอบโจัทยท์างธรุกิจั
ขององค์กรและส่รา้งความได้้เป็รยีบทางธรุกิจั

• พัื่ฒนาศักยภาพื่การทำางาน 
 ในระดั้บภม่ิภาค/ระดั้บโลก 
 ให้่มากขึ�น เน่�องจัากองค์กรมีการ 
 ขยายตัวทางธรุกิจัส่่่ต่างป็ระเทศ  
 นอกเห่น่อจัากในป็ระเทศไทย 
 อยา่งต่อเน่�อง

• พัื่ฒนาทักษะในการใชีเ้ทคโนโลย ี
 ดิ้จัทัิลและระบบอตัโนมัติให้่ดี้ขึ�น  
 เชีน่ การติด้ต่อส่่�อส่ารป็ฏิิสั่มพัื่นธ ์ 
 แบ่งป็นัข้อมล่ข่าวส่ารผู่้าน 
 เคร่�องม่อดิ้จัทัิล ห่รอ่การป็อ้งกัน 
 ข้อมล่และตัวตนแบบดิ้จัทัิล

แนวทางการบรหิารจดั้การ
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การพัฒนาบคุลากรแบบองค์รวม (Holistic People Development)

เพ่ื่�อการส่นับส่นนุธรุกิจัและการเติบโตในส่ายอาชีพีื่ของบคุลากรอยา่งยั�งยน่ จังึมกีารส่รา้งรป่็แบบการพัื่ฒนาบคุลากรแบบองค์รวม  
ซ่ึ�งมีโครงส่รา้งพ่ื่�นฐานที�จัำาเป็น็ส่ำาห่รบัการพัื่ฒนาบคุลากร ได้้แก่ โมเด้ลส่มรรถึนะ (Competency Model) เส้่นทางอาชีพีื่ (Career 
Path) และห่ลักส่ต่รฝ่ึกอบรมในส่ายอาชีพีื่ (Career-Based Training Program) ในการวดั้ป็ระสิ่ทธภิาพื่การเรยีนร่นั้�น  
ไทยเบฟได้้นำาโมเด้ลเคิรก์แพื่ททรกิ (Kirkpatrick) มาใชี ้และได้้เพิื่�มวตัถึปุ็ระส่งค์อกีห่นึ�งระดั้บที�นอกเห่น่อจัากผู้ลลัพื่ธท์างธรุกิจั  
ซ่ึ�งก็ค่อการเติบโตในส่ายอาชีพีื่

เพ่ื่�อให้่การพัื่ฒนาบคุลากรเป็น็ไป็อยา่งมีป็ระสิ่ทธภิาพื่ ไทยเบฟส่่งเส่รมิวฒันธรรมที�ให้่พื่นักงานพัื่ฒนาตนเองอยา่งต่อเน่�องผู่้าน  
แผู้นพัื่ฒนารายบคุคล (Individual Development Plan: IDP) ป็จััจัยัส่ำาคัญส่่่ความส่ำาเรจ็ัค่อการป็ระส่านงานรว่มกันระห่วา่งพื่นักงาน  
ผู้่้จัดั้การตามส่ายงาน และทีมทรพัื่ยากรมนษุย ์(Human Capital) ที�มส่ี่วนรว่มในการฝ่กึอบรม และการพัื่ฒนาพื่นักงาน เชีน่ การโค้ชี 
(Coaching) และการติด้ตามผู้ล (Follow Up) ไทยเบฟเชี่�อวา่การพัื่ฒนาบคุลากรอยา่งยั�งยน่เป็น็กญุแจัส่ำาคัญไป็ส่่่เป็า้ห่มายและความส่ำาเรจ็ั 
ขององค์กร และในขณะเดี้ยวกันก็ชีว่ยเติมเต็มแรงบันด้าลใจัของพื่นักงาน

โครงสรา้งพื�นฐานการพัฒนาบคุลากร

โมเด้ลสมรรถึนะตามกลุ่มสายงาน

เส้นทางอาชพ่ตามกลุ่มสายงาน

โปรแกรมอบรมตามสายอาชพ่

ความสามารถของบคุลากรตามต้องการ

เส้นทางอาชพีสอดคล้องกับการเติบโตของธรุกิจ

การเรยีนรูต้ามลำาดับความสำาคัญของธรุกิจ 
และผู้เรยีนเปน็ศนูย์กลาง 

ค่านิยม
กลุ่มไทยเบฟ

ส่มรรถึนะ
ความเป็น็ผู้่้นำา

ส่มรรถึนะ 
ตามส่ายอาชีพีื่

กลุ่มส่ายงาน/ 
กลุม่ส่ายงานยอ่ย

ตามเส้่นทาง
อาชีพีื่

เส้่นทางผู้่้บรหิ่าร
จัดั้การ vs  
เส้่นทาง

ผู้่้เชีี�ยวชีาญ

การเติบโต 
แนวตั�ง/

แนวนอน/  
แนวทแยง

ห่ลักส่ต่รห่ลัก/
ห่ลักส่ต่รทั�วไป็

โป็รแกรม
ตามบทบาท

โป็รแกรม
ตามส่ายงาน

เป็า้ห่มาย 
ในอาชีพีื่

ผู้ลการป็ระเมิน
ส่มรรถึนะความเป็น็

ผู้่้นำา 360 องศา

การโค้ชีพื่นักงานและหั่วห่น้างาน

ผู้ลการ 
ป็ฏิิบัติงาน

ผู้ลการป็ระเมิน
ส่มรรถึนะ 

ตามส่ายอาชีพีื่

แผู้นพัื่ฒนา 
รายบคุคล 

(IDP)

ตรวจสอบ
ตนเอง

พัฒนา 
ตนเอง

เชก็ตัวคณุผ่าน 
การประเมินสมรรถึนะต่าง ๆ 

เพื�อการพัฒนาอยา่งต่อเนื�อง

การเติบโตท่�มั�นคงและ
ยั�งยนืขึ้องบคุลากร
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โปรแกรมนักศ้กษาฝึกึงานอาเซีย่น 
(ASEAN Internship Program)

ไทยเบฟเส่รมิส่รา้งความแข็งแกรง่ในระดั้บภมิ่ภาคผู่้าน 
โครงการนักศึกษาฝ่ึกงานอาเซ่ยีน (ThaiBev Internship 
Program for ASEAN Students) ซ่ึ�งโครงการนี�มอบโอกาส่ 
และป็ระส่บการณ์ที�ดี้ในการเรยีนร่ใ้ห้่กับเยาวชีนทั�วทั�งภม่ิภาค

ป็นีี�มีนักศึกษาฝ่ึกงานที�เข้ารว่มโครงการทั�งห่มด้ 37 ราย 
จัากป็ระเทศต่าง ๆ มีการจัดั้กิจักรรมพิื่เศษมากมายในชีว่ง 2 เด่้อน 
เชีน่ การส่รา้งเครอ่ข่ายกับผู้่้บรหิ่ารระดั้บส่ง่และเพ่ื่�อนชีาวอาเซ่ยีน
ของไทยเบฟ รวมถึึงการให้่คำาป็รกึษาด้้านอาชีพีื่ กิจักรรมห่ลัก
ของโครงการค่อ ให้่การฝึ่กอบรมผู่้านการเรยีนร่ใ้นงานจัรงิ  
ในแต่ละห่น่วยธรุกิจั เชีน่ การตลาด้ทั�งในป็ระเทศและต่างป็ระเทศ 
ธรุกิจัอาห่ารและเคร่�องด่้�ม งานการพัื่ฒนาธรุกิจังานทรพัื่ยากร
มนษุย ์การเงิน และการจัดั้การห่่วงโซ่อ่ปุ็ทาน (Supply Chain 
Management) เป็น็ต้น นอกจัากนี� ยงัมีกิจักรรมส่รา้งเครอ่ข่าย
เพ่ื่�อนอาเซ่ยีน รวมถึึงโป็รแกรมส่รา้งความเป็น็ผู้่้นำา กิจักรรม 
เพ่ื่�อสั่งคม (CSR) และโครงการศิลป็ะและวฒันธรรมอาเซ่ยีน

โครงการได้้รบัการตอบรบัที�ดี้จัากผู้่้เข้ารว่มโด้ยได้้คะแนน 
ความพึื่งพื่อใจั 4.30 (จัาก 5) จัากการส่ำารวจัผู้่้เข้ารว่ม  
และนอกจัากนี� นักศึกษาทกุคนยงัเขียนแส่ด้งความส่นใจั 
ที�จัะเข้ารว่มทำางานกับไทยเบฟห่ลังจัากส่ำาเรจ็ัการศึกษา 

โครงการพัฒนาบคุลากรขึ้องเคเอฟซี ่(KFC)

เพ่ื่�อพัื่ฒนาศักยภาพื่บคุลากรอยา่งยั�งยน่  ไทยเบฟมุง่เน้น 
การออกแบบโป็รแกรมการทำางานตามบรบิทของแต่ละกลุ่ม
ผู้ลิตภัณฑ์์และห่น่วยธรุกิจั ซ่ึ�งกลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์อาห่ารได้้เป็ดิ้ตัว 
“โครงการพัื่ฒนาบคุลากร” ส่ำาห่รบัผู้่้ชีว่ยผู้่้จัดั้การส่าขาของเค

โครงการเตรย่มความพรอ้มพนักงานสู่ชว่ติท่�ด่้หลังเกษ่ยณ

พื่นักงานอาวโุส่ทั�งห่มด้ 412 คน จัากบรษัิทในเครอ่ 48 แห่่งทั�วป็ระเทศ ให้่ความส่นใจัในโครงการนี� ไทยเบฟได้้จัดั้กิจักรรมและเส่วนา 
เพ่ื่�อให้่ความร่ที้�จัำาเป็น็ต่อชีวีติห่ลังเกษียณ ดั้งนี�
• ส่วสั่ดิ้การรฐั (กองทนุป็ระกันสั่งคม)
• ผู้ลป็ระโยชีน์ต่าง ๆ จัากบรษัิท ส่ำาห่รบัพื่นักงานที�เกษียณอายุ
• การบรหิ่ารเงิน การบรหิ่ารห่นี� และการใชีจ้ัา่ยห่ลังเกษียณ
• การพ่ื่ด้ส่รา้งแรงบันด้าลใจัเพ่ื่�อให้่แนวคิด้และแนะนำาแนวทางส่ำาห่รบัชีวีติห่ลังการเกษียณ

ไทยเบฟได้้จัดั้โครงการบรรยายออนไลน์เพ่ื่�อให้่ความร่แ้ก่พื่นักงานเที�กำาลังกษียณอาย ุเกี�ยวกับวธิกีารด้แ่ลส่ขุภาพื่กายและใจั  
รวมถึึงการออกกำาลังกาย โภชีนาการ และการจัดั้การกับความเครยีด้ 

ไทยเบฟไม่เพีื่ยงแต่มุง่เน้นให้่พื่นักงานเติบโตในขณะที�ยงัคงทำางานอย่ ่แต่ยงัให้่ความชีว่ยเห่ล่อในการพัื่ฒนาพื่นักงานที�กำาลังจัะเกษียณ
อาย ุห่รอ่เม่�อสิ่�นส่ดุ้อายงุานแล้ว ไทยเบฟจัดั้โป็รแกรมผู้่้เกษียณ (Leaver Program) เพ่ื่�อให้่พื่นักงานมีทั�งความพื่รอ้มและมีความส่ขุ  
ที�จัะก้าวไป็ส่่่บทต่อไป็ของชีวีติห่ลังวนัเกษียณ

เอฟซ่ ีโด้ยมีวตัถึปุ็ระส่งค์เพ่ื่�อพัื่ฒนาความร่ก้ารพัื่ฒนา 
บคุลากร และทักษะผู่้านการฝ่ึกอบรม โป็รแกรมนี�ไม่เพีื่ยงแต่ 
ตอบโจัทยก์ลยทุธท์างธรุกิจัเท่านั�น แต่ยงัแส่ด้งถึึงป็รชัีญา 
ด้้านการบรหิ่ารทรพัื่ยากรบคุคลตามห่ลักการของ “โอกาส่ 
ไรข้ีด้จัำากัด้” ในการพัื่ฒนาส่ายอาชีพีื่อกีด้้วย

โครงการนี�ได้้ผู้ลลัพื่ธที์�น่าพื่อใจั โด้ยผู้่้เข้ารว่มรอ้ยละ 63.80   
(67 ราย) ได้้รบัการเล่�อนตำาแห่น่งเป็น็ผู้่้จัดั้การรา้นอาห่ารเคเอฟซ่ ี 
และผู้่้เข้ารว่มรอ้ยละ 100 (105 ราย) ป็ระส่บความส่ำาเรจ็ัในการ 
นำาความร่แ้ละทักษะที�เรยีนร่จ้ัากโครงการไป็ป็ระยกุต์ใชี้

โครงการเด่้นป ี2565

โครงการสำาคัญ

การสรา้งโอกาสไรข้ีดจาํกัด100
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ความหลากหลายขึ้องบคุลากร
ขึ้อ้มลูการจา้งและประชากรแบง่ตามเพศ

การจา้งทั�งหมด้ บคุลากรทั�งหมด้

ผูห้ญิง 54.6% ผูช้าย 45.4% ผูห้ญิง 43.6% ผูช้าย 56.4%

ไทยเบฟมุ่งมั�นที�จัะพัื่ฒนาศักยภาพื่ของบคุลากรและส่รา้งทีมที�แข็งแกรง่ด้้วยความพื่ยายามอยา่งต่อเน่�อง ไทยเบฟได้้รบัการยอมรบั
อยา่งเป็น็ทางการด้้วยรางวลัในระดั้บนานาชีาติ 

ชีั�วโมงการฝึ่กอบรมเฉลี�ย 

21.67 ชั�วโมง

1,063,879
ชั�วโมงอบรม

• รางวลันวตักรรมทรพัยากรบคุคลประเทศไทย  
(Thailand HR Innovation Award)
รางวลันี�จัดั้ขึ�นโด้ยส่ถึาบันพัื่ฒนาวชิีาชีพีื่ทรพัื่ยากรบคุคล  
(IHPD) ส่มาคมบรหิ่ารงานบคุคลแห่่งป็ระเทศไทย (PMAT)  
ส่ถึาบันเพิื่�มผู้ลผู้ลิตแห่่งป็ระเทศไทย (FTPI) และบัณฑิ์ต 
วทิยาลัยการพัื่ฒนาทรพัื่ยากรมนษุย ์ส่ถึาบันบัณฑิ์ต 
พัื่ฒนบรหิ่ารศาส่ตร ์(NIDA) ไทยเบฟได้้รบัรางวลัเห่รยีญเงิน 
ในส่าขาการพัื่ฒนาอาชีพีื่ จัากโครงการ “การพัื่ฒนาอาชีพีื่ 
แบบองค์รวม” (Holistic Career Development 
Ecosystem)

• รางวลัองค์กรแห่งความเปน็เลิศประเทศไทย 2565 
(Thailand Corporate Excellence Award 2022)

 ไทยเบฟควา้รางวลัดี้เด่้น (Distinguished Award) ส่าขา
ความเป็น็เลิศด้้านการจัดั้การทรพัื่ยากรบคุคล ซ่ึ�งจัดั้โด้ย
ส่มาคมการจัดั้การธรุกิจัแห่่งป็ระเทศไทย (TMA) รว่มกับ
ส่ถึาบันบัณฑิ์ตบรกิารธรุกิจั ศศินทร ์แห่่งจัฬุาลงกรณ์
มห่าวทิยาลัย

• บรษัิทท่�น่าทำางานท่�สุด้ในเอเชย่ 2565  
(HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2022) 
เป็น็รางวลัที�มอบให้่กับบรษัิทที�ได้้คะแนนจัากผู้ลส่ำารวจั 
ด้้านวฒันธรรมองค์กร ความผู้ก่พัื่นองค์กรของพื่นักงาน  
และแนวทางป็ฏิิบัติด้้านทรพัื่ยากรบคุคลที�มีป็ระสิ่ทธภิาพื่

• 50 องค์กรท่�คนรุน่ใหม่อยากรว่มงานด้้วยมากท่�สุด้ในป ี
2565 (WorkVenture’s Top 50 Employers) 
ไทยเบฟเริ�มเป็น็ที�ร่จ้ักัในกลุ่มคนรุน่ให่ม่ในฐานะนายจัา้ง
องค์กรชีั�นนำา โด้ยเป็น็บรษัิทอนัดั้บ 7 ที�คนรุน่ให่ม่อยากรว่ม
งานด้้วยมากที�ส่ดุ้ ซ่ึ�งเป็น็ป็ทีี�ส่องติด้ต่อกันที�ไทยเบฟอย่ใ่น 
10 อนัดั้บแรกจัากการโห่วตของคนรุน่ให่ม่ ซ่ึ�งแส่ด้งให้่เห็่น
ถึึงความมุ่งมั�นในการมอบโอกาส่ที�ไรข้ีด้จัำากัด้ให้่กับพื่นักงาน
รุน่ให่ม่

• รางวลัความเปน็เลิศทางทรพัยากรมนษุย ์โด้ย Human 
Resources Online ประเทศสิงคโปร์
• รางวลัยอด้เยี�ยมในการรบัมอ่กับโควดิ้-19
 ไทยเบฟได้้รบัรางวลัเห่รยีญทองจัากการด้แ่ลพื่นักงาน 

อยา่งดี้เยี�ยมในชีว่งโควดิ้-19
• ความเป็น็เลิศด้้านการเรยีนร่แ้ละการพัื่ฒนา ไทยเบฟ 

ได้้รบัรางวลัเห่รยีญทองในฐานะองค์กรแห่่งการเรยีนร่ ้
และการพัื่ฒนาที�เป็น็เลิศเพ่ื่�อพัื่ฒนาขีด้ความส่ามารถึ
ของพื่นักงาน

• ความเป็น็เลิศด้้านนวตักรรมทรพัื่ยากรบคุคล  
ไทยเบฟได้้รบัรางวลัเห่รยีญเงินจัากการพัื่ฒนา
นวตักรรมการบรหิ่ารทรพัื่ยากรบคุคลผู่้านโครงการ 
“เคร่�องม่อพัื่ฒนาอาชีพีื่แบบองค์รวมและบร่ณาการ”

การจา้งทั�งหมด้ บคุลากรแบ่งตามระดั้บ

อาย ุ50 ป ีข้ึ้�นไป 2.1% 

อาย ุ30-50 ป ี 17.4% 

อายนุ้อยกวา่ 30 ป ี 80.55%

ผูห้ญิง ผูช้าย

ระดั้บบรหิาร 43% 57% 

ระดั้บบคุลากร 43.7% 56.3% 

ความมุ่งมั�นและความสำาเรจ็
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การส่งเสรมิสขุภาพ
และความปลอดภัยของผูบ้รโิภค

ส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของผู้่้บรโิภคเป็น็ห่นึ�งในป็ระเด็้นที�ไทยเบฟ 
ให้่ความส่ำาคัญเป็น็อนัดั้บต้น ๆ เพื่ราะมีผู้ลกระทบและมีอทิธพิื่ลอยา่งมาก 
ต่อผู้่้มีส่่วนได้้ส่่วนเสี่ย ไทยเบฟเล็งเห็่นถึึงความส่ำาคัญของการผู้ลิตอาห่าร 
และเคร่�องด่้�มที�มีคณุภาพื่ ป็ลอด้ภัย และดี้ต่อส่ขุภาพื่ ด้้วยการจัดั้ห่าวตัถึดิุ้บ 
ที�มีคณุภาพื่ส่ง่ โด้ยคำานึงถึึงจัรยิธรรมเป็น็ที�ตั�ง  บรษัิทได้้กำาห่นด้มาตรฐาน 
ที�เข้มงวด้และติด้ตามการด้ำาเนินงานทั�งห่มด้อยา่งใกล้ชีดิ้ เพ่ื่�อให้่มั�นใจั 
ในคณุภาพื่และความป็ลอด้ภัยทกุขั�นตอนการผู้ลิต การจัดั้เก็บ การขนส่่ง 
การบรกิารทกุ ๆ ด้้าน ความพื่ยายามเห่ล่านี�ทำาให้่บรษัิทนำามาตรฐานส่ากล 
มาใชี ้เชีน่ ISO 22000, NSF, GMP และ HACCP เพ่ื่�อส่รา้งความมั�นใจัในด้้าน
ส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยแก่ผู้่้บรโิภค



ไทยเบฟมุ่งมั�นพัื่ฒนาผู้ลิตภัณฑ์์เคร่�องด่้�มเพ่ื่�อส่ขุภาพื่ให้่มีความ
ห่ลากห่ลาย และเป็ดิ้เผู้ยข้อมล่ทางโภชีนาการเกี�ยวกับผู้ลิตภัณฑ์์
และป็รมิาณการบรโิภคในแต่ละวนั ตลอด้จันการด้ำาเนินกิจักรรม
ทางการตลาด้ที�มุ่งเน้นเร่�องการเส่รมิส่รา้งส่ขุภาพื่

นอกเห่น่อจัากการควบคมุคณุภาพื่กระบวนการผู้ลิตที�เขม้งวด้แล้ว  
ไทยเบฟยงัมีการจัดั้ตั�งทีมวจิัยัเพ่ื่�อพัื่ฒนาสิ่นค้าส่ขุภาพื่  
ที�มีความป็ลอด้ภัยและคณุค่าทางโภชีนาการ นอกจัากนั�นบรษัิท
ยงัผู้ส่านความรว่มม่อกับห่น่วยงานอ่�น ๆ เชีน่ มห่าวทิยาลัยและ
พัื่นธมิตรทางธรุกิจั ในการวจิัยัและพัื่ฒนาผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ื่�อส่ขุภาพื่
ที�ดี้ขึ�นส่ำาห่รบัผู้่้บรโิภค  โด้ยมีตัวอยา่งป็ระเด็้นในการพัื่ฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์ดั้งนี� 

1. การควบคมุและลด้ป็รมิาณน้ำาตาล
2. การควบคมุและลด้ป็รมิาณโซ่เดี้ยม
3. เส่รมิส่รา้งคณุค่าทางโภชีนาการที�มากขึ�นในผู้ลิตภัณฑ์์  
4. ไม่ใชีโ้มโนโซ่เดี้ยมกลต่าเมต (MSG) และส่ารกันบด่้

อกีทั�งไทยเบฟได้้รว่มม่อกับค่่ค้าอยา่งต่อเน่�องในการจัดั้ห่า
วตัถึดิุ้บที�มีคณุภาพื่ส่ง่และส่่วนผู้ส่มจัากธรรมชีาติที�มีคณุภาพื่ 

รวมถึึงนโยบายที�มุ่งเน้นในการเป็ดิ้เผู้ยข้อมล่ทางโภชีนาการผู่้าน
ฉลากผู้ลิตภัณฑ์์ อาทิ แคลอร ีป็รมิาณน้ำาตาล ไขมัน และโซ่เดี้ยม 
ผู่้านชีอ่งทางการส่่�อส่ารต่าง ๆ กับผู้่้บรโิภค 

คณะท่�ปรก้ษาด้้านสุขึ้ภาพและโภชนาการ
มีวตัถึปุ็ระส่งค์เพ่ื่�อส่่งมอบผู้ลิตภัณฑ์์ที�ดี้ต่อส่ขุภาพื่ ให้่คณุค่า 
ทางโภชีนาการแก่ผู้่้บรโิภค และพัื่ฒนาขีด้ความส่ามารถึของ 
ศน่ยว์จิัยัและพัื่ฒนา คณะที�ป็รกึษานำาโด้ยป็ระธานกรรมการ 
ธรุกิจัอาห่าร (ป็ระเทศไทย) ของไทยเบฟซ่ึ�งมปี็ระส่บการณ์ 
มากกวา่ 25 ป็ ีในอตุส่าห่กรรมอาห่ารและเคร่�องด่้�มและในฐานะ 
ที�เป็น็ส่่วนห่นึ�งในโครงการของไทยเบฟ คณะที�ป็รกึษาจัะทำาห่น้าที� 
เป็น็คณะกรรมการกลุม่นวตักรรมด้้านส่ขุภาพื่และความเป็น็อย่ที่�ดี้  
โด้ยมหี่น้าที�รบัผิู้ด้ชีอบดั้งนี�

• ส่นับส่นนุการศึกษาข้อมล่เพ่ื่�อป็รบัป็รงุเทคโนโลย ี
และแนวโน้มทางการตลาด้ของทกุกลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์

• รเิริ�มกลยทุธด้์้านนวตักรรมด้้านส่ขุภาพื่และความเป็น็อย่ที่�ดี้
• ส่่งเส่รมิการวจิัยัและพัื่ฒนา เพ่ื่�อส่นับส่นนุผู้ลิตภัณฑ์์ 

นวตักรรมและความเป็น็อย่ที่�ดี้ของผู้่้บรโิภค

ผลิตภัณฑ์์ซีปุปลาทนู่าสกัด้ซี ่ทนู่าเอสเซีนส์ (ZEA Tuna Essence)

ไทยเบฟรว่มกับบรษัิท ไทยยเ่นี�ยน กรุป๊็ จัำากัด้ (มห่าชีน) ได้้พัื่ฒนานวตักรรมเพ่ื่�อส่ขุภาพื่และเป็ดิ้ตัวเคร่�องด่้�มเพ่ื่�อส่ขุภาพื่ซ่ปุ็ป็ลาทน่่าส่กัด้  
ซ่ ีทน่่าเอส่เซ่นส์่ ที�อดุ้มไป็ด้้วยโป็รตีนและส่ารอาห่ารที�จัำาเป็น็ต่อรา่งกาย โด้ยเฉพื่าะวติามนิบ ี12 ซ่งิค์ ซ่ลีีเนียมและกรด้ไขมนัโอเมก้า 3  
โด้ยใชีเ้ทคโนโลยกีารกรองนาโนในการส่กัด้ซ่ึ�งชีว่ยลด้ขนาด้โมเลกลุโป็รตีนลงเพ่ื่�อให้่รา่งกายด้ด่้ซ่มึได้้ง่ายขึ�น รวมถึึงผู้ลิตภัณฑ์์ได้้ผู่้านการ 
ทด้ส่อบคณุภาพื่และคณุค่าทางโภชีนาการโด้ยห้่องป็ฏิิบติัการวจิัยัอาห่ารของส่ถึาบนัวจิัยัอาห่าร 
ชีั�นนำาในป็ระเทศญี�ป็ุน่ ซ่ึ�งรบัป็ระกันวา่ทกุขวด้มคีณุภาพื่ส่ง่ส่ดุ้ การใชีป้็ลาทน่่าทะเลน้ำาลึกระดั้บ
พื่รเีมยีมส่กัด้ด้้วยเทคโนโลยนีวตักรรมให่ม ่ทั�งนี�เพ่ื่�อรกัษาคณุค่าส่ง่ส่ดุ้ไวใ้ห้่ผู้่บ้รโิภค ผู้ลิตภัณฑ์์ 
ซ่ปุ็ป็ลาทน่่าส่กัด้ซ่ ีทน่่าเอส่เซ่นส์่ มใีห้่เล่อกส่องรส่ชีาติ ค่อ รส่ดั้�งเดิ้มและรส่แพื่ส่ชีนัฟรตุ 
ที�อรอ่ยและด่้�มงา่ย

ก้าวสู่ 2568 และปต่ีอไป

เพิื่�มยอด้ขายเคร่�องด่้�มเพ่ื่�อส่ขุภาพื่
ส่ำาห่รบัเคร่�องด่้�มไม่มีแอลกอฮอล์
ทั�งห่มด้ที�ขายในป็ระเทศไทย

เป็น็ 80% ภายในป็ ี2573

ภายในป็ ีพื่.ศ. 2573 จัำานวนผู้ลิตภัณฑ์์ 
เคร่�องด่้�มไม่มีแอลกอฮอล์

ในป็ระเทศไทย 75%  
จัะต้องได้้รบัการรบัรอง “ทางเลือกเพื�อสขุึ้ภาพ”

“ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ื่�อส่ขุภาพื่” ห่มายถึึง น้ำาด่้�ม น้ำาแร ่และผู้ลิตภัณฑ์์ที�ผู่้านการรบัรองวา่เป็น็ “ทางเล่อกเพ่ื่�อส่ขุภาพื่”

แนวทางการบรหิารจดั้การ

โครงการเด่้นป ี2565
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ชาเขึ้่ยวโออชิ ิฮันน่�เลมอน น้ำาตาล 0%

ชีาเขียว โออชิี ิฮนันี�เลมอน เป็น็รส่ชีาติที�ยอด้นิยมในบรรด้า โออชิี ิให้่ความส่ำาคัญกับส่ขุภาพื่ของผู้่้บรโิภค  
จังึพัื่ฒนาผู้ลิตภัณฑ์์ทางเล่อกให่ม่ที�ดี้ต่อส่ขุภาพื่มากยิ�งขึ�น ชีาเขียว โออชิี ิฮนันี�เลมอน น้ำาตาล 0% ส่ามารถึ 
ตอบส่นองกระแส่ผู้่้บรโิภคที�ด้แ่ลใส่่ใจัส่ขุภาพื่ และความกังวลใจัเร่�องการบรโิภคน้ำาตาล และมีจัดุ้เด่้นที�รส่ชีาติ
อรอ่ย ส่ด้ชี่�น และดี้ต่อส่ขุภาพื่ยิ�งขึ�น  จังึด่้�มได้้บอ่ยแบบไมต้่องกังวลเร่�องน้ำาตาล ผู้ลิตจัากยอด้ออ่นใบชีา 
คณุภาพื่ส่ง่ มีกลิ�นห่อมที�เป็น็เอกลักษณ์ของน้ำาผึู้�งแท้เฮยีกขะมทิสึ่จัากป็ระเทศญี�ป็ุน่ ลงตัวกับความเป็รี�ยว 
ของเลมอนชีั�นดี้ ที�ส่ำาคัญส่ารคาเทชีนิในใบชีาชีว่ยต้านอนมุล่อสิ่ระ เส่รมิภมิ่คุม้กันและชีะลอความเส่่�อมของรา่งกาย 

เมนอูาหารจากโปรต่นจากพืช (Plant-Based Protein) 

มีการพัื่ฒนาเมนอ่าห่ารเพ่ื่�อส่ขุภาพื่ที�ทำาจัาก Plant-Based 
Protein ห่รอ่โป็รตีนจัากพ่ื่ชี โด้ยเล่อกใชี ้OMNI Meat  
นวตักรรมโป็รตีนเกษตรแบบให่ม่ ที�ผู้ลิตจัากเห็่ด้ห่อม ถัึ�วลันเตา 
ถัึ�วเห่ล่องที�ไม่ถึก่ดั้ด้แป็ลงพัื่นธกุรรมและขา้ว ซ่ึ�งอดุ้มไป็ด้้วยโป็รตีน
และไฟเบอร ์แต่มีไขมันต่ํา  คอเลส่เตอรอลและไขมันอิ�มตัวน้อย 
เริ�มจัำาห่น่ายชีว่งเทศกาลกินเจัของป็ระเทศไทย ได้้แก่ ราเมนผัู้ด้
ซ่อส่โห่ระพื่าเจั จัำาห่น่ายที� โออชิี ิราเมน และเมนข่้าวห่น้ากะเพื่ราเจั 
จัำาห่น่ายที� คาคาชีิ

• ตั�งแต่ป็ ี2557 ลด้ป็รมิาณน้ำาตาลในผู้ลิตภัณฑ์์ 25 รายการ
• ป็ ี2565  สั่ด้ส่่วนยอด้ขายเคร่�องด่้�มเพ่ื่�อส่ขุภาพื่คิด้เป็น็รอ้ยละ 75 ของเคร่�องด่้�มไม่มีแอลกอฮอล์ทั�งห่มด้ที�ขายในป็ระเทศไทย
• ป็ ี2565  ผู้ลิตภัณฑ์์จัำานวน 30 รายการ ห่รอ่รอ้ยละ 70 ของเคร่�องด่้�มไม่มีแอลกอฮอล์ในป็ระเทศไทยได้้รบัเคร่�องห่มายรบัรอง  

“ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ื่�อส่ขุภาพื่” จัากส่ถึาบันโภชีนาการ มห่าวทิยาลัยมหิ่ด้ล
• ผู้ลิตภัณฑ์์ของไทยเบฟทั�งห่มด้ได้้รบัการรบัรองมาตรฐาน ISO 22000 จัากองค์การระห่วา่งป็ระเทศวา่ด้้วยมาตรฐานความป็ลอด้ภัย 

ด้้านอาห่าร
• เคร่�องด่้�มไม่มีแอลกอฮอล์ของไทยเบฟทั�งห่มด้ รวมถึึงรา้นอาห่ารในเครอ่โออชิี ิได้้รบัการรบัรองมาตรฐานระบบจัดั้การ 

ส่ขุาภิบาลอาห่ารและความป็ลอด้ภัยอาห่ารต่อผู้่้บรโิภค (GMP & HACCP) 
• น้ำาด่้�มและผู้ลิตภัณฑ์์น้ำาแรข่องไทยเบฟทั�งห่มด้ได้้รบัการรบัรองจัากส่มาคมส่ขุาภิบาลแห่่งชีาติ (NSF)
• บรษัิท เส่รมิส่ขุ จัำากัด้ (มห่าชีน) และกระบวนการผู้ลิตเคร่�องด่้�มโออชิี ิได้้รบัการรบัรองระบบความป็ลอด้ภัยด้้านอาห่าร  

(Food Safety System Certification: FSSC 22000)
• ป็ ี2565 ไม่พื่บการละเมิด้ข้อป็ฏิิบัติตามกฎระเบียบที�จัะส่่งผู้ลกระทบด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยของผู้ลิตภัณฑ์์และบรกิาร

โครงการสำาคัญ

ความมุ่งมั�นและความสำาเรจ็

แซีนวชิผสมธิญัพืช

โออชิี ิอทีโตะ ส่รา้งส่รรค์กลุ่มผู้ลิตภัณฑ์์ที�ดี้ต่อส่ขุภาพื่อยา่ง 
ต่อเน่�อง เชีน่ แซ่นวชิีที�ขนมป็งัทำาจัากข้าวส่าลี ข้าวบารเ์ลยแ์ละ 
ถัึ�วเห่ล่อง โด้ยมหี่ลายไส้่ให้่เล่อก ได้้แก่ แซ่นวชิีอะโวคาโด้ กุง้ และไข่ 
แซ่นวชิีทน่่ายา่งน้ำาป็ลา แซ่นวชิีขนมป็งัชีาเขยีวไส้่ไก่ แฮม ส่ลัด้ควนัิว 
โด้ยเล่อกใชีส่้่วนป็ระกอบที�ดี้ต่อส่ขุภาพื่ เชีน่ ควนัิวออรแ์กนิกและ
แป็ง้ส่าลีไม่ฟอกขาว   และผู้ลิตภัณฑ์์ให่ม่ เชีน่ แซ่นวชิีธญัพ่ื่ชี 
ห่ลากห่ลายชีนิด้ที�คัด้ส่รรมาเป็น็พิื่เศษ พื่รอ้มไส้่อกไก่รมควนั 
ห่รอ่ส่ลัด้ไข่ที�มีเวยโ์ป็รตีน
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”ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ื่�อส่ขุภาพื่” ห่มายถึึง น้ำาด่้�ม น้ำาแร ่และผู้ลิตภัณฑ์์ที�ผู่้านการรบัรองวา่เป็น็ทางเล่อกเพ่ื่�อส่ขุภาพื่

ป ี2565  สัด้ส่วนยอด้ขึ้ายเครื�องดื้�มเพื�อสขุึ้ภาพคิด้เปน็รอ้ยละ 75 ขึ้องเครื�องดื้�มไม่ม่แอลกอฮอล์ทั�งหมด้ท่�ขึ้ายในประเทศไทย

2562

7 1%

2563

71%

2564

73%

2565 2573

75%
80%

ในป ี2565 ผลิตภัณฑ์์รอ้ยละ 70 ขึ้องเครื�องดื้�มไม่ม่แอลกอฮอล์ในประเทศไทยได้้รบัการรบัรอง “ทางเลือกเพื�อสุขึ้ภาพ”
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การบรหิารจดัการ 
ความสัมพันธล์กูค้า

ไทยเบฟแส่วงห่าโอกาส่ส่รา้งความสั่มพัื่นธที์�ดี้กับลก่ค้าอยา่งต่อเน่�อง  
โด้ยเฉพื่าะตัวแทนขายเอเยน่ต์ซ่ึ�งเป็น็กญุแจัส่ำาคัญที�รว่มผู้ลักดั้นให้่เกิด้
ความส่ำาเรจ็ัของธรุกิจั ไทยเบฟได้้รเิริ�มโครงการต่าง ๆ ที�ผู่้านระบบดิ้จัทัิล
แพื่ลตฟอรม์ส่ำาห่รบัพัื่ฒนาขีด้ความส่ามารถึในการป็ฏิิบัติงานให้่กับลก่ค้า 
รวมถึึงการเป็น็ที�ป็รกึษาทางธรุกิจัแก่ลก่ค้าเพ่ื่�อเพิื่�มยอด้ขายและผู้ลกำาไร
รว่มกันอยา่งยั�งยน่ และส่รา้งความมั�นใจัและความพึื่งพื่อใจักับลก่ค้าในการ
เป็น็ส่่วนห่นึ�งกับไทยเบฟ

ไทยเบฟให้่ความส่ำาคัญกับความพึื่งพื่อใจัของลก่ค้าอยา่งต่อเน่�อง 
จังึด้ำาเนินการส่ำารวจัความคิด้เห็่นเป็น็ป็ระจัำาทกุป็ผ่ีู้านบคุคลภายนอก  
ไทยเบฟยงัส่รา้งความมั�นใจัให้่ลก่ค้าทกุท่านวา่จัะได้้รบัการป็ฏิิบัติ 
อยา่งเท่าเทียมกัน 



ไทยเบฟให้่ความส่ำาคัญกับการส่รา้งความสั่มพัื่นธที์�ดี้กับลก่ค้าเพ่ื่�อให้่เกิด้ความพึื่งพื่อใจัส่ง่ส่ดุ้ ผู่้านกลยทุธดั์้งต่อไป็นี�

• ส่นับส่นนุธรุกิจัของตัวแทนขายเอเยน่ต์ ให้่เติบโตอยา่งยั�งยน่
• พัื่ฒนาความส่ามารถึของตัวแทนขายเอเยน่ต์ ให้่ก้าวส่่่ความเป็น็ม่ออาชีพีื่
• รว่มม่อกับตัวแทนขายเอเยน่ต์ และพัื่นธมิตรทางธรุกิจัเพ่ื่�อเพิื่�มความร่แ้ละทักษะด้้านผู้ลิตภัณฑ์์และส่่งเส่รมิบรกิารดิ้จัทัิล
• ป็รบัป็รงุแอป็พื่ลิเคชีนัที�มีอย่แ่ละส่รา้งแพื่ลตฟอรม์ดิ้จัทัิลให่ม่เพ่ื่�อดึ้งด้ด่้ลก่ค้าและผู้่้บรโิภค เพ่ื่�อส่รา้งความภักดี้ต่อแบรนด์้มากขึ�น 
• ส่รา้งค่านิยมด้้านส่ขุภาพื่และความป็ลอด้ภัยผู่้านการรณรงค์และการฝ่ึกอบรม 

โครงการ Serve Responsibly เป็น็การป็ระชีมุเชีงิป็ฏิิบัติการ 
เพ่ื่�อส่รา้งความตระห่นักร่แ้ก่ผู้่้ให้่บรกิารเคร่�องด่้�มแอลกอฮอล์  
รวมถึึงโรงแรมและรา้นอาห่ารที�เป็น็พัื่นธมิตรของไทยเบฟ  
ในเร่�องการบรโิภคอยา่งป็ลอด้ภัย ตั�งแต่ป็ ี2559 โครงการ 
ได้้จัดั้อบรมทั�งห่มด้ 11 ครั�ง แก่ผู้่้ให้่บรกิารกวา่ 550 ราย 

ในป็ ี2565 มีการจัดั้อบรม 2 ครั�ง ที�อำาเภอหั่วหิ่นและจังัห่วดั้กระบี�  
โด้ยมีแพื่ทยผ์ู้่้เชีี�ยวชีาญ ตำารวจั และทนายความ รว่มแบ่งป็นั 
ความร่แ้ละแนวทางการป็ฏิิบัติในการให้่บรกิารบนพ่ื่�นฐาน 
ของความรบัผิู้ด้ชีอบและคำานึงถึึงความป็ลอด้ภัยของผู้่้บรโิภค 
เป็น็ห่ลัก ผู้่้เข้ารว่มส่รา้งส่ต่รม็อกเทลภายใต้แนวคิด้  
“คณุจัะเสิ่รฟ์อะไรให้่กับลก่ค้าที�บรโิภคเกินพื่อดี้”

ระดั้บคะแนนความพึื่งพื่อใจัที�มอบให้่กับการฝ่ึกอบรมเพิื่�มขึ�น 
เป็น็รอ้ยละ 96 โด้ยในป็ ี2565 มีผู้่้เข้ารว่มทั�งห่มด้ 100 ท่าน  
โด้ยแต่ละท่านให้่บรกิารเคร่�องด่้�มแอลกอฮอล์แก่ลก่ค้าเฉลี�ย 
6,000 รายต่อป็ ีห่มายความวา่ในชีว่งห่นึ�งป็ลีก่ค้าป็ระมาณ 
600,000 รายจัะได้้รบัการด้แ่ลอยา่งดี้จัากพื่นักงานที�ผู่้าน 
การฝ่ึกอบรมนี�

ส่ำาห่รบัป็ ี2566 ไทยเบฟมีแผู้นที�จัะจัดั้อบรมใน 2 จังัห่วดั้ค่อ
บรุรีมัยแ์ละเชียีงราย โด้ยมีโรงแรมและรา้นอาห่ารห่ลายแห่่งที�เป็น็
เครอ่ข่ายพัื่นธมิตรของบรษัิทส่นใจัเข้ารว่มโครงการนี�ส่อด้คล้อง
กับเป็า้ห่มายการพัื่ฒนาที�ยั�งยน่ของส่ห่ป็ระชีาชีาติข้อที� 3.5  
ค่อเส่รมิส่รา้งการป็อ้งกันส่ารเส่พื่ติด้รวมถึึงการใชีย้าเส่พื่ติด้ 
และการใชีแ้อลกอฮอล์ที�เกินความพื่อดี้ 

การฝึกึอบรม “การให้บรกิารบนพื�นฐานความรบัผิด้ชอบ”  Serve Responsibly 

• รกัษาคะแนนความพึื่งพื่อใจัไวที้� 90% ห่รอ่ส่ง่กวา่
• ชีว่ยเห่ล่อตัวแทนขายเอเยน่ต์และพัื่นธมิตรทางธรุกิจัอยา่งต่อเน่�องเพ่ื่�อให้่ส่ามารถึเติบโตไป็พื่รอ้ม

กับความยั�งยน่ 
• เพิื่�มการมส่ี่วนรว่มกันในกิจักรรมการขายและตลาด้ของลก่ค้าและส่รา้งความสั่มพัื่นธที์�ลึกซ่ึ�งยิ�งขึ�น
• ขยายการฝ่ึกอบรม Serve Responsibly อยา่งต่อเน่�อง และแบ่งป็นัความร่เ้กี�ยวกับ 

ความรบัผิู้ด้ชีอบต่อสั่งคมกับลก่ค้าทั�งในส่่วนของแผู้นกส่่งเส่รมิการขายและการตลาด้
• เพิื่�มส่่วนแบ่งเป็อรเ์ซ่น็ต์ของยอด้ขายออนไลน์ในธรุกิจัอาห่ารจัากแพื่ลตฟอรม์ของไทยเบฟเอง

และบนแพื่ลตฟอรม์พัื่นธมิตร

แนวทางการบรหิารจดั้การ

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

โครงการเด่้นป ี2565
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แผนพัฒนาคู่ค้าทางธิรุกิจ 

ไทยเบฟทุ่มเทให้่ความส่ำาคัญในการจัดั้ฝ่ึกอบรมและทำางานรว่มกับค่่ค้าทางธรุกิจัเพ่ื่�อติด้ตามการเติบโตของยอด้ขายและผู้ลกำาไร 
อยา่งยั�งยน่ บรษัิทได้้จัดั้ห่ลักส่ต่ร Agent Development Program with ThaiBev (ADEPT) ห่รอ่ห่ลักส่ต่รการพัื่ฒนาตัวแทนจัำาห่น่าย
เพ่ื่�อให้่ค่่ค้าทางธรุกิจัส่ามารถึเข้ารบัการอบรมในห่ลาย ๆ ด้้าน อาทิ 

• หลักสูตรพัฒนายานพาหนะตัวแทนจำาหน่าย Vehicle Agent Development Course
เพ่ื่�อส่รา้งยอด้ขายที�มั�นคง ผู้ลกำาไรที�ดี้ขึ�น และเพิื่�มความเข้าใจัในการขยายโอกาส่ในพ่ื่�นที�รบัผิู้ด้ชีอบ

• หลักสูตรการบรหิารจดั้การคลังสินค้าและการขึ้นส่ง 
 เพ่ื่�อเพิื่�มป็ระสิ่ทธภิาพื่ให้่ตัวแทนจัำาห่น่ายส่ามารถึจัดั้การคลังสิ่นค้าและการขนส่่งสิ่นค้า 
• หลักสูตรการบรหิารระบบการทำางานภายใน 

เพ่ื่�อชีว่ยป็รบัโครงส่รา้งองค์กรให้่เห่มาะส่มกับการด้ำาเนินงาน ป็อ้งกันการส่ญ่เสี่ยและลด้ความเสี่�ยงทางธรุกิจัในด้้านอ่�น ๆ 

โครงการ ADEET ม่ผู้รว่มโครงการในป ี2565

2564 2565
หลักสูตรการพัฒนายานพาหนะ 
ตัวแทนจำาหน่าย

จำานวนเอเยน่ต์ 26
จำานวนรถึเร ่ 66
ยอด้ขึ้าย 1,015 ล้านบาท
จำานวนรา้น 8,100 

จำานวนเอเยน่ต์ 35 (+35%)
จำานวนรถึเร ่ 80 (+21%)
ยอด้ขึ้าย 1,040 ล้านบาท (+2%)
จำานวนรา้น  11,000 (+40%)

หลักสูตรการบรหิารจดั้การ 
คลังสินค้าและการขึ้นส่ง

จำานวนเอเยน่ต์ 15
จำานวนเท่�ยว BH  9,453
รายได้้เอเยน่ต์ 11 ล้านบาท

จำานวนเอเยน่ต์ 19 (+27%)
จำานวนเท่�ยว BH  10,854 (+15%)
รายได้้เอเยน่ต์ 14 ล้านบาท (+27%)

หลักสูตรการบรกิารและ 
ระบบการทำางานภายใน

จำานวนเอเยน่ต์ 39
คิด้เปน็สัด้ส่วน 33%
ยอด้ขึ้ายรวมขึ้องเอเยน่ต์ 

จำานวนเอเยน่ต์ 61 (+56%)
คิด้เปน็สัด้ส่วน  43% (+40%)
ยอด้ขึ้ายรวมขึ้องเอเยน่ต์  

โครงการสำาคัญ
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แผนพัฒนาพันธิมิตรทางธิรุกิจ (ออนไลน์)

ไทยเบฟด้ำาเนินการส่ำารวจัและพัื่ฒนาเคร่�องม่อดิ้จัทัิลต่าง ๆ เพ่ื่�อส่นับส่นนุตัวแทนให้่ส่ามารถึพัื่ฒนาระบบสั่�งซ่่�อและระบบ 
การขาย โด้ยมีวตัถึปุ็ระส่งค์เพ่ื่�อให้่ตัวแทนส่ามารถึรวบรวมและวเิคราะห์่ข้อมล่การขายเพ่ื่�อวางเป็า้ห่มายการเติบโต รวมถึึง
ส่ามารถึใชีแ้พื่ลตฟอรม์ดิ้จัทัิลในการตรวจัส่อบธรุกรรมการขายและการมีส่่วนรว่มของลก่ค้าของตัวแทนได้้อกีด้้วย  
เพ่ื่�อรองรบัการเป็ลี�ยนแป็ลงที�จัะเกิด้ขึ�นในอนาคต

จรยิธิรรมการตลาด้

ไทยเบฟยดึ้มั�นในจัรยิธรรมทางการตลาด้และการเป็ดิ้เผู้ยข้อมล่ผู้ลิตภัณฑ์์อยา่งโป็รง่ใส่ ต่อลก่ค้าและผู้่้บรโิภค  
ซ่ึ�งจัะระบทัุ�งป็ระโยชีน์และอนัตราย เพ่ื่�อป็อ้งกันไม่ให้่กลุ่มผู้่้บรโิภคที�เป็ราะบาง เชีน่ เยาวชีนเข้าถึึงเคร่�องด่้�มแอลกอฮอล์  
และใส่่ใจัในการเล่อกเคร่�องด่้�มที�ดี้ต่อส่ขุภาพื่มากขึ�น

แพลตฟอรม์รายการสั�งซีื�อสินค้า B2B

รา้นค้า

รา้นอาหาร

ผู้จำาหน่าย 
รายใหญ่

ผู้จดั้กระจายสินค้า

ระบบสั�ง
สินค้าบน 

webpage

Line OA

ศนูย ์Customer 
Service

งานระบบ VSMS (ใหม่)

ระบบ OMSAP 
(ใหม่)
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การม่ส่วนรว่มขึ้องผู้บรโิภค 

การแพื่รร่ะบาด้ของโควดิ้-19 และการเป็ลี�ยนแป็ลงรป่็แบบการใชีช้ีวีติทำาให้่ผู้่้บรโิภคมีส่่วนรว่มกับแบรนด์้ผู่้านส่่�อดิ้จัทัิลมากขึ�น รวมถึึง 
ความถีึ�ที�มากขึ�นในการใชีดิ้้จัทัิลแพื่ลตฟอรม์ในการส่่�อส่ารและโป็รแกรมการค้าขาย  ด้้วยกลยทุธต์ามวสัิ่ยทัศน์ของไทยเบฟจังึได้้ส่รา้ง 
แพื่ลตฟอรม์ดิ้จัทัิลขึ�นมาเพ่ื่�อเป็น็ชีอ่งทางการขายและการส่่�อส่ารทางการตลาด้กับผู้่้บรโิภคให้่ได้้มีส่่วนรว่มกับตราสิ่นค้า ตัวอยา่ง ได้้แก่ 
Chang Family และ Sermsuk Family Line Official Account เพ่ื่�อการมีส่่วนรว่มและการเติบโตทางธรุกิจัไป็พื่รอ้ม ๆ กัน

% ความพ้งพอใจขึ้องลกูค้า

 2561 2562 2563 2564 2565

เป็า้ห่มาย 80%

 เป็า้ห่มาย 85% 

เป็า้ห่มาย 90%

Sermsuk Family ครอบครวัเสรมิสุขึ้ 

Sermsuk Family เป็น็บัญชี ีLine เพ่ื่�อเชี่�อมต่อกับค่่ค้าทางธรุกิจั (ผู้่้ค้าป็ลีกและผู้่้ค้าส่่ง) เพ่ื่�อเพิื่�ม 
การมีส่่วนรว่มและส่รา้งความภักดี้ในตราสิ่นค้า ใชีเ้พ่ื่�อส่่�อส่ารความร่ด้้้านผู้ลิตภัณฑ์์และการขายสิ่นค้า 
และเพ่ื่�อโฆษณาผู้ลิตภัณฑ์์ให่ม่และโป็รโมชีนัป็ระจัำาเด่้อน จัดุ้เด่้นของแอป็ฯ ค่อโป็รแกรมส่ะส่มคะแนน 
ที�ส่มาชีกิส่ามารถึส่ะส่มและแลกของรางวลั รวมถึึงส่่วนลด้พิื่เศษต่าง ๆ จัำานวนลก่ค้าที�ติด้ตามบัญชีนีี� 
เพิื่�มขึ�นรอ้ยละ 25 จัาก 51,577 ราย ในป็ ี2563 เป็น็ 64,370 ราย ในป็ ี2565

นอกจัากนี� Sermsuk Family ยงัจัดั้กิจักรรมส่่งเส่รมิการขายเพ่ื่�อกระตุ้นยอด้การสั่�งซ่่�อสิ่นค้า 
ผู่้านคป่็องส่่วนลด้รายเด่้อน การมส่ี่วนรว่มในกิจักรรมแลกคป่็องนี�ส่ง่ถึึงรอ้ยละ 40

ความพ้งพอใจขึ้องลกูค้า (ตัวแทนและพันธิมิตรทางธิรุกิจ)

ในป็ ี2565 ไทยเบฟได้้ทำาการส่ำารวจัความพึื่งพื่อใจัของลก่ค้าผู่้านส่ถึาบันการศึกษาที�เป็น็กลาง ค่อ ศน่ยเ์ศรษฐศาส่ตรป์็ระยกุต์  
คณะเศรษฐศาส่ตร ์มห่าวทิยาลัยเกษตรศาส่ตร ์ผู้ลการศึกษาพื่บวา่ความพึื่งพื่อใจัของลก่ค้าระห่วา่งตัวแทนและค่ค้่าทางธรุกิจั  
โด้ยมกีารกำาห่นด้เป็า้ห่มายให้่ส่ง่ขึ�นในทกุ ๆ ป็ ีซ่ึ�งในป็ล่ีาส่ดุ้ที�กำาห่นด้เป็า้ห่มายไวถึ้ึง รอ้ยละ 90 ความพึื่งพื่อใจัในการบรกิารจัดั้ส่่งสิ่นค้า
และจัากผู้ลส่ำารวจัยงัคงทำาได้้เกินเป็า้ห่มาย 

ครอบครวัชา้ง

Chang Family เป็น็บญัชีทีางการของ Line ที�เชี่�อมต่อกับตัวแทนขายเอเยน่ต์และซ่บัเอเยน่ต์ เพ่ื่�อเพิื่�มการมส่ี่วนรว่มและส่รา้งความภักดี้ 
ต่อตราสิ่นค้าของส่มาชีกิ จัดุ้เด่้นของแพื่ลตฟอรม์นี�ค่อมีโป็รแกรมส่ะส่มคะแนนเพ่ื่�อแลกของรางวลัพื่รเีมียมมากมาย  โด้ยในป็ ี2565  
มีจัำานวนส่มาชีกิกวา่ 9,000  รา้นค้า ที�ติด้ตามบัญชีไีลน์นี� ซ่ึ�งเพิื่�มขึ�นรอ้ยละ 32 เม่�อเทียบกับป็ ี2563

ความมุ่งมั�นและความสำาเรจ็

การบรหิารจดัการความสัมพันธล์กูค้า110
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การบรหิารจดั้การความสัมพันธิล์กูค้า

สื�อและชอ่งทางดิ้จทัิล การจดั้กิจกรรมในพื�นท่�

Chang Family Line OA
• Redemption Program
• ชีา้งร่เ้ป็า้
• ชีา้งชีวนชีอ็ป็
• เพ่ื่�อนชีา้งรา้นค้าป็ลีก 

รปูแบบกิจกรรม
• ในป็ระเทศ 
• ต่างป็ระเทศ 

รา้นโชคชยั “ขึ้ายด่้ กำาไรด่้ ความสัมพันธิด่์้” 

โครงการนี�มีวตัถึปุ็ระส่งค์เพ่ื่�อเส่รมิส่รา้งการเติบโตอยา่งยั�งยน่ของผู้่้ค้าป็ลีก ซ่ึ�งเป็น็ตัวขับเคล่�อนเศรษฐกิจัที�ส่ำาคัญในท้องถิึ�น โด้ยใน 
ระห่วา่งเด่้อนมกราคมถึึงพื่ฤศจักิายน 2565 ไทยเบฟได้้รว่มม่อกับรา้นค้าชีมุชีนจัำานวน 3,679 รา้นค้า เพ่ื่�อพัื่ฒนาความร่ด้้้านการจัดั้การ 
รา้นค้า และส่ามารถึด้ำาเนินการได้้อยา่งเป็น็ระบบและยั�งยน่ยิ�งขึ�น

ก่อน

หลัง

กิจกรรมออนไลน์ (online) และออฟไลน์ (offline) เพื�อสรา้งความสัมพันธิกั์บลกูค้า 
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ไทยเบฟเป็น็ผู้้�นำ�องค์์กรภ�ค์เอกชนในก�รดำำ�เนินกิจกรรมหล�ยโค์รงก�ร
เพ่ื่�อชว่ยเหล่อสัังค์มในดำ��นก�รศึึกษ� สั�ธ�รณสัขุ กีฬ� ศิึลป็ะและวฒันธรรม  
และก�รพัื่ฒน�ชมุชน ตลอดำหล�ยป็ทีี�ผู่้�นม�ไทยเบฟยงัค์งยดึำมั�น 
ในก�รขับเค์ล่�อนโค์รงก�รและกิจกรรมต่�ง ๆ แม�กระทั�งในชว่งสัถ�นก�รณ์
ก�รแพื่รร่ะบ�ดำของโรค์โค์วดิำ-19 ไทยเบฟรเิริ�มโค์รงก�รใหม่ม�อย�่งต่อเน่�อง
เพ่ื่�อพัื่ฒน�ค์ณุภ�พื่ชวีติและชว่ยเหล่อค์นที�ข�ดำแค์ลน ขณะเดีำยวกันส่ังเสัรมิ
ก�รพัื่ฒน�ในดำ��นอ่�น ๆ รวมถึงก�รเจรญิเติบโตท�งเศึรษฐกิจและเสัรมิสัร��ง
ค์ว�มเข�มแข็งให�ค์นมีโอก�สับรรลศัุึกยภ�พื่ของตน

แบ่งปนัคณุค่าสู่สังคม

ก�รดำแ้ลและแบ่งป็นั สัรรสัร��งค์ณุค่์�สั้่สัังค์ม 114 

ก�รพัื่ฒน�ดำ��นก�รศึึกษ� 122 

ก�รพัื่ฒน�ดำ��นสั�ธ�รณสัขุ 128 

ก�รพัื่ฒน�ดำ��นกีฬ� 134 

ก�รอนรุกัษ์ศิึลป็ะและวฒันธรรมของช�ติ 142 

ก�รพัื่ฒน�ชมุชนและสัังค์ม 150 

เค์รอ่ข�่ยป็ระช�รฐัรกัสั�มัค์คี์วสิั�หกิจเพ่ื่�อสัังค์ม 156 

ค์ว�มรว่มม่อในระดัำบภม้ิภ�ค์ 162
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การดูแูลและแบ่งปนั 
สรรสรา้งคณุค่าสู่สังคม 

ไทยเบฟเช่�อมั�นว�่ “ก�รสัร��งสัรรค์์และแบ่งป็นัค์ณุค่์�จ�กก�รเติบโต” 
(Creating and Sharing the Value of Growth) เป็น็ร�กฐ�นสัำ�คั์ญ 
ในก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ ภ�ยใต�ค์ำ�กล่�วที�ว�่ “อย้กั่บค์ณุทกุชว่งเวล�”  
ไทยเบฟยงัค์งขับเค์ล่�อนโค์รงก�รค์ว�มรบัผิู้ดำชอบต่อสัังค์มที�หล�กหล�ย  
โดำยมุ่งเน�นก�รดำำ�เนินง�นใน 5 มิติ ไดำ�แก่ ก�รศึึกษ� สั�ธ�รณสัขุ กีฬ�  
ศิึลป็วฒันธรรม และก�รพัื่ฒน�ชมุชนและสัังค์ม

ไทยเบฟรว่มกับองค์์กรภ�คี์ธรุกิจชั�นนำ�ดำ��นก�รพัื่ฒน�อย�่งยั�งยน่ 
สัร��งแพื่ลตฟอรม์ก�รทำ�ง�นรว่มกันผู่้�นโค์รงก�รและกิจกรรมต่�ง ๆ  
ม�อย�่งต่อเน่�องเพ่ื่�อสัร��งป็ระโยชน์อย�่งสัง้สัดุำให�กับสัังค์ม ทั�งในป็ระเทศึ
และต่�งป็ระเทศึ



ไทยเบฟมุง่มั�นดำำ�เนินธรุกิจภ�ยใต�แนวคิ์ดำก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ โดำยน�อมนำ�พื่ระป็ฐมบรมร�ชโองก�รของพื่ระบ�ทสัมเด็ำจพื่ระป็รเมนทรร�ม�ธบิดีำ
ศึรสิีันทรมห�วชริ�ลงกรณ พื่ระวชริเกล��เจ��อย้หั่ว ที�จะส่ับสั�น รกัษ� และต่อยอดำ และหลักป็รชัญ�ของเศึรษฐกิจพื่อเพีื่ยง ต�มแนว 
พื่ระร�ชดำำ�รขิองพื่ระบ�ทสัมเด็ำจพื่ระบรมชนก�ธเิบศึร มห�ภม้ิพื่ลอดำลุยเดำชมห�ร�ช บรมน�ถบพิื่ตร ม�เป็น็แนวท�งในก�รขับเค์ล่�อนองค์์กร 
สั้่เป็�้หม�ยของก�รพัื่ฒน�เพ่ื่�อค์ว�มยั�งยน่ต�มเป็�้หม�ยขององค์์ก�รสัหป็ระช�ช�ติ นอกจ�กนี�ยงัให�ค์ว�มสัำ�คั์ญในก�รบรหิ�รจดัำก�รธรุกิจ
ต�มแนวท�งของ ESG ที�ค์ำ�นึงถึง สิั�งแวดำล�อม (Environmental) สัังค์ม (Social) หลักธรรม�ภิบ�ล (Good governance) โดำยนำ�ม�เป็น็
กลยทุธส์ัำ�คั์ญในก�รขับเค์ล่�อนก�รดำำ�เนินง�นเพ่ื่�อบรรลตุ�มวสัิัยทัศึน์ขององค์์กรไดำ�อย�่งยั�งยน่

ไทยเบฟดำำ�เนินโค์รงก�รค์ว�มรบัผิู้ดำชอบต่อสัังค์มที�หล�กหล�ยและค์รอบค์ลมุป็ระช�กรหล�ยกลุ่มทั�วป็ระเทศึตั�งแต่เย�วชนจนถึงผู้้�สัง้อ�ย ุ
โดำยไทยเบฟมุง่สัร��งผู้ลสัำ�เรจ็อย�่งเป็น็รป้็ธรรมภ�ยใต� 5 มิติหลัก ค่์อ ก�รศึึกษ� สั�ธ�รณสัขุ กีฬ� ศิึลป็วฒันธรรม และก�รพัื่ฒน�ชมุชน  
ซึ่ึ�งทั�งหมดำนี�เป็น็มิติที�ค์รอบค์ลมุก�รพัื่ฒน�ค์ณุภ�พื่ชวีติที�ดีำอย�่งยั�งยน่ของสัังค์มไทย นอกจ�กนี� ที�ผู่้�นม�ไดำ�มีก�รดำำ�เนินก�รสัำ�รวจ 
ค์ว�มต�องก�รของชมุชนทั�ง 5 มิติ ซึ่ึ�งไทยเบฟไดำ�นำ�ผู้ลที�ไดำ�รบัม�เสัรมิสัร��งก�รดำำ�เนินก�ร และสัร��งผู้ลกระทบสัง้สัดุำให�เกิดำขึ�นต่อสัังค์ม 
ไดำ�อย�่งเป็น็รป้็ธรรมเพ่ื่�อก��วสั้่เป็�้หม�ยก�รเป็น็ผู้้�นำ�ธรุกิจเค์ร่�องด่ำ�มและอ�ห�รค์รบวงจรในภม้ภิ�ค์อ�เซึ่ยีน 

ไทยเบฟยงัค์งตอกยำ�แนวคิ์ดำดำ��นค์ว�มยั�งยน่ที�สัอดำค์ล�องกับพัื่นธกิจขององค์์กรในก�ร “สัร��งสัรรค์์และแบ่งป็นัค์ณุค่์�จ�กก�รเติบโต” 
เพ่ื่�อให�ชมุชนและสัังค์มมีค์ณุภ�พื่ชวีติที�ดีำตลอดำต�นนำ�ถึงป็ล�ยนำ� นอกจ�กนี� ไทยเบฟไดำ�เน�นยำ�เป็�้หม�ยกลยทุธด์ำ��นค์ว�มยั�งยน่เพ่ื่�อ 
 “สัรรสัร��งก�รเติบโตที�ยั�งยน่” (Enabling Sustainable Growth) ให�ค์รอบค์ลมุในทกุมิติ เพ่ื่�อบรรลเุป็�้หม�ยก�รป็ล่อยก๊�ซึ่เรอ่นกระจก
สัทุธเิป็น็ศึน้ย ์หรอ่ Net Zero ภ�ยในป็ ี2583 โดำยดำำ�เนินง�นผู่้�นโค์รงก�รต่�ง ๆ เชน่

• โค์รงก�รไทยเบฟ…รวมใจต��นภัยหน�ว โดำยส่ังมอบผู้��ห่ม 
ผู่้นเขยีวรกัษ์โลกที�ผู้ลิตจ�กขวดำพื่ล�สัติกรไีซึ่เคิ์ล rPET จำ�นวน 
15.2 ล��นขวดำ ชว่ยลดำพื่ลังง�นจ�กก�รผู้ลิตลง ร�อยละ 60  
และลดำป็รมิ�ณก�รป็ล่อยค์�รบ์อนไดำออกไซึ่ด์ำ (CO2)  
ร�อยละ 32 

• โค์รงก�รก�รบรหิ�รจดัำก�รพ่ื่�นที�ดำ�วยระบบสั�รสันเทศึ
ทรพัื่ย�กรนำ�เพ่ื่�อก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ ค์วบค์้่ไป็กับก�ร 
ขย�ยธรุกิจในไทยและในภมิ้ภ�ค์ 

ไทยเบฟให�ก�รสันับสันนุโค์รงก�รระยะย�วสัั�น ระยะกล�ง  
และระยะย�ว เพ่ื่�อบรรลนุโยบ�ยค์ว�มรบัผิู้ดำชอบต่อสัังค์ม  
ผู่้�นโค์รงก�รต่�ง ๆ ทั�ง 5 มิติ ภ�ยใต�โค์รงสัร��งก�รกำ�กับดำแ้ลนี� 
ไทยเบฟส่ังเสัรมิ และสันับสันนุให�กรรมก�รและพื่นักง�นเป็น็อ�สั�
สัมัค์รเข��รว่มกิจกรรมท�งสัังค์มและสั�ธ�รณกศุึลในทกุรป้็แบบ 
โดำยจดัำให�มีหน่วยง�นหรอ่ค์ณะทำ�ง�นกิจกรรมเพ่ื่�อสัังค์ม 
หล�ยฝ่�่ยดำแ้ลโค์รงก�รพัื่ฒน�ชมุชนต่�ง ๆ ซึ่ึ�งแบง่ก�รดำำ�เนินง�น
ออกเป็น็ 2 ส่ัวน ค่์อ 

แนวทางการบรหิารจดัการ

1. ก�รจดัำก�รจ�กส่ัวนกล�ง ป็ระกอบดำ�วย กลุ่มโค์รงก�รพัื่ฒน�
ชมุชน กลุ่มโค์รงก�รส่ังเสัรมิค์ณุภ�พื่ชวีติและสิั�งแวดำล�อม  
กลุ่มป็ระสั�นง�นภ�ยนอกองค์์กร กลุ่มโค์รงก�รไทยท�เลนท์  
กลุ่มโค์รงก�รส่ังเสัรมิศิึลป็วฒันธรรม กลุ่มสัำ�นักทรพัื่ย�กร
บคุ์ค์ล และกลุ่มสัำ�นักส่ั�อสั�รองค์์กร

 ในชว่งกล�งป็ ี  2562 บรษัิทไดำ�มีก�รป็รบัโค์รงสัร��งค์ณะทำ�ง�น
ดำ��นระดัำบองค์์กรให�มีค์ว�มบร้ณ�ก�รม�กขึ�น สิั�งนี�นำ�ไป็สั้่ก�ร
ดำำ�เนินก�รภ�ยในและก�รดำำ�เนินก�รข��มระหว�่งกลุ่มที�มี
ป็ระสิัทธภิ�พื่ม�กขึ�น มีก�รป็ระชมุป็ระจำ�สััป็ดำ�ห์ระหว�่งเจ��ของ
โค์รงก�รในห��มิติหลักเพ่ื่�อห�รอ่เกี�ยวกับค์ว�มคิ์ดำเห็น แสัวงห�
ค์ว�มเช่�อมโยงระหว�่งโค์รงก�ร และจดัำสัรรงบป็ระม�ณอย�่ง
เหม�ะสัมที�สัดุำ หลังจ�กก�รเป็ลี�ยนแป็ลงโค์รงสัร��งนี� ไทยเบฟ
สั�ม�รถสัร��งสัรรค์์ป็ระโยชน์และลดำค์ว�มซึ่ำ�ซึ่�อนในก�รทำ�ง�น 
ไดำ�เพิื่�มม�กขึ�นเป็น็เท่�ตัว

2. ก�รจดัำก�รในระดัำบพ่ื่�นที�รอบโรงง�น ป็ระกอบดำ�วย หน่วยง�น
มวลชนสััมพัื่นธ ์และแผู้นกสิั�งแวดำล�อมของแต่ละโรงง�น  
ซึ่ึ�งทำ�ง�นป็ระสั�นกับส่ัวนกล�งอย�่งต่อเน่�อง ทั�งนี�แต่ละ 
หน่วยง�นจะทำ�หน��ที�ป็ระสั�นง�นและดำำ�เนินโค์รงก�รที�รเิริ�มเอง  
หรอ่รว่มม่อกับกลุ่มง�นต่�ง ๆ ในสัังค์ม โค์รงก�รพัื่ฒน�ชมุชน
เหล่�นี�ชว่ยทำ�ให�ก�รดำำ�เนินง�นของไทยเบฟที�อ�จมีผู้ลกระทบ
โดำยตรงหรอ่โดำยอ�อมต่อชมุชนโดำยรอบไดำ�อย�่งค์รอบค์ลมุ  
ร�อยละ 100

115บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



ไทยเบฟมีขั�นตอนในก�รดำำ�เนินก�รรเิริ�มโค์รงก�รและกิจกรรม
เพ่ื่�อสัร��งป็ระโยชน์แก่ชมุชน สัังค์ม และสิั�งแวดำล�อม โดำยมี
แนวท�งก�รดำำ�เนินง�นในแต่ละโค์รงก�ร ที�มุง่เน�นก�รลงม่อทำ�
อย�่งเป็น็รป้็ธรรม ดำำ�เนินก�รดำ�วยค์ว�มต่อเน่�องและขย�ยผู้ลไดำ� 
อกีทั�งยงัไดำ�สัร��งค์ว�มรว่มม่อกับเค์รอ่ข่�ยและผู้้�มีส่ัวนไดำ�ส่ัวนเสีัย 
โดำยมีก�รป็ระเมินผู้ลกระทบท�งดำ��นสัังค์มและสิั�งแวดำล�อม 
อย�่งสัมำ�เสัมอ ผู่้�นก�รสั�นสััมพัื่นธแ์ละสัอบถ�มค์ว�มคิ์ดำเห็น
หรอ่ค์ว�มต�องก�รจ�กกลุ่มชมุชนเป็�้หม�ย ทั�งที�เป็น็ชมุชนรอบ
โรงง�น รอบสัถ�นป็ระกอบก�รทั�งหมดำ และชมุชนที�ใกล�ชดิำ 
กับผู้ลิตภัณฑ์์ของไทยเบฟ ดำ�วยวธิกี�รใช�แบบสัอบถ�ม  
ก�รสััมภ�ษณ์ ก�รจดัำป็ระชมุสั�ธ�รณะ ก�รพ้ื่ดำค์ยุกับกลุ่มผู้้�นำ�
ชมุชน กลุ่มผู้้�ป็กค์รอง ค์ณะกรรมก�รโรงเรยีน หรอ่ก�รจดัำกลุ่ม
ป็ระชมุยอ่ยที�เป็น็กันเองร�ยเด่ำอน ซึ่ึ�งโค์รงก�รที�จดัำทำ�ต�องมี 
ก�รวดัำผู้ลลัพื่ธก์�รทำ�ง�นที�เป็น็รป้็ธรรม ดำ�วยก�รวดัำค์ว�มพึื่งพื่อใจ
ของชมุชน กลุ่มผู้้�มีส่ัวนไดำ�ส่ัวนเสีัย ก�รวดัำผู้ลกระทบ 
ท�งสัังค์มและสิั�งแวดำล�อม รวมถึงก�รติดำต�มร�ยง�น 
ค์ว�มค่์บหน��จ�กหน่วยง�นที�เกี�ยวข�องต่�ง ๆ อ�ทิ หน่วยง�น
ร�ชก�รมห�วทิย�ลัย ป็ระช�สัังค์ม ทั�งนี�กลยทุธแ์ละกระบวนก�ร
จดัำก�รดัำงกล่�วชว่ยให�ไทยเบฟสั�ม�รถขับเค์ล่�อนก�รพัื่ฒน� 
ที�ยั�งยน่ไป็พื่ร�อมกับเสัรมิค์ว�มแข็งแกรง่ของกลุ่มธรุกิจ รวมถึง
ป็กป็อ้งสิั�งแวดำล�อม สันับสันนุชมุชนท�องถิ�น และยกระดัำบก�ร
ดำำ�เนินธรุกิจต�มหลักธรรม�ภิบ�ล นอกจ�กนี� ไทยเบฟไดำ�สัร��ง
แพื่ลตฟอรม์ค์ว�มรว่มม่อในก�รขับเค์ล่�อนก�รดำำ�เนินก�ร 
ดำ��นก�รพัื่ฒน�ค์ว�มยั�งยน่ในหล�กหล�ยโค์รงก�ร อ�ทิ  
Win Win WAR Thailand (ซึ่ ีอ�เซึ่ยีน) และโค์รงก�ร Education 
Institute Support Activity (eisa) เป็น็ต�น

กว�่ 7 ป็ทีี�ไทยเบฟเป็น็แกนสัำ�คั์ญในก�รขับเค์ล่�อนก�รทำ�ง�น 
ที�ผู้สั�นค์ว�มรว่มมอ่กับทกุภ�ค์ส่ัวน ทั�งภ�ค์รฐั ภ�ค์เอกชน  
ภ�ค์วชิ�ก�ร ภ�ค์ป็ระช�สัังค์ม และภ�ค์ป็ระช�ชน ในก�ร 
แก�ป็ญัห�เศึรษฐกิจฐ�นร�ก พื่ร�อมสัร��งองค์์ค์ว�มร้�ในก�รผู้ลิต
หรอ่ก�รป็ระกอบอ�ชพีื่ ก�รตล�ดำ และก�รส่ั�อสั�ร และรว่มกัน

สัร��งสัรรค์์และขับเค์ล่�อนโค์รงก�รต่�ง ๆ อ�ทิ ก�รจดัำตั�ง  
“วสิั�หกิจเพ่ื่�อสัังค์ม” ภ�ยใต�ช่�อ “ป็ระช�รฐัรกัสั�มัค์คี์”  
ในระดัำบป็ระเทศึ 1 แห่ง และใน 76 จงัหวดัำ ทั�วป็ระเทศึ ป็จัจบุัน 
เค์รอ่ข่�ย “ป็ระช�รฐัรกัสั�มัค์คี์”ทั�วป็ระเทศึสั�ม�รถดำำ�เนินง�น 
ไป็แล�วกว�่ 1,433 โค์รงก�ร แบ่งต�ม 3 ป็ระเภทกลุ่มง�น ค่์อ 
เกษตร แป็รรป้็ และท่องเที�ยวโดำยชมุชน ค์รอบค์ลมุกว�่  
107,000 ค์รวัเรอ่น ใน 4,512 ชมุชนทั�วป็ระเทศึ ซึ่ึ�งสัร��งร�ยไดำ� 
ให�ชมุชนไป็แล�วกว�่ 1,813 ล��นบ�ท โดำยในป็ ี2565 เป็น็ต�นม�  
สัร��งร�ยไดำ�ให�ชมุชนแล�วกว�่ 71 ล��นบ�ท พื่ร�อมกันนี�ยงัไดำ� 
จดำทะเบียนจดัำตั�งมล้นิธสิัถ�บันพัื่ฒน�วสิั�หกิจเพ่ื่�อสัังค์ม 
แห่งป็ระเทศึไทย เพ่ื่�อพัื่ฒน� และขับเค์ล่�อนวสิั�หกิจเพ่ื่�อสัังค์ม 
ทั�วป็ระเทศึ 

จ�กก�รรเิริ�ม Thailand Sustainability Expo หรอ่ TSX Expo 
ภ�ยใต�เค์รอ่ข่�ยห่วงโซึ่อ่ปุ็ท�น หรอ่ Thailand Supply Chain 
Network (TSCN) ใน 2 ป็ทีี�ผู่้�นม� ป็นีี�ไดำ�สั�นต่อค์ว�มสัำ�เรจ็ 
ของก�รจดัำง�นต่อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 3 โดำยผู้นึกกำ�ลังกับทกุภ�ค์ส่ัวน
และขย�ยเค์รอ่ข่�ยไป็ยงัต่�งป็ระเทศึเป็น็แพื่ลตฟอรม์สั้่มหกรรม
ดำ��นค์ว�มยั�งยน่ระดัำบภม้ิภ�ค์ ภ�ยใต�ช่�อ Sustainability  
Expo 2022 หรอ่ SX 2022 ภ�ยใต�แนวคิ์ดำ “พื่อเพีื่ยง ยั�งยน่  
เพ่ื่�อโลก” เพ่ื่�อขับเค์ล่�อนแพื่ลตฟอรม์พัื่ฒน�ดำ��นค์ว�มยั�งยน่  
โดำยค์ว�มสัำ�เรจ็ของง�นในป็ ี2565 มีผู้้�เข��ชมง�น SX 2022 
กว�่ 280,000 ร�ย มีร��นอ�ห�รและร��นค์��ตล�ดำออรแ์กนิก  
126 ร��น และเค์รอ่ข่�ยธรุกิจยั�งยน่ รวมทั�งร��นค์��ชมุชน 
จ�ก 50 จงัหวดัำ สัร��งยอดำข�ยรวมกว�่ 28 ล��นบ�ท 

ไทยเบฟตระหนักเร่�องทรพัื่ย�กรธรรมช�ติและสิั�งแวดำล�อม 
เป็น็หนึ�งในหัวใจสัำ�คั์ญของก�รพัื่ฒน�ค์ว�มยั�งยน่ไป็พื่ร�อมกับ 
ก�รมุ่งมั�นที�สัร��งผู้ลกระทบเชงิบวกให�กับสัังค์มและสิั�งแวดำล�อม  
โดำยมีเป็�้หม�ยเพ่ื่�อลดำผู้ลกระทบต่อทรพัื่ย�กรธรรมช�ติ 
และสิั�งแวดำล�อมตลอดำห่วงโซึ่ค่์ณุค่์�ที�อ�จเกิดำจ�กก�รดำำ�เนิน
ธรุกิจอย�่งต่อเน่�อง 

ในปี ี2565 ไทยเบฟได้ใช้ง้บปีระมาณจดัสรรกวา่ 500 ล้้านบาท 
ให้แก่ 5 ปีระเด็นสำาคััญดังน้�

การศึกษา

14%
ก้ฬา

30%
ศิล้ปีะแล้ะวฒันธรรม

25%
การพัฒนาช้มุช้น

11%
สาธารณสุข

20%

การม้ส่วนรว่มของพนักงานจติอาสากลุ้่มไทยเบฟ

สัร��งก�รมีส่ัวนรว่ม

พื่นักง�น 2,463 ราย
คิ์ดำเป็น็ชั�วโมงจติอ�สั� 

59,580 ช้ั�วโมง

การดูแูลและแบ่งปนัสรรสรา้งคณุค่าสู่สังคม 116
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กัมพูชา

เวยีดนาม

ลาว
เมียนมา

  การพัฒนาด้านการศึกษา 
  การพัฒนาด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาด้านศิล้ปีะ

 แล้ะวฒันธรรม
 การพัฒนาด้านก้ฬา
  การพัฒนาช้มุช้นแล้ะสังคัม 

 แล้ะโคัรงการปีระช้ารฐัรกัสามัคัค้ั

*สัถ�นป็ระกอบก�ร หม�ยถึง สัถ�นป็ระกอบก�ร 
ที�มีก�รป็ระเมินว�่ ก�รดำำ�เนินก�รของกลุ่มไทยเบฟ
อ�จมีผู้ลกระทบต่อชมุชน ไม่ว�่จะเป็น็ท�งตรงหรอ่
ท�งอ�อม และกลุ่มไทยเบฟจดัำให�มีโค์รงก�รพัื่ฒน�
ชมุชนรอบสัถ�นป็ระกอบก�รนั�น (32 แห่ง)

100% ของสถานปีระกอบการ*  
มก้ารดำาเนินโคัรงการพัฒนา 
ช้มุช้นท้�ตอบรบัคัวามต้องการ 
ของช้มุช้นโดยรอบ



กิจกรรมตัวอยา่งเพ่�อสังคัมของไทยเบฟ ท้�สอดคัล้้องกับการสนับสนนุเปีา้หมาย 
การพัฒนาท้�ยั�งยน่ขององค์ัการสหปีระช้าช้าติแล้ะตอบสนองต่อสิ�งท้�เปีน็สาระสำาคััญ 
ด้านคัวามยั�งยน่ของไทยเบฟ

UN SDGs โคัรงการ ตัวช้้�วดั

ขจดัคัวามยากจน

1.5  ภ�ยในป็ ี2573 สัร��งภม้ิต��นท�นและ 
ลดำก�รเป็ดิำรบัและค์ว�มเป็ร�ะบ�งต่อ 
เหตรุนุแรงที�เกี�ยวข�องกับภม้ิอ�ก�ศึ  
และภัยพิื่บัติท�งเศึรษฐกิจ สัังค์ม 
และสิั�งแวดำล�อม ให�กับผู้้�ที�ย�กจน 
และอย้ใ่นสัถ�นก�รณ์เป็ร�ะบ�ง

ไทยเบฟรวมใจ 
ต้านภัยหนาว

ลดำจำ�นวนผู้้�ไดำ�รบัผู้ลกระทบจ�กเหตรุนุแรง
ที�เกี�ยวข�องกับภม้ิอ�ก�ศึและภัยพิื่บัติกว�่ 
200,000 คัน/ปีี

สั�ม�รถนำ�ขวดำพื่ล�สัติก PET หลังก�รบรโิภค์
กลับสั้่ระบบรไีซึ่เคิ์ลกว�่ 22.8 ล้้านขวด  
ให�กล�ยม�เป็น็ผู้��ห่มผู่้นเขียวรกัษ์โลก 
ตลอดำระยะเวล� 3 ป็ี

ส่งเสรมิคัวามเปี็นอยู่ท้�ด้ของทุกคัน

3.3  ยุติก�รแพื่รก่ระจ�ยของเอดำส์ั วณัโรค์ 
ม�ล�เรยี และโรค์เขตร�อนที�ถ้กละเลย และ
ต่อสั้�กับโรค์ตับอกัเสับ โรค์ติดำต่อท�งนำ� 
และโรค์ติดำต่ออ่�น ๆ ภ�ยในป็ี 2573

3.4  ลดำก�รต�ยก่อนวยัอนัค์วรจ�กโรค์ 
ไม่ติดำต่อให�ลดำลงหนึ�งในสั�ม ผู่้�นท�ง 
ก�รป็้องกันและก�รรกัษ�โรค์ และ
สันับสันุนสัุขภ�พื่จติและค์ว�มเป็็นอย้่ที�ดีำ  
ภ�ยในป็ี 2573

3.8  บรรลุก�รมีหลักป็ระกันสัุขภ�พื่ถ�วนหน��  
รวมถึงก�รป็อ้งกันค์ว�มเสีั�ยงท�งก�รเงิน 
ก�รเข��ถึงก�รบรกิ�รสั�ธ�รณสัขุจำ�เป็น็ 
ที�มีค์ณุภ�พื่ และเข��ถึงย�และวคั์ซึ่นี 
จำ�เป็น็ที�ป็ลอดำภัย มีป็ระสิัทธผิู้ล  
มคี์ณุภ�พื่ และมีร�ค์�ที�สั�ม�รถซึ่่�อห�ไดำ�

3.b  สันับสันุนก�รวจิยัและก�รพัื่ฒน�วคั์ซึ่ีน
และย�สัำ�หรบัโรค์ติดำต่อและไม่ติดำต่อ 
ที�ส่ังผู้ลกระทบโดำยตรงต่อป็ระเทศึ 
กำ�ลังพัื่ฒน� ให�มีก�รเข��ถึงย�และ
วคั์ซึ่ีนจำ�เป็็นในร�ค์�ที�สั�ม�รถซึ่่�อห�ไดำ�
ต�มป็ฏิญญ�โดำฮ�ค์ว�มตกลงว�่ดำ�วย
สิัทธใินทรพัื่ย์สิันท�งป็ัญญ�ที�เกี�ยวกับ
ก�รค์��และก�รสั�ธ�รณสัุข ซึ่ึ�งเน�นยำ�
สิัทธิสัำ�หรบัป็ระเทศึกำ�ลังพัื่ฒน�ที�จะใช�
บทบัญญัติในค์ว�มตกลงว�่ดำ�วยสิัทธิใน
ทรพัื่ย์สิันท�งป็ัญญ�ที�เกี�ยวกับก�รค์��
อย่�งเต็มที�ในเร่�องก�รผู่้อนป็รนเพ่ื่�อจะ
ป็กป็้องสัุขภ�พื่สั�ธ�รณะและโดำยเฉพื่�ะ
ก�รเข��ถึงย�โดำยถ�วนหน��

3.d  เสัรมิขีดำค์ว�มสั�ม�รถสัำ�หรบัทุกป็ระเทศึ 
โดำยเฉพื่�ะอย�่งยิ�งในป็ระเทศึกำ�ลังพัื่ฒน�
ในเร่�องก�รแจ�งเต่อนล่วงหน�� ก�รลดำ
ค์ว�มเสีั�ยง และก�รบรหิ�รจดัำก�ร 
ค์ว�มเสีั�ยงดำ��นสัุขภ�พื่ในระดัำบป็ระเทศึ
และระดัำบโลก

จดัตั�งศนูยฉ้์ดวคััซน้ 
ปีอ้งกันโรคัโคัวดิ-19

ผู้สั�นค์ว�มรว่มม่อกับหอก�รค์��ไทยและ
กรงุเทพื่มห�นค์ร โรงพื่ย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ์ 
สัภ�ก�ช�ดำไทย โรงพื่ย�บ�ลพื่ระร�ม 9  
และเฟรเซึ่อรส์ั พื่รอ็พื่เพื่อรตี์� ที�ไดำ�ให�ก�รสันับสันนุ 
พ่ื่�นที�ศึน้ยก์�รค์��สั�มย�่นมิตรท�วน์  
ห��งสัรรพื่สิันค์��เดำอะสัตรทีรชัดำ� เอเชยีทีค์  
เดำอะรเิวอรฟ์ร�อนท์ ให�เป็น็ศึน้ยก์�รฉีดำวคั์ซึ่นี 
ให�แก่บคุ์ล�กรด่ำ�นหน��ที�มีหน��ที�ในก�รป็อ้งกัน 
และค์วบค์มุก�รแพื่รร่ะบ�ดำโรค์โค์วดิำ-19

โคัรงการผลิ้ตแล้ะ
ส่งมอบหน้ากากอนามัย 
Surgical Mask  
แล้ะ N95 

รว่มม่อกับสัถ�นเอกอคั์รร�ชทต้สั�ธ�รณรฐั
สัังค์มนิยมเวยีดำน�มป็ระจำ�ป็ระเทศึไทย ในก�ร
ส่ังมอบหน��ก�กอน�มัย (Surgical Mask) ให�กับ
ป็ระช�ชนในป็ระเทศึเวยีดำน�ม จำ�นวน 3 ล้้านช้ิ�น 
เพ่ื่�อป็อ้งกันก�รแพื่รร่ะบ�ดำของโรค์โค์วดิำ-19

สนับสนนุโคัรงการ
ปีรบัปีรงุอาคัารผู้ปีว่ย 
หล้วงปีูแ่หวน “สุจณิโฺณ”

มล้นิธสิิัรวิฒันภักดีำ และกลุ่มไทยเบฟ รว่มบรจิ�ค์
เงินจำ�นวน 100 ล��นบ�ท เพ่ื่�อสันับสันนุโค์รงก�ร
ป็รบัป็รงุอ�ค์�รผู้้�ป็ว่ยหลวงป็้แ่หวน “สัจุณิโฺณ”  
โรงพื่ย�บ�ลมห�ร�ชนค์รเชยีงใหม่ เป็น็หนึ�ง
ในอ�ค์�รที�รองรบัก�รรกัษ�พื่ย�บ�ลผู้้�ป็ว่ย
ม�กว�่ 40 ป็ ีและมีผู้้�ป็ว่ยม�ใช�บรกิ�รม�กกว�่ 
1,000,000 คันต่อปีี  

การพัฒนาด้านก้ฬา ป็ ี2565 มีเย�วชนเข��รว่มโค์รงก�รพัื่ฒน� 
ดำ��นกีฬ�ทั�งสิั�น 50,000 โดำย 70% ร�ย 
ร้�สึักว�่มีสัขุภ�พื่ที�ดีำขึ�น

การดูแูลและแบ่งปนัสรรสรา้งคณุค่าสู่สังคม 118
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UN SDGs โคัรงการ ตัวช้้�วดั

ส่งเสรมิโอกาสในการเรย้นรู้

4.1  สัร��งหลักป็ระกันว�่เด็ำกช�ยและเด็ำกหญิง
ทกุค์นสัำ�เรจ็ก�รศึึกษ�ระดัำบป็ระถมศึึกษ�
และมัธยมศึึกษ�ที�มีค์ณุภ�พื่ เท่�เทียม  
และไม่มค่ี์�ใช�จ�่ย นำ�ไป็สั้่ผู้ลลัพื่ธท์�งก�ร
เรยีนที�มีป็ระสิัทธผิู้ล ภ�ยในป็ ี2573

4.3  ให�ช�ยและหญิงทกุค์นเข��ถึงก�รศึึกษ� 
วชิ�เทค์นิค์ อ�ชวีศึึกษ� อดุำมศึึกษ�  
รวมถึงมห�วทิย�ลัย ที�มีร�ค์�ที�สั�ม�รถ 
จ�่ยไดำ�และมีค์ณุภ�พื่ ภ�ยในป็ ี2573

4.4  เพิื่�มจำ�นวนเย�วชนและผู้้�ใหญ่ที�มีทักษะ 
ที�จำ�เป็น็ รวมถึงทักษะท�งเทค์นิค์และ 
อ�ชพีื่ สัำ�หรบัก�รจ��งง�น ก�รมีง�นที�ดีำ  
และก�รเป็น็ผู้้�ป็ระกอบก�ร ภ�ยในป็ ี2573

โคัรงการให้ทนุการศึกษา
บตุรพนักงาน

ป็ ี2565 ไทยเบฟสันับสันนุทนุก�รศึึกษ�ตั�งแต่ระดัำบ
ป็ระถมศึึกษ�ถึงระดัำบอดุำมศึึกษ� รวมถึงก�รฝ่กึฝ่น
อ�ชพีื่และค์รใ้นถิ�นทรุกันดำ�รทั�วป็ระเทศึ เป็น็มล้ค่์�
รวมกว�่ 7 ล้้านบาท จำ�นวนรวม 1,218 ทนุ

โคัรงการ 
คัรเูจา้ฟา้กรมหล้วง
นราธวิาสราช้นคัรนิทร์

เพิื่�มจำ�นวนค์รที้�มีค์ณุภ�พื่โดำยเฉพื่�ะ 
ในถิ�นทรุกันดำ�ร ป็ลีะ 9 ราย 
(รวมสันับสันนุทั�งสิั�น 90 ราย) 

โคัรงการสนับสนนุ
อปุีกรณ์การเรย้นการสอน 
(School Equipment)  
ในปีระเทศเวย้ดนาม

รว่มกับค์ณะกรรมก�รแนวรว่มป็ติภุม้เิวยีดำน�ม 
(Vietnam Fatherland Front) ส่ังมอบอปุ็กรณ์
ก�รเรยีนก�รสัอบมล้ค่์�รวม 33,000 ดอล้ล้าร์
สหรฐัฯ  ให�แก่ 15 โรงเรย้น ที�ข�ดำแค์ลน 
ในป็ระเทศึเวยีดำน�ม 

โคัรงการส่งคัวามรู ้ 
สรา้งคัวามสุข

210 โรงเรย้นที�เข��รว่มโค์รงก�รจะมีก�รจดัำตั�ง
ชมรมรกัก�รอ�่น เพ่ื่�อส่ังเสัรมิให�อ�่นกันอย�่งน�อย
วนัละ 15 น�ที  ซึ่ึ�งในป็ทีี� 1 นักเรยีนรว่มโค์รงก�รฯ  
ม้ผล้การเรย้นด้ขึ�น 64% ป็ทีี� 2 เพิื่�มขึ�นเป็น็ 
72% และในป็ทีี� 3 เพิื่�มขึ�นเป็น็ 75% 
ถ่อเป็น็ก�รเติบโตดำ��นผู้ลสััมฤทธิท์�งก�รเรยีน
อย�่งต่อเน่�อง

โคัรงการพัฒนา
พ่�นท้�คัุ้งบางกะเจา้

ในป็ ี2565 เด็ำกนักเรยีนและค์ณุค์รจ้ำ�นวน 
ทั�งสิั�น 1,220 ราย จ�ก โรงเรยีน 7 แห่งในเขต
ค์ุ�งบ�งกะเจ�� ไดำ�รบัก�รเสัรมิทักษะชวีติ  
และทักษะอ�ชพีื่ รวม 30 ช้ั�วโมง

จดัหาน้ำาอยา่งยั�งยน่แล้ะพรอ้มใช้ส้ำาหรบัทกุคัน

6.1  บรรลเุป็�้หม�ยก�รให�ทกุค์นเข��ถึง 
นำ�ด่ำ�มที�ป็ลอดำภัยและมีร�ค์�  
ที�สั�ม�รถซึ่่�อห�ไดำ� ภ�ยในป็ ี2573

6.6  ป็กป็อ้งและฟื� นฟ้ระบบนิเวศึที�เกี�ยวข�อง 
กับแหล่งนำ� รวมถึงภเ้ข� ป็�่ไม�  
พ่ื่�นที�ชุม่นำ� แม่นำ� ชั�นหินอุ�มนำ�  
และทะเลสั�บ ภ�ยในป็ ี2563

6.b  สันับสันนุและเพิื่�มค์ว�มเข�มแข็ง 
ในก�รมส่ีัวนรว่มของชมุชนท�องถิ�น 
ในก�รพัื่ฒน�ก�รจดัำก�รนำ� 
และสัขุอน�มัย

Bangkok Water 
Festival & Bangkok 
River Festival

กิจกรรม “คัล้้นคัล้อง” (Clean-Klong) ต่อยอดำ
ค์ว�มยั�งยน่ให�ชมุชนรมิฝ่ั� งแม่นำ�เจ��พื่ระย� 
ดำ�วยกิจกรรมทำ�ค์ว�มสัะอ�ดำและป็รบัภม้ิทัศึน์
ชมุชน โดำยมีจติอ�สั� 194 ราย เข��รว่มกิจกรรม

โคัรงการน้ำาด่�มสะอาด  
โดยโออชิ้ ิ

ป็ ี2565 โค์รงก�รนำ�ด่ำ�มสัะอ�ดำโดำยโออชิ ิ ขย�ยก�ร
ป็รบัป็รงุระบบนำ�ด่ำ�มให�นักเรยีนและบคุ์ล�กรของ
โรงเรยีนสัำ�หรบัเด็ำกที�มีค์ว�มพิื่ก�รท�งร�่งก�ย 
เพิื่�มขึ�นจ�กป็ทีี�ผู่้�นม�จำ�นวน 1 โรงเรยีน  
ในจงัหวดัำชลบรุ ี โดำยมีผู้้�ไดำ�รบัป็ระโยชน์ 450 ราย

โคัรงการ GRGI  
พัฒนาฟารม์เล้้�ยงปีล้า
จากน้ำาเส้ยท้�ผ่านการ 
บำาบัดจากโรงงาน

สันับสันนุชมุชนท�องถิ�นทำ�ฟ�รม์เลี�ยงป็ล�ซึ่ึ�งนำ� 
นำ�เสีัยที�บำ�บัดำโดำยโรงง�นนำ�เสีัยม�ใช� สั�ม�รถ
เลี�ยงป็ล� 4 สายพันธุ ์จำ�นวนกว�่ 4,800 ตัว 
และไดำ�เชญิชมุชนรอบโรงง�นรว่มชมบ่อเลี�ยงป็ล�
และรว่มศึึกษ�กระบวนก�รนำ�นำ�เสีัยที�ผู่้�นก�ร
บำ�บัดำใช�เลี�ยงป็ล�จนสัำ�เรจ็ 

119บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



UN SDGs โคัรงการ ตัวช้้�วดั

ส่งเสรมิการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจท้�ยั�งยน่

8.1  ทำ�ให�ก�รเติบโตท�งเศึรษฐกิจต่อหัว
ป็ระช�กรมคี์ว�มยั�งยน่ต�มบรบิทของ
ป็ระเทศึ โดำยเฉพื่�ะอย�่งยิ�งให�ผู้ลิตภัณฑ์์
มวลรวมในป็ระเทศึของป็ระเทศึพัื่ฒน�
น�อยที�สัดุำ มีก�รขย�ยตัวอย�่งน�อย 
ร�อยละ 7 ต่อป็ี

8.3  ส่ังเสัรมินโยบ�ยที�มุ่งก�รพัื่ฒน�ที�
สันับสันนุกิจกรรมที�มปี็ระสิัทธภิ�พื่  
ก�รสัร��งง�นที�สัมค์วร ค์ว�มเป็น็ 
ผู้้�ป็ระกอบก�ร ค์ว�มสัร��งสัรรค์์และ
นวตักรรม และส่ังเสัรมิก�รเกิดำและ 
ก�รเติบโตของวสิั�หกิจร�ยยอ่ย ขน�ดำเล็ก 
และขน�ดำกล�งรวมถึงก�รเข��ถึงบรกิ�ร
ท�งก�รเงิน

โคัรงการผู้นำาเพ่�อการ
พัฒนาการศึกษาท้�ยั�งยน่ 
(CONNEXT ED )

ค์รแ้ละนักเรยีนไดำ�รบัทักษะก�รทำ�ธรุกิจ 
และไดำ�เรยีนร้�ผู่้�นหลักสัต้รโค์รงก�รธรุกิจ  
กว�่ 10,000 ราย ทั�วป็ระเทศึ  
โดำยนักเรยีนสั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�รวมกว�่  
2 ล้้านบาท สั�ม�รถนำ�ทักษะไป็พัื่ฒน�ต่อยอดำ
ผู้ลิตภัณฑ์์

โคัรงการโรงเรย้น
รว่มพัฒนา  
(Partnership School)

ป็ ี2565 เด็ำกไดำ�รบัก�รพัื่ฒน�ทักษะอ�ชพีื่  
ทักษะชวีติและก�รเป็น็ค์นดีำ มีจำ�นวน  
24 โรงเรย้น ใน 18 จงัหวดั

โคัรงการสรา้ง 
ผู้ปีระกอบการรุน่ใหม่
เพ่�อสังคัม (Beta Young 
Entrepreneur)

สัร��งผู้้�ป็ระกอบก�รรุน่ใหม่ จ�กโค์รงก�ร  
Beta Young ไป็แล�วรวม 200 ราย  
ออกไป็ทำ�ธรุกิจของตนเองเกินกว�่ 75%

โคัรงการ Education 
Institute Support 
Activity (eisa)

นักศึึกษ�ไดำ�เข��รว่มฝ่ึกฝ่นสัร��งป็ระสับก�รณ์ 
ในก�รทำ�ง�น เพิื่�มทักษะและค์ว�มเชี�ยวช�ญ 
เพิื่�มม�กขึ�น จำ�นวนทั�งสิั�น 1,355 ราย จ�ก  
21 มหาวทิยาลั้ย

การพัฒนาด้านก้ฬา ป็ ี2565 มีจำ�นวนผู้้�เข��รว่มโค์รงก�ร 43,000 
ราย โดำยสั�ม�รถสัร��งนักกีฬ�อ�ชพีื่ไดำ�สัำ�เรจ็ 
ทั�งสิั�น 100 ราย

โคัรงการปีระช้ารฐั 
รกัสามัคัค้ั

โค์รงก�รป็ระช�รฐัรกัสั�มัค์คี์ สั�ม�รถชว่ย 
ขับเค์ล่�อนก�รดำำ�เนินง�นของชมุชนไป็แล�วรวม 
1,433 โคัรงการ จำ�นวนชมุชนที�ไดำ�รบัป็ระโยชน์ 
มีทั�งหมดำ 4,512 ช้มุช้น (107,000 คัรวัเรอ่น) 
สั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�เพิื่�มขึ�นทั�งสิั�นกว�่ 1,813 
ล้้านบาท

โคัรงการส่งเสรมิ 
คันรุน่ใหมเ่พ่�อสรา้ง 
ช้มุช้นด้มร้อยยิ�ม    

สั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�ให�แก่ชมุชนกว�่  
3,788 ราย และโดำยสัร��งร�ยไดำ�เข��สั้่ชมุชนไดำ�
รวมม�กกว�่ 28 ล้้านบาท

โคัรงการช้ว่ยเหล่้อ
ช้มุช้นในช้ว่งสถานการณ์ 
โคัวดิ-19 (ทำาการตล้าด
ออนไล้น์ จำาหน่ายสินค้ัา
ช้มุช้น)    

สั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�ให�แก่ชมุชนกว�่ 735 ราย 
และโดำยสัร��งร�ยไดำ�เข��สั้่ชมุชนไดำ� 
รวมม�กกว�่ 6 แสนบาท

บางกอก อารต์  
เบ้ยนนาเล่้ (BAB)

กิจกรรม DEK BAB เป็ดิำโอก�สัให�กลุ่มค์นอ�สั� 
ไดำ�เข��ม�ทำ�หน��ที�ค์ล��ยกับทต้ที�เช่�อมโยงระหว�่ง
ศิึลป็นิกับผู้้�ชม ซึ่ึ�งมีทั�งค์นไทยและต่�งป็ระเทศึ 
สัร��งก�รจ��งง�นทั�งสิั�น 4.5 ล้้านบาท 

การดูแูลและแบ่งปนัสรรสรา้งคณุค่าสู่สังคม 120
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UN SDGs โคัรงการ ตัวช้้�วดั

สรา้งเม่องแล้ะการตั�งถิ�นฐานท้�ปีล้อดภัย

11.4  เสัรมิค์ว�มพื่ย�ย�มที�จะป็กป็อ้ง 
และค์ุ�มค์รองมรดำกท�งวฒันธรรม 
และท�งธรรมช�ติของโลก

โคัรงการอนรุกัษ์ 
แล้ะสรา้งสรรค์ัวฒันธรรม 
ของคัวามเปีน็ช้าติ

ป็ ี2565 ไทยเบฟสันับสันนุโค์รงก�รเพ่ื่�ออนรุกัษ์
และสัร��งสัรรค์์วฒันธรรมของป็ระเทศึไทย  
รวมกว�่ 143 ล้้านบาท

บางกอก อารต์  
เบ้ยนนาเล่้ (BAB)

ดำ�วยตระหนักถึงค์ณุค่์�และค์ว�มสัำ�คั์ญของง�น
ศิึลป็ะรว่มสัมัย ง�นบ�งกอก อ�รต์ เบียนน�เล่ 
2020 ไดำ�นำ�เสันอผู้ลง�นม�กกว�่ 200 ช้ิ�น 
ของ 73 ศิึลป็นิรว่มสัมัยชั�นนำ�จ�ก 35 ปีระเทศ

สรา้งคัวามรว่มมอ่ระดับสากล้
ต่อการพัฒนาท้�ยั�งยน่

17.9  เพิื่�มพ้ื่นก�รสันับสันนุระหว�่งป็ระเทศึ
สัำ�หรบัก�รดำำ�เนินก�รดำ��นก�รเสัรมิสัร��ง
ขีดำค์ว�มสั�ม�รถที�มีป็ระสิัทธผิู้ลและมี 
ก�รตั�งเป็�้ในป็ระเทศึกำ�ลังพัื่ฒน� 
เพ่ื่�อสันับสันนุแผู้นระดัำบช�ติที�จะดำำ�เนินง�น
ในทกุเป็�้หม�ยก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่  
รวมถึงผู่้�นท�งค์ว�มรว่มมอ่แบบ 
เหน่อ-ใต� ใต�-ใต� และไตรภ�คี์

17.17  สันับสันนุและส่ังเสัรมิหุ�นส่ัวนค์ว�มรว่มมอ่
ระหว�่งภ�ค์รฐั ภ�ค์รฐั-ภ�ค์เอกชน  
และป็ระช�สัังค์ม สัร��งบนป็ระสับก�รณ์
และกลยทุธด์ำ��นทรพัื่ย�กรของหุ�นส่ัวน

Sustainability  
Expo 2022 

สันับสันนุก�รส่ังเสัรมิค์ว�มรว่มม่อระหว�่ง 
ภ�ค์รฐั เอกชน ป็ระช�สัังค์ม วชิ�ก�ร และ 
ป็ระช�ชน กว�่ 300,000 ราย และหน่วยง�น 
จ�กต่�งป็ระเทศึกว�่ 20 ปีระเทศ เพ่ื่�อขับเค์ล่�อน
โค์รงก�รต่อเน่�องและสัร��งก�รมีส่ัวนรว่ม 
ดำ��นก�รพัื่ฒน�เพ่ื่�อค์ว�มยั�งยน่ในหล�กหล�ยมิติ 
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การพัฒนาดู้านการศึกษา

ตลอดำระยะเวล�ที�ผู่้�นม� ไทยเบฟมุ่งให�ค์ว�มสัำ�คั์ญเร่�องก�รศึึกษ�  
จงึไดำ�ดำำ�เนินโค์รงก�รและกิจกรรมเพ่ื่�อพัื่ฒน�องค์์ค์ว�มร้�และศัึกยภ�พื่ 
ที�ค์รอบค์ลมุทกุชว่งชั�นในหล�กหล�ยรป้็แบบ ส่ังเสัรมิพัื่ฒน�เย�วชน
ให�มีค์ว�มร้�ในหล�กหล�ยดำ��น เชน่ ก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ ป็ลก้ฝ่งัเย�วชน
เร่�องวนัิยท�งก�รเงิน ก�รอนรุกัษ์วฒันธรรม ป็ระเพื่ณี สิั�งแวดำล�อมและ
ทรพัื่ย�กรธรรมช�ติ บ่มเพื่�ะก�รทำ�ธรุกิจ ทักษะก�รเป็น็ผู้้�ป็ระกอบก�ร  
ซึ่ึ�งนำ�ไป็สั้่ก�รสัร��งร�ยไดำ� ดำ�วยก�รเรยีนร้�ทั�งในและนอกห�องเรยีน 
เพ่ื่�อผู้ลักดัำนให�เกิดำก�รป็ฏิบัติจรงิ สัร��งป็ระสับก�รณ์ ทักษะชวีติ  
เกิดำค์ว�มคิ์ดำสัร��งสัรรค์์ นับเป็น็ร�กฐ�นสัำ�คั์ญที�สั�ม�รถนำ�ไป็ป็ระยกุต์ใช� 
ในก�รดำำ�เนินชวีติ รวมถึงสั�ม�รถป็รบัตัวและก��วทันสัถ�นก�รณ์โลก 
ในศึตรวรรษที� 21 ที�เป็ลี�ยนแป็ลงตลอดำเวล�



โคัรงการทนุบตุรพนักงาน

ไทยเบฟมอบทนุก�รศึึกษ�แก่บตุรของพื่นักง�นที�มีค์ณุสัมบัติต�มข�อกำ�หนดำ ตั�งแต่ป็ ี 2553 จนถึงป็จัจบุันนับเป็น็ป็ทีี� 13  รวมมอบทนุ 
ไป็แล�วทั�งสิั�น 13,808 ทนุ เป็น็เงนิ 85,902,000 บ�ท ป็ล่ี�สัดุำมบีตุรพื่นักง�นไดำ�รบัทนุจำ�นวน 1,218 ทนุ แบง่เป็น็ระดัำบป็ระถมศึึกษ� 663 ทนุ  
ระดัำบชั�นมัธยมต�น 211 ทุน ระดัำบชั�นมัธยมป็ล�ยและป็วช. 200 ทุน ระดัำบป็วสั. 39 ทุน ระดัำบป็รญิญ�ตร ี89 ทุน และทุนช��งเผู่้อก 
สัำ�หรบันักเรยีนดีำเด่ำน 16 ทนุ เป็น็เงนิทั�งสิั�น 7,983,000 บ�ท ป็จัจบุันมีบุตรของพื่นักง�นที�เค์ยไดำ�รบัทนุก�รศึึกษ�เข��ทำ�ง�นที�ไทยเบฟ
จำ�นวน 44 ร�ย

โคัรงการสานอนาคัตการศึกษา (Connext ED)

ไทยเบฟสันับสันนุโค์รงก�รสั�นอน�ค์ตก�รศึึกษ� (Connext ED) 
อย�่งต่อเน่�องเป็น็ป็ทีี� 4  โดำยส่ังเสัรมิและสันับสันนุโรงเรยีน 
ในระดัำบชั�นป็ระถมศึึกษ�และมัธยมศึึกษ�ม�กกว�่ 200 โรงเรยีน  
ขับเค์ล่�อนโค์รงก�รรว่มกับมห�วทิย�ลัยพัื่นธมิตร 27 แห่ง 
ทั�วป็ระเทศึ เพ่ื่�อเพิื่�มองค์์ค์ว�มร้� สัร��งโอก�สัให�นักเรยีนมีทักษะ 
ก�รทำ�ธรุกิจ สัร��งร�ยไดำ� ดำแ้ลตนเองไดำ� และสั�ม�รถเอ�ตัวรอดำ
ในอน�ค์ต เน�นก�รลงม่อป็ฏิบัติจรงิผู่้�นกิจกรรมก�รทำ�บัญช ี
โค์รงก�รทำ�ธรุกิจและสันับสันนุให�ส่ังแผู้นง�นธรุกิจเข��ป็ระกวดำ 
OTOP Junior โดำยรว่มม่อกับสัำ�นักส่ังเสัรมิภม้ิป็ญัญ�ท�องถิ�น 
กรมก�รพัื่ฒน�ชมุชน กระทรวงมห�ดำไทย  เพ่ื่�อก�รเรยีนร้�เสั�นท�ง  
ก�รก��วสั้่ก�รเป็น็ผู้้�ป็ระกอบก�ร นักเรยีนกว�่ 10,000 ร�ย  
ไดำ�รบัป็ระโยชน์จ�กโค์รงก�รนี� และสั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�รวมทั�งสิั�น
กว�่ 2 ล��นบ�ท

โคัรงการโรงเรย้นรว่มพัฒนา (Partnership School)

โรงเรยีนรว่มพัื่ฒน�รเิริ�มขึ�นจ�กแนวคิ์ดำในก�รสัร��งนวตักรรม 
ก�รบรหิ�รจดัำก�รสัถ�นศึึกษ� ที�เป็ดิำโอก�สัให�ภ�ค์เอกชนรว่ม
ทำ�ง�นกับผู้้�บรหิ�รสัถ�นศึึกษ�รว่มกันว�งแผู้นพัื่ฒน�โรงเรยีน 
โดำยไทยเบฟมุ่งเน�นก�รพัื่ฒน�ทักษะ 3 ดำ��น ค่์อ ทักษะอ�ชพีื่ 
ทักษะชวีติ และก�รเป็น็ค์นดีำ โดำยม ีSchool Sponsor ซึ่ึ�งเป็น็ผู้้�บรหิ�ร
ระดัำบสัง้รว่มพัื่ฒน�โรงเรยีนทั�งสิั�น 24 โรงเรยีน ใน 18 จงัหวดัำ 
รวมเด็ำกนักเรยีนที�ไดำ�รบัป็ระโยชน์จ�กโค์รงก�รนี�ทั�งสิั�น 15,000 ร�ย

โคัรงการเด่น ปี ี2565

คัณุคัรสูมนึก มานะพิมพ์ 
โรงเรยีนบ��นหนองไหล (พุื่ธเพิื่�มวฒันร�ษฎร)์ จงัหวดัำอบุลร�ชธ�นี 

"ค์รไ้ดำ�รว่มโค์รงก�รทำ�ม�ค์��ข�ยกับไทยเบฟตั�งแต่ป็ ี2560 ดำ�วยค์ว�มตั�งใจที�จะนำ�ทักษะค์ว�มร้�ที�ไดำ�จ�ก
โค์รงก�รไป็สัร��งสัรรค์์ผู้ลิตภัณฑ์์เพ่ื่�อให�นักเรยีนมีร�ยไดำ� จงึจดุำป็ระก�ยให�นักเรยีนในโค์รงก�รห�ค์ำ�ตอบ 
ว�่ในชมุชนมีอะไรที�โดำดำเด่ำน น่�สันใจ และสั�ม�รถต่อยอดำพัื่ฒน�เป็น็สิันค์��ป็ระจำ�โรงเรยีนไดำ�บ��ง  
ซึ่ึ�งเป็น็ที�ม�ของผู้ลิตภัณฑ์์ช�เย่�อฟกัข��ว ที�สัร��งร�ยไดำ�ให�โรงเรยีนและนักเรยีน และยงัเป็น็ผู้ลิตภัณฑ์์ 
ที�ชว่ยห�ร�ยไดำ�เสัรมิระหว�่งเรยีนไดำ�อกีดำ�วย"

แบ่งปีนัคัณุค่ัา
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โคัรงการกิจกรรมเบเกอร้�  
ของโรงเรย้นแม่วะหล้วง จงัหวดัตาก 

เป็น็หนึ�งในโค์รงก�รที�ดำำ�เนินก�รต่อเน่�องและเกิดำค์ว�มยั�งยน่  
แม�ว�่ในชว่งสัถ�นก�รณ์ก�รระบ�ดำของโค์วดิำ-19 ก�รเรยีนก�รสัอน 
ต�องทำ�ในรป้็แบบออนไลน์  ทำ�ให�ไมส่ั�ม�รถเรยีนไดำ�อย�่งเต็มที� 
แนวท�งก�รแก�ป็ญัห�ค่์อ ให�นักเรยีนที�พัื่กในหอพัื่กของโรงเรยีน
ม�เรยีน กลุ่มเป็�้หม�ยเป็น็นักเรยีนชั�นมัธยมศึึกษ�ป็ทีี� 3 จำ�นวน 
10 ร�ย โค์รงก�รกิจกรรมเบเกอรี�เป็น็โค์รงก�รที�สัร��งร�ยไดำ� 
อย�่งต่อเน่�องและเป็น็เงินทนุหมนุเวยีนให�โรงเรยีนแห่งนี� 
โดำยสั�ม�รถสัร��งร�ยไดำ�จ�กก�รข�ยเบเกอรี�ในป็ล่ี�สัดุำ เป็น็เงิน 
ทั�งสิั�น 19,706 บ�ท

โคัรงการ Education Institute Support Activity (eisa)

โค์รงก�ร Education Institute Support Activity (eisa) ค่์อ
แพื่ลตฟอรม์ก�รสันับสันุนดำ��นก�รศึึกษ�ระดัำบอุดำมศึึกษ�ของ 
ไทยเบฟมีวัตถุป็ระสังค์์ของก�รดำำ�เนินง�น ค่์อ
1. สันับสันุนกีฬ�ระดัำบอุดำมศึึกษ� 
2. ส่ังเสัรมิหลักสั้ตรก�รเรยีนก�รสัอนให�เกิดำก�รฝ่ึกฝ่น 

และป็ฏิบัติไดำ�จรงิ 
3. ก�รสันับสันุนกิจกรรมของนิสิัต นักศึึกษ� เช่น  

ง�นออกค่์�ยอ�สั�พัื่ฒน�ชนบท ง�นแสัดำงผู้ลง�น 
ท�งวชิ�ก�ร

ป็จัจบุันโค์รงก�ร eisa มีมห�วทิย�ลัยในเค์รอ่ข่�ยกว�่ 50 สัถ�บัน 
กระจ�ยอย้่ทุกภ้มิภ�ค์ทั�วป็ระเทศึ 

ค์ว�มเป็ลี�ยนแป็ลงรป้็แบบก�รศึึกษ�ในป็จัจบุันทำ�ให�เกิดำโอก�สั 
ในก�รเข��ถึงค์ณะก�รเรยีนก�รสัอนต่�ง ๆ เพิื่�มม�กขึ�น  
ดำ�วยจำ�นวนค์ว�มรว่มม่อที�เพิื่�มม�กขึ�นนี� ทั�งยงัชว่ยผู้ลักดัำน 
ให�เกิดำกิจกรรมซึ่ึ�งสันับสันนุโค์รงก�รพัื่ฒน�เศึรษฐกิจฐ�นร�ก
ต่�ง ๆ ให�สัำ�เรจ็ลลุ่วงเป็น็รป้็ธรรมหล�ยโค์รงก�ร เชน่ โค์รงก�ร 
Creative Young Designers Season 2 ภ�ยใต�โค์รงก�ร

ผู้��ข�วม��ท�องถิ�นหัตถศิึลป็ไ์ทย ที�เป็น็โค์รงก�รพัื่ฒน�ระบบ
เศึรษฐกิจฐ�นร�กในชมุชนผู้��ข�วม��ของบรษัิทป็ระช�รฐั 
รกัสั�มคั์คี์ วสิั�หกิจเพ่ื่�อสัังค์ม ป็ระเทศึไทย จำ�กัดำ 

โค์รงก�รป็ระจวบฯ เหม�ะซึ่ึ�งเป็น็โค์รงก�รพัื่ฒน�ค์ว�มยั�งยน่ 
ให�แก่วสิั�หกิจชมุชนต่�ง ๆ ในจงัหวดัำป็ระจวบคี์รขีนัธ ์และโค์รงก�ร
พัื่ฒน�ผู้ลิตภัณฑ์์ผู้��หม�อห�อม จงัหวดัำแพื่ร ่ที�ดำำ�เนินก�รโดำย
โค์รงก�ร eisa ทั�ง 3 โค์รงก�รนอกจ�กจะชว่ยเสัรมิสัร��งทักษะ 
ก�รป็ระกอบอ�ชพีื่ ดำ�วยก�รถ่�ยทอดำองค์์ค์ว�มร้�จ�กมห�วทิย�ลัย
ให�แก่ชมุชนต่�ง ๆ แล�ว ยงัสั�ม�รถสัร��งพ่ื่�นที�ก�รเรยีนร้�ขน�ดำใหญ่
ให�แก่นิสิัต นักศึึกษ� จ�ก 21 สัถ�บัน จำ�นวน 1,355 ร�ย อกีดำ�วย

โค์รงก�ร Education Institute Support Activity (eisa)  
กำ�หนดำแนวท�งที�ชดัำเจนในก�รดำำ�เนินก�รทั�งก�รสัร��งพ่ื่�นที� 
ก�รเรยีนร้�ให�เกิดำก�รป็ฏิบัติจรงิแก่นิสิัต นักศึึกษ�อย�่งต่อเน่�อง 
และก�รส่ังเสัรมิก�รแข่งขันกีฬ�ในระดัำบอดุำมศึึกษ� โดำยมุ่งหวงั 
ให�เกิดำก�รสัร��งบัณฑิ์ตที�มคี์ณุภ�พื่เป็น็ที�ต�องก�รขององค์์กร 
และสัังค์มต่อไป็

คัณุณัฐช้ลิ้นท์ เคันถาวร (ซนัน้�)  
รองป็ระธ�นชมรม SIFE Chula จ�กค์ณะพื่�ณิชยศึ�สัตรแ์ละก�รบัญช ีจฬุ�ลงกรณ์มห�วทิย�ลัย

"เป็น็ค์ว�มร้�เเละป็ระสับก�รณ์ที�มีค่์� ไม่สั�ม�รถห�ไดำ�จ�กที�ไหนอกี  สิั�งที�ไดำ�เรยีนร้�เหล่�นี�ค่์อสัมบัติลำ�ค่์� 
ที�ติดำตัวนิสิัตสั�ม�รถนำ�ไป็ใช�ในอน�ค์ต ต�องขอขอบค์ณุโค์รงก�ร eisa ที�เป็น็เเรงสันับสันนุสัำ�คั์ญ  
เป็ดิำโอก�สัให�นิสิัตไดำ�เรยีนร้�  อกีทั�งยงัชว่ยส่ังเสัรมิร�กฐ�นธรุกิจชมุชนในป็ระเทศึไทย กิจก�รของชมุชน 
รวมถึงชวีติค์ว�มเป็น็อย้ข่องผู้้�ค์น เเละชว่ยสัร��งสัรรค์์สิั�งดีำ ๆ สั้่สัังค์มไทยอย�่งยั�งยน่"

แบ่งปีนัคัณุค่ัา
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โคัรงการการปีระกวดสุนทรพจน์  
Asean Youth Speech Contest 

ก�รป็ระกวดำสันุทรพื่จน์จดัำขึ�น เพ่ื่�อเฉลิมฉลอง “วนัอ�เซึ่ยีน”  
โดำยเชญิชวนให�นักเรยีน นักศึึกษ�ระดัำบอดุำมศึึกษ�อ�ยรุะหว�่ง 
18-25 ป็ ีส่ังผู้ลง�นเข��ป็ระกวดำในหัวข�อ "Pride of ASEAN:  
The Pride of Your Origin" ก�รป็ระกวดำสันุทรพื่จน์เย�วชน
อ�เซึ่ยีนนี�เป็น็เวทีสัำ�หรบัเย�วชนในก�รแสัดำงค์ว�มคิ์ดำเห็น 
ในเร่�องต่�ง ๆ โดำยป็นีี�จดัำก�รป็ระกวดำในหัวข�อ "ค์ว�มภ�ค์ภม้ิใจ  
ในมมุมองของพื่ลเม่องอ�เซึ่ยีน" โดำยมีค์ณะกรรมก�รผู้้�ตัดำสิัน 
ป็ระกอบดำ�วย ค์ณุพื่รหมเมศึ พื่หลพื่ลพื่ยหุเสัน� รองอธบิดีำ 
กรมอ�เซึ่ยีน กระทรวงก�รต่�งป็ระเทศึ ผู้ศึ.อคั์รพื่งษ์ ค์ำ�ค์ณ้ 
ค์ณบดีำวทิย�ลัยน�น�ช�ติป็รดีีำ พื่นมยงค์์ มห�วทิย�ลัย
ธรรมศึ�สัตร ์และค์ณุต�องใจ ธนะช�นันท์ กรรมก�รผู้้�จดัำก�ร  
C asean มีผู้้�สัมัค์รม�กกว�่ 100 ร�ยจ�ก 10 ป็ระเทศึ

โคัรงการสรา้งผู้ปีระกอบการรุน่ใหม่เพ่�อสังคัม  
(Beta Young Entrepreneur)

โค์รงก�รสัร��งผู้้�ป็ระกอบก�รรุน่ใหม่เพ่ื่�อสัังค์ม (Beta Young 
Entrepreneur) เป็็นโค์รงก�รที�ป็ระสั�นค์ว�มรว่มม่อระหว�่ง 
สัภ�หอก�รค์��ไทย มห�วทิย�ลัยหอก�รค์��ไทย และม้ลนิธ ิ
สิัรวิฒันภักดีำ เพ่ื่�อบ่มเพื่�ะเย�วชนสั้่ก�รเป็็นผู้้�ป็ระกอบก�ร 
ที� มีค์ว�มร้�ค์ว�มสั�ม�รถ มีค์ุณธรรม จริยธรรม และ 
มีค์ว�มรับผิู้ดำชอบต่อสัังค์ม โดำยมีกิจกรรมที�ช่วยพัื่ฒน�
ศัึกยภ�พื่ท�งธรุกิจ ดำ�วยก�รทดำลองทำ�ธรุกิจจรงิตลอดำหลักสั้ตร 
รวมถึงกิจกรรมที�ช่วยป็ล้กฝ่ังให�เป็็นค์นดีำของสัังค์ม

ป็จัจบุัน มีนักศึึกษ�ในโค์รงก�รฯ รวม 11 รุน่  จบก�รศึึกษ�ไป็แล�ว 
8 รุน่ รวมนักศึึกษ�ที�เข��รว่มโค์รงก�รม�กกว�่ 200 ร�ย ร�อยละ 75 
ของนักศึึกษ�ในโค์รงก�รฯ จบไป็ป็ระกอบธรุกิจของตัวเอง 

คัณุรวชิ้ญ์ วงศ์วรกลุ้ 
เจ��ของธรุกิจโรงแรมแพื่รน่ค์ร�และป็ระธ�น YEC จงัหวดัำแพื่ร ่Beta Young Entrepreneur รุน่ที� 1

"โค์รงก�ร Beta Young Entrepreneur ให�โอก�สัไดำ�ลงม่อทำ�จรงิ ไดำ�ป็ระสับก�รณ์จ�กก�รทำ�ธรุกิจจรงิ 
ไดำ�กำ�ไรจรงิ ข�ดำทนุจรงิ ซึ่ึ�งผู้มมองว�่ ไม่มีหลักสัต้รไหนที�กล��ให�นักศึึกษ�ไดำ�ทดำลองทำ�จรงิแบบนี�  
ผู้มกลับม�พัื่ฒน�โรงแรมแพื่รน่ค์ร� และมองห�โอก�สัที�จะขย�ยธรุกิจที�สั�ม�รถต่อยอดำจ�กโรงแรม  
เพื่ร�ะโค์รงก�รไดำ�บ่มเพื่�ะม�ตลอดำระยะเวล�ที�อย้ใ่นหลักสัต้ร"

หรอ่สั�นต่อธรุกิจของค์รอบค์รวั โดำยนำ�ค์ว�มร้�และป็ระสับก�รณ์ 
ที�ไดำ�เรยีนร้�ขณะอย้ใ่นโค์รงก�รฯ ม�ชว่ยพัื่ฒน�ชมุชนหรอ่ 
บ��นเกิดำของตัวเองให�น่�อย้ ่และส่ังเสัรมิให�ค์นในชมุชนมีอ�ชพีื่ 
และวถีิชวีติที�ดีำขึ�น เชน่ ค์ณุทรพัื่ยท์ว ีโกลิล�รตัน์  Beta Young 
Entrepreneur รุน่ที� 6 นำ�ค์ว�มร้�ดำ��นออนไลน์ไป็สัอนเกษตรกร  
ในจงัหวดัำร�อยเอด็ำ ให�ร้ �จกัก�รบรหิ�รจดัำก�ร ก�รซึ่่�อข�ยข��ว  
อย�่งมีระบบและก��วทันในโลกยคุ์ป็จัจบุันม�กยิ�งขึ�น และ 
ค์ณุผู้ดำงุเดำช สั�รรตัน์ Beta Young Entrepreneur รุน่ที� 6  
ไดำ�สั�นต่อบรษัิทรบัเหม�ก่อสัร��งของค์รอบค์รวั โดำยจ��งง�น
ค์นในชมุชนม�เป็น็ลก้จ��ง ทำ�ให�ช�วบ��นมีร�ยไดำ� ไม่ต�องไป็ห�ง�น
ในกรงุเทพื่ฯ หรอ่นอกพ่ื่�นที� ยิ�งไป็กว�่นั�นยงัไดำ�อย้กั่บค์รอบค์รวั
อกีดำ�วย

แบ่งปีนัคัณุค่ัา
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โคัรงการพัฒนาพ่�นท้�คัุ้งบางกะเจา้ 

โค์รงก�รพัื่ฒน�พ่ื่�นที�ค์ุ�งบ�งกะเจ�� (OUR Khung BangKachao)
เป็น็โค์รงก�รที�นำ�โดำยมล้นิธชิยัพัื่ฒน� และองค์์กรชั�นนำ�อกี  
34 องค์์กร เพ่ื่�อก�รอนรุกัษ์และพัื่ฒน�พ่ื่�นที�สีัเขยีวค์ุ�งบ�งกะเจ�� 
โดำยมีเป็้�หม�ยพัื่ฒน�พ่ื่�นที�สีัเขียวและชุมชนค์ุ�งบ�งกะเจ�� 
ให�เติบโตแข็งแรงเป็็นมิตรกับสิั�งแวดำล�อมอย่�งยั�งย่น (Green 
Growth) ใน 3 ดำ��นค่์อ สิั�งแวดำล�อม เศึรษฐกิจ และสัังค์ม
วฒันธรรม โดำยไทยเบฟเข��รว่มในโค์รงก�รพัื่ฒน�พ่ื่�นที�สีัเขียว
และเป็็นป็ระธ�นค์ณะทำ�ง�นดำ��นก�รพัื่ฒน�เย�วชน ก�รศึึกษ� 
และวฒันธรรม มีเป็้�หม�ยในก�รอนุรกัษ์วถีิชุมชน ดำ�วยก�ร
ถ่�ยทอดำไป็ยังค์นรุน่ใหม่และยกระดัำบก�รศึึกษ� รวมทั�งก�ร
เสัรมิทักษะที�จำ�เป็็นต่อชีวติป็ระจำ�วนั โดำยมุ่งพัื่ฒน�เย�วชน  
ก�รศึึกษ� และวฒันธรรมในโรงเรยีนในเขตพ่ื่�นที�ค์ุ�งบ�งกะเจ��
จำ�นวน 11 โรงเรยีน ซึ่ึ�งมีเป็้�หม�ยก�รพัื่ฒน� 4 ทักษะ ไดำ�แก่ 
ทักษะชีวติ ทักษะอ�ชีพื่ ทักษะก�รเป็็นค์นดีำ และทักษะก�รเรยีนร้�
นอกห�องเรยีนรวมทั�งสิั�น 11 โค์รงก�รตลอดำป็กี�รศึึกษ� ซึ่ึ�งพื่บว�่ค์ร้
และนักเรยีนที�เข��รว่มโค์รงก�รสั�ม�รถนำ�องค์์ค์ว�มร้�และทักษะ
ในก�รฝ่ึกป็ฏิบัติม�ใช�ในชีวติป็ระจำ�วนัไดำ�เป็็นอย่�งดีำ 

ในป็ี 2565 มีก�รจดัำกิจกรรมเสัรมิทักษะชีวติ และเสัรมิ 
ค์ว�มร้�เพ่ื่�อทักษะอ�ชีพื่หล�กหล�ยหลักสั้ตร เช่น หลักสั้ตร 
ก�รทำ�อ�ห�ร ก�รทำ�ขนมไทย ก�รป็ล้กผัู้กสัวนค์รวั ก�รทำ� 
ผู้��มัดำย�อม เป็็นต�น รวมทั�งสิั�น 30 ชั�วโมง โดำยสัอนให�แก่ 
เด็ำกนักเรยีนและค์ุณค์ร้จ�ก โรงเรยีน 7 แห่งในเขตค์ุ�ง 
บ�งกะเจ�� จำ�นวนทั�งสิั�น 1,220 ร�ย 

โคัรงการคัรเูจา้ฟา้กรมหล้วงนราธวิาสราช้นคัรนิทร์

มีวตัถปุ็ระสังค์์เพ่ื่�อเชดิำชเ้กียรติและเป็น็ขวญักำ�ลังใจแก่ค์รผู้้้�เสีัยสัละ
ซึ่ึ�งป็ฏิบัติหน��ที�ในพ่ื่�นที�ทรุกันดำ�ร เสีั�ยงภัยอนัตร�ย ทั�งยงัสันับสันนุ
โค์รงก�รที�เกิดำป็ระโยชน์ในก�รศึึกษ�เรยีนร้� ท�งดำ��นทักษะชวีติ ทักษะ
อ�ชพีื่ทั�งของนักเรยีนรวมทั�งชมุชนรอบโรงเรยีน เพ่ื่�อเป็น็ตัวอย�่งที�ดีำ
ต่อสัังค์มต่อไป็ 

ดำ�วยพื่ระร�ชป็ณิธ�นของสัมเด็ำจพื่ระศึรนีค์รนิทร�บรมร�ชชนนี  
ทรงมีพื่ระร�ชป็ระสังค์์จะให�กำ�ลังใจค์รจ้�ก 3 หน่วยง�น ค่์อ ตชดำ. สัพื่ฐ.  
และกศึน. ที�อย้ใ่นถิ�นทรุกันดำ�รและพ่ื่�นที�เสีั�ยงภัย โดำยมล้นิธโิค์รงก�ร
พื่ระเมตต�สัมเด็ำจย�่ฯ ภ�ยใต�ก�รทำ�ง�นของค์ณะกรรมก�รค์รเ้จ��ฟ�้ฯ 
ไดำ�คั์ดำเล่อกบคุ์ล�กรค์รที้�มคี์ณุสัมบติัจ�กทั�ง 3 หน่วยง�น หน่วยง�นละ  
3 ท่�น รวมเป็น็ 9 ท่�น เพ่ื่�อพัื่ฒน�ต่อยอดำโค์รงก�ร ไทยเบฟเริ�มสันับสันนุ
โค์รงก�รนี�ม�ตั�งแต่ป็ ี2556 (ค์รเ้จ��ฟ�้ฯ รุน่ที� 5 จนถึงค์รเ้จ��ฟ�้ฯ  
รุน่ที� 14 รวมทั�งสิั�น 90 ร�ย) สัำ�หรบัค์รเ้จ��ฟ�้ฯ รุน่ที� 14 มผีู้้�ไดำ�รบัร�งวลั  
9 ท่�น จ�ก 9 จงัหวดัำ ค่์อ เชยีงใหม ่แมฮ่อ่งสัอน พื่ะเย� ต�ก ก�ญจนบรุ ี 
ป็ระจวบคี์รขัีนธ์ สังขล� ยะล� นร�ธิว�สั ทั�งนี�  เพ่ื่�อสัร��งบุค์ล�กรค์ร ้
ผู้้�เป็็นแบบอย่�งที�ดีำดำ��นจรยิธรรม ดำ��นค์ุณธรรมให�แก่สัังค์ม  
เพ่ื่�อสัร��งเย�วชนและชุมชน ที�มีค์ุณภ�พื่ในก�รพัื่ฒน�ป็ระเทศึช�ติ 
และเพ่ื่�อก�รอนุรกัษ์และดำำ�รงชีวติต�มแนววถีิชุมชนที�ยังค์งรกัษ�
วฒันธรรมท�องถิ�นไว� รวมไป็ถึงสัร��งก�รเรยีนร้�ดำ��นทักษะอ�ชีพื่ 
เช่น ง�นดำ��นเกษตรกรรม ง�นดำ��นป็ศึุสััตว์ ง�นดำ��นค์หกรรม 
ง�นดำ��นวชิ�ก�ร เพ่ื่�อก�รเลี�ยงตนเองไดำ�อย�่งยั�งยน่

โคัรงการส่งคัวามรู้ สรา้งคัวามสุข

ไทยเบฟ รว่มกับ บรษัิท อมรนิทรพ์ื่ริ�นติ�งแอนด์ำพัื่บลิชชิ�ง จำ�กัดำ 
(มห�ชน) ดำำ�เนินโค์รงก�รส่ังค์ว�มร้�สัร��งค์ว�มสัขุ ต่อเน่�องเป็น็ 
ป็ทีี� 4 โดำยไดำ�รบัก�รสันับสันนุจ�กสัำ�นักง�นค์ณะกรรมก�รก�ร
ศึึกษ�ขั�นพ่ื่�นฐ�นกระทรวงศึึกษ�ธิก�ร พื่ร�อมเค์รอ่ข่�ยพัื่นธมิตร
ทั�งภ�ค์รฐัและเอกชน ผู้นึกกำ�ลังเพ่ื่�อรว่มกันสัร��งร�กฐ�นแห่ง
ก�รอ�่นที�ดีำสั้่ก�รพัื่ฒน�ก�รศึึกษ�ของเด็ำกไทย ตั�งแต่ป็ ี2561 
จนถึงป็ ี2564 ดำำ�เนินก�รค์รอบค์ลุมทุกจงัหวดัำทั�วป็ระเทศึไทย 
ป็ัจจุบันมีโรงเรยีนเข��รว่ม 210 แห่ง หนังส่ัอเข��ถึงนักเรยีน 
169,833 ร�ย มีสัม�ชิกในชมรมรกัก�รอ�่น 24,124 ร�ย 

สัำ�หรบัโรงเรยีนทั�ง 210 แห่งที�เข��รว่มโค์รงก�รมีก�รจดัำตั�ง
ชมรมรกัก�รอ�่น เพ่ื่�อส่ังเสัรมิให�อ�่นหนังส่ัออย่�งน�อยวนัละ  
15 น�ที ในป็ีที� 1 นักเรยีนรว่มโค์รงก�รฯ มีผู้ลก�รเรยีนดีำขึ�น 
ร�อยละ 64 ป็ีที� 2 เพิื่�มขึ�นเป็็นร�อยละ 72 และในป็ีที� 3 เพิื่�มขึ�น 
เป็็นร�อยละ 75 นับเป็็นก�รเติบโตดำ��นผู้ลสััมฤทธิ์ท�งก�รเรยีน 
อย่�งต่อเน่�อง

การพัฒนาดู้านการศึกษา126
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มีนักศึึกษ�เข��รว่มโค์รงก�ร 
มากกวา่ 200 ราย กวา่ 75%
ของผู้้�รว่มโค์รงก�ร Beta Young Entrepreneur  
จบไป็ป็ระกอบธรุกิจของตัวเอง

eisa มีมห�วทิย�ลัยในเค์รอ่ข่�ยกว�่ 

50 สถาบันทั�วปีระเทศ 
สั�ม�รถสัร��งพ่ื่�นที�ก�รเรยีนร้�แก่
นักศึึกษ� 1,355 ราย

โค์รงก�ร OUR Khung BangKachao  
จดัำก�รเรยีนก�รสัอนเสัรมิทักษะชวีติและอ�ชพีื่  
ทั�งสิั�น 30 ชั�วโมง โดำยสัอนให�แก่เด็ำกนักเรยีนและค์ณุค์ร้

จ�ก 7 โรงเรย้น ในเขตค์ุ�งบ�งกะเจ��  

รวม 1,220 ราย 

ก้าวสู่ปี ี2568 แล้ะปีต่ีอไปี

ไทยเบฟยงัค์งเดิำนหน��พัื่ฒน�ศัึกยภ�พื่และทักษะของเย�วชนไทยในทกุระดัำบ รว่มกับองค์์กรพัื่นธมิตรและองค์์กรดำ��นก�รศึึกษ�  
เพื่ร�ะเช่�อมั�นว�่ก�รพัื่ฒน�เย�วชนให�ไดำ�เรยีนร้� เสัรมิสัร��งทักษะต่�ง ๆ จะชว่ยว�งร�กฐ�นอนัแข็งแกรง่ เป็รยีบเสัมอ่นภม้ิค์ุ�มกันให�เด็ำก ๆ  
เติบโตขึ�นม�มีค์ว�มสัขุ มีค์ว�มเป็น็อย้แ่ละค์ณุภ�พื่ชวีติที�ดีำ เป็น็พื่ลเม่องที�ดีำมีค์ณุค่์� สัร��งป็ระโยชน์ให�ชมุชนและสัังค์ม ตลอดำจน 
เป็น็กำ�ลังสัำ�คั์ญในก�รพัื่ฒน�ป็ระเทศึให�ก��วหน��สั้่อน�ค์ตที�ยั�งยน่ 

นักเรยีนกว�่ 10,000 ราย 
ไดำ�รบัป็ระโยชน์จ�กโค์รงก�รสั�นอน�ค์ต 
ก�รศึึกษ� (Connext ED) สั�ม�รถ 
สัร��งร�ยไดำ�รวมทั�งสิั�นกว�่ 2 ล้้านบาท

ป็ ี2565 มอบทนุบตุรพื่นักง�นทั�งสิั�น  

1,218 ทนุ  44 ราย 
ที�ไดำ�รบัทนุทำ�ง�นที�ไทยเบฟ

โรงเรยีน 24 โรงเรย้น  
ไดำ�รบัก�รพัื่ฒน�ในดำ��นต่�ง ๆ  
ให�มีค์ณุภ�พื่ม�กขึ�น

จำานวนผู้ได้รบัปีระโยช้น์แบ่งตามปีระเภททักษะ ปี ี2565

ค์ณุค์ร ้866 ราย
เพิื่�มศัึกยภ�พื่ ค์ว�มร้�  
ค์ว�มสั�ม�รถ

นักเรยีน 12,160 ราย 
พัื่ฒน�ทักษะชวีติ ก�รเรยีนร้�

โค์รงก�รส่ังค์ว�มร้� สัร��งค์ว�มสัขุ มโีรงเรยีนเข��รว่ม  

210 แห่ง หนังส่ัอเข��ถึงนักเรย้น  169,833 
ราย มสีัม�ชกิในชมรมรกัก�รอ�่น 24,124 ราย

โค์รงก�รก�รป็ระกวดำสันุทรพื่จน์ Asean Youth 
Speech Contest  ไดำ�รบัค์ว�มสันใจจ�ก  
ผู้้�สัมัค์รกว�่ 100 ร�ยจ�ก 10 ป็ระเทศึ

คัวามมุ่งมั�นแล้ะคัวามสำาเรจ็
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การพัฒนาดู้านสาธารณสขุ

ไทยเบฟยงัค์งมุ่งมั�นดำ�วยป็ณิธ�นอนัแน่วแน่ที�จะสัร��งสัรรค์์และแบ่งป็นั
ค์ณุค่์�จ�กก�รเติบโตเพ่ื่�อสัังค์มไทยในมิติต่�ง ๆ โดำยที�ผู่้�นม�ก�รพัื่ฒน�
สั�ธ�รณสัขุเป็น็อกีหนึ�งเร่�องที�ไทยเบฟรว่มสันับสันนุและพัื่ฒน�เพ่ื่�อสัังค์ม
และชมุชนม�อย�่งต่อเน่�อง ทั�งก�รสันับสันนุกิจกรรมขององค์์กร มล้นิธ ิ
หรอ่หน่วยง�นดำ��นสั�ธ�รณสัขุต่�ง ๆ เพ่ื่�อรว่มผู้ลักดัำนและขับเค์ล่�อน 
ก�รดำำ�เนินง�นให�บรรลวุตัถปุ็ระสังค์์และเป็�้หม�ยของแต่ละองค์์กร  
ที�มุ่งหวงัให�ป็ระช�ชนมีสัขุภ�พื่ที�ดีำ มีค์ว�มร้�ในก�รป็อ้งกันโรค์ และก�รดำแ้ล
สัขุภ�พื่ของตนเอง 



ช้า้งคัลิ้นิกเวช้กรรม 

ภ�ยใต�ป็ณิธ�นของค์ณุเจรญิและค์ณุหญิงวรรณ� สิัรวิฒันภักดีำ 
ป็ระธ�นและรองป็ระธ�นกรรมก�ร ที�ดำำ�รไิว�ตั�งแต่เม่�อค์รั�งก่อตั�งว�่ 
“ค์นไทยให�กันไดำ�” เพ่ื่�อให�ป็ระช�ชนมีโอก�สัเข��ถึงก�รรกัษ�และไดำ� 
รบัก�รดำแ้ลจ�กแพื่ทยผ์ู้้�เชี�ยวช�ญเฉพื่�ะท�งจ�กสัถ�นพื่ย�บ�ล 
ที�มปี็ระสิัทธภิ�พื่ นับเป็น็เวล�กว�่ 16 ป็ ีตั�งแต่ป็ ี2549 “ช��งค์ลินิก 
เวชกรรม” ค์ลินิกเพ่ื่�อชว่ยพัื่ฒน�ก�รแพื่ทยช์นบทและชว่ยเหล่อ 
ป็ระช�ชนดำ��นก�รแพื่ทยแ์ก่ชมุชนรอบโรงง�นในจงัหวดัำ
กำ�แพื่งเพื่ชรและจงัหวดัำใกล�เคี์ยง โดำยมีแพื่ทยผ์ู้้�เชี�ยวช�ญดำ��น

โรค์กระดำก้และข�อ ระบบท�งเดิำนป็สััสั�วะ โรค์ผิู้วหนัง โรค์ต�  
โรค์สัติ้-นรเีวช โรค์ระบบท�งเดิำนอ�ห�ร โรค์เด็ำกและหัวใจเด็ำก  
ฝ่งัเข็มและแพื่ทยผ์ู้สัมผู้สั�น โดำยป็ระช�ชนไม่ต�องเสีัยค่์�ใช�จ�่ย 
ในก�รตรวจโรค์ จ�่ยเฉพื่�ะค่์�ย�เวชภัณฑ์์ในร�ค์�ทนุและ 
ค่์�หัตถก�รต�มอตัร�ของโรงพื่ย�บ�ลรฐั  

ในป็ ี2565 ช��งค์ลินิกเวชกรรมมีแพื่ทยผ์ู้้�เชี�ยวช�ญเฉพื่�ะท�ง 
18 ท่�น เป็ดิำให�บรกิ�รวนัจนัทร-์เสั�ร ์เวล� 8.00–17.00 น. 
ตั�งแต่วนัที� 1 ต.ค์. 2564 – 30 ก.ย. 2565 มคี์นไข�เข��รบัก�รรกัษ�
เป็น็จำ�นวนกว�่ 2,437 ค์รั�ง 

โรงพยาบาล้สถาบันโรคัไตภมูิราช้นคัรนิทร ์  

โรงพื่ย�บ�ลชั�นนำ�ของเอเชยีในก�รดำแ้ลรกัษ�ผู้้�ป็ว่ยที�มีป็ญัห� 
โรค์ไตอย�่งค์รบวงจร ตลอดำจนมีก�รวจิยัและพัื่ฒน�ก�รป็อ้งกัน
ก�รเกิดำโรค์ไตเร่�อรงัของค์นไทยอย�่งมีป็ระสิัทธภิ�พื่ 

โรงพื่ย�บ�ลเป็ดิำดำำ�เนินก�รตั�งแต่เด่ำอนกันย�ยน พื่.ศึ. 2555  
โดำยมีค์ณะแพื่ทยผ์ู้้�เชี�ยวช�ญเฉพื่�ะท�งและทีมพื่ย�บ�ลที�มี
ป็ระสับก�รณ์สัง้เป็ดิำให�บรกิ�รทกุวนั ตลอดำ 24 ชั�วโมงป็จัจบุนัเป็ดิำรบั 
รกัษ�ทั�งผู้้�ป็ว่ยโรค์ไตและผู้้�ป็ว่ยแผู้นกอ�ยรุกรรมทั�วไป็ นอกจ�กนี�  
สัถ�บันโรค์ไตยงัทำ�วจิยัและพัื่ฒน�วธิปี็อ้งกันก�รเกิดำภ�วะไตว�ย
เร่�อรงั รวมถึงก�รชว่ยให�ผู้้�ป็ว่ยโรค์ไตมีค์ว�มร้�และค์ว�มเข��ใจที�ดีำ 
สั�ม�รถอย้กั่บสัภ�วะที�เป็น็อย้อ่ย�่งมีค์ณุภ�พื่ชวีติที�ดีำขึ�น  
โดำยตั�งแต่ป็ ี2562 จนถึงป็จัจบุัน มีผู้้�ป็ว่ยม�ฟอกไตดำ�วยเค์ร่�อง 
ไตเทียมม�กถึง 44,973 ร�ย และตั�งแต่ป็ ี2555 จนถึงป็จัจบุัน  
ดำำ�เนินก�รป็ลก้ถ่�ยไตทั�งหมดำ 105 ร�ย ซึ่ึ�งพื่บว�่หลังก�รผู่้�ตัดำ
ในป็แีรก ไตสั�ม�รถทำ�ง�นไดำ�เป็น็ป็กติทกุค์น (ร�อยละ 100)  
และทกุค์นมีค์ณุภ�พื่ชวีติที�ดีำขึ�น

นอกจ�กนี� โรงพื่ย�บ�ลสัถ�บันโรค์ไตภมิ้ร�ชนค์รนิทรย์งัรว่มม่อ
กับภ�ค์รฐั เป็ดิำให�บรกิ�รจดุำฉีดำวคั์ซึ่นีโค์วดิำ-19 เพ่ื่�อเป็น็อกีหนึ�ง
พ่ื่�นที�ที�ให�บรกิ�รฉีดำวคั์ซึ่นีแก่ป็ระช�ชน

โคัรงการเด่นปี ี2565

โคัรงการสำาคััญ
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สนับสนนุนิทรรศการศิล้ปีะดิจทัิล้เพ่�อสภากาช้าดไทย

ไทยเบฟรว่มบรจิ�ค์เงิน 10 ล��นบ�ท ในโค์รงก�รศิึลป็ะดิำจทัิลเพ่ื่�อ
สัภ�ก�ช�ดำไทย ที�สัมเด็ำจพื่ระกนิษฐ�ธริ�ชเจ�� กรมสัมเด็ำจพื่ระเทพื่
รตันร�ชสัดุำ�ฯ สัย�มบรมร�ชกมุ�ร ีทรงพื่ระกรณุ�โป็รดำเกล��ฯ 
พื่ระร�ชท�นผู้ลง�นจติรกรรมฝ่ีพื่ระหัตถ์ ม�จดัำทำ�เป็น็รป้็แบบ 
“Digital Arts NFT“ เพ่ื่�อห�ร�ยไดำ�สับทบทนุในโค์รงก�ร“ 
“เงินทนุฉกุเฉินเพ่ื่�อชว่ยเหล่อผู้้�ป็ระสับภัยพิื่บัติ สัภ�ก�ช�ดำไทย”

สภากาช้าดไทย

พิธพุ้ทธาภิเษกพระพุทธรปูีไภษัช้ยคัรุไุวฑรูยปีระภาตถาคัตพุทธเจา้

ค์ณุฐ�ป็น สิัรวิฒันภักดีำ ในน�มกรรมก�รสัภ�ก�ช�ดำไทย เฝ่�้รบัเสัด็ำจสัมเด็ำจพื่ระกนิษฐ�ธริ�ชเจ�� กรมสัมเด็ำจพื่ระเทพื่รตันร�ชสัดุำ�ฯ 
สัย�มบรมร�ชกมุ�ร ีในก�รเสัด็ำจพื่ระร�ชดำำ�เนินไป็ในพิื่ธพุีื่ทธ�ภิเษกพื่ระพุื่ทธรป้็ไภษัชยค์รุไุวฑ์ร้ยป็ระภ�ตถ�ค์ตพุื่ทธเจ�� ณ พื่ระอโุบสัถ  
วดัำพื่ระเชตพุื่นวมิลมังค์ล�ร�ม ร�ชวรมห�วหิ�ร เม่�อวนัที� 7 มิถนุ�ยน 2565  ซึ่ึ�งสัภ�ก�ช�ดำไทยจดัำทำ�ขึ�นเพ่ื่�อเป็ดิำโอก�สัให�ผู้้�มีจติศึรทัธ� 
ไดำ�บรจิ�ค์และจองบช้�พื่ระพุื่ทธเจ��บรมค์รแ้ห่งก�รแพื่ทย ์โดำยนำ�เงินร�ยไดำ�สัมทบทนุโค์รงก�รก่อสัร��งอ�ค์�รศึน้ยบ์ร้ณ�ก�รบรกิ�ร 
ดำ��นก�รแพื่ทยแ์ละสั�ธ�รณสัขุ (Extended OPD) โรงพื่ย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ์ สัภ�ก�ช�ดำไทย
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มลู้นิธหัิวใจแห่งปีระเทศไทย ในพระบรมราช้ปูีถัมภ์

ค์ณุฐ�ป็น สิัรวิฒันภักดีำ ในฐ�นะกรรมก�รมล้นิธหัิวใจแห่งป็ระเทศึไทย ในพื่ระบรมร�ชป้็ถัมภ์ ตระหนักถึงค์ว�มสัำ�คั์ญในก�รเผู้ยแพื่ร่
ค์ว�มร้�และสันับสันนุกิจกรรมในภ�รกิจหลัก 3 ดำ��นของมล้นิธ ิไดำ�แก่ 1. ก�รชว่ยชวีติขั�นพ่ื่�นฐ�น (CPR)  2. โค์รงก�รหลัก 3 อ.ดีำต่อใจ 
(อ�ห�ร อ�รมณ์ ออกกำ�ลังก�ย) และ 3. โค์รงก�รกระโดำดำเชอ่ก ท�งเล่อกเย�วชน พื่�นโรค์หัวใจ ม�อย�่งต่อเน่�อง เชน่

สนับสนนุกิจกรรม Jump for Heart Virtual Challenge 2022

ไทยเบฟมอบเงินสันับสันนุกิจกรรม “Jump for Heart Virtual Challenge 2022” และสันับสันนุผู้ลิตภัณฑ์์ซึ่ทีน่้�แอสัเซึ่นส์ั  
เพ่ื่�อเป็น็ร�งวลัในกิจกรรม โดำยมีนักกีฬ�และป็ระช�ชนเข��รว่มกิจกรรมกว�่ 1,000 ร�ย และสัร��งป็ร�กฏก�รณ์รว่มพื่ลังนักกีฬ� 
จมัป็โ์รป็ (กระโดำดำเชอ่ก) 67 ล��นค์รั�ง

สนับสนนุโคัรงการอบรม CPR เฉลิ้มพระเก้ยรติสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิติ� พระบรมราช้น้ินาถ พระบรมราช้ช้นน้พันปีหีล้วง 
เน่�องในโอกาสมหามงคัล้เฉลิ้มพระช้นมพรรษา 90 พรรษา  

ไทยเบฟสันับสันนุโค์รงก�รอบรม CPR เฉลิมพื่ระเกียรติสัมเด็ำจพื่ระน�งเจ��สิัรกิิต์ิ พื่ระบรมร�ชนีิน�ถ พื่ระบรมร�ชชนนีพัื่นป็หีลวง  
เน่�องในโอก�สัมห�มงค์ลเฉลิมพื่ระชนมพื่รรษ� 90 พื่รรษ� ซึ่ึ�งจดัำโดำยมล้นิธหัิวใจแห่งป็ระเทศึไทย ในพื่ระบรมร�ชป้็ถัมภ์  
เพ่ื่�อเสัรมิสัร��งทักษะในก�รชว่ยชวีติขั�นพ่ื่�นฐ�น (CPR) และก�รใช�เค์ร่�องชอ็กหัวใจอตัโนมัติ (AED) รวมทั�งสัร��งจติอ�สั�ในก�รชว่ย 
ชวีติ โดำยจดัำกิจกรรมทั�งหมดำ 4 จงัหวดัำ ไดำ�แก่ กรงุเทพื่มห�นค์ร เชยีงใหม่ นค์รร�ชสีัม� และภเ้ก็ต มีวทิย�กรจำ�นวน 548 ร�ย  
และผู้้�เข��รว่มอบรม 3,577 ร�ย

สนับสนนุการจดังาน 108 พันก้าว

มล้นิธสิิัรวิฒันภักดีำ และไทยเบฟ มอบเงิน 5 ล��นบ�ท  
เพ่ื่�อสันับสันนุก�รจดัำง�น “108 พัื่นก��ว” ค์รบรอบ 108 ป็ ี  
โรงพื่ย�บ�ลจฬุ�ลงกรณ์ สัภ�ก�ช�ดำไทย
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สนับสนนุโคัรงการปีรบัปีรงุอาคัารผู้ปีว่ย  
หล้วงปีูแ่หวน “สุจณิโฺณ”

มล้นิธสิิัรวิฒันภักดีำและกลุ่มไทยเบฟ รว่มบรจิ�ค์เงินจำ�นวน 
100 ล��นบ�ท เพ่ื่�อสันับสันนุโค์รงก�รป็รบัป็รงุอ�ค์�รผู้้�ป็ว่ย  
หลวงป็้แ่หวน “สัจุณิโฺณ” โรงพื่ย�บ�ลมห�ร�ชนค์รเชยีงใหม่  
ซึ่ึ�งเป็น็หนึ�งในอ�ค์�รที�รองรบัก�รรกัษ�พื่ย�บ�ลผู้้�ป็ว่ยม�กว�่ 40 ป็ ี
และมีผู้้�ป็ว่ยม�ใช�บรกิ�รป็ลีะม�กกว�่ 1,000,000 ร�ย

มอบหน้ากากอนามัยให้กับปีระช้าช้นในปีระเทศเวย้ดนาม

ไทยเบฟรว่มมอ่กับสัถ�นเอกอคั์รร�ชทต้สั�ธ�รณรฐัสัังค์มนิยมเวยีดำน�ม
ป็ระจำ�ป็ระเทศึไทย ในก�รส่ังมอบหน��ก�กอน�มัย (Surgical Mask) 
ให�ป็ระช�ชนเวยีดำน�ม จำ�นวน 3  ล��นชิ�น เพ่ื่�อนำ�ไป็ใช�ป็ระโยชน์ในก�ร
ป็อ้งกันก�รแพื่รร่ะบ�ดำของโรค์โค์วดิำ-19 

นอกจ�กนี� ไทยเบฟยงัสันับสันนุก�รส่ังมอบผู้ลิตภัณฑ์์ทำ�ค์ว�มสัะอ�ดำ
เจลแอลกอฮอล์ หน��ก�กอน�มัย และหน��ก�ก N95  แก่หน่วยง�น 
ภ�ค์รฐั ภ�ค์เอกชน และพัื่นธมิตรทกุภ�ค์ส่ัวนอย�่งต่อเน่�อง

สนับสนนุงาน Healthcare 2022 จกัรวาล้ผู้สูงวยั 

ไทยเบฟสันับสันนุก�รจดัำง�น “Healthcare 2022  
จกัรว�ลผู้้�สัง้วยั” ซึ่ึ�งจดัำโดำยเค์รอ่มติชน และไดำ�เชญิ  
รศึ. ดำร.เรวดีำ จงสัวุฒัน์ กรรมก�รบรหิ�รมล้นิธหัิวใจ 
แห่งป็ระเทศึไทย  ในพื่ระบรมร�ชป้็ถัมภ์ และป็ระธ�น 
ค์ณะอนกุรรมก�รโค์รงก�รอ�ห�รไทย หัวใจดีำ  

เป็น็วทิย�กรบรรย�ยเร่�อง “โภชน�ก�รสัำ�หรบัผู้้�สัง้อ�ย”ุ 
และ ศึ.เกียรติค์ณุ พื่ญ.ธญัญ�รตัน์ ธรีพื่รเลิศึรฐั แพื่ทยผ์ู้้�เชี�ยวช�ญ
อ�ยรุกรรม โรค์ไต และป็ระธ�นฝ่�่ยก�รแพื่ทยแ์ละวชิ�ก�ร  รพื่. สัถ�บนั
โรค์ไตภม้ิร�ชนค์รนิทร ์บรรย�ยให�ค์ว�มร้�เร่�อง  “รอบร้�เร่�องไตกับ 
รพื่. สัถ�บันโรค์ไตภม้ิร�ชนค์รนิทร”์
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ง�นดำ��นสั�ธ�รณสัขุเป็น็หนึ�งในมิติที�จดัำแสัดำงในโซึ่น Better Me 
ภ�ยในง�น Sustainability Expo 2022 (SX 2022) ณ ศึน้ยก์�ร
ป็ระชมุแห่งช�ติสิัรกิิต์ิ เพ่ื่�อส่ังเสัรมิก�รดำำ�รงชวีติที�ดีำ ก�รดำแ้ล
ตัวเองให�มีสัขุภ�พื่ก�ย สัขุภ�พื่ใจที�ดีำอย�่งยั�งยน่  ดำ�วยค์ว�ม
เช่�อว�่ทกุค์ว�มยั�งยน่ต�องเริ�มต�นที�ตัวเร�เป็น็ลำ�ดัำบแรก และยงั
สัอดำค์ล�องกับเป็�้หม�ยก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ของสัหป็ระช�ช�ติ 
(Sustainable Development Goals: SDGs) อนัไดำ�แก่ Good 
Health and Well-being ก�รมีสัขุภ�พื่และค์ว�มเป็น็อย้ที่�ดีำ 

ไทยเบฟจงึไดำ�ผู้สั�นค์ว�มรว่มมอ่กับหน่วยง�นดำ��นสั�ธ�รณสัขุ
และเค์รอ่ข่�ยพัื่นธมิตรเพ่ื่�อรว่มแสัดำงพื่ลังค์ว�มยั�งยน่ 
ดำ��นสัขุภ�พื่ม�กกว�่ 20 หน่วยง�น นอกจ�กนี� ยงัไดำ�รบัเกียรติ
จ�กวทิย�กร 16 ท่�น เข��รว่มบรรย�ยภ�ยในง�นตลอดำ 7 วนั

ศ. (เช้้�ยวช้าญพิเศษ) นพ. บรรณกิจ โล้จนาภิวฒัน์      
ค์ณบดีำค์ณะแพื่ทยศึ�สัตร ์มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่

"ผู้มขอเป็น็ตัวแทนของบคุ์ล�กรค์ณะแพื่ทยศึ�สัตร ์มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ ขอขอบค์ณุและมีค์ว�มยนิดีำ
อย�่งยิ�งที�ไทยเบฟไดำ�หยบิย่�นโอก�สัอนัดีำให�แก่ค์ณะแพื่ทยศึ�สัตร ์มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ ไดำ�เข��รว่ม
ออกบธ้ภ�ยในง�น SX2022 เป็น็ก�รเผู้ยแพื่รโ่ค์รงก�รต่�ง ๆ ให�ป็ระช�ชนไดำ�รบัร้�อย�่งแพื่รห่ล�ย 
ท�งค์ณะแพื่ทยฯ์ ก็ไดำ�เห็นมมุมองใหม่ดำ��นก�รบรหิ�รจดัำก�รเพ่ื่�อให�เกิดำค์ว�มยั�งยน่ขององค์์กร 
โดำยสั�ม�รถนำ�ม�ป็ระยกุต์ใช�ในก�รบรหิ�รองค์์กรต่อไป็ เพ่ื่�อยกระดัำบสัขุภ�วะของมวลมนษุยช�ติ 
อย�่งยั�งยน่ และเพ่ื่�อให�ค์ณะแพื่ทยศึ�สัตร ์มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ เป็น็โรงเรยีนแพื่ทยใ์นดำวงใจ"

ก้าวสู่ปี ี2568 แล้ะปีต่ีอไปี

ไทยเบฟยงัค์งมุ่งมั�น “สัร��งสัรรค์์และแบ่งป็นัค์ณุค่์�จ�กก�รเติบโต” ในดำ��นสั�ธ�รณสัขุเพ่ื่�อชมุชนและสัังค์มอย�่งต่อเน่�อง เพ่ื่�อส่ังเสัรมิ 
สัขุภ�พื่อน�มัยที�ดีำของทกุค์นในสัังค์มไทย เพ่ื่�อสันับสันนุเป็�้หม�ยก�รพัื่ฒน�ที�ยั�งยน่ขององค์์ก�รสัหป็ระช�ช�ติในดำ��นก�รส่ังเสัรมิ 
ค์ว�มเป็น็อย้ที่�ดีำของทกุค์น (Good Health and Well-Being) ดำ�วยค์ว�มเช่�อมั�นว�่ก�รมีสัขุภ�พื่ดีำค่์อต�นทนุที�ดีำที�สัดุำที�จะส่ังผู้ลให�ทกุค์น
สั�ม�รถสัร��งสัรรค์์สิั�งที�ดีำ อนัเป็น็ป็ระโยชน์ต่อทั�งตนเอง สัังค์มและป็ระเทศึช�ติ

คัวามมุ่งมั�นแล้ะคัวามสำาเรจ็

แบ่งปีนัคัณุค่ัา

133บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



การพัฒนาดู้านกีฬา 

ตลอดำระยะเวล�กว�่ 20 ป็ทีี�ผู่้�นม� ไทยเบฟให�ค์ว�มสัำ�คั์ญกับก�รพัื่ฒน� 
วงก�รกีฬ�อย�่งย�วน�นและต่อเน่�อง ดำ�วยเล็งเห็นว�่กีฬ�ชว่ยส่ังเสัรมิ 
สัขุภ�พื่ สัร��งทัศึนค์ติที�ดีำให�กับเย�วชนและบคุ์ค์ลทั�วไป็ แม�ว�่ในป็ ี2565  
วงก�รกีฬ�ในป็ระเทศึยงัค์งไดำ�รบัผู้ลกระทบจ�กก�รแพื่รร่ะบ�ดำของโรค์ 
โค์วดิำ-19 ทำ�ให�หล�ย ๆ โค์รงก�รของไทยเบฟยงัไม่สั�ม�รถกลับม�จดัำไดำ� 
ในรป้็แบบป็กติ รวมถึงตัวเลขมล้ค่์�ท�งเศึรษฐกิจของวงก�รกีฬ�ยงัไม่กลับม�
เหม่อนชว่งป็กติ แต่ไทยเบฟยงัค์งมุ่งมั�น ป็รบัเป็ลี�ยนและป็รบัป็รงุ พื่ร�อม 
ที�จะผู้ลักดัำน ส่ังเสัรมิ สั้่แนวท�งท�งก�รพัื่ฒน�วงก�รกีฬ�อย�่งยั�งยน่ต่อไป็



นอกเหน่อจ�กก�รสันับสันนุกีฬ�ต่�ง ๆ แล�ว ไทยเบฟยงัมโีอก�สัพัื่ฒน�บคุ์ล�กรทั�งในและนอกองค์์กร จ�กก�รทำ�ง�นภ�ยใต�แนวคิ์ดำหลัก 
“สัร��งค์นดำ�วยกีฬ� สัร��งค์ณุค่์�ดำ�วย Sportsmanship” เพ่ื่�อสัร��งร�กฐ�นที�แท�จรงิให�วงก�รกีฬ�อย�่งยั�งยน่ ขณะเดีำยวกันไทยเบฟ 
ให�ค์ว�มสัำ�คั์ญกับก�รสัร��งค์ว�มสััมพัื่นธที์�ดีำกับกลุ่มเค์รอ่ข่�ย โดำยไดำ�รบัค์ว�มรว่มม่อจ�กพัื่นธมิตรหน่วยง�นต่�ง ๆ เชน่ สัม�ค์ม  
สัโมสัร และผู้้�นำ�ชมุชน ทำ�ให�ก�รสันับสันนุดำ��นกีฬ�ป็ระสับค์ว�มสัำ�เรจ็ สั�ม�รถสัร��งภ�พื่ลักษณ์ที�ดีำให�แก่องค์์กร และตร�สิันค์��ที�ให� 
งบป็ระม�ณในก�รดำำ�เนินก�รอกีดำ�วย เกณฑ์์ก�รจดัำทำ�โค์รงก�รต่�ง ๆ อ�ศัึยป็จัจยั 3 ดำ��น ไดำ�แก่ 1. อย้ใ่นพ่ื่�นที�ที�มีพัื่นธมิตรดำ��นกีฬ� 
ที�แข็งแกรง่ 2. อย้ใ่นพ่ื่�นที�ป็ระกอบธรุกิจของไทยเบฟ และ 3. ไดำ�รบัก�รร�องขอก�รสันับสันนุจ�กชมุชนจ�กชอ่งท�งส่ั�อสั�รต่�ง ๆ  
ซึ่ึ�งไทยเบฟสั�ม�รถตอบสันองค์ว�มต�องก�รให�แก่ชมุชนไดำ�ค์รอบค์ลมุและมีป็ระสิัทธภิ�พื่ดีำเยี�ยม

ป็ ี2565 ไทยเบฟยงัค์งรว่มม่อกับสัม�ค์มกีฬ�ป็ระเภทต่�ง ๆ เชน่ สัม�ค์มกีฬ�ฟุตบอลแห่งป็ระเทศึไทยฯ สัม�ค์มวอลเลยบ์อล 
แห่งป็ระเทศึไทย สัม�ค์มกีฬ�ฟิกเกอรแ์ละสัป็ดีำสัเก็ตติ�งแห่งป็ระเทศึไทย รวมถึงสัโมสัรกีฬ�อกีกว�่ 30 สัโมสัร เพ่ื่�อมีส่ัวนรว่มกำ�หนดำ
ทิศึท�งให�วงก�รกีฬ�ไทยพัื่ฒน�ไป็ต�มรป้็แบบที�ถก้ต�องและเหม�ะสัม รวมถึงก�รสัร��งเป็�้หม�ยที�ชดัำเจนให�บคุ์ล�กรขององค์์กร 
ในก�รดำำ�เนินง�นดำ��นกีฬ�เพ่ื่�อให�สัอดำรบักับทิศึท�งในก�รพัื่ฒน�อย�่งยั�งยน่

ก้าวสู่ปี ี2568 แล้ะปีต่ีอไปี

เพิ�มจำานวน
เคัรอ่ข่าย

สรา้งแล้ะกระจาย 
โอกาส

 2568

เพิื่�มจำ�นวนเค์รอ่ข่�ยค์ว�มรว่มม่อ
ดำ��นกีฬ�ที�แข็งแกรง่

5%

สัร��งและกระจ�ยโอก�สั 
ให�กับเย�วชนให�ค์รบ 

77 จงัหวดั

2568

 2568

2568

สรา้งบุคัคัล้ 
ต้นแบบ

สัร��งบคุ์ค์ลต�นแบบดำ��นกีฬ� 
ให�กับสัังค์มเฉลี�ยป็ลีะ

2568

20 ราย

แนวทางการบรหิารจดัการ
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โคัรงการก้ฬาฟุตบอล้ของไทยเบฟ วตัถปุีระสงค์ั คัวามสำาเรจ็ในปี ี2565

1 ไทยเบฟ ฟุตบอลอค์�เดำมี� 
(ThaiBev Football  
Academy หรอ่ TBFA)

โค์รงก�รฝ่ึกสัอนฟุตบอลขั�นพ่ื่�นฐ�น 
ระดัำบเย�วชน โดำยไม่เสีัยค่์�ใช�จ�่ย  
มีวตัถปุ็ระสังค์์ ดัำงนี�

1. เพ่ื่�อสัร��งและกระจ�ยโอก�สัก�รเรยีนร้�
วธิฝี่ึกซึ่�อมอย�่งถก้ต�องให�เย�วชน 
ทั�วป็ระเทศึ

2. เพ่ื่�อให�มีสัขุภ�พื่ร�่งก�ยแข็งแรง

3. สั�ม�รถพัื่ฒน�ตนเองสั้่ค์ว�มเป็น็เลิศึ 
และต่อยอดำสั้่ก�รสัร��งอ�ชพีื่  

ไทยเบฟจงึป็รบัป็รงุและพัื่ฒน�แนวท�ง
ก�รดำำ�เนินง�นอย้เ่สัมอ โดำยค์ำ�นึงถึง
ผู้ลลัพื่ธแ์ละสัอดำค์ล�องกับสัถ�นก�รณ์ 
ในป็จัจบุัน

ไทยเบฟเรยีนร้� ป็รบัป็รงุ และพัื่ฒน� 
รป้็แบบโค์รงก�รให�เข��กับสัถ�นก�รณ์ 
ชว่งที�ผู่้�นม� ทำ�ให�

• สั�ม�รถป็ระหยดัำงบป็ระม�ณไดำ�กว�่ 
ร�อยละ 40 

• วดัำผู้ลลัพื่ธจ์�กโค์รงก�รไดำ�อย�่งถก้ต�อง

• บคุ์ล�กรในองค์์กรไดำ�เรยีนร้�วธิทีำ�ง�น
รป้็แบบใหม่ ๆ

• เย�วชนที�เข��รว่มโค์รงก�รกว�่ 15,000 ค์น 
มีสัขุภ�พื่ร�่งก�ยแข็งแรง

• มทัีกษะในก�รฝ่กึซึ่�อมฟุตบอลที�ถก้ต�อง

• มีโอก�สัในก�รต่อยอดำสั้่ค์ว�มสัำ�เรจ็ 
ในเสั�นท�งฟุตบอล

2 ช��ง โมบ�ยล์ ฟุตบอลค์ลินิก 
(Chang Mobile  
Football Clinic)

3 ช��ง ฟุตบอลค์อมมนิ้ตี� 
(Chang Football  
Community)

4 ช��ง ซึ่อค์เกอรส์ักล้ 
(Chang Soccer School)

โค์รงก�รฟุตบอลเพ่ื่�อต่อยอดำสั้่ก�รเป็น็ 
นักฟุตบอลอ�ชพีื่ ที�ไทยเบฟต�องก�รผู้ลักดัำน
และพัื่ฒน�ป็ระสิัทธภิ�พื่ เพ่ื่�อสัร��งบคุ์ล�กร
ที�มีค์ณุภ�พื่แก่วงก�รฟุตบอลไทย ดำ�วยก�ร 

• สัร��งทีมฟุตบอล/ฝึ่กซึ่�อม ฝ่ึกอบรม 
เพ่ื่�อก�รแข่งขันแบบม่ออ�ชพีื่

• แสัวงห�เย�วชนค์ณุภ�พื่จ�กทกุภม้ิภ�ค์
ทั�วป็ระเทศึ เพ่ื่�อเข��โค์รงก�รพัื่ฒน�
อย�่งเข�มข�น

• สัร��งทัวรน์�เมนต์เพ่ื่�อสัร��ง
ป็ระสับก�รณ์ และเย�วชนไดำ�แสัดำง
ศัึกยภ�พื่

ไทยเบฟยงัค์งมส่ีัวนรว่มกับพัื่นธมิตร 
ที�แข็งแกรง่ ในก�รดำำ�เนินง�นโค์รงก�ร 
ที�สั�ม�รถเป็น็ต�นแบบให�กับองค์์กรต่�ง ๆ

• เย�วชนที�ผู่้�นก�รคั์ดำเล่อกจ�ก
โค์รงก�รกว�่ 20 ค์นสั�ม�รถพัื่ฒน�
ต่อยอดำสั้่เสั�นท�งนักฟุตบอลอ�ชพีื่ 
รวมถึงบคุ์ล�กรที�ทำ�ง�นในวงก�รกีฬ�

• ป็รบัป็รงุโค์รงก�รให�มีค์ณุภ�พื่ม�กขึ�น 
ป็ระหยดัำงบป็ระม�ณลงกว�่ร�อยละ 20  
ในขณะที�ค์ณุภ�พื่ไม่ลดำลง

5 โค์รงก�รช��งเผู่้อก 
โรงเรยีนอสััสััมชญัธนบรุ ี
(Assumption Thonburi  
Football School)

ฟุตบอล้

ไทยเบฟเริ�มเข��ม�มบีทบ�ทในวงก�รกีฬ�ฟุตบอลไทยม�น�นกว�่ 20 ป็ ีโดำยมเีป็�้หม�ย 
ที�จะเป็น็ส่ัวนหนึ�งในก�รพัื่ฒน�วงก�รกีฬ�ฟุตบอลไทยตั�งแต่ต�นนำ�ไป็จนถึงป็ล�ยนำ�  
โดำยไดำ�สัร��งค์ว�มรว่มม่อกับสัม�ค์มกีฬ�ฟุตบอลแห่งป็ระเทศึไทยฯ สัโมสัรฟุตบอล  
องค์์กรและชมุชนต่�ง ๆ ในแต่ละโค์รงก�รตั�งแต่ระดัำบเย�วชน ระดัำบอ�ชพีื่ ระดัำบช�ติ  
ไป็จนถึงระดัำบสั�กล เพ่ื่�อให�เกิดำก�รสัร��งบคุ์ล�กรเข��สั้ว่งก�รกีฬ�ฟุตบอลอย�่งต่อเน่�อง 
และยั�งยน่ ในระดัำบเย�วชน ไทยเบฟไดำ�ดำำ�เนินง�นใน 5 โค์รงก�รหลัก ที�สั�ม�รถวดัำผู้ลลัพื่ธ ์
ของแต่ละโค์รงก�รเพ่ื่�อป็รบัป็รงุและพัื่ฒน�ต่อยอดำไป็ไดำ�ในระดัำบต่�ง ๆ

นอกจ�กนี� สิั�งสัำ�คั์ญนอกเหน่อจ�กก�รสัร��งบคุ์ล�กรเข��สั้ว่งก�รกีฬ�อย�่งยั�งยน่แล�ว  
ค่์อก�รนำ�กีฬ�ม�เป็็นเค์ร่�องม่อในก�รสัร��งสัุขภ�พื่ที�ดีำ สัร��งค์ุณภ�พื่ชีวติที�ดีำ  
สัร��งโอก�สัที�ดีำแก่เย�วชนที�อย้ทั่�วป็ระเทศึไทย เพ่ื่�อให�ไดำ�แสัดำงถึงศัึกยภ�พื่ 
ของตัวเอง ไดำ�เรยีนร้�ทักษะก�รเล่นกีฬ�อย�่งถก้ต�องจ�กผู้้�ฝ่ึกสัอนม่ออ�ชพีื่  
โดำยใช�อปุ็กรณ์ที�ทันสัมัยในก�รเรยีนร้� 

โคัรงการเด่นปี ี2565
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โคัรงการก้ฬากอล์้ฟ 
ของไทยเบฟ

วตัถปุีระสงค์ั คัวามสำาเรจ็ในปี ี2565

1 ช��ง ไทยแลนด์ำจเ้นียร ์
กอล์ฟเซึ่อรกิ์ต 
(Chang Thailand Junior 
Golf Circuit)

ไทยเบฟเห็นโอก�สัที�นักกีฬ�กอล์ฟระดัำบ
เย�วชนจะไดำ�ป็ระโยชน์จ�กทั�ง 3 โค์รงก�รหลัก 
ในก�รพัื่ฒน�ศัึกยภ�พื่ตัวเองไป็สั้ร่ะดัำบโลก

• สัร��งทัวรน์�เมนต์เพ่ื่�อคั์ดำเล่อกเย�วชนที�มี
ศัึกยภ�พื่ในก�รต่อยอดำสั้่นักกีฬ�อ�ชพีื่

• ฝ่ึกสัอนและอบรมเทค์นิค์ก�รฝ่ึกซึ่�อม 
แบบเข�มข�นจ�กโค์�ชม่ออ�ชพีื่

• คั์ดำเล่อกเย�วชนที�มีค์ว�มสั�ม�รถ 
เพ่ื่�อส่ังเสัรมิและสันับสันนุให�เป็น็ 
นักกีฬ�กอล์ฟอ�ชพีื่

เย�วชนเข��รว่มก�รแข่งขันกว�่ 1,000 ค์น  
และไดำ�รบัคั์ดำเล่อกไป็ฝ่กึซึ่�อมอกี 240 ค์น

2 ช��ง ไทยแลนด์ำจเ้นียร์
กอล์ฟค์ลินิก
(Chang Thailand Junior 
Golf Clinic)

สั�ม�รถคั์ดำเล่อกเย�วชนกอล์ฟ 30 ค์นที�มี
ศัึกยภ�พื่เข��รว่มฝ่ึกซึ่�อมและอบรมเทค์นิค์
กอล์ฟกับโค์�ชอ�ชพีื่จ�กต่�งป็ระเทศึ

3 นักกีฬ�กอล์ฟ โค์รงก�ร
ไทยเบฟ ไทยท�เล�นท์
(ThaiBev ThaiTalent 
Golfers)

นักกีฬ�กอล์ฟในโค์รงก�ร 30 ค์น ป็ระสับ 
ค์ว�มสัำ�เรจ็ในก�รเทิรน์โป็รเป็น็นักกอล์ฟ
อ�ชพีื่ทั�งหมดำ และเป็น็นักกอล์ฟระดัำบท็อป็
ของวงก�ร นักกอล์ฟ 3 ค์นของโค์รงก�ร
พัื่ฒน�ฝ่ีม่อสั้่ระดัำบเอเชยีนทัวร ์นับเป็น็ค์ว�ม
สัำ�เรจ็ในระดัำบสัง้เม่�อเป็รยีบเทียบกับจำ�นวน
นักกีฬ�กอล์ฟในโค์รงก�ร

กอล์้ฟ

ไทยเบฟสันับสันนุกีฬ�กอล์ฟม�กว�่ 10 ป็ ีโดำยให�ค์ว�มสัำ�คั์ญกับก�รพัื่ฒน�โค์รงก�รระดัำบเย�วชน จนถึงระดัำบอ�ชพีื่ ดำ�วย 3 โค์รงก�รหลัก 
รวมถึงสันับสันนุผู้้�ป็ระกอบก�ร บคุ์ล�กรในระดัำบต่�ง ๆ ให�เกิดำก�รสัร��งอ�ชพีื่อย�่งยั�งยน่ 

โคัรงการสำาคััญ
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โคัรงการก้ฬาวอล้เล้ยบ์อล้ 
ของไทยเบฟ

วตัถปุีระสงค์ั คัวามสำาเรจ็ในปี ี2565

1 สัม�ค์มกีฬ�วอลเลยบ์อล
แห่งป็ระเทศึไทย
(Volleyball Association)

จ�กค์ว�มสัำ�เรจ็ของวงก�รกีฬ�วอลเลยบ์อล
ในป็ระเทศึไทย ทำ�ให�ต�องกำ�หนดำแผู้นโค์รงก�ร
เพ่ื่�อก�รพัื่ฒน�อย�่งต่อเน่�อง

• สัร��งทัวรน์�เมนต์เพ่ื่�อให�เย�วชน มีพ่ื่�นที� 
ในก�รแสัดำงศัึกยภ�พื่

• อบรมทักษะวอลเลยบ์อลให�เย�วชน  
โดำยโค์�ชม่ออ�ชพีื่

• ป็ระสับค์ว�มสัำ�เรจ็ในก�รแข่งขันระดัำบ
น�น�ช�ติอย�่งต่อเน่�อง

2 วอลเลยบ์อลยวุชน  
"เอสั โค์ล่�" รุน่อ�ยไุม่เกิน 
16 ป็ ี(est Cola U-16  
Championship)

• เย�วชนกว�่ 50 ค์น ที�ผู่้�นก�รแข่งขัน 
จ�กโค์รงก�รมีโอก�สัเข��ทดำสัอบ 
สั้่ก�รเป็น็นักกีฬ�อ�ชพีื่ 

3 วอลเลยบ์อล ค์ลินิก
(Volleyball Clinic:  
Your Way)

• เย�วชนกว�่ 5,000 ค์น มีโอก�สัฝ่ึกทักษะ
อย�่งถก้ต�องกับโค์�ชระดัำบอ�ชพีื่

• เย�วชนกว�่ 5,000 ค์น มีโอก�สัไดำ�  
แรงบันดำ�ลใจจ�กนักกีฬ�ม่ออ�ชพีื่  
เพ่ื่�อพัื่ฒน�ตัวเอง

วอล้เล้ยบ์อล้

ไทยเบฟสันับสันนุวงก�รกีฬ�วอลเลยบ์อลม�กว�่ 35 ป็ ีทั�งให�ค์ว�มรว่มม่อและรว่มกำ�หนดำทิศึท�งกับสัม�ค์มกีฬ�วอลเลยบ์อล 
แห่งป็ระเทศึไทยตั�งแต่เริ�มต�น ณ ป็จัจบุันถ่อว�่กีฬ�วอลเลยบ์อลไทยก��วขึ�นม�อย้ใ่นระดัำบโลก ไทยเบฟเล็งเห็นถึงวธิกี�รและเป็�้หม�ย
ในก�รสัร��งค์ว�มสัำ�เรจ็อย�่งยั�งยน่ที�แท�จรงิ โดำยก�รสันับสันนุโค์รงก�รตั�งแต่ระดัำบเย�วชน จดัำก�รแข่งขันให�เย�วชนมีโอก�สัแสัดำง
ศัึกยภ�พื่ของตัวเอง อนัเป็น็ก�รสัร��งนักกีฬ�รุน่ใหม่หมนุเวยีนสัับเป็ลี�ยนเพ่ื่�อค์ว�มยั�งยน่ของวงก�รกีฬ�วอลเลยบ์อลไทย
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จำานวนผู้เข้ารว่ม
กิจกรรมก้ฬา

146,117 
คัน

32,000 
คัน

24,000 
คัน

42,985 
คัน

2562 2563 2564 2565

จำานวน 
โคัรงการ

24
โคัรงการ

(6 ป็ระเภทกีฬ�)

12
โคัรงการ

(6 ป็ระเภทกีฬ�)

10
โคัรงการ

(7 ป็ระเภทกีฬ�)

15
โคัรงการ

(7 ป็ระเภทกีฬ�)

2562 2563 2564 2565

คัวามสำาเรจ็ในการ 
สรา้งนักก้ฬาอาช้พ้

97 
คัน

100 
คัน

100 
คัน

100 
คัน

2562 2563 2564 2565

คัรอบคัล้มุ

จำานวนพันธมิตร

54
จงัหวดั

30
จงัหวดั

*ป็แีรกของวกิฤตโค์วดิำ-19 
โค์รงก�รส่ัวนใหญ่ 

ดำำ�เนินง�นไม่ไดำ� ยกเว�น 
ก�รมส่ีัวนรว่มกับพัื่นธมิตร

20
จงัหวดั

*ยงัไดำ�รบัผู้ลกระทบจ�ก
วกิฤตโค์วดิำ-19 ดำำ�เนินก�ร

โดำยป็รบัเป็ลี�ยนวธิดีำำ�เนินง�น
ในรป้็แบบออนไลน์

26
จงัหวดั

*หลังวกิฤตโค์วดิำ-19 บรรเท�ลง  
แต่มีก�รกำ�หนดำผู้้�เข��รว่ม

โค์รงก�รต�มม�ตรก�ร 
ก�รค์วบค์มุก�รระบ�ดำ

สรา้งคัวามรว่มม่อแล้ะม้พันธมิตรท้�แข็งแกรง่ 200 หน่วยงาน แล้ะบคุัล้ากร 8,000 คัน

2562 2563 2564 2565

นับจากเริ�มต้นการดำาเนินงาน–ปีจัจบุัน

คัวามมุ่งมั�นแล้ะคัวามสำาเรจ็

139บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



คัวามสำาเรจ็ของโคัรงการ

2562 2563 2564 2565

ฟุตบอล สั้่ค์ว�มเป็น็เลิศึ 500 ค์น 
สั้่อ�ชพีื่/ทีมช�ติ 40 ค์น

สั้่อ�ชพีื่/ 
ทีมช�ติ 40 ค์น

สั้่อ�ชพีื่/ 
ทีมช�ติ 40 ค์น

สั้่อ�ชพีื่/ 
ทีมช�ติ 40 ค์น

วอลเลยบ์อล สั้่อ�ชพีื่ 20 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 20 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 20 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 20 ค์น

กอล์ฟ สั้่อ�ชพีื่ 25 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 25 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 25 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 25 ค์น

กีฬ�อ่�น ๆ สั้่ค์ว�มเป็น็เลิศึ 1,550 ค์น
สั้่อ�ชพีื่ 17 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 5 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 5 ค์น สั้่อ�ชพีื่ 5 ค์น

เปีรย้บเท้ยบจำานวนเยาวช้นท้�เข้ารว่มโคัรงการก้ฬาแต่ล้ะปีี

ฟุตบอล้ วอล้เล้ยบ์อล้ กอล์้ฟ ก้ฬาอ่�น ๆ

2562

2564

2563

2565
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คัณุสินทวช้้ยั หทัยรตันกลุ้   
ผู้้�รกัษ�ป็ระตร้ะดัำบตำ�น�นของไทย ที�ฝ่�กผู้ลง�นในน�มทีมช�ติม�ย�วน�นถึง 14 ป็ ีจ�กดำ�วรุง่พัื่ฒน� 
สั้่ก�รเป็น็นักเตะม่ออ�ชพีื่ ป็จัจบุันยงัโลดำแล่นอย้ใ่นไทยลีกดำ�วยวยั 40 ป็ ีจนกล�ยเป็น็แบบอย�่งให� 
รุน่น�องทั�งในระดัำบสัโมสัรและทีมช�ติ ดำ�วยค์ว�มมีวนัิย ค์ว�มทุ่มเท  มีทัศึนค์ติที�ดีำ  และค์ว�มเป็น็นักสั้�
ในสัน�มแข่งขันที�พื่ร�อมจะสั้�จนถึงน�ทีสัดุำท��ย 

“ผู้มหลงรกัฟุตบอลม�น�น สันกุและเต็มที�กับกีฬ�ฟุตบอลในทกุ ๆ วนั เพื่ร�ะลก้ฟุตบอล
เพีื่ยงแค่์ลก้เดีำยวก็เล่นกันไดำ�ทั�งทีมฟุตบอลให�ทกุอย�่งกับผู้ม ไม่ว�่จะเป็น็ช่�อเสีัยง  
เงินทอง แม�กระทั�งโอก�สัที�ดีำในชวีติอกีม�กม�ย“ 

“ฟุตบอลทำ�ให�ผู้มไดำ�เรยีนร้�ก�รใช�ชวีติอย้ต่ลอดำเวล�ว�่กีฬ�มีแพื่�ชนะ ไม่ต่�งกับชวีติของ
ค์นเร�ที�มีขึ�นมีลง ตร�บใดำที�ยงัมีลมห�ยใจเร�ก็ยงัต�องสั้�ต่อไป็เหม่อนก�รเล่นฟุตบอล  
ถ��ยงัไม่หมดำ 90 น�ที เร�ก็จะสั้�จนวนิ�ทีสัดุำท��ยเร�ต�องมีค์ว�มซึ่่�อสััตย ์เสีัยสัละ และ 
มีวนัิย”

Sportsmanship มีค์ว�มหม�ยม�กกว�่แพื่�ชนะ แต่ค่์อก�รเอ�ชนะใจตัวเอง เป็น็ค์ว�มร้�สึัก
ที�ก��วข��มสิั�งต่�ง ๆ ไดำ�แบบมีค์ว�มสัขุและยนิดีำกับค์้่ต่อสั้�

คัณุนิติธร ทิพยพ์งษ์ 
นักกอล์ฟอ�ชพีื่ที�เติบโตจ�กก�รแข่งขัน Chang Thailand Golf Circuit ตั�งแต่ป็ ี2014 จนไดำ�รบัก�ร
คั์ดำเล่อกเข��รว่มโค์รงก�ร ThaiTalent ที�สันับสันนุก�รฝ่ึกซึ่�อมจนสั�ม�รถพัื่ฒน�ฝ่ีม่อขึ�นเป็น็ลำ�ดัำบ
และก��วสั้่นักกอล์ฟอ�ชพีื่ในระดัำบเอเชี�ยนทัวร ์ในวยั 25 ป็ี

“ผู้มใฝ่ฝ่่นัจะเป็น็นักกอล์ฟอ�ชพีื่ และไดำ�เข��แข่งขันในระดัำบ PGA ก�รที�ผู้มไดำ�เข��แข่งขัน 
ในระดัำบเอเชยีนทัวร ์เหม่อนผู้มทำ�สัำ�เรจ็ไป็แล�วก��วหนึ�ง แม�จะยงัไม่ถึงในระดัำบ PGA  
แต่สิั�งที�อย�กให�ทกุค์นรบัร้� ค่์อ ผู้มตั�งใจฝ่ึกซึ่�อมและตั�งใจทำ�ทกุอย�่งอย�่งเต็มที� ทำ�ให�ผู้ม
ม�อย้ ่ณ จดุำนี�ไดำ�“

นิติธร ชนะก�รแข่งขันกอล์ฟเอเชยีนทัวร ์2 ร�ยก�ร ที�อนิเดีำยและสิังค์โป็ร ์ในป็ ี2565

แบ่งปีนัคัณุค่ัา
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การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒันธรรม 
ของชาติ

ไทยเบฟเล็็งเห็็นถึึงความสำำาคัญของการอนรุกัษ์์มรดกทางศิิล็ปวฒันธรรม
แล็ะประเพณีีอนัดีงามของไทย จึงึรว่มมือกับห็น่วยงานห็รอืโครงการ 
ศิิล็ปวฒันธรรม โดยมีเปา้ห็มายเพื�อ “นำาความเปน็ไทยสำ่่สำากล็” นอกจึากนี�  
ยงัเชื่ื�อมั�นวา่กิจึกรรมทางศิิล็ปะแล็ะวฒันธรรมสำามารถึสำรา้งรายได้ให้็กับ
ชื่มุชื่นแล็ะเปน็เครื�องมือที�มีประสิำทธภิาพในการถ่ึายทอดแนวคิดด้านความ
ยั�งยนืได้อกีด้วย
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ศิิล็ปวฒันธรรม คือ ความเปน็สำากล็ที�ชื่ว่ยสำรา้งความรว่มมือทางธรุกิจึแล็ะสัำงคม แล็ะก่อประโยชื่น์แล็ะคณุีค่ารว่มกับชื่มุชื่น

กล็ยทุธข์องไทยเบฟในการบรหิ็ารจึดัการเพื�อเชื่ื�อมโยงเครอืข่ายแล็ะผู้่้มีส่ำวนได้ส่ำวนเสีำยมี 4  ประการ คือ สืำบสำาน (Stable of Growth) 
รกัษ์า (Sustainability) ต่่อยอด (Creating Value) รว่มมือ (Collaboration & Partnership)  โดยนำามาบร่ณีาการกับกล็ุ่มงานต่่าง ๆ 
ได้แก่ กล็ุ่มงานทัศินศิิล็ป ์กล็ุ่มงานดนต่รแีล็ะวรรณีศิิล็ป ์กล็ุ่มงานวฒันธรรมประเพณีี แล็ะกล็ุ่มงานวดัแล็ะศิาสำนา ภายใต้่การพิจึารณีา
กลั็�นกรองแนวนโยบายแล็ะขับเคลื็�อนการบรหิ็ารจึดัการโดยคณีะกรรมการศิิล็ปวฒันธรรม เพื�อนำาไปสำ่่การเข้ารว่ม เข้าถึึง เข้าใจึรว่มกัน 
ไทยเบฟในฐานะภาคเอกชื่นพรอ้มรว่มสำนับสำนนุ รว่มพัฒนาชื่มุชื่นให้็มีรากฐานที�แข็งแรง มีโครงสำรา้งทางสัำงคมแล็ะเศิรษ์ฐกิจึที�เข้มแข็ง 
พอเพียง มีความสำขุ เพื�อให้็ชื่มุชื่นพรอ้มสำรา้งคณุีค่าแล็ะแบ่งปนัสำ่่สัำงคม รวมไปถึึงรว่มกันพัฒนาประเทศิชื่าติ่ให้็ก้าวห็น้าอยา่งยั�งยนื 
ต่่อไป

ทั�งนี� ภารกิจึเพื�อการสืำบสำาน รกัษ์า แล็ะต่่อยอดด้านศิิล็ปวฒันธรรมทั�ง 4 กล็ุ่ม มีโครงการที�สำำาคัญซึ่ึ�งได้ดำาเนินการอยา่งต่่อเนื�อง  
เพื�อความยั�งยนื แล็ะสำรา้งสำรรค์ประโยชื่น์ต่่อชื่มุชื่นแล็ะสัำงคม ดังต่่อไปนี�

โครงการประมูลูกล้องถ่่ายภาพชุดุพิเศษ Leica รุน่ M10-P Limited Edition เฉลิมูพระเกียรติิ 
เน่�องในพระราชุพิธีบีรมูราชุาภิเษก พ.ศ. 2562 (เพ่�อ 22 องค์กรการกศุล)

เมื�อวนัที� 6 มถิึนุายน พ.ศิ. 2565 พระบาทสำมเด็จึพระเจึา้อย่หั่็ว แล็ะสำมเด็จึพระนางเจึา้ฯ พระบรมราชื่นีิ พระราชื่ทานพระบรมราชื่วโรกาสำ 
ให้็คุณีฐาปน สิำริวัฒนภักดี กรรมการผู้่้อำานวยการให็ญ่ไทยเบฟแล็ะคณีะ เฝ้าท่ล็ล็ะอองธุลี็พระบาท ท่ล็เกล้็าท่ล็กระห็ม่อมถึวาย 
กล้็องถ่ึายภาพ Leica Limited Edition พรอ้มอปุกรณ์ี แด่พระบาทสำมเด็จึพระเจึา้อย่หั่็ว แล็ะสำมเด็จึพระนางเจึา้ฯ พระบรมราชื่นีิ  
เพื�อทรงใชื่ต้่ามพระราชื่อธัยาศัิย แล็ะทล่็เกล้็าทล่็กระห็ม่อมถึวายแด่สำมเด็จึพระเจึา้ล็ก่ยาเธอ เจึา้ฟา้ทีปงักรรศัิมีโชื่ติ่ มห็าวชื่โิรต่ต่มางกร่ 
สิำรวิบิล่็ยราชื่กมุาร เพื�อทรงใชื่ต้่ามพระอธัยาศัิย ซึ่ึ�งกล้็องถ่ึายภาพ Leica Limited Edition จึดัทำาขึ�นเปน็ที�ระลึ็กเพื�อเฉลิ็มพระเกียรติ่
พระบาทสำมเด็จึพระเจึา้อย่หั่็วในโอกาสำพระราชื่พิธบีรมราชื่าภิเษ์ก พุทธศัิกราชื่ 2562

แนวทางการบรหิารจดัการ

โครงการสำาคัญ
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วนัที� 1 สิำงห็าคม พ.ศิ. 2565 พระบาทสำมเด็จึพระเจึา้อย่หั่็ว  
แล็ะสำมเด็จึพระนางเจึา้ฯ พระบรมราชื่นีิ พระราชื่ทานพระบรม 
ราชื่วโรกาสำให้็คณีะบคุคล็จึากไทยเบฟ เฝา้ทล่็ล็ะอองธลีุ็พระบาท 
ท่ล็เกล้็าท่ล็กระห็ม่อมถึวายเงินจึากการจึัดทำากล้็องถ่ึายภาพ 
“ไล็ก้า ลิ็มิเต็่ด อิดิชื่ัน” (Leica Limited Edition) โดยเสำด็จึ 
พระราชื่กศุิล็ต่ามพระราชื่อธัยาศัิย ทั�งนี� กล้็องดังกล่็าวได้นำามา
ประมล่็เพื�อนำารายได้สำมทบทนุมล่็นิธแิล็ะองค์กรการกศุิล็ต่่าง ๆ  
ได้แก่ มล่็นิธโิรงพยาบาล็สำมเด็จึพระยพุราชื่ มล่็นิธริาชื่ประชื่านเุคราะห์็ 
ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์ รวมไปถึึงไต่รโครงการ ที�ประกอบด้วย  
3 มล่็นิธ ิคือ มล่็นิธพัิชื่รสำธุาคชื่านรุกัษ์์ ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์ 
มล่็นิธภิบ่ดินทร ์ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์ แล็ะมล่็นิธริาชื่ทัณีฑ์ปนัสำขุ 
ทำาความดีเพื�อชื่าติ่ ศิาสำน์ กษั์ต่รยิ ์ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์  
แล็ะยงัพรอ้มด้วยมล่็นิธอิาสำาเพื�อนพึ�ง (ภาฯ) ยามยาก 
สำภากาชื่าดไทย มล่็นิธทินุการศึิกษ์าพระราชื่ทานสำมเด็จึ 
พระบรมโอรสำาธริาชื่ฯ สำยามมกฎุราชื่กมุาร (ม.ท.ศิ.) มล่็นิธิ
ชื่ยัพัฒนา มล่็นิธแิม่ฟา้ห็ล็วง ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์ มล่็นิธิ
สำมเด็จึพระพันวสัำสำาอยัยกิาเจึา้ มล่็นิธจิึฬุาภรณ์ี มล่็นิธ ิTO BE 
NUMBER ONE ศิิรริาชื่มล่็นิธ ิมล่็นิธริามาธบิดี มล่็นิธสิำถึาบัน 
โรคไต่ภมิ่ราชื่นครนิทร ์มล่็นิธคิณีะแพทยศิาสำต่ร ์จึฬุาล็งกรณ์ี มล่็นิธิ

โรงพยาบาล็พระมงกฎุเกล้็าในพระราชื่ป่ถัึมภ์ มล่็นิธโิรงพยาบาล็สำวนดอก  
คณีะแพทยศิาสำต่ร ์มห็าวทิยาลั็ยเชื่ยีงให็ม ่มล่็นิธ ิ
โรงพยาบาล็ต่ำารวจึ ในพระบรมราชื่นิป่ถัึมภ์ มล่็นิธริฐับรุษุ์  
พล็เอก เปรม ติ่ณีสำล่็านนท์ องค์การทนุเพื�อเด็กแห่็ง
สำห็ประชื่าชื่าติ่ (UNICEF) สำถึาบันโรคไต่แห่็งประเทศิสิำงคโปร ์
มล่็นิธชิื่ว่ยคนต่าบอดแห่็งประเทศิไทย ในพระบรมราชื่นิป่ถัึมภ์ 
แล็ะสำมาคมถ่ึายภาพแห่็งประเทศิไทย ในพระบรมราชื่ป่ถัึมภ์ 

เมื�อวนัที� 30 กันยายน พ.ศิ. 2565 คณีะดำาเนินงานโครงการประมล่็
กล้็องถ่ึายภาพชื่ดุพิเศิษ์เฉลิ็มพระเกียรติ่เนื�องในพระราชื่พิธ ี
บรมราชื่าภิเษ์ก พ.ศิ. 2562 เพื�อ 22 องค์กรการกศุิล็ ได้จึดังาน
ประมล่็ขึ�น ณี ศิน่ยก์ารประชื่มุแห่็งชื่าติ่สิำรกิิต์ิ่  โดยดำาเนินการ
ประมล่็กล้็องถ่ึายภาพจึำานวน 21 ชื่ดุ ได้เงินรายได้รวมเปน็เงิน 
ทั�งสิำ�น 214 ล้็านบาท เพื�อมอบให้็องค์กรการกศุิล็ 22 องค์กร  
แล็ะได้ดำาเนินการประมล่็กล้็องที�มอบให้็สำถึาบันโรคไต่แห่็งประเทศิ
สิำงคโปร ์ณี ประเทศิสิำงคโปร ์เมื�อวนัที� 10 พฤศิจึกิายน พ.ศิ. 2565  
ได้รายได้ 220,000 SGD ห็รอืประมาณี 5,700,000 บาท  
รวมยอดรายได้ที�มอบให้็องค์กรการกศุิล็ทั�ง 22 องค์กร รวมกวา่ 
220 ล้็านบาท
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งานครบรอบ 50 ป ีวาติิกัน-วดัพระเชุติพุนวมิูลมูงัคลารามูราชุวรมูหาวหิาร มูติิรภาพระหวา่งสองศาสนา (พ.ศ. 2515- 2565) 

ปี 2565 คุณีฐาปน สิำริวัฒนภักดี ผู้่้อำานวยการม่ล็นิธิสิำริวัฒนภักดี ร่วมเดินทางไปกับคณีะสำงฆ์วัดพระเชื่ตุ่พนวิมล็มังคล็าราม 
ราชื่วรมห็าวิห็าร เพื�อเข้าเฝ้าสำมเด็จึพระสัำนต่ะปาปาฟรานซึ่ิสำ ณี นครรัฐวาติ่กัน ประเทศิอิต่าลี็ เนื�องในโอกาสำครบรอบ 50 ปี 
วาติ่กัน-วัดพระเชื่ตุ่พนวิมล็มังคล็ารามราชื่วรมห็าวิห็าร

เทศกาลศิลปะรว่มูสมูัยนานาชุาติิ 
บางกอก อารต์ิ เบียนนาเล่ 2022   

ไทยเบฟสำนับสำนนุการจึดัเทศิกาล็ศิิล็ปะรว่มสำมัยนานาชื่าติ่ 
บางกอก อารต์่ เบียนนาเล่็ 2022 (Bangkok Art Biennale  
2022: BAB 2022) ด้วยต่ระห็นักถึึงคณุีค่าแล็ะความสำำาคัญของ
งานศิิล็ปะรว่มสำมัยที�มีพลั็งสำรา้งสำรรค์ประโยชื่น์แก่ประเทศิชื่าติ่ 
ในห็ล็ากห็ล็ายมิติ่ ด้วยความมุ่งมั�นในการยกระดับวงการศิิล็ปะ
รว่มสำมัยของไทยให้็ทัดเทียมนานาชื่าติ่ แล็ะผู้ลั็กดันให้็เกิดการ 
กระตุ่้นเศิรษ์ฐกิจึจึาก 3 คณุีค่าห็ลั็ก 3 ประการ อนัได้แก่ คณุีค่า

ทางมรดกวฒันธรรม คณุีค่าทางศิิล็ปะ สำ่่คณุีค่าทางเศิรษ์ฐกิจึ 
สำำานักงานส่ำงเสำรมิการจึดัประชื่มุแล็ะนิทรรศิการ (องค์การมห็าชื่น) 
ห็รอื สำสำปน. (TCEB) ที�ประเมินวา่งานบางกอก อารต์่ เบียนนาเล่็ 
เมื�อป ี2561 สำามารถึสำรา้งเงินสำะพัดกวา่ 8,000 ล้็านบาท  
อนัเปน็ส่ำวนสำำาคัญที�ชื่ว่ยผู้ลั็กดันให้็กรงุเทพมห็านครเปน็ 1 ใน 5  
สำดุยอดเมอืงสำรา้งสำรรค์ของโล็ก (Creative Cities in the World)  
จึากการจึดัอนัดับโดยสำำานักข่าว BBC ประเทศิองักฤษ์ เมื�อเดือน
กรกฎาคม 2562

เทศิกาล็ศิิล็ปะรว่มสำมัยนานาชื่าติ่ บางกอก อารต์่ เบียนนาเล่็ 2022  
นับเปน็การจึดังานครั�งที� 3 ได้นำาผู้ล็งานศิิล็ปะรว่มสำมยักวา่ 200 ชื่ิ�น  
ของศิิล็ปนิชื่ั�นนำา  73 ท่าน จึาก 35 ประเทศิ ภายใต้่แนวคิด 
“CHAOS : CALM” ห็รอื “โกล็าห็ล็: สำงบสำขุ” จึดัแสำดงรวม 12 แห่็ง  
ตั่�งแต่่วนัที� 22 ต่ลุ็าคม 2565 ถึึง 23 กมุภาพันธ ์2566

สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี
เสด็จพระราชดำาเนินไปทรงเปิดเทศกาลศิลปะรว่มสมัยนานาชาติ บางกอก อารต์ 
เบียนนาเล่ 2022 (Bangkok Art Biennale 2022) ณ ศนูย์การประชมุแห่งชาติ 
สิรกิิต์ิ เม่ือวนัท่ี 26 ตลุาคม พ.ศ. 2565
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เทศกาลวถีิ่นำา...วถีิ่ไทย 2565  
และสายนำาแห่งวฒันธีรรมูไทย 2564

“วฒันธรรมแล็ะประเพณีี” เห็ล่็านี�เปน็เทศิกาล็ทางสัำงคมแล็ะ
วฒันธรรมที�ยั�งยนืซึ่ึ�งขับเคลื็�อนโดยชื่มุชื่น เพื�อชื่มุชื่นท้องถิึ�น 
โดยมีเปา้ห็มายเพื�อเพิ�มมล่็ค่าให้็กับงานฝีมือในท้องถิึ�น 
แล็ะเพิ�มโอกาสำในการท่องเที�ยวเชื่งิปฏิรป่โดยชื่มุชื่น
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ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน 
ขอบเขตการปฏิรูปฟื้นฟู

C S

 3. Build Back Better

บริษัท

ชุมชน หรือ บ้าน โรงเรียน

วิสาหกิจ
เพื่อสังคม

2.
PPP

Model

AREA-BASED COMMUNITY1.

T
ภาครัฐ

วัด

E
S
G

จัดงานเทศกาลประจำปี 2 ครั้ง และมีกิจกรรม
ขับเคลื่อนทั้งก่อนและหลัง โดยเน้น 3 แนวทาง
1.  การใช้ชุมชนเป็นที่ตั้ง
2.  PPP Model “บ.ว.ร ยกกำลังสอง” บ้าน 
 วัด โรงเรียน x บริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม
 และ รัฐ ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
3.  การสร้าง นำกลับ และการทำให้ดียิ่งขึ้น

สิ่งแวดล้อม
• คลีนคลอง: การอนรุกัษ์รอ่งน�า และการฟ้ืนฟูแม่น�าและลําคลอง
• Bring Back-Recycle (เก็บกลับ-รไีซเคิล) : การบรหิารจดัการขยะบรรจภัุณฑ์
 หลังการบรโิภค 
• การทําความสะอาดบ้าน วดั โรงเรยีน

สังคมและเศรษฐกิจ
• สรา้งรายได้ให้แก่ชมุชนท้องถ่ินและพัฒนาการท่องเท่ียวโดยใชช้มุชน
 เปน็ท่ีต้ังอยา่งยัง่ยนื
• อนรุกัษ์มรดกทางวฒันธรรมของไทยซึ่งสามารถขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ
• ใชง้านฝีมือท้องถ่ินเพ่ือตกแต่งในงานเทศกาล และสนับสนนุงานศิลปะของชมุชน
 รวมถึงการแสดงในงานเทศกาล
• เพ่ิมมลูค่าให้แก่งานฝีมือท้องถ่ิน รวมถึงอาหารและเครือ่งด่ืมชาติพันธุท่ี์เปน็
 เอกลักษณ์
• สรา้งความสงบสขุให้เกิดขึ้นในชมุชนท่ีมีความหลากหลายทางวฒันธรรม
• กิจกรรมขี่จกัรยาน/เดิน/พูดคยุ/การแล่นเรอื จดักิจกรรมท่ีสรา้งความสัมพันธ์
 เพ่ือสรา้งข้อมลูเชงิลึก และจดุประกายแรงบันดาลใจ
• เยาวชนเจ้าบ้าน สืบสานวัฒนธรรม

การกำกับดูแล
• โมเดล บ.ว.ร  ยกกำลังสอง รวมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อสืบสาน รักษา
 และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมไทย และร่วมพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยชุมชน
 เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนผ่าน ESG

E

S

G

โครงการเด่นป ี2565
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เทศกาลวถีิ่นำา...วถีิ่ไทย 2565

ไทยเบฟผู้สำานความรว่มมือกับกระทรวงการท่องเที�ยวแล็ะกีฬา 
กระทรวงวฒันธรรม กองทัพเรอื กรงุเทพมห็านคร การท่องเที�ยว
แห่็งประเทศิไทย แล็ะเครอืข่ายพันธมิต่รอกีห็ล็ายภาคส่ำวน 
จึดังาน “เทศิกาล็วถีิึนำา...วถีิึไทย” ครั�งที� 7 ภายใต้่แนวคิด  
“สำายนำา ยามฟา้ใสำ” ระห็วา่งวนัที� 11-15 เมษ์ายน 2565  
ใน 6 จึงัห็วดั  4 ภาคทั�วประเทศิไทย นำาโดยกรงุเทพมห็านคร  
ที�เนรมติ่ 9 ท่านำารมิเจึา้พระยาเปน็จึดุท่องเที�ยวแนวศิิล็ปวฒันธรรม
ผู้สำานความรว่มสำมยัในแบบ New Normal อนัน่าตื่�นต่าตื่�นใจึ  
ส่ำวนภม่ภิาค ได้แก่ จึงัห็วดัเชื่ยีงให็ม ่ล็ำาพ่น อดุรธานี ขอนแก่น  
แล็ะภเ่ก็ต่ 
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สายนำาแห่งวฒันธีรรมูไทย 2564

ไทยเบฟจึดังาน “River Festival 2021 เทศิกาล็สำายนำา 
แห่็งวฒันธรรมไทย” ครั�งที� 7 ภายใต้่แนวคิด “วนัเพ็ญ เยน็ใจึ” 
บนพื�นที�จึดังาน 8 ท่านำาสำำาคัญทางประวติั่ศิาสำต่รใ์น 
กรงุเทพมห็านคร ประกอบด้วย วดัพระเชื่ต่พุนวมิล็มังคล็าราม
ราชื่วรมห็าวหิ็าร วดัอรณุีราชื่วรารามราชื่วรมห็าวหิ็าร  
วดัประยรุวงศิาวาสำวรวหิ็าร วดักัล็ยาณีมิต่รวรมห็าวหิ็าร  
วดัระฆังโฆสิำต่ารามวรมห็าวหิ็าร ท่ามห็าราชื่ สำขุสำยาม  
ณี ไอคอนสำยาม แล็ะเอเชื่ยีทีค เดอะรเิวอรฟ์รอ้นท์  

สำำาห็รบั “Lamphun River Festival”  จึดัต่่อเนื�องเปน็ครั�งที� 3  
ภายใต้่แนวคิด “ถึวายโคม ต่ามประทีปส่ำองเมือง” เพื�อต้่อนรบั 
การเปดิประเทศิ กระตุ่้นการท่องเที�ยวอยา่งปล็อดภัย พรอ้มกับ
เปดิต่ล็าดชื่มุชื่น ทั�งนี� โคมที�ใชื่เ้ปน็ผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์หั็ต่ถึกรรมของ
ชื่มุชื่นซึ่ึ�งเปน็การสำรา้งรายได้ให้็กับชื่มุชื่นในอกีทางห็นึ�งด้วย

โครงการคลีน-คลอง (Clean-Klong)  

เปน็โครงการที�ชื่ว่ยยกระดับการพัฒนาชื่มุชื่นรมิแม่นำาแล็ะสำรา้งความต่ระห็นักเรื�องการอนรุกัษ์์ฟื� นฟ่แห็ล่็งนำา แม่นำาล็ำาคล็อง 
ห็ลั็งเทศิกาล็ล็อยกระทง เพื�อให้็กลั็บสำ่่ภม่ิทัศิน์ที�สำะอาดดังเดิม อาสำาสำมัครจึากห็น่วยงานต่่าง ๆ รวมทั�งนักศึิกษ์ามห็าวทิยาลั็ย 
แล็ะประชื่าชื่นในท้องถิึ�นที�เข้ามามีส่ำวนรว่มมจีึำานวนเพิ�มมากขึ�น 

โครงการ Bring Back-Recycle (เก็บกลับ-รไีซเคิล)

เปน็โครงการที�ชื่ว่ยสำรา้งจึติ่สำำานึกเรื�องการจึดัการขยะในชื่มุชื่น 
ผู่้านการอบรมเชื่งิปฏิบติั่การ เพื�อระดมคิดความเห็็น แล็ะเจึาะลึ็ก 
ล็งไปในรายล็ะเอยีดปญัห็าแล็ะแนวทางแก้ไขปญัห็าขยะ  
ในแต่่ล็ะชื่มุชื่น  ผู่้านการมีส่ำวนรว่มของผู้่้นำาชื่มุชื่น ผู้่้แทนชื่มุชื่น 
แล็ะเยาวชื่นในพื�นที� ทั�งนี� ไทยเบฟจึะติ่ดต่าม ประเมิน แล็ะคัดเลื็อก
ชื่มุชื่นซึ่ึ�งมีความสำมัครใจึ แล็ะสำามารถึในการบรหิ็ารจึดัการ 
ขับเคลื็�อนสำถึานี Bring Back-Recycle ทั�งนี� ห็ลั็งจึากชื่มุชื่น 
ได้ดำาเนินการคัดแยกขยะรไีซึ่เคิล็ แล็ะได้กำาไรจึากการขาย 
ขยะรไีซึ่เคิล็เห็ล่็านั�นแล้็ว กำาไรจึากการขายจึะถึก่รวบรวมเปน็  
“กองทนุชื่มุชื่น” เพื�อนำาไปปรบัปรงุเพิ�มเติ่มอำานวยความสำะดวก
การดำาเนินโครงการภายในชื่มุชื่น

ประเภท
ของขยะ    

นำาหนัก (กิโลกรมัู)

โรงเรยีนบา้นไมูข้าว
จงัหวดัภเูก็ติ

ชุมุูชุนกฎีุจนี 
จงัหวดักรงุเทพมูหานคร

ขวด PET 25.5 50.83

แก้ว 9 18.2

อะล็ม่ิเนียม 1 5

กล่็องกระดาษ์ 33 55.1

พล็าสำติ่กทั�วไป - 18.2

พล็าสำติ่กทึบแสำง - 6

รวมู 68.5 153.33

การอนรุกัษ์ศิลปะและวฒัรธรรม
ธรรมชาติ

บันทึกการเก็บรวบรวมูขยะรไีซเคิลที�สถ่านี  
BRING BACK-RECYCLE STATION ทั�ง 2 แห่ง  
ชุว่งเด่อนแรกหลังจากการจดัตัิ�ง
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คณุค่าทางสังคมู : เยาวชุนเจา้บ้าน ส่บสานวฒันธีรรมู

สำรรห็าเยาวชื่นอาย ุ10-18 ป ีที�อาศัิยอย่ใ่นชื่มุชื่นท้องถิึ�นมาฝึกอบรมให้็เปน็ “เจึา้ภาพวฒันธรรมรุน่เยาว”์  เพื�อให้็บอกเล่็าเรื�องราว 
ความภาคภม่ิใจึแล็ะประวติั่ศิาสำต่รข์องชื่มุชื่นของพวกเขาแก่ผู้่้มาเยอืน เพื�อให้็ความร่ด้้วยการเรยีนร่น้อกห้็องเรยีนอยา่งต่่อเนื�อง  
เชื่น่ การสัำมมนาศิิล็ปวฒันธรรม แล็ะการประชื่มุเชื่งิปฏิบัติ่การ พรอ้มทั�งดแ่ล็พวกเขาในฐานะ “พล็เมืองรุน่ให็ม่” ที�จึะขับเคลื็�อนชื่มุชื่น 
ของพวกเขาด้วยการพัฒนายั�งยนื

ติลอดระยะเวลา 7 ป ี 
และผลลัพธีที์�ประจกัษ์ 

มีการเข้าถึึงเพจึ 
อนิฟล็เ่อนเซึ่อรอ์อนไล็น์กวา่  
2.5 ล้านครั�ง ซึ่ึ�งชื่ว่ย
โปรโมูติอาหารและงานฝีมีูอ่
ชุมุูชุน ระห็วา่งการล็็อกดาวน์

ทำารายได้ชุมุูชุนสูงถึ่ง  
4.15 ล้านบาท  
จาก 2 เทศกาลในป ี2561 
(กรงุเทพมห็านคร 2561)

สำรา้งมล่็ค่าสืำ�อ (ในประเทศิแล็ะ 
ต่่างประเทศิ)  สูงสุดถึ่ง  
2.6 ล้านบาท  
จึากทั�งสำองเทศิกาล็ในแต่่ล็ะปี

สำรา้งรายได้ 2.22 ล้านบาท
ให้็ชื่มุชื่นใน 6 จึงัห็วดัจึากการจึดังาน
เทศิกาล็สำงกรานต์่ (Water Festival) 
ในเดือนเมษ์ายนป ี2565

พัฒนาเยาวชุนในโครงการ  
เยาวชุนเจา้บ้านส่บสานวฒันธีรรมู 
100 คน  
ตัิ�งแต่ิป ี2557

ด้วยทนุการศึกษา  
39 ทนุ ที�มูอบให้แก่ 
ผู้ที�ผ่านเกณฑ์์คัดเล่อก

สำามารถึเข้าถึึงคนในพื�นที�  
6 จงัหวดั  
ใน 4 ภมููิภาค 
มูีผู้เข้าชุมูเฉลี�ยปลีะ  
200,000 คนในกรงุเทพฯ 
(ก่อนการระบาดของ 
โรคโควดิ-19)

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีิอไป

การทำางานด้านการส่ำงเสำรมิศิิล็ปวฒันธรรมของไทยเบฟยงัคงเดินห็น้าสำนับสำนนุการขับเคลื็�อนการทำางานสำ่่การสำรา้งสำรรค์พัฒนา
สัำงคมอยา่งมั�นคงแล็ะยั�งยนื (Stable and Sustainable) ทั�งนี� เนื�องด้วยศิิล็ปวฒันธรรมคือความเปน็สำากล็ ที�เชื่ื�อมโยงถึึงกันได้อยา่ง
ไรข้้อจึำากัด ทำาให้็สำามารถึสำรา้งความรว่มมือกับทกุห็น่วยธรุกิจึแล็ะห็น่วยสัำงคมในการรว่มกันสำรา้งสำรรค์เพื�อรว่มสำรา้งประโยชื่น์ ไปสำ่่การ
แบ่งปนัคณุีค่าแล็ะมล่็ค่าสำ่่ชื่มุชื่น สัำงคม (Creating and Sharing the Value of Growth) ได้อยา่งภาคภม่ิใจึ นับเปน็การเชื่ื�อมโยง 
สำ่่ทกุบรบิทของการดำาเนินกิจึกรรมเพื�อสัำงคมด้านต่่าง ๆ ของไทยเบฟ กล็ยทุธที์�จึะมาบรหิ็ารจึดัการการดำาเนินงาน การเชื่ื�อมโยง 
เครอืข่ายแล็ะผู้่้มส่ีำวนได้ส่ำวนเสีำย ประกอบไปด้วยกล็ยทุธ ์4 ประการ คือ สืำบสำาน (Stable of Growth) รกัษ์า (Sustainability) ต่่อยอด 
(Creating Value) รว่มมือ (Collaboration & Partnership)

กล็ยทุธทั์�ง 4 ข้อ จึะนำามาผู้สำมผู้สำานกันอยา่งบร่ณีาการในกล็ุ่มงานต่่าง ๆ ได้แก่ กล็ุ่มงานทัศินศิิล็ป ์กล็ุ่มงานดนต่รแีล็ะวรรณีศิิล็ป ์ 
กล็ุ่มงานวฒันธรรมประเพณีี แล็ะกล็ุ่มงานศิาสำนา

ห็ลั็งจึาก โปรโมต่งานกิจึกรรมเที�ยวลั็ดเล็าะชื่มวถีิึชื่มุชื่นกฏีุจึนีในงาน Bangkok Water Festival 
เมื�อเดือนเมษ์ายน 2565 มูีผู้เข้าชุมูการท่องเที�ยวชุมุูชุนกฏีุีจนี
 เพิ�มูขึ�น 6 เท่าในเดือนพฤษ์ภาคม 2565 เปรยีบเทียบกับเดือนมีนาคม 2565

ความูมูุ่งมูั�นและความูสำาเรจ็



การพัฒนาชมุชนและสังคม 
ไทยเบฟยงัคงมุ่งมั�นดำาเนินธรุกิจึต่ามแนวทางการพัฒนาเพื�อความยั�งยนื 
ควบค่่กับการสำรา้งความสัำมพันธที์�ยั�งยนืกับชื่มุชื่นแล็ะสัำงคม รวมถึึง 
ให้็ความสำำาคัญอยา่งยิ�งในการสำรา้งกระบวนการมีส่ำวนรว่มทั�งการรว่มคิด 
รว่มทำา รว่มพัฒนาชื่มุชื่นแล็ะสัำงคม เพื�อให้็เกิดโครงการต่่าง ๆ  
โดยมีเปา้ห็มายเพื�อชื่ว่ยชื่มุชื่นให้็กินดี อย่ดี่เพิ�มมากขึ�น จึนชื่มุชื่นเข้มแข็ง  
สำามารถึบรหิ็ารจึดัการต่นเองได้อยา่งยั�งยนื ความพยายามในการพัฒนา
เห็ล่็านี�ต่อกยำาพันธกิจึของไทยเบฟในการ “สำรา้งสำรรค์แล็ะแบ่งปนัคณุีค่า 
จึากการเติ่บโต่”



โครงการไทยเบฟ...รวมูใจต้ิานภัยหนาว 

นับเปน็เวล็ายาวนานต่่อเนื�องเปน็ปทีี� 23 ที�ไทยเบฟดำาเนินโครงการ 
“ไทยเบฟ...รวมใจึต้่านภัยห็นาว” ส่ำงมอบ ”ผู้้าห่็มผืู้นเขยีว” จึำานวน 
200,000 ผืู้น แก่ประชื่าชื่นผู้่ป้ระสำบภัยห็นาวในพื�นที�ภาคเห็นือ
แล็ะภาคต่ะวนัออกเฉียงเห็นือ ซึ่ึ�งเปน็การผู้สำานความรว่มมอืกับ
กระทรวงมห็าดไทย กรมปอ้งกันแล็ะบรรเทาสำาธารณีภัย รวมถึึง
ห็น่วยงานพันธมติ่รต่่าง ๆ ทั�งภาครฐัแล็ะภาคเอกชื่นที�เขา้รว่ม 
ส่ำงต่่อความอบอุน่กับโครงการนี�ที�เพิ�มขึ�นอยา่งต่่อเนื�อง ปจัึจึบุนั 
ส่ำงมอบผู้้าห่็มไปแล้็วถึึง 4,600,000 ผืู้น แล็ะปนีี�นับเปน็ปทีี� 3  
ในการจึดัทำาผู้้าห่็มที�เปน็มติ่รต่่อสิำ�งแวดล้็อม โดยเปน็ผู้้าห่็มที�ผู้ลิ็ต่
จึากขวดพล็าสำติ่กบรรจึเุครื�องดื�มซึ่ึ�งทำาจึากเมด็พล็าสำติ่กรไีซึ่เคิล็ 
ห็รอื Recycled PET (rPET) เรยีกได้วา่เปน็ “ผู้้าห่็มผืู้นเขยีวรกัษ์์โล็ก” 
(Eco Friendly Blanket) ซึ่ึ�งเกิดจึากพลั็งความรว่มมือของคน 
ในสัำงคมที�ต่ระห็นักแล็ะใส่ำใจึสิำ�งแวดล้็อม รว่มการส่ำงต่่อความ
อบอุน่ให้็ผู้่้ประสำบภัยห็นาว ต่ล็อดระยะเวล็า 3 ปทีี�ผู่้านมา 
นำาขวดพล็าสำติ่ก PET ห็ลั็งการบรโิภคที�กลั็บสำ่่ระบบรไีซึ่เคิล็ 
กวา่ 22.8 ล้็านขวด มาเปลี็�ยนให้็เปน็ผู้้าห่็มผืู้นเขียวได้มากกวา่ 
600,000 ผืู้น โดยยงัคงเปน็ผู้้าห่็มที�มีความนุ่มแล็ะอบอุน่ 
เห็มือนเดิม นอกจึากการส่ำงมอบผู้้าห่็มแล้็ว โครงการฯ ยงัมอบ
โอกาสำการเข้าถึึงความชื่ว่ยเห็ลื็อทั�งด้านการศึิกษ์าแล็ะสำาธารณีสำขุ  
โดยด้านการศึิกษ์า โครงการฯ มอบทนุการศึิกษ์าแล็ะอปุกรณ์ี 
การเรยีนการสำอนแก่โรงเรยีนต่่าง ๆ ส่ำวนด้านสำาธารณีสำขุ  
โครงการฯ ประสำานงานโรงพยาบาล็พันธมิต่รในการจึดัห็น่วย
แพทยเ์คลื็�อนที�เขา้มาต่รวจึดแ่ล็สำขุภาพแก่ประชื่าชื่นที�มารบัมอบผู้้าห่็ม  
ปนีี�โครงการได้เพิ�มกิจึกรรมการให้็ความร่เ้รื�องคัดแยกขยะ  
แล็ะการปล็ก่ต้่นไม้ในพื�นที�ส่ำงมอบผู้้าห่็ม เพื�อรณีรงค์แล็ะสำรา้ง

คณุดวงพร โยเ่จ
ชื่าวบ้านผู้่้ประสำบภัยห็นาว

ก็แปล็กใจึนะคะที�ผู้้าห่็มซึ่ึ�งทำาจึากขวดนำานิ�มมาก ห่็มแล้็วอุน่สำบาย อยากขอบคณุีไทยเบฟ
ที�ทำาสิำ�งดี ๆ ที�มีประโยชื่น์แบบนี�ให้็กับสัำงคมค่ะ

จึติ่สำำานึกแก่เด็ก เยาวชื่น ประชื่าชื่น แล็ะชื่มุชื่น เรื�องการอนรุกัษ์์ 
สิำ�งแวดล้็อม นอกจึากนั�น พนักงานของไทยเบฟยงัเปน็ส่ำวนห็นึ�ง 
ในการแบ่งปนัความอบอุน่ผู่้านแคมเปญ 1 ปนั 1 อุน่ เพื�อนำาผู้้าห่็ม 
ไปมอบให้็เด็กแล็ะเยาวชื่นในพื�นที�นอกเห็นือจึาก 15 จึงัห็วดัของ
โครงการไทยเบฟ...รวมใจึต้่านภัยห็นาวในทกุป ีโดยมุง่ห็วงัให้็เกิด
พลั็งความรว่มมือแล็ะการขยายเครอืข่ายไปยงัทกุภาคส่ำวน 
เพื�อรว่มกันสำรา้งสัำงคมแห่็งการ ”ให้็” ที�ยั�งยนืต่่อไป

แบ่งปนัคณุค่า
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โครงการเด่นป ี2565



โครงการส่งเสรมิูคนรุน่ใหมู่เพ่�อสรา้งชุมุูชุนดีมูีรอยยิ�มู

เป็นโครงการที�ขยายผู้ล็จึากโครงการสำานพลั็งเพื�อบ้านเกิด  
เพื�อให้็นักพัฒนาธรุกิจึชื่มุชื่นรุน่ให็ม่ เปน็แกนนำาเชื่ื�อมโยงการ
ทำางานกับภาคส่ำวนต่่าง ๆ ในการนำาความสำขุแล็ะรอยยิ�มกลั็บคืนสำ่่
บ้านเกิดของต่นเอง แล็ะสำรา้งประโยชื่น์ในพื�นที�อยา่งยั�งยนื 
ในทกุมิติ่ โดยดำาเนินโครงการครอบคล็มุพื�นที� 15  แห่็ง  

ใน 14 จึงัห็วดั  ต่ล็อด 4 ปทีี�ผู่้านมาสำามารถึสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น  
ไปแล้็ว  41,328,992.60  บาท สำำาห็รบัป ี2565 โครงการฯ สำามารถึ
สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น 14,057,873 บาท แล็ะมีผู้่้ได้รบัประโยชื่น์ 
จึำานวน 1,298 ราย 

พ่�นที�ตัิวอยา่งในการดำาเนินงาน 

ชุมุูชุนดีมีูรอยยิ�มูหนองคาย จงัหวดัหนองคาย  
(โครงการพัฒนาเครอ่ข่ายเกษติรอนิทรยี ์เมู่องหนองคาย)

โครงการขบัเคลื็�อนงานในพื�นที�อำาเภอเมอืง จึงัห็วดัห็นองคาย  
โดยความรว่มมือของกล็ุ่มเกษ์ต่รกรที�ต้่องการแก้ปญัห็าต่ล็าด 
ที�ไมแ่น่นอน ใชื่ก้ารต่ล็าดนำาการผู้ลิ็ต่ จึงึรว่มกันประชื่มุแล็ะวเิคราะห์็ 
ห็าทางออก พบวา่ชื่มุชื่นต้่องหั็นมาผู้ลิ็ต่ผัู้กปล็อดภัยแล็ะต่่อยอด 
สำ่่ต่ล็าดเกษ์ต่รอนิทรยี ์เพื�อส่ำงจึำาห็น่ายในโครงการอาห็ารปล็อดภัย
สำ่่โรงพยาบาล็ห็นองคายแล็ะชื่อ่งทางต่ล็าดผัู้กอนิทรยีใ์นจึงัห็วดั 
เชื่น่ ห้็างสำรรพสิำนค้า พรอ้มขยายเครอืข่ายแล็ะเกษ์ต่รกรผู้่้ผู้ลิ็ต่ 

ห็ลั็งจึากตั่�งกล็ุ่มส่ำงเสำรมิอาชื่พีเกษ์ต่รปล็อดภัย ซึ่ึ�งเปน็การ 
รวมตั่วของเกษ์ต่รกรจึำานวน 23 ครวัเรอืน ในจึำานวนนี�มีเกษ์ต่รกร  
3 ราย ที�ได้รบัคัดเลื็อกให้็เปน็ต้่นแบบการรวบรวมผู้ล็ผู้ลิ็ต่จึาก
สำมาชื่กิกระจึายสำ่่ต่ล็าด พรอ้มสำรา้งระบบบรหิ็ารจึดัการที�เปน็ธรรม 
การขยายผู้ล็เพิ�มชื่อ่งทางต่ล็าดสำ่่ห้็างสำรรพสิำนค้ารอบชื่มุชื่น  
รวมไปถึึงการผู้ลั็กดันให้็เกษ์ต่รกร ล็ด ล็ะ เลิ็ก การใชื่ส้ำารเคมีทาง
เกษ์ต่รโดยสิำ�นเชื่งิ ป ี2565 โครงการฯ สำามารถึสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น 
จึำานวน 5,921,199 บาท  มีชื่มุชื่นที�ได้รบัผู้ล็ประโยชื่น์ 3 ชื่มุชื่น 
จึำานวน 176 ราย แล็ะมีพื�นที�ปล็ก่ผัู้กรวมของกล็ุ่มจึำานวน 30 ไร่

ภารกิจ

เปา้หมูาย

คณุทิติา โคธีเิสน  
กรรมการฝา่ยประชื่าสัำมพันธก์ล็ุ่มเกษ์ต่รปล็อดภัย

เราขอขอบคณุีชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�มห็นองคายที�มาชื่ว่ยปรบัแนวคิดในการปล็ก่ผัู้กของชื่มุชื่น  
ให้็มีที�ขาย มีต่ล็าดรบัซึ่ื�อ  แต่่ก่อนนี�ชื่มุชื่นไม่ร่จ้ึะไปขายที�ไห็นที�จึะไม่โดนต่่อรองราคา ห็รอืบางครั�ง 
ไม่สำามารถึขายได้ นอกจึากนั�นยงัทำาให้็ผัู้กของเราได้รบัมาต่รฐานผัู้กปล็อดภัย เปน็ที�ยอมรบัของต่ล็าด 
สำามารถึจึำาห็น่ายให้็โรงพยาบาล็เพื�อให้็ผู้่้ปว่ยได้รบัอาห็ารที�ดี แล็ะต่อนนี�กำาลั็งจึะขยายไปขายในห้็าง
สำรรพสิำนค้าในจึงัห็วดั ทำาให้็สำมาชื่กิมีรายได้ กล็ุ่มมีการดำาเนินงานที�ดี ชื่ว่ยส่ำงเสำรมิอาชื่พีของคน 
ในชื่มุชื่นให้็สำามารถึดำาเนินชื่วีติ่ต่ามวถีิึชื่วีติ่ที�คุ้นเคยอยา่งมีความสำขุ

โครงการสำาคัญ

แบ่งปนัคณุค่า

“ไทยเบฟมูุ่งมูั�น พัฒนาเศรษฐกิจชุมุูชุน
สรา้งความูสุขและจดัการตินเองได้อยา่งยั�งยน่”

สรา้งต้ินแบบ 
พ่�นที�พัฒนา

สรา้งเครอ่ข่าย 
 พันธีมูิติร

ยกระดับวสิาหกิจ 
เพ่�อสังคมู

สรา้งคนรุน่ใหมู ่
มูารว่มูพัฒนา
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ชุมุูชุนดีมีูรอยยิ�มูนครศรธีีรรมูราชุ จงัหวดันครศรธีีรรมูราชุ 
(โครงการขยายชุอ่งทางการติลาดสินค้าทางการเกษติรและ
อาหารแปรรปู)

โครงการฯ ขับเคลื็�อนงานในพื�นที�ครอบคล็มุ 3 อำาเภอ  
ได้แก่ อำาเภอพรห็มคีร ีอำาเภอปากพนัง แล็ะอำาเภอเมือง  
จึงัห็วดันครศิรธีรรมราชื่ ซึ่ึ�งเริ�มต้่นในชื่ว่งสำถึานการณ์ีโควดิ 
ที�ส่ำงผู้ล็ให้็ผู้ล็ผู้ลิ็ต่ทางการเกษ์ต่รไมส่ำามารถึจึำาห็น่ายแล็ะส่ำงออกได้ 
ชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�มนครศิรธีรรมราชื่เล็็งเห็็นถึึงปญัห็าดังกล่็าว  
จึงึเข้าไปดำาเนินการรวบรวมสำมาชื่กิ วางโครงสำรา้งกล็ุ่ม  
พัฒนาระบบการจึดัการ ระบบการขนส่ำง การรบัออเดอรล์็ก่ค้า 
ในชื่อ่งทางออนไล็น์ แล็ะการประสำานเชื่ื�อมโยงเครอืข่ายภาคี 
เพื�อห็าต่ล็าดจึำาห็น่ายสิำนค้าของชื่มุชื่น จึนสำรา้งรายได้ให้็กับชื่มุชื่น

โครงการฯ ชื่่วยระบายผู้ล็ไม้ที� ล้็นต่ล็าดพร้อมเชื่ื�อมโยง 
ห็น่วยงานการศึิกษ์าเพื�ออบรมแล็ะเสำรมิองค์ความร่ก้ารต่ล็าด
ออนไล็น์ให้็แก่ชื่มุชื่น ได้แก่ ส้ำมโอทับทิมสำยาม มังคดุ มะล็ะกอ  
แล็ะนำาผู้ล็ผู้ลิ็ต่มาแปรรป่เพื�อเพิ�มมล่็ค่า เชื่น่ ล็ก่ประทอด  
ทเุรยีนกวน มังคดุกวน เปน็ต้่น นอกจึากนั�น ยงัเชื่ื�อมโยง 
ชื่อ่งทางการต่ล็าดเพื�อจึำาห็น่ายสิำนค้าทั�งแบบออนไล็น์แล็ะ 
ออฟไล็น์ ได้แก่ ห้็างสำรรพสิำนค้าเซึ่น็ทรลั็พล็าซึ่า นครศิรธีรรมราชื่ 
รา้นขายของฝากชื่มุชื่นยิ�มได้ภายในสำถึานีบรกิารนำามัน ปต่ท. 
อำาเภอจึฬุาภรณ์ี รา้นค้าโอทอปอำาเภอ เครอืข่ายที�พักรสีำอรต์่  
เครอืข่ายห็น่วยงานราชื่การ แล็ะกล็ุ่มบรษัิ์ทในเครอืไทยเบฟ   
รวมทั�งพัฒนาคนรุน่ให็ม่ให้็เรยีนร่ด้้านการต่ล็าด ป ี2565  

สำามารถึสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่นจึำานวน 6,890,270 บาท  
ชื่มุชื่นที�รบัผู้ล็ประโยชื่น์ 10 ชื่มุชื่น จึำานวน 420 ราย 

คณุอมัูพร สวสัสุขด์ิ 
ประธานกล็ุ่มส้ำมโอบ้านบางดกุ

ปนีี�ส้ำมโอทับทิมสำยามเรามีเยอะมาก มีปญัห็าเรื�องขนส่ำงแล็ะสิำนค้าขายไม่ได้เนื�องจึากสำถึานการณ์ี
โควดิ แต่่เราก็มีห็น่วยงานชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�มเข้ามาชื่ว่ยเห็ลื็อ ทำาให้็ขายได้เปน็จึำานวนมาก ถ้ึาเราไม่มี
ชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�ม สิำนค้าเราคงขายไม่ได้มากขนาดนี�  ต้่องขอบคณุีชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�มมาก ๆ ที�เข้ามา
ชื่ว่ยเกษ์ต่รกรจึรงิ ๆ

แบ่งปนัคณุค่า

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565 153



โครงการชุว่ยชุมุูชุน ชุว่ยชุา้ง  
ติำาบลกระโพ อำาเภอท่าติมูู จงัหวดัสุรนิทร์

สำถึานการณ์ีโควดิ-19 ส่ำงผู้ล็กระทบจึนก่อให้็เกิดการเปลี็�ยนแปล็ง
อยา่งมากในห็ล็าย ๆ ด้าน ทั�งเรื�องสำขุภาพ เศิรษ์ฐกิจึ การท่องเที�ยว  
ต่ล็อดจึนการใชื่้ชื่ีวติ่ คนจึำานวนมากต่กงานต้่องกลั็บบ้านเกิด 
รวมถึึงควาญชื่า้งที�ออกไปรบัจึา้งต่่างถิึ�น เมื�อเจึอวกิฤต่ปางชื่า้งปดิ 
ควาญแล็ะชื่า้งไม่มีรายได้จึงึต้่องกลั็บบ้านเกิดโดยไม่ได้เต่รยีม
ความพรอ้ม ห็นึ�งในนั�น คือ กล็ุ่มควาญชื่้าง อำาเภอท่าต่่ม  
จึงัห็วดัสำรุนิทร ์กวา่ 100 ชื่วีติ่ 

ไทยเบฟจึงึล็งพื�นที�ไปพ่ดคยุกับชื่มุชื่นผู่้านการเชื่ื�อมโยงของ 
องค์การบรหิ็ารส่ำวนต่ำาบล็กระโพ จึนเกิดการรวมตั่วเปน็กล็ุ่ม
วสิำาห็กิจึชื่นุชื่นต่ำาบล็กระโพรวมใจึรกัษ์์ชื่า้ง ของควาญชื่า้งต่กงาน 
5 ห็ม่่บ้าน ได้แก่ บ้านศิาล็า บ้านต่าทิต่ย ์บ้านต่ากล็าง บ้านห็นองบัว 
แล็ะบ้านจึนิดา โดยมีวตั่ถึปุระสำงค์ คือ การสำรา้งแห็ล่็งอาห็ารชื่า้ง 
(ปล็ก่ห็ญ้าเนเปยีร)์ ซึ่ึ�งเปน็การสำรา้งความมั�นคง แล็ะล็ดค่าใชื่จ้ึา่ย
ให้็ควาญชื่า้ง ด้วยรป่แบบการดแ่ล็ 1 ไร ่1 ควาญชื่า้ง โดยองค์การ
อตุ่สำาห็กรรมปา่ไม้ (ออป.) สำรุนิทร ์สำนับสำนนุพื�นที�ในการปล็ก่ห็ญ้า 
จึำานวน 120 ไร ่  ซึ่ึ�งจึะได้ผู้ล็ผู้ลิ็ต่ไรล่็ะประมาณี 40 ตั่น  ภายใน 
ระยะเวล็า 1 ป ีจึะสำามารถึปล็ก่ห็ญ้าเนเปยีรเ์พื�อให้็เปน็อาห็ารชื่า้ง 
ได้กวา่ 4,800 ตั่น 

รา้นชุมุูชุนดีมูีรอยยิ�มู  
(จำาหน่ายสินค้าชุมุูชุนในชุอ่งทางออนไลน์)

การเข้าไปชื่ว่ยเห็ลื็อชื่มุชื่นที�ได้รบัผู้ล็กระทบจึากการระบาดของ 
เชื่ื�อไวรสัำโควดิ-19 ก่อให้็เกิดกระแสำต่อบรบัเปน็อยา่งดี ห็ล็ายชื่มุชื่น 
มีรายได้ต่่อเนื�อง ชื่ว่ยบรรเทาความเดือดรอ้นได้ ชื่มุชื่นตื่�นตั่วเรื�อง 
การเชื่ื�อมโยงชื่อ่งทางการต่ล็าด เพื�อให้็เกิดความต่่อเนื�องแล็ะสำรา้ง
โอกาสำการรบัร่ใ้ห้็กับผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์สิำนค้าชื่มุชื่นอยา่งทั�วถึึงทกุพื�นที� 
เปา้ห็มายของโครงการจึงึดำาเนินการในรป่แบบรา้นค้าออนไล็น์ 
ผู่้าน  Line@ รา้นชื่มุชื่นดีมีรอยยิ�ม ปจัึจึบุันสำามารถึสำรา้งรายได้ 
ให้็ชื่มุชื่น 603,687 บาท มีชื่มุชื่นเข้ารว่ม 17 ชื่มุชื่น สำมาชื่กิรบั 
ประโยชื่น์ 735  ราย  
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โครงการเลี�ยงปลา GRG ด้วยนำาที�ผ่านการบำาบัดแล้ว

ในเดือนมิถึนุายน 2564 แกรนด์ รอยลั็ กรุ�ป (GRG) ได้รเิริ�ม
โครงการเพื�อเลี็�ยงปล็า 4,800 ตั่ว จึาก 4 สำายพันธุด้์วยนำาที�ผู่้าน
การบำาบัดจึากโรงบำาบัดนำาเสีำย โรงกลั็�นยา่งกุ้งในเมืองมอรบ์ิ 
ประเทศิเมียนมา 6 เดือนต่่อมา GRG เก็บเกี�ยวแล็ะจึดัห็าปล็าให้็ 
กับห็ม่่บ้านโดยรอบ แล็ะเชื่ญิผู้่้อาวโุสำในชื่มุชื่นแล็ะชื่าวบ้านมาเยี�ยม
ชื่มบ่อปล็า เพื�อเรยีนร่ว้า่นำาเสีำยที�ผู่้านการบำาบัดแล้็วสำามารถึขยาย
พันธุแ์ล็ะเพิ�มอตั่ราการเติ่บโต่ของปล็าได้อยา่งไร

การบรรเทาภัยหนาวและการชุว่ยเหล่ออ่�น ๆ 
•   มอบผู้้าห่็ม จึำานวน 200,000 ผืู้น แบ่งเปน็ 
 •    เด็กไรผู้้่้อปุการะ 2,929 ราย
 •    คนพิการทพุพล็ภาพ 12,119 ราย
 •  ผู้่้มีรายได้น้อย 58,459 ราย
 •   ผู้่้ประสำบความเดือดรอ้น 46,648 ราย
 •    ผู้่้สำง่อาย ุ79,845 ราย
(ที�มาของแห็ล่็งข้อมล่็: สำรปุโดยกรมปอ้งกันแล็ะบรรเทาสำาธารณีภัย 15 จึงัห็วดั กระทรวงมห็าดไทย)
•    ชื่าวบ้านกวา่  822 ราย ในภาคเห็นือ/ภาคต่ะวนัออกเฉียงเห็นือ ที�มารบัมอบผู้้าห่็ม 

ได้รบัโอกาสำเข้าถึึงการต่รวจึสำขุภาพจึากห็น่วยแพทยเ์คลื็�อนที�
•   มอบทนุการศึิกษ์าให้็โรงเรยีน จึำานวน 14 โรงเรยีน รวมมล่็ค่า 140,000 บาท  

แล็ะบรจิึาคให้็วดั 1 แห่็ง รวมมล่็ค่า 5,000 บาท 
•  มอบคอมพิวเต่อรแ์ล็ะอปุกรณ์ีการเรยีนให้็โรงเรยีน จึำานวน 60 เครื�อง
•   ขวดนำาพล็าสำติ่ก PET  7,600,000 ขวด ถึก่นำามารไีซึ่เคิล็เปน็ผู้้าห่็ม
•   จึำานวนพนักงานจึติ่อาสำาเข้ารว่มโครงการ  ทั�งห็มด 333 ราย ชื่าย 271 ราย ห็ญิง 62 ราย

ด้านการชุว่ยเหล่อชุมุูชุน ทำาการติลาดออนไลน์ @รา้นชุมุูชุนดีมูีรอยยิ�มู 
•  สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น 603,687 บาท
•  มชีื่มุชื่นเข้ารว่ม 17 ชื่มุชื่น  
•  สำมาชื่กิรบัประโยชื่น์ 735 ราย

ด้านเศรษฐกิจชุมุูชุน 
•  พื�นที�ดำาเนินการ 27 จึงัห็วดั
•  สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น 14,131,923 บาท
•  สำมาชื่กิรบัประโยชื่น์ 1,978  ราย

โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมุูชุนในพ่�นที�ต่ิาง ๆ ที�ไทยเบฟรว่มูคิด  
รว่มูลงมูอ่ทำากับชุมุูชุนต่ิาง ๆ ติลอด 4 ปทีี�ผ่านมูา  
• สำามารถึสำรา้งรายได้ให้็แก่ชื่มุชื่นกวา่ 4,200 ราย
• สำรา้งรายได้เข้าสำ่่ชื่มุชื่นสำะสำมรวมมากกวา่ 41 ล้็านบาท
• สำรา้งรายได้ให้็กับชื่มุชื่นไปแล้็วกวา่ 14.1 ล้็านบาท จึากการรว่มมือระห็วา่งไทยเบฟ 
 แล็ะภาคีเครอืข่ายการขับเคลื็�อนโครงการต่่าง ๆ อยา่งเปน็รป่ธรรม

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีิอไป

เพื�อนำาองค์กรไปสำ่่การพัฒนาสัำงคมที�อย่ร่ว่มกันอยา่งมีความสำขุแล็ะยั�งยนื ไทยเบฟยงัคงสำานต่่อการสำนับสำนนุให้็ชื่มุชื่นดำารงอย่ไ่ด้ด้วย
ต่นเองอยา่งมั�นคง ภายใต้่กรอบงานพัฒนาชื่มุชื่น ที�มุง่เน้นการทำากิจึกรรมต่่าง ๆ อยา่งต่่อเนื�องเพื�อให้็ครอบคล็มุภารกิจึด้านต่่าง ๆ ดังนี�

ความูมูุ่งมูั�นและความูสำาเรจ็

• โครงการด้านเศรษฐกิจชุมุูชุน  
สำรา้งห็รอืขยายผู้ล็พื�นที�การทำางานรอบโรงงานห็รอืพื�นที� 
ต้่นแบบอื�น ๆ ทำาให้็ชื่มุชื่นสำามารถึพัฒนาต่นเองจึนเกิดการ
รวมกล็ุ่มแล็ะจึดัตั่�งกล็ุ่มอาชื่พีเพิ�มขึ�นอยา่งน้อย 2 พื�นที�

• โครงการ “ไทยเบฟ...รวมูใจต้ิานภัยหนาว” 
จึะยงัคงสำานต่่ออยา่งต่่อเนื�อง ด้วยการมอบผู้้าห่็มผืู้นเขียว
รกัษ์์โล็กที�ผู้ลิ็ต่จึากขวดพล็าสำติ่กใชื่แ้ล้็วต่่อไป แล็ะเพิ�ม
กิจึกรรมด้านการอนรุกัษ์์สิำ�งแวดล้็อม เพื�อรณีรงค์ แล็ะสำรา้ง
จึติ่สำำานึกให้็เยาวชื่น ประชื่าชื่น แล็ะชื่มุชื่นที�มารว่มกิจึกรรม
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เครอ่ข่ายประชุารฐัรกัสามูัคคี 
วสิาหกิจเพ่�อสังคมู 

จึากการรวมพลั็งเพื�อขับเคลื็�อนการทำางานมากวา่ 6 ป ีภายใต้่นโยบาย  
“การพัฒนาเศิรษ์ฐกิจึฐานราก” ซึ่ึ�งนำาโดย พล็เอก อนพุงษ์์ เผู่้าจึนิดา 
รฐัมนต่รวีา่การกระทรวงมห็าดไทย ในฐานะหั็วห็น้าทีมภาครฐั แล็ะ  
คณุีฐาปน สิำรวิฒันภักดี กรรมการผู้่้อำานวยการให็ญ่ บรษัิ์ท ไทยเบฟเวอเรจึ 
จึำากัด (มห็าชื่น) ในฐานะหั็วห็น้าทีมภาคเอกชื่น โดยมีเปา้ห็มายห็ลั็ก 
ในการ “สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น ประชื่าชื่นมีความสำขุ” ด้วยความรว่มมือ 
ของภาครฐั ภาคเอกชื่น ภาควชิื่าการ ภาคประชื่าสัำงคม แล็ะภาคเอกชื่น  
โดยน้อมนำาพระราชื่ปณิีธานในการ “สืำบสำาน รกัษ์า ต่่อยอด” ห็ลั็กปรชัื่ญา 
ของเศิรษ์ฐกิจึพอเพียง แล็ะศิาสำต่รพ์ระราชื่าด้านการพัฒนา คือ “เข้าใจึ  
เข้าถึึงแล็ะพัฒนา” เปน็กรอบเปา้ห็มายในการขับเคลื็�อนงาน



หลักปรชัุญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่บสาน รกัษา ต่ิอยอด

1

โครงการประชื่ารฐัรกัสำามคัคี ดำาเนินงานโดยไทยเบฟขบัเคลื็�อนงาน
ผู่้านบรษัิ์ท ประชื่ารฐัรกัสำามัคคี วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม (ประเทศิไทย) 
จึำากัด ห็รอืบรษัิ์ท “ส่ำวนกล็าง” ที�ทำาห็น้าที�ประสำานความรว่มมือกับ 
“เครอืข่ายประชื่ารฐัรกัสำามัคคีจึงัห็วดั” ซึ่ึ�งจึดัตั่�งขึ�นภายใต้่ 
การบรหิ็ารองค์กรแบบ “วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม” (Social Enterprise) 

ทั�ง 76 แห่็งทั�วประเทศิ โดยมหี็ลั็กการดำาเนินงานที�สำอดคล้็องกับ 
ห็ลั็กปรชัื่ญาเศิรษ์ฐกิจึพอเพียง ใชื่พื้�นที�เปน็ตั่วตั่�ง แล็ะสัำมมาชื่พี
เต็่มพื�นที� มกีล็ยทุธแ์ล็ะแผู้นการดำาเนินงานที�สำำาคัญประกอบไปด้วย 
1 เปา้ห็มาย 3 กล็ุ่มงาน 5 กระบวนการ กระจึายสำ่่ 76 จึงัห็วดั 
ทั�วประเทศิ

1.   อนรุกัษ์์ธรรมชื่าติ่ เชื่น่ ผืู้นปา่ ผืู้นดิน 
ต้่นนำา ท้องทะเล็

2.   สำรา้งวนัิยในการจึดัการขยะ 
อยา่งเปน็รป่ธรรม

3.   รณีรงค์การบรหิ็ารจึดัการนำาเสีำย

1.  สำรา้งวชิื่าชื่พีในระดับชื่มุชื่น 
เชื่น่ โครงการ OTOP

2. ให้็ความร่แ้ก่เยาวชื่น

สิ�งแวดล้อมูองค์ความูรู ้

สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น
ประชื่าชื่นมีความสำขุ

เปา้หมูาย

กลุ่มูงาน3

เกษติร
แปรรปู
(SME/
OTOP)

ท่องเที�ยว
โดยชุมุูชุน

การพัฒนาโดยยดึพ่�นที�เปน็ตัิวตัิ�ง

กระบวนการ5

บรษัิ์ท ประชื่ารฐัรกัสำามัคคีจึงัห็วดั (วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม) จึำากัด 76 แห่็ง
บรษัิ์ท ประชื่ารฐัรกัสำามัคคี วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม (ประเทศิไทย) จึำากัด 1 แห่็ง

โครงสรา้ง

ห็ลั็กปรชัื่ญาของเศิรษ์ฐกิจึพอเพียงหลักการ

การเข้าถึึง
ปจัึจึยัการผู้ลิ็ต่

การสำรา้ง
องค์ความร่้

การต่ล็าด การสืำ�อสำาร
เพื�อการรบัร่้

การบรหิ็ารจึดัการ
เพื�อความยั�งยืน

ต้่นทาง .................................. กล็างทาง .................................. ปล็ายทาง
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แนวทางการบรหิารจดัการ



ด้วยความมุง่มั�นที�จึะสำนับสำนนุนโยบายการพัฒนาเศิรษ์ฐกิจึ
ฐานรากของรฐับาล็ แล็ะเห็็นความสำำาคัญของการพัฒนาประเทศิ 
ทำาให้็ต่ล็อดระยะเวล็า 6 ปทีี�ผู่้านมา สำามารถึชื่ว่ยขับเคลื็�อน 
การดำาเนินงานของชื่มุชื่นรวม 1,433 โครงการ ใน 3 กล็ุ่มงาน 
ประกอบด้วย เกษ์ต่ร แปรรป่ แล็ะท่องเที�ยวโดยชื่มุชื่น  
สำรา้งงานให้็ประชื่าชื่น 107,000 ครวัเรอืน ใน 4,512 ชื่มุชื่น 
ทั�วประเทศิ แล็ะสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่นไปแล้็วกวา่ 1,813 ล้็านบาท  
โดยในปทีี�ผู่้านมาสำรา้งรายได้รวมกวา่ 93 ล้็านบาท นับเปน็ 
ความสำำาเรจ็ึของทกุภาคส่ำวนที�รว่มมือแล็ะดำาเนินการแก้ปญัห็า 
สำรา้งสำรรค์แนวคิดเพื�อล็ดความเห็ลื็�อมล็ำา พัฒนาคณุีภาพคน  
สำรา้งโอกาสำ สำรา้งรายได้ เพื�อให้็เศิรษ์ฐกิจึในชื่มุชื่นเติ่บโต่ 
อยา่งยั�งยนื ซึ่ึ�งจึะเปน็การส่ำงเสำรมิความมั�นคงทางเศิรษ์ฐกิจึให้็กับ

กลุ่มูงานเกษติร : โครงการ “โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”

เริ�มดำาเนินการมาตั่�งแต่่ป ี2560 โดยมีเครอืข่ายประชื่ารฐั 
รกัสำามัคคีจึงัห็วดัเปน็ผู้่้ประสำานงานชื่มุชื่นเพื�อห็าแห็ล่็งพื�นที� 
ผู้ลิ็ต่วตั่ถึดิุบที�ปล็อดภัย (ผัู้ก ผู้ล็ไม้) ทั�งภายในจึงัห็วดัแล็ะ 
จึงัห็วดัใกล้็เคียง พรอ้มรวบรวมจึดัส่ำงไปยงัโรงพยาบาล็ที�เข้ารว่ม
โครงการ เปา้ห็มายสำำาคัญคือ การสำรา้งรายได้ให้็เกษ์ต่รแล็ะ 
กล็ุ่มวสิำาห็กิจึชื่มุชื่นในพื�นที�ได้มีต่ล็าดสำำาห็รบัการส่ำงผัู้ก ผู้ล็ไม้
ปล็อดภัยไปจึำาห็น่าย ในขณีะเดียวกันประชื่าชื่นในประเทศิมี
สำขุภาพดี เพราะได้บรโิภคสิำนค้าที�มีคณุีภาพได้มาต่รฐาน ปจัึจึบุัน
มีเครอืข่ายประชื่ารฐั 40 จึงัห็วดัเข้ารว่มโครงการ จึดัส่ำงวตั่ถึดิุบ
ปล็อดภัยให้็โรงพยาบาล็ 52 แห่็งทั�วประเทศิ มีเกษ์ต่รกรที�ได้รบั
ประโยชื่น์ 2,016 ราย สำรา้งรายได้รวมกวา่ 280 ล้็านบาท 

ประเทศิ สำอดคล้็องกับแนวทางการขับเคลื็�อนยทุธศิาสำต่รช์ื่าติ่  
20 ป ีที�จึะนำาพาประเทศิไปสำ่่ความมั�นคง มั�งคั�ง แล็ะยั�งยนื  
ต่่อไปในอนาคต่

นอกเห็นือจึาก 1,433 โครงการ ที�ขับเคลื็�อนโดยเครอืข่ายประชื่ารฐั
ทั�ง 76 จึงัห็วดัแล้็ว ยงัมีโครงการที�บรษัิ์ทประชื่ารฐัรกัสำามัคคี 
วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม (ประเทศิไทย) จึำากัด ห็รอืบรษัิ์ท “ส่ำวนกล็าง” 
ทำางานรว่มกับห็น่วยงานภาครฐัแล็ะภาคเอกชื่น ในการสำรา้ง 
แพล็ต่ฟอรม์ เพื�อขับเคลื็�อนงานระดับประเทศิผู่้าน 3 กล็ุ่มงาน 
อยา่งต่่อเนื�อง อนัประกอบด้วย 
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กลุ่มูงานแปรรปู :  
โครงการ “ผ้าขาวมู้าท้องถิ่�นหัติถ่ศิลปไ์ทย”

เริ�มดำาเนินการมาตั่�งแต่่ป ี2559 มีเปา้ห็มายในการเปลี็�ยนมมุมอง
ของผู้่้บรโิภคที�มีต่่อผู้้าขาวม้า สำรา้งแรงบันดาล็ใจึแล็ะองค์ความร่้
ให้็แก่ชื่มุชื่น อนัจึะนำาไปสำ่่การพัฒนาแล็ะต่่อยอดผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์ให้็มี
ความห็ล็ากห็ล็าย มีคณุีภาพสำอดคล้็องกับความต้่องการ 
ของต่ล็าด ต่ล็อดจึนชื่ว่ยสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่นอยา่งยั�งยนื

ต่ล็อดป ี2565 บรษัิ์ท ประชื่ารฐัรกัสำามัคคี วสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม 
(ประเทศิไทย) จึำากัด มุ่งเน้นการทำางานรว่มกับ 15 ชื่มุชื่น ผู้่้ผู้ลิ็ต่ 
ผู้้าขาวมา้อยา่งใกล้็ชื่ดิผู่้านกิจึกรรม “Creative Young Designers” 
พรอ้มเชื่ื�อมโยงกับสำโมสำรฟุต่บอล็ 3 แห่็ง แล็ะสำถึาบันการศึิกษ์า
ชื่ั�นนำา 13 แห่็งภายใต้่โครงการ eisa (Education Institute 
Support Activity) ในการรวมพลั็งคนรุน่ให็ม่มารว่มสำรา้งสำรรค์
อตั่ลั็กษ์ณ์ีผู้้าขาวม้าทอมือ นับเปน็การสำรา้งแรงบันดาล็ใจึ พัฒนา 
แล็ะต่่อยอดผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์ให้็มีความห็ล็ากห็ล็ายมากยิ�งขึ�น โดยมี 
ผู้ล็งานการออกแบบรวม 444 ชื่ิ�นงาน

ปจัึจึบุันมีชื่มุชื่นผู้่้ผู้ลิ็ต่ผู้้าขาวม้าทอมือเข้ารว่มโครงการ จึำานวน  
33 ชื่มุชื่น จึาก 22 จึงัห็วดั มีผู้่้รบัประโยชื่น์ 1,561 ราย สำรา้งรายได้
รวมกวา่ 208 ล้็านบาท

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565 159
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กลุ่มูงานท่องเที�ยวโดยชุมุูชุน :  
โครงการ “ท่องเที�ยวโดยชุมุูชุนติามูรอยหลวงปูมู่ั�น ภรูทัิติโติ”

เริ�มดำาเนินการในป ี2563 มีเปา้ห็มายเพื�อประชื่าสัำมพันธแ์ล็ะ 
เชื่ญิชื่วนให้็ประชื่าชื่นได้เรยีนร่ป้ระวติั่ วตั่รปฏิบัติ่อนังดงาม  
รวมถึึงธรรมะคำาสำอนขององค์ห็ล็วงป่ม่ั�น ภร่ทัิต่โต่ โดยส่ำงเสำรมิ 
ให้็เกิดการทำางานรว่มกันระห็วา่ง บ้าน วดั โรงเรยีน ภายใต้่ 
ห็ลั็กการ “บวร” อนันำาไปสำ่่การพัฒนาเปน็บรษัิ์ท วสิำาห็กิจึชื่มุชื่น 
ราชื่การ (บวร) 2 ที�มุ่งเน้นให้็เกิดเส้ำนทางท่องเที�ยวโดยชื่มุชื่น 
ต่ล็อดจึนสำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่นอยา่งยั�งยนื สำำาห็รบัพื�นที�เปา้ห็มาย
ในการดำาเนินการคือ เส้ำนทางที�ห็ล็วงป่ม่ั�น ภร่ทัิต่โต่ เคยจึารกิ 
ไปใน 12 จึงัห็วดั 36 ห็มดุห็มาย 

นอกจึากนี�  โครงการฯ ยงัจึดักิจึกรรม “ปล็ก่ปา่ในใจึคน” เพื�อส่ำงเสำรมิ
การอนรุกัษ์์ทรพัยากรธรรมชื่าติ่ สำรา้งการรบัร่แ้ห็ล่็งท่องเที�ยว 
ในชื่มุชื่นเพื�อการพัฒนาการท่องเที�ยวเชื่งินิเวศิ การท่องเที�ยว 
จึติ่อาสำา แล็ะการท่องเที�ยวเชื่งิศิรทัธา ในจึงัห็วดัสำกล็นคร 
นครพนม แล็ะอบุล็ราชื่ธานี รวม 61,600 ต้่น

คณุสุพัติรา แสงกองมูี
กล็ุ่มทอผู้้าพื�นเมืองบ้านสำะง้อ “ดารานาคี” จึงัห็วดับึงกาฬ

ผู้้าขาวม้าดารานาคีเริ�มเปน็ที�ร่จ้ึกัจึากการเข้ารว่มโครงการผู้้าขาวม้าท้องถิึ�นหั็ต่ถึศิิล็ปไ์ทย โดยได้รบั 
การสำนับสำนนุจึากประชื่ารฐัรกัสำามัคคีประเทศิไทย แล็ะไทยเบฟ ที�ชื่ว่ยเพิ�มชื่อ่งทางการจึดัจึำาห็น่าย  
ทั�งห็าพื�นที�สำำาห็รบัออกบธ่ รวมไปถึึงนำาสิำนค้าไปวางจึำาห็น่ายในรา้นประชื่ารฐัรกัสำามัคคี ซึ่ึ�งได้รบั 
ความสำนใจึแล็ะเปน็ที�ต้่องการของต่ล็าดมากยิ�งขึ�น นอกจึากนั�นปทีี�ผู่้านมายงัมีโอกาสำทำางานรว่มกับ
น้อง ๆ นักศึิกษ์าสำถึาบันเทคโนโล็ยพีระจึอมเกล้็าเจึา้คณุีทห็ารล็าดกระบัง ซึ่ึ�งเข้ามาชื่ว่ยคิดสำรา้งสำรรค์ 
ผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์ของเราให้็มีมล่็ค่ามากยิ�งขึ�น เราดีใจึที�น้อง ๆ รุน่ให็ม่เห็็นคณุีค่าของผู้้าขาวม้าไทย ขอบคณุี 
โครงการฯ ที�ทำาให้็คนในชื่มุชื่นของเรามีความสำขุแล็ะมีรายได้มากขึ�นค่ะ

โครงการประชื่ารฐัรกัสำามัคคี ยงัเปน็ 1 ในโครงการสำำาคัญ ที�ทำาให้็  
ไทยเบฟก้าวสำ่่ความเปน็ผู้่้นำาแล็ะองค์กรต้่นแบบที�ดำาเนินงานต่าม
แนวทางการพัฒนาที�ยั�งยนื ภายใต้่ห็ลั็กกล็ยทุธด้์านสิำ�งแวดล้็อม 
สัำงคม แล็ะห็ลั็กธรรมาภิบาล็ มีการติ่ดต่ามผู้ล็การดำาเนินงาน 
อยา่งต่่อเนื�อง ด้วยการเอาใจึใส่ำแล็ะสำานสัำมพันธภาพอนัดีกับ 
ผู้่้มีส่ำวนได้ส่ำวนเสีำยทกุภาคส่ำวน ซึ่ึ�งเปน็การต่อกยำา “การเปน็ผู้่้นำา 
ธรุกิจึเครื�องดื�มแล็ะอาห็ารครบวงจึรในภม่ิภาคอาเซึ่ยีน”  
(Stable & Sustainable Asean Leader) อกีด้วย

เครอืข่ายประชารฐัรกัสามัคคี วสิาหกิจเพ่ือสังคม 160

แบ่งปนัคณุค่า

แบ่
่งปั

นัคุ
ณุ

คุา
สู่่่สู่

งคุ
ม



6 ป ีของการดำาเนินงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอยา่งต่ิอเน่�อง

พ่�นที�การดำาเนินงานจาก แพลติฟอรม์ู  
ในการขับเคล่�อนงานระดับประเทศ

โครงการ 
“ผ้าขาวมู้าท้องถิ่�นหัติถ่ศิลปไ์ทย” 
(22 จงัหวดั)

กาญจึนบรุี
กาฬสิำนธุ์
เชื่ยีงให็ม่
ต่รงั
นครราชื่สีำมา
นนทบรุี
บึงกาฬ
ปทมุธานี
ประจึวบคีรขีันธ์
พระนครศิรอียธุยา
เพชื่รบรุี

โครงการ 
“ท่องเที�ยวโดยชุมุูชุนติามูรอย
หลวงปูมู่ั�น ภรูทัิติโติ” 
(12 จงัหวดั)
กรงุเทพมห็านคร
เชื่ยีงให็ม่
นครนายก
นครพนม
ล็พบรุี
เล็ย

สำกล็นคร
ห็นองคาย
ห็นองบัวล็ำาภ่
อำานาจึเจึรญิ
อดุรธานี
อบุล็ราชื่ธานี

แม่ฮอ่งสำอน
รอ้ยเอด็
ราชื่บรุี
ล็ำาปาง
สำงขล็า
สำระแก้ว
สำโุขทัย
สำพุรรณีบรุี
ห็นองบัวล็ำาภ่
อำานาจึเจึรญิ
อดุรธานี

โครงการ 
“โรงพยาบาลอาหารปลอดภัย”  
(40 จงัหวดั)
กระบี�
กาญจึนบรุี
ขอนแก่น
จึนัทบรุี
ชื่มุพร
ต่รงั
ต่ราด
นครปฐม
นครราชื่สีำมา
นครศิรธีรรมราชื่
นครสำวรรค์
นนทบรุี
นราธวิาสำ
น่าน
ปตั่ต่านี
พะเยา
พังงา
พิจึติ่ร
พิษ์ณีโุล็ก
เพชื่รบรุี

เพชื่รบร่ณ์ี
มห็าสำารคาม
รอ้ยเอด็
ล็พบรุี
ล็ำาปาง
ล็ำาพ่น
ศิรสีำะเกษ์
สำต่ล่็
สำมทุรสำงคราม
สำมทุรสำาคร
สำระบรุี
สิำงห์็บรุี
สำพุรรณีบรุี
สำรุาษ์ฎรธ์านี
สำรุนิทร์
ห็นองคาย
ห็นองบัวล็ำาภ่
อา่งทอง
อดุรธานี
อบุล็ราชื่ธานี

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีิอไป

ไทยเบฟยงัคงมุง่มั�นในการเปน็ผู้่น้ำาแล็ะองค์กรต้่นแบบที�ดำาเนินงานต่ามแนวทางการพัฒนาที�ยั�งยนื ผู่้าน “โครงการประชื่ารฐัรกัสำามคัคี” 
ภายใต้่กล็ไกการขับเคลื็�อนงานของ “เครอืข่ายประชื่ารฐัรกัสำามัคคี” 76 จึงัห็วดัทั�วประเทศิอยา่งต่่อเนื�อง เพื�อให้็บรรล็วุตั่ถึปุระสำงค์ห็ลั็ก 
คือ “สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น ประชื่าชื่นมีความสำขุ” ทั�งนี� ยงัเปน็การสำนับสำนนุเปา้ห็มายการพัฒนาที�ยั�งยนืขององค์การสำห็ประชื่าชื่าติ่ 
ด้านการเปน็ห็ุ้นส่ำวนความรว่มมือระดับสำากล็ต่่อการพัฒนาที�ยั�งยนื แล็ะส่ำงเสำรมิการเจึรญิเติ่บโต่ทางเศิรษ์ฐกิจึที�ยั�งยนือกีด้วย

ความูมูุ่งมูั�นและความูสำาเรจ็

สำรา้งรายได้ให้็ชื่มุชื่น 
ไปแล้็วกวา่  

1,813 ล้านบาท

ผู้่้รบัประโยชื่น์ 

107,000 ครวัเรอ่น 
จึาก 4,512 ชุมุูชุนทั�วประเทศิ

1,433 โครงการ
จึากการดำาเนินงานของเครอืข่าย
ประชื่ารฐัรกัสำามัคคี 76 จึงัห็วดั
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ความูรว่มูมู่อในระดับภมููิภาค
ด้วยวสัิำยทัศิน์ที�จึะเปน็ผู้่้นำาเครื�องดื�มครบวงจึรที�มั�นคงแล็ะยั�งยนื 
ของภม่ิภาคอาเซึ่ยีน  ไทยเบฟได้ขับเคลื็�อนการสำรา้งความรว่มมือ 
ในภม่ิภาคมาอยา่งต่่อเนื�อง  ผู่้านแพล็ต่ฟอรม์ที�เปน็กล็างอยา่ง  
ศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน “C asean” ซึ่ึ�งบรษัิ์ทมเีปา้ห็มายที�จึะสำรา้งความรว่มมอืในด้านธรุกิจึ 
การพัฒนาบคุล็ากร รวมถึึงด้านศิิล็ปะแล็ะวฒันธรรม

ในชื่ว่งไม่กี�ปทีี�ผู่้านมา โครงการแล็ะกิจึกรรมต่่าง ๆ ทั�ง   3 ด้านข้างต้่นได้ใชื่้
ห็ลั็กการพัฒนาที�ยั�งยนืเปน็กรอบในการดำาเนินงาน  ไทยเบฟประสำบความ
สำำาเรจ็ึในการมีส่ำวนรว่มเพื�ออนาคต่ที�ยั�งยนืของภม่ิภาค ด้วยการมีส่ำวนรว่ม
ในการทำางานกับคณีะทต่่ ผู้่้นำาธรุกิจึ ต่ล็อดจึนเยาวชื่นทั�วภม่ิภาคอาเซึ่ยีน



ศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน (C asean) ก่อตั่�งขึ�นเพื�อเสำรมิสำรา้งความเชื่ื�อมโยงในระดับภม่ิภาค ทำาห็น้าที�เปน็ศิน่ยก์ล็างเครอืข่ายประเทศิอาเซึ่ยีน 
โดยมุ่งเน้นศิิล็ปะวฒันธรรมแล็ะธรุกิจึ แล็ะมุ่งมั�นส่ำงเสำรมิความรว่มมือระห็วา่งผู้่้นำาธรุกิจึแล็ะ คนรุน่ให็ม่ทั�วภม่ิภาคเพื�อสำนับสำนนุ 
การพัฒนาประชื่าคมอาเซึ่ยีนอยา่งยั�งยนื 

Sustainability Expo 2022 (SX 2022)

Sustainability Expo 2022 ห็รอื SX 2022 เปน็งานมห็กรรม 
ด้านความยั�งยนืที�ยิ�งให็ญ่ที�สำดุในอาเซึ่ยีน จึดัขึ�นต่่อเนื�องเปน็ปทีี� 3 
ภายใต้่แนวคิด “พอเพียง ยั�งยนื เพื�อโล็ก” (Sufficiency for 
Sustainability) โดยมีวตั่ถึปุระสำงค์เพื�อน้อมนำาห็ลั็กปรชัื่ญา 
ของเศิรษ์ฐกิจึพอเพียง (SEP) ต่ามแนวพระราชื่ดำารขิอง 
พระบาทสำมเด็จึพระบรมชื่นกาธเิบศิร มห็าภม่พิล็อดลุ็ยเดชื่มห็าราชื่ 
บรมนาถึบพิต่ร ให้็เปน็ค่านิยมห็ลั็กของกิจึกรรมการพัฒนา 
ที�ยั�งยนืในภมิ่ภาค

งาน SX 2022 นั�นอย่บ่นพื�นทางแนวทาง B2C2B (Business- 
to-Consumer-to-Business) ซึ่ึ�งให้็ผู้่้บรโิภคเปน็แกนห็ลั็ก 
ในการดำาเนินการเพื�อความยั�งยนื เมื�อผู้่้บรโิภคได้รบัทราบถึึง
ความจึำาเปน็ของการพัฒนาอยา่งยั�งยนืขององค์กรขนาดให็ญ่
แล็ะของผู้่้ปฏิบัติ่งานด้านความยั�งยนื พวกเขาจึะล็งมือทำาแล็ะ
เปลี็�ยนพฤติ่กรรมการบรโิภค ซึ่ึ�งจึะชื่ว่ยดึงผู้่ป้ระกอบการธรุกิจึราย
อื�น ๆ รวมถึึงรายที�เล็็กกวา่ให้็เขา้รว่มระบบนิเวศิแห่็งความยั�งยนืนี�  
โดยงานนี�ถึก่จึดัขึ�นตั่�งแต่่วนัที� 26 กันยายน ถึึง 2 ต่ลุ็าคม  
พ.ศิ.  2565 ครอบคล็มุกวา่ 40,000 ต่ารางเมต่รของศิน่ยก์ารประชื่มุ
แห่็งชื่าติ่สิำรกิิต์ิ่ (QSNCC) โฉมให็ม่ ภายใต้่ความรว่มมือของ  

5 องค์กรธรุกิจึชื่ั�นนำาด้านการพัฒนาอยา่งยั�งยนื ได้แก่  
บรษัิ์ท ไทยเบฟเวอเรจึ จึำากัด (มห็าชื่น) บรษัิ์ท พีทีที โกล็บอล็ 
เคมิคอล็ จึำากัด (มห็าชื่น) ห็รอื GC บรษัิ์ท ไทยยเ่นี�ยน กรุ�ป จึำากัด 
(มห็าชื่น) บรษัิ์ท เอสำซึ่จีึ ีจึำากัด (มห็าชื่น) แล็ะ บรษัิ์ท เฟรเซึ่อรส์ำ 
พรอ็พเพอรตี์่� จึำากัด ผู้นึกกำาลั็งกันพัฒนาแพล็ต่ฟอรม์ 
สำ่่มห็กรรมด้านความยั�งยนืระดับภม่ิภาค 

ภายในงาน SX 2022 ผู้่้เข้าชื่มงานได้พบกับเส้ำนทางวงแห็วน 
แห่็งความสำมดลุ็ ซึ่ึ�งมีการแบ่งปนัเรื�องราวจึากผู้่้บกุเบิก 
แล็ะจึากผู้่้ปฏิบัติ่งานด้านความยั�งยนืตั่วจึรงิในประเทศิไทย 
สำามารถึเรยีนร่ว้ธิกีารที�องค์กรต่่าง ๆ น้อมนำาเอาห็ลั็กปรชัื่ญาของ
เศิรษ์ฐกิจึพอเพียงมาใชื่เ้ปน็แนวทางในการบรรล็เุปา้ห็มายการ
พัฒนาที�ยั�งยนื อาทิ การขจึดัความยากจึน การยติุ่ความหิ็วโห็ย 
การจึดัห็างานที�มีคณุีค่า  การศึิกษ์าที�เท่าเทียมแล็ะมีคณุีภาพ  
ส่ำงเสำรมิการเติ่บโต่ทางเศิรษ์ฐกิจึแล็ะนวตั่กรรม การดำาเนินการ
เรง่ด่วนเพื�อจึดัการกับการเปลี็�ยนแปล็งสำภาพภม่ิอากาศิ  
การส่ำงเสำรมิสัำงคมที�สำงบสำขุ รวมถึึงครอบคล็มุด้านอื�น ๆ  
อกีมากมาย ขณีะเดียวกันผู้่้เข้าชื่มงานยงัสำามารถึทำาความเข้าใจึ 
ในเนื�อห็าวาระระห็วา่งประเทศิแล็ะระดับชื่าติ่ เพื�อสำรา้งให้็เกิด 
ความยั�งยนืได้อกีด้วย

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565 163

แนวทางการบรหิารจดัการ

โครงการเด่นป ี2565



รปูแบบในการจดังานแบ่งเปน็ 7 โซนหลัก  
ประกอบด้วย 

1. โซน SEP inspiration ห็รอืเศิรษ์ฐกิจึพอเพียงแล็ะ 
แรงบนัดาล็ใจึ สำะท้อนให้็เห็็นถึึงนโยบายต่่าง ๆ ด้านความยั�งยนื 
นำาเสำนอประสำบการณ์ีจึรงิผู้่้บกุเบิกการพัฒนาอยา่งยั�งยนื 
ในระดับประเทศิแล็ะนานาชื่าติ่ เพื�อให้็ผู้่้เข้าชื่มงานสำามารถึ 
นำาไปปรบัใชื่แ้ล็ะสำรา้งความยั�งยนืในประเทศิไทย 

2. โซน Better Living นำาเสำนอกิจึกรรมแล็ะโครงการของ
องค์กรชื่ั�นนำาขนาดให็ญ่ ที�ดำาเนินการเพื�อส่ำงเสำรมิระบบ
เศิรษ์ฐกิจึห็มนุเวยีน การยกระดับคณุีภาพสิำ�งแวดล้็อม แล็ะ
การนำาแนวคิดการพัฒนาอยา่งยั�งยนืไปใชื่ต้่ล็อดกระบวนการ
ผู้ลิ็ต่ห่็วงโซึ่ม่ล่็ค่า เพื�อให้็บรรล็เุปา้ห็มายการล็ดปล่็อยก�าซึ่
เรอืนกระจึกเปน็ศิน่ย ์(Net Zero) 

3. โซน Better Community เล่็าเรื�องราวของสัำงคมที�ดีขึ�นได้ 
จึากการปรบัเปลี็�ยนพฤติ่กรรมการใชื่ช้ื่วีติ่ของแต่่ล็ะคน เชื่น่ 
เทคโนโล็ยดิีจึทัิล็แล็ะเทคโนโล็ยเีพื�อสิำ�งแวดล้็อม ที�พัฒนาโดย
บรษัิ์ทชื่ั�นนำาของโล็ก องค์กรระดับชื่าติ่แล็ะนานาชื่าติ่ ต่ล็อดจึน 
นวตั่กรรมในการพัฒนาเมืองอจัึฉรยิะแห่็งอนาคต่ 

4. โซน Better Me เน้นองค์ประกอบห็ลั็ก 3 ด้านที�จึะทำาให้็
คณุีภาพชื่วีติ่ดีขึ�นในทกุด้าน ได้แก่ สำขุภาพ นำาเสำนอแนวทาง
ในการสำรา้งสำขุภาพกาย ใจึ แล็ะอารมณ์ีที�ดี ด้วยนวตั่กรรม
ห็ล็ากห็ล็ายด้าน รวมถึึงการแพทย ์อาห็าร นำาเสำนอนวตั่กรรม

อาห็ารแล็ะเครื�องดื�มที�มุ่งแก้ปญัห็าความมั�นคงทางอาห็าร 
แล็ะการเรยีนร่ต้่ล็อดชื่วีติ่ นำาเสำนอโครงการที�เน้นการเรยีนร่้
ทกุกล็ุ่มอายุ

5.  โซน Food Festival รวมเชื่ฟชื่ั�นนำาจึากรายการเชื่ฟกระทะ
เห็ล็็ก แล็ะมาสำเต่อรเ์ชื่ฟ รวมทั�งรา้นอาห็ารยอดนิยม  
มานำาเสำนออาห็ารแห่็งอนาคต่ อาห็ารรกัษ์์โล็ก แล็ะอาห็ารสำขุภาพ 
ในบรรยากาศิของฟ่ต้่สำต่รทีจึากทั�วโล็ก ซึ่ึ�งใครที�อยากชื่มิ
อาห็ารอรอ่ย ๆ จึากรา้นชื่ื�อดัง ที�คัดสำรรมาทั�งอาห็ารไทย จึนี 
เกาห็ลี็ ญี�ปุน่ แล็ะยโุรป  นอกจึากนี� ยงัเน้นปล็ก่จึติ่สำำานึก 
ด้านสิำ�งแวดล้็อมเพื�อมุ่งสำ่่เปา้ห็มายล็ดขยะเปน็ศิน่ย ์ 
(Zero Waste) โดยบงัคับการใชื่บ้รรจึภัุณีฑ์ที�ยอ่ยสำล็ายได้ทาง
ชื่วีภาพแล็ะเปน็มิต่รกับสิำ�งแวดล้็อมแล็ะจึดัให้็มีสำถึานีจึดัการ
เศิษ์อาห็าร (Food Waste Station) เพื�อให้็ความร่เ้รื�องการ
คัดแยกขยะแล็ะการรไีซึ่เคิล็ รวมถึึงการตั่�งวาง “ต่่้เยน็ปนัสำขุ“ 
เพื�อนำาอาห็ารที�เห็ลื็อจึากรา้นค้าในแต่่ล็ะวนัไปส่ำงต่่อให้็ชื่มุชื่น 
ที�ขาดแคล็น 

6.  โซน Kids Zone สำนามเด็กเล่็นสำำาห็รบัเด็กเล็็ก เพื�อการ 
เรยีนร่เ้รื�องการพัฒนาอยา่งยั�งยนืแล็ะเปา้ห็มาย SDGs  
ด้วยความสำนกุสำนานแล็ะได้รบัสำาระไปพรอ้มกัน

7.  โซน Sustainable Marketplace ต่ล็าดรา้นค้าชื่มุชื่น  
รา้นจึากดีไซึ่เนอรร์กัษ์์โล็ก แล็ะสิำนค้านวตั่กรรม 
ด้านสิำ�งแวดล้็อม รวมทั�งสิำ�นกวา่ 200 รา้น ให้็ผู้่้เข้ารว่มชื่ม 
ได้ซึ่ื�อสิำนค้าด้านความยั�งยนืมากมาย 

ต่ล็อดสัำปดาห์็ของการจึดังาน มีการเสำวนาที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาที�ยั�งยนืของวทิยากรผู้่้เชื่ี�ยวชื่าญในสำาขาต่่าง ๆ กวา่ 400 ราย  
จึาก 100 องค์กรชื่ั�นนำาจึากทั�วโล็ก
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SX2022 Hackathon 

การแข่งขันเพื�อค้นห็าสำดุยอดนักประดิษ์ฐ์ในหั็วข้อ “นวตั่กรรม
เพื�อชื่วีติ่ที�ดีขึ�น” (Innovation for Better Living)

มีผู้่้สำนใจึเข้ารว่มการแข่งขันทั�งห็มด 427 ทีม จึากสำถึาบัน 
การศึิกษ์าทั�วประเทศิ  โดยมีทีมที�เข้ารอบสำดุท้ายทั�งห็มด 6 ทีม 
ผู้่้ชื่นะเลิ็ศิได้รบัเงินรางวลั็รวม 100,000 บาท 

ผู้่้ชื่นะคือ ทีม Vista จึากการพัฒนา Pestation การไล่็แมล็ง 
ด้วยคลื็�นเสีำยงที�สำามารถึนำาไปใชื่ใ้นภาคการผู้ลิ็ต่ทางการเกษ์ต่ร
ขนาดให็ญ่ เพื�อล็ดปญัห็าสำขุภาพของเกษ์ต่รกรจึากการใชื่ ้
สำารกำาจึดัศัิต่รพื่ชื่ 

TSX Youth Award Program 2022

โครงการประกวดภายใต้่แนวคิด “Food Sustainability Challenge” 
นวตั่กรรมที�สำามารถึส่ำงเสำรมิความยั�งยนืในด้านอาห็าร โดยเปดิโอกาสำ
ให้็นักเรยีนแล็ะนักศึิกษ์านำาเสำนอนวตั่กรรมเพื�อสัำงคมเข้าแข่งขัน 
ซึ่ึ�งมีผู้่้สำนใจึสำมัครเข้ารว่มโครงการจึำานวนทั�งสิำ�น 586 ราย มีชื่มุชื่น
ได้รบัผู้ล็ประโยชื่น์ไม่ต่ำากวา่ 20 ชื่มุชื่น โดยผู้่้ได้รบัรางวลั็คือ  
ทีมนลิ็น ผู้ลิ็ต่ภัณีฑ์จึากชื่าบัว ภายใต้่แบรนด์ นลิ็น

Trash to Treasure Art Contest 2022

โครงการประกวดการแข่งขนัการสำรา้งสำรรค์ผู้ล็งานศิิล็ปะจึากขยะแล็ะเศิษ์วสัำดเุห็ลื็อใชื่ใ้นชื่วีติ่ประจึำาวนั แล็ะนำากลั็บมาใชื่ป้ระโยชื่น์ได้อกีครั�ง 
โดยการประกวดมี 2 รป่แบบ คือ ผู้ล็งานศิิล็ปะสำองมิติ่ (2D) แล็ะผู้ล็งานศิิล็ปะสำามมิติ่ (3D) ทั�งนี�เพื�อส่ำงเสำรมิศัิกยภาพแล็ะการแสำดงออก
อยา่งสำรา้งสำรรค์ด้วยงานศิิล็ปะของเยาวชื่นไทย สำะท้อนมมุมองปญัห็าขยะในชื่วีติ่ประจึำาวนัที�มีผู้ล็ต่่อการเปลี็�ยนแปล็งสำภาพภม่ิอากาศิ 
อยา่งสำรา้งสำรรค์แล็ะยั�งยนื ปนีี�มีเยาวชื่นสำนใจึสำมัครเข้ารว่มประกวด รวม 164 ทีม (จึำานวน 272 ราย) จึาก 12 สำถึาบัน ผู้ล็งานการประกวด
ที�เข้ารอบสำดุท้ายมีทั�งห็มด 18 ผู้ล็งาน แล็ะนำาไปจึดัแสำดงที�งาน Sustainability Expo 2022 เพื�อส่ำงต่่อแรงบันดาล็ใจึสำ่่สำาธารณีะ

นอกเห็นือจึากการจึดัแสำดงนิทรรศิการในโซึ่นต่่าง ๆ แล้็ว SX2022 ยงัมจีึดุมุ่งห็มายเพื�อเรยีกรอ้งให้็เยาวชื่นเกิดการล็งมือทำาจึงึได้
จึดัการแข่งขันภาคปฏิบัติ่ห็ล็ายรายการที�เกี�ยวข้องกับการพัฒนาที�ยั�งยนื
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Win Win WAR Thailand Season 4

การประกวดรายการเรยีล็ลิ็ตี่�ทางทีวแีล็ะออนไล็น์ “Win Win WAR 
Thailand” เปน็รายการซึ่ึ�งผู้่้ประกอบการเพื�อสัำงคมที�เข้าแข่งขัน 
นำาเสำนอธรุกิจึของต่นเพื�อชื่งิเงินรางวลั็ 2 ล้็านบาท ซึ่ึ�งรายการมี
เปา้ห็มายเพื�อสำรา้งการต่ระห็นักเกี�ยวกับห็ลั็กการพัฒนาที�ยั�งยนื 
แนวคิดเกี�ยวกับวสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคม แล็ะมุ่งพัฒนาทักษ์ะ 
ผู้่้ประกอบการเพื�อสัำงคม

ซึ่ึ�งในป ี2565 ศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน จึดังาน “Win Win WAR Thailand” 
เปน็ครั�งที� 4 มีทีมที�เข้ารว่มทั�งห็มด 575 ทีม โดยรอบแรก รายการ
คัดเลื็อก 45 ทีมให้็มานำาเสำนอโครงการธรุกิจึเพื�อสัำงคม 
แล็ะต่อบคำาถึามเกี�ยวกับแง่มมุต่่าง ๆ เชื่น่ แผู้นการต่ล็าดแล็ะ 
ผู้ล็ประโยชื่น์ต่่อสัำงคม รอบที�สำองผู้่เ้ขา้รอบ 5 ทีมสำดุท้ายนำาเสำนอ
แผู้นการต่ล็าดแล็ะการเติ่บโต่ต่่อคณีะกรรมการ โดยเน้นที� 
โอกาสำทางธรุกิจึแล็ะการใชื่เ้งินทนุ รายการนี�มียอดชื่มรวม
มากกวา่ 2.1 ล้็านววิ ทีมที�ชื่นะได้แก่ทีม Defire-Carbon Credit 

ตัิวเลขความูสำาเรจ็งาน SX2022

100 องค์กร 

400 วทิยากร
277,023 ราย 

จำานวนผู้เข้าชุมูงานทั�งหมูด
7 วนั มากกวา่

40,000 ต่ารางเมต่ร

126 รา้นอาห็ารแล็ะรา้นค้า 
ต่ล็าดออรแ์กนิก 294 รา้นค้าแล็ะเครอืข่าย 

ธรุกิจึยั�งยนื

ยอดขายรวมู 
18.6 ล้านบาท

ยอดขายรวมูมูากกวา่ 
9.3 ล้านบาท

การจดัการขยะหลังการบรโิภคในงาน SX2022

63,973 ขวด PET 
ห็ลั็งการบรโิภคที�ทิ�งล็งถัึงคัดแยก 
แล็ะเครื�อง RVM ที�นำามาแล็ก 
ผู้้าห่็มผืู้นเขียวรกัษ์์โล็ก

6,996 ขวดแก้ว 
ห็ลั็งการบรโิภคจึาก 
ศิน่ยคั์ดแยกแล็ะเครื�อง RVM

ลดปรมิูาณคารบ์อน 5.2 tCO2e

1,770 กก. 
จึำานวนอาห็ารเห็ลื็อทิ�ง 
ที�เข้าสำ่่กระบวนการทำาปุย๋

177 กก.  
ปุย๋ที�ได้จึากการกำาจึดั 
ขยะอาห็ารเห็ลื็อทิ�ง 
จึากเครื�อง Oklin

3,154 มู่�อ 
จำานวนอาหารจากติู้เยน็ปนัสุข  
สำ่่โครงการรกัษ์์อาห็ารโดย SOS

ลดปรมิูาณคารบ์อน 1.9 tCO2e

ความูมูุ่งมูั�นและความูสำาเรจ็

Mechanism to Incentivize Good Crop Management  
ควา้รางวลั็ที� 1 รบัเงินรางวลั็ 2 ล้็านบาท พรอ้มที�ปรกึษ์าทางธรุกิจึ

ห็ลั็งการบรโิภคจึาก 
ศิน่ยคั์ดแยกแล็ะเครื�อง RVM

22,700 
กระปอ๋ง
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Win Win WAR OTOP Junior

รายการทีวเีรยีล็ลิ็ตี่� “Win Win WAR OTOP Junior” จึดัเปน็ 
ครั�งแรกในป ี2565 เพื�อเปดิโอกาสำให้็นักเรยีนอายรุะห็วา่ง  
9 ถึึง 14 ป ีสำรา้งแนวคิดทางธรุกิจึให้็เปน็จึรงิ โครงการนี�ต่อกยำา
ความมุ่งมั�นของไทยเบฟในการสำรา้งความต่ระห็นักร่เ้กี�ยวกับ
กิจึการเพื�อสัำงคม

มีผู้่้ส่ำงใบสำมัครเข้ามากวา่ 100 ทีม มีทีมผู่้านการคัดเลื็อก 
เพื�อนำาเสำนอแนวคิดทางธรุกิจึกับคณีะกรรมการ ทั�งห็มด 45 ทีม 
ทีมที�ได้รบัคัดเลื็อกต้่องต่อบคำาถึามในหั็วข้อต่่าง ๆ เชื่น่ การผู้ลิ็ต่
แล็ะการต่ล็าด ต่ล็อดจึนผู้ล็ประโยชื่น์ทางธรุกิจึแล็ะสัำงคม  
จึากนั�นคัดเลื็อกทีมผู่้านเข้ารอบสำดุท้ายทั�งห็มด 10 ทีม โดยต้่อง
ต่อบคำาถึาม 3 หั็วข้อ ได้แก่ ด้านสิำ�งแวดล้็อม ด้านจึรยิธรรมทาง
ธรุกิจึแล็ะเล็ข รวมถึึงความรบัผิู้ดชื่อบต่่อสัำงคม ผู้่ช้ื่นะได้แก่โรงเรยีน 
บ่อเกลื็อ ได้รบัรางวลั็เปน็ทนุการศึิกษ์าจึำานวน 200,000 บาท  
แล็ะรว่มเดินทางไปเยี�ยมชื่มเกี�ยวกับนวตั่กรรมที�สิำงคโปร ์ซึ่ึ�งจึะ
ชื่ว่ยสำรา้งแรงบันดาล็ใจึให้็พวกเขาในฐานะเปน็ผู้่้ประกอบการ 
เพื�อสัำงคม

C asean Forum

งานเสำวนาระดับภม่ิภาคเพื�อเปน็เวทีแล็กเปลี็�ยนข้อมล่็ แนวคิด 
แล็ะแบ่งปนัแนวทางในการบรหิ็ารองค์กรอยา่งสำรา้งสำรรค์  
แล็ะยั�งยนื ส่ำงเสำรมิให้็เกิดความรว่มมือระห็วา่งภาครฐั เอกชื่น  
แล็ะประชื่าสัำงคม ชื่ว่ยล็ดชื่อ่งวา่งแล็ะความเห็ลื็�อมล็ำาในการเข้าถึึง
ข้อมล่็ สำรา้งความรว่มมือการแก้ปญัห็า แล็ะรว่มกันสำรา้งสำรรค์
การพัฒนาอยา่งยั�งยนืให้็เกิดขึ�นในภม่ิภาค ป ี2565 จึดัเสำวนา  
3 ครั�ง ภายใต้่ แนวคิดห็ลั็ก 3 ประการ คือ “Reopening >> 
Recovery >> Resilience of ASEAN” “ASEAN Plus: Stronger 
Together”แล็ะ “Sustaining Sustainability How and Who?” 
มีผู้่้เข้าฟงัการเสำวนาทั�ง 3 ครั�งกวา่ 1,000 ราย จึากทกุทวปี 
ผู่้านการจึดังานแล็ะสืำ�อออนไล็น์

ASEAN Artist Residency Program 

โครงการความรว่มมือสำรา้งสำรรค์งานศิิล็ปะระห็วา่งรฐั เอกชื่น แล็ะ
ประชื่าสัำงคม โดยสำำานักงานเล็ขาธกิารอาเซึ่ยีน ภายใต้่การสำนับสำนนุ 
ของกล็ุ่มไทยเบฟ แล็ะศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน รว่มกับศิิล็ปนิในภม่ิภาค 
คัดสำรรศิิล็ปนิรุน่ให็ม่ให้็มาเรยีนร่ว้ฒันธรรมที�ห็ล็ากห็ล็ายแล็ะ
ถ่ึายทอดเปน็ชื่ิ�นงานศิิล็ปะ เพื�อสำะท้อนความเข้าใจึในวฒันธรรม 
ที�แต่กต่่างอยา่งมอีตั่ลั็กษ์ณ์ี โดยเก็บไวเ้ปน็ประวติั่ศิาสำต่รง์านศิิล็ป์
ในห็อศิิล็ปแ์ห่็งภม่ิภาค ASEAN Arts Gallery

ป ี2565 ศิิล็ปนิจึากประเทศิเวยีดนาม Mr. Ha Ninh Pham 
ถ่ึายทอดมมุมองต่่อสัำงคมแล็ะวฒันธรรมอาเซึ่ยีน ด้วยงานศิิล็ป์
ชื่ื�อ “Mother Map” ซึ่ึ�งจึดัแสำดงอย่ที่� ASEAN Arts Gallery  
กรงุจึาการต์่า

C asean Vietnam

ด้วยความตั่�งใจึที�จึะขยายการเชื่ื�อมต่่อของอาเซึ่ยีนต่่อไป เมื�อวนัที�  
28 มิถึนุายน พ.ศิ. 2565 ศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน เปดิสำาขาเวยีดนาม 
อยา่งเปน็ทางการที�โรงแรม Melia กรงุฮานอย นับเปน็การขยาย
การเข้าถึึงข้อมล่็นอกประเทศิไทยเปน็ครั�งแรก ศิน่ย ์ซึ่ ีอาเซึ่ยีน 
สำาขาเวยีดนามเปน็สำถึานที�ที�ให้็ผู้่้คนในภม่ิภาคมาพบปะพ่ดคยุ 
เพื�อให้็เกิดการเรยีนร่แ้ล็กเปลี็�ยนนวตั่กรรมแล็ะการพัฒนาประเทศิ
แล็ะภมิ่ภาคอยา่งยั�งยนื รวมถึึงสำรา้งความรว่มมอืเพื�อความเชื่ื�อมโยง
ประเทศิในกล็ุ่มอาเซึ่ยีนรว่มกับองค์กรชื่ั�นนำาในประเทศิ  
องค์กรระห็วา่งประเทศิ แล็ะองค์กรภาคประชื่าสัำงคมระดับโล็ก โดยจึดั
กิจึกรรมแล็ะรเิริ�มโครงการต่่าง ๆ ให้็สำอดคล้็องกับประเด็นแล็ะ
สำถึานการณ์ีที�เกิดขึ�นในอาเซึ่ยีน 3 ด้านห็ลั็ก คือ ความยั�งยนื 
ทางธรุกิจึ (Sustainable Business) การพัฒนากล็ุ่มคนรุน่ให็ม่ 
(Talent Development) แล็ะด้านศิิล็ปะแล็ะวฒันธรรม (Arts  
and Culture) 

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีิอไป

ยังคงเน้นสำรา้งความเชื่ื�อมโยงในภม่ิภาคอาเซึ่ียนผู่้านกิจึกรรมแล็ะโครงการ 3 ด้านห็ลั็ก ประกอบด้วย ด้านธุรกิจึ (Business) 
การพัฒนากล็ุ่มคนรุน่ให็ม่ (Talent Development) แล็ะด้านศิิล็ปะแล็ะวฒันธรรม (Arts and Culture) มุ่งขยายเครอืข่ายให้็กวา้งขึ�น
ในระดับอาเซึ่ียน พรอ้มทั�งให้็ความสำำาคัญต่่อการส่ำงเสำรมิการจึดทะเบียนเป็นวสิำาห็กิจึเพื�อสัำงคมอยา่งเต็่มรป่แบบ
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ส่งเสรมิสมรรถภาพการดำาเนินงาน
ไทยเบฟยดึมัน่การปฏิบติัตามหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดี ซึง่สอดคล้อง 
กับจรรยาบรรณของบรษัิทรวมถึงกฎระเบยีบขอ้บงัคับต่าง ๆ โดยมีการ
วางแผนจดัการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งเหมาะสม ไทยเบฟ 
ยงัมุง่เน้นความยดืหยุน่ในการบรหิารจดัการห่วงโซอปุทานและความรว่มมอื
จากพันธมติรทางธรุกิจเพ่ือสรา้งผลกระทบเชงิบวกในด้านเศรษฐกิจ  
ส่ิงแวดล้อม และสังคม นอกจากน้ี การคำานึงถึงความเส่ียงทางด้านไซเบอร์
ควรได้รบัการกำากับดแูลอยา่งใกล้ชดิ ดังน้ันไทยเบฟจงึให้ความสำาคัญกับการ
ปกปอ้งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ นอกจากการกำาหนดนโยบายคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบคุคลแล้ว ไทยเบฟยงัมีจดุมุง่หมายในการส่งเสรมิการใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีมยัใหมภ่ายในองค์กรและนวตักรรมแบบเปดิ (Open Innovation)  
ท่ีเปน็แพลตฟอรม์กลางเพ่ือชว่ยให้ภาคธรุกิจสามารถเชือ่มต่อกันได้

การกำากับดแูลองค์กร และจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ 170
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การรกัษาความปลอดภัยด้านไซเบอร ์ 190
การส่งเสรมินวตักรรม 196
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การกำากับดแูลองค์กรและ 
จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ การกำากับดแูลองค์กร 

และจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ
ไทยเบฟยดึมัน่ในการปฏิบัติภายใต้กรอบจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ 
โดยมีระบบบรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ พรอ้มท้ังดำาเนินธรุกิจ 
ด้วยความซือ่สัตย ์ความรบัผิดชอบ และเปน็ธรรม เพ่ือสรา้งความเชือ่มัน่ 
และความมัน่ใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝา่ย 

ไทยเบฟเน้นย้ำาความสำาคัญของความหลากหลายของคณะกรรมการบรษัิท
เพ่ือให้มัน่ใจวา่คณะกรรมการบรษัิทสามารถปรกึษาหารอืและตัดสินใจ 
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพโดยพิจารณาถึงผลกระทบทางสังคม สภาพแวดล้อม 
และสิทธมินษุยชนจากการดำาเนินธรุกิจ เพ่ือบรรลเุปา้หมายเชงิกลยทุธ ์
และการพัฒนาและการเติบโตอยา่งยัง่ยนืของบรษัิท



ไทยเบฟมุ่งเน้นการปฏิบัติตามหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดีซึ่งสอดคล้องกับจรรยาบรรณของบรษัิท ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีใชบ้ังคับกับบรษัิท รวมถึงการปฏิบัติตามคู่มือเก่ียวกับการขอให้รบัหลักทรพัยเ์ปน็หลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ์(SGX-ST 
Listing Manual) (“คู่มือเก่ียวกับการรบัหลักทรพัย”์) และตามหลักการและแนวทางของหลักการกำากับดแูลกิจการท่ีดีป ี2561 (“หลักการ
กำากับดแูลกิจการท่ีดีป ี2561”)  โดยมีการวางแผนจดัการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งเหมาะสมตามแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
และมีการเปดิเผยข้อมลูอยา่งเพียงพอ เพ่ือสรา้งความเชือ่มั่นให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทนุ พนักงาน ลกูค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝา่ย 
นอกจากน้ี ยงัมุ่งมั่นสนับสนนุและพัฒนาศักยภาพทางธรุกิจให้แก่ลกูค้า เพ่ือสรา้งความเจรญิเติบโตอยา่งมั่นคงและยัง่ยนื และเพ่ือเพ่ิม
มลูค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว 

คณะกรรมการบรษัิทมีหน้าท่ีรบัผิดชอบในการเปน็ผู้นำาขององค์กร ดแูลความเปน็ผู้นำาของธรุกิจโดยรวมในการกำาหนดทิศทาง กลยทุธ์
วตัถปุระสงค์ในการดำาเนินงาน และความสำาเรจ็ในระยะยาวของบรษัิทในกลุ่มไทยเบฟ เพ่ือให้การดำาเนินธรุกิจของไทยเบฟเปน็ไปตามแผน
ธรุกิจหลักของบรษัิทตามมติของผู้ถือหุ้นโดยสจุรติ ภายใต้กฎหมาย วตัถปุระสงค์ และข้อบังคับของบรษัิท รวมถึงการกำากับดแูลให้บรษัิท
ในกลุ่มไทยเบฟและบรษัิทยอ่ยปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรแ์ละตลาดหลักทรพัยอ์ืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (สามารถศึกษา
โครงสรา้งองค์กรและรายงานการกำากับดแูลกิจการท่ีดีของบรษัิทได้จากรายงานประจำาป ี2565 และบนเวบ็ไซต์ www.thaibev.com)

ในชว่งสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคโควดิ-19 ท่ีต่อเน่ืองมาถึงป ี2565 บรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรห์ลายแห่ง 
ยงัคงจดัการประชมุผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์เพ่ือสขุภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้เก่ียวข้องทกุฝา่ย ในเดือน
พฤษภาคม 2565 ตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปรไ์ด้ออกประกาศเพ่ิมเติมเก่ียวกับแนวทางการจดัประชมุผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์  
ชีแ้จงวา่บรษัิทจดทะเบียนควรจดัให้มีการลงคะแนนเสียงและการถามตอบในระหวา่งการจดัประชมุด้วย เพ่ือให้ผู้ถือหุ้น (รวมถึง 
ผู้รบัมอบฉัันทะ) ท่ีเข้ารว่มการประชมุผู้ถือหุ้นผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์สามารถส่งคำาถามล่วงหน้าและถามคำาถามในระหวา่งการจดัประชมุ 
(Live Q&A Session) ในวนัท่ี 21 กันยายน 2565  ไทยเบฟได้จดัการประชมุประจำาปเีพ่ือให้ข้อมลูแก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสิงคโปร ์ 
(Annual Information Meeting) เพ่ือเปดิโอกาสให้กรรมการและผู้บรหิารระดับสงูของกลุ่มไทยเบฟได้พบปะผู้ถือหุ้นในสิงคโปร ์ 
ผ่านชอ่งทางอเิล็กทรอนิกส์ กรรมการผู้อำานวยการใหญ่และผู้บรหิารระดับสงูได้นำาเสนอข้อมลูโดยรวมของการดำาเนินธรุกิจของ 
กลุ่มไทยเบฟ ข้อมลูการเงินท่ีสำาคัญ และข้อมลูกลุ่มธรุกิจหลัก โดยผู้เข้ารว่มประชมุสามารถส่งคำาถามเก่ียวกับธรุกิจและการดำาเนินงาน
ของบรษัิทล่วงหน้าและระหวา่งการประชมุ เพ่ือให้กรรมการผู้อำานวยการใหญ่และผู้บรหิารระดับสงูชีแ้จงข้อมลูตอบคำาถาม ท้ังน้ี ไทยเบฟ  
ยงัได้เปดิเผยข้อมลูท่ีนำาเสนอในระหวา่งประชมุและการชีแ้จงคำาตอบดังกล่าวผ่านระบบของตลาดหลักทรพัยสิ์งคโปร ์(SGXNET)  
หลังจากการประชมุ  เพ่ือให้มั่นใจวา่ผู้ถือหุ้นท้ังหมดจะได้รบัทราบข้อมลูล่าสดุเชน่กัน

นอกจากน้ี ไทยเบฟได้ประกาศใชน้โยบายการรบัข้อรอ้งเรยีน เพ่ือเน้นย้ำาถึงการให้ความสำาคัญกับการรบัฟงัข้อรอ้งเรยีนจากกรรมการ 
ผู้บรหิาร และพนักงานของไทยเบฟ ท้ังน้ี ป ี2565 ไม่พบรายการขัดแยง้ท่ีมีนัยสำาคัญและไม่พบข้อรอ้งเรยีนด้านจรยิธรรมท่ีมีนัยสำาคัญ

เพศ
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 หญิง

 ไทย

 สิงคโปร์

สัญชาติ

12%

88%

ความเปน็อสิระ

35%

12% 53%

 กรรมการท่ีเปน็ผู้บรหิาร

 กรรมการอสิระ

  กรรมการท่ีไม่ใชผู่้บรหิาร

แนวทางการบรหิารจดัการ

10.04 ปี

การดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการโดยเฉล่ีย

171บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565
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จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรุกิจ 

ไทยเบฟได้กำาหนดจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจเพ่ือยดึมั่น 
ในความซือ่สัตย ์การปฏิบัติตามกฎหมาย คณุธรรม และจรยิธรรม 
รวมถึงการปอ้งกันความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

บรษัิทได้ใชก้ฎท่ีครอบคลมุการปอ้งกันความขัดแยง้ท้ังเรือ่งส่วนตัว
และส่วนรวม ตามท่ีกล่าวไวใ้นจรรยาบรรณพนักงาน ข้อ 4.1 
เรือ่งความรบัผิดชอบต่อบรษัิท (2) พนักงานต้องไมก่ระทำาการใด ๆ 
ท่ีเปน็การขดัต่อผลประโยชน์ของบรษัิท หรอืกระทำาการใด ๆ อนัอาจ
ทำาให้บรษัิทเสียประโยชน์หรอืได้รบัผลประโยชน์น้อยกวา่ท่ีควร 
หรอืเปน็การกระจายผลประโยชน์จากบรษัิท นอกจากน้ี ข้อ 15 
ของสัญญาจา้งงานยงักำาหนดวา่ ในระหวา่งท่ีจา้งงานโดยบรษัิท
และภายในหน่ึงปหีลังจากออกจากงาน พนักงานตกลงท่ีจะไม่กระทำา
ส่ิงต่อไปน้ี เวน้แต่จะได้รบัความยนิยอมเปน็ลายลักษณ์อกัษร 
จากบรษัิท

15.1  รบัจา้งหรอืเปน็พนักงานของนิติบคุคลหรอืกิจการ 
ท่ีเปน็คู่แข่งของบรษัิทและ/หรอืกลุ่มบรษัิท

15.2  ให้คำาแนะนำา คำาปรกึษา หรอืความชว่ยเหลือ หรอืทำา  
สัญญากับหน่วยงานหรอืธรุกิจของบคุคลใด ๆ ท่ีเปน็

  คู่แข่งของบรษัิทและ/หรอืกลุ่มบรษัิท ซึ่งอาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบหรอืความเสียหายต่อธรุกิจหรอืกิจการของ
บรษัิทและ/หรอืกลุ่มบรษัิท

15.3  ประกอบธรุกิจท่ีเหมือนกันหรอืคล้ายคลึงกันกับธรุกิจ  
ของบรษัิทและ/หรอืกลุ่มบรษัิท

ไทยเบฟมีหน้าท่ีรกัษาความโปรง่ใสในการดำาเนินงาน ปกปอ้ง 
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นโดยคำานึงถึงสภาวะทางการตลาด 
ปจัจยัเส่ียงในปจัจบุันและอนาคต และจะปฏิบัติต่อพนักงาน ลกูค้า 
และคู่ค้าอยา่งมีจรยิธรรม โดยมุ่งมัน่ในการสรา้งความเข้าใจ 
ให้แก่บคุลากรของบรษัิทให้ยอมรบัและปฏิบติัตามจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธรุกิจ ซึ่งการกระทำาเชน่น้ีจะชว่ยให้

• บรษัิทมีความสามารถในการรกัษาความรบัผิดชอบต่อสังคม  
 หรอืผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• เพ่ิมประสิทธภิาพการทำางานของพนักงาน 
• สรา้งความเปน็ธรรมภายในองค์กร 
• รกัษาศักดิ�ศรแีละความซือ่สัตยข์องพนักงาน 
• บรษัิทได้รบัการยอมรบัจากสังคม 
• พนักงานมีความเปน็อยูท่ี่ดี

ในป ี2565 บรษัิทพบกรณีการละเมิดวนัิยท่ีเก่ียวข้องกับ 
จรรยาบรรณธรุกิจรวม 78 กรณี ซึ่ง 77 กรณีเก่ียวข้อง 
กับการฉ้ัอโกง และอกี 1 กรณีท่ีเก่ียวข้องกับการล่วงละเมิด

การต่อต้านการทจุรติ

การทจุรติเปน็ความผิดทางอาญา กระทบต่อการแข่งขันแบบเสรี
และผิดต่อจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจของบรษัิท ซึ่งสรา้ง
ความเสียหายต่อชือ่เสียง ความเชือ่มั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และผลกำาไรของบรษัิท

เพ่ือให้มั่นใจวา่ทกุคนปฏิบัติตามนโยบาย พนักงานและคู่ค้า 
จำาเปน็ต้องเข้ารว่มการบรรยายเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีฉ้ัอฉัล 
และการทจุรติ และผลทางกฎหมายหรอืการลงโทษทางวนัิยจาก
พฤติกรรมทจุรติดังกล่าว การประเมินตนเองแสดงให้เห็นวา่ 
การดำาเนินงานของไทยเบฟไม่มีความเส่ียงในเรือ่งการทจุรติ

ไทยเบฟดำาเนินธรุกิจด้วยความโปรง่ใส มีคณุธรรม ยดึหลักความ
ยติุธรรม และยดึมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธรุกิจ พรอ้มท้ัง
คำานึงถึงผลประโยชน์สงูสดุต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุฝา่ยจากการ
ดำาเนินธรุกิจท้ังในประเทศและต่างประเทศจงึได้กำาหนดนโยบาย
ต่อต้านการคอรร์ปัชนั เพ่ือเปน็เครือ่งมือสำาคัญในการตัดสินใจ
และดำาเนินการเพ่ือปอ้งกันการคอรร์ปัชนั รวมถึงเปน็แนวทาง 
ในการดำาเนินธรุกิจและส่งเสรมิความมั่นคงอยา่งยัง่ยนืในอนาคต

กรรมการผู้จดัการใหญ่และประธานเจา้หน้าท่ีบรหิารมีหน้าท่ี 
ติดตามและดำาเนินการต่อต้านการทจุรติให้เกิดประสิทธภิาพ 
และรายงานต่อประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ และเพ่ือทบทวนและแก้ไขนโยบายให้ทันสมัยและ
สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงทางธรุกิจหรอืกฎระเบียบ 
นอกจากน้ี ไทยเบฟได้กำาหนดบทบาทหน้าท่ีของทกุฝา่ยไว ้ดังน้ี

• ผู้บรหิารระดับสงูมีหน้าท่ีส่งเสรมิความเข้าใจในการปฏิบัติ  
ตามนโยบาย พรอ้มท้ังรว่มมือกับกรรมการ ผู้บังคับบัญชา  
และพนักงานในการสอดส่องดแูล

• กรรมการและพนักงานมีหน้าท่ีรกัษามาตรฐานสงูสดุในการ  
ดำาเนินธรุกิจ 

• พนักงานต้องไม่เพิกเฉัยหรอืละเลยเมื่อพบเห็นการกระทำา 
ท่ีเข้าข่ายการทจุรติ 

• พนักงานต้องให้ความรว่มมือในการตรวจสอบข้อเท็จจรงิ

การไม่ปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการคอรร์ปัชนัถือเปน็ความผิด
ทางวนัิยอยา่งรา้ยแรง ถือเปน็การละเมิดสัญญาจา้ง และเปน็
ความผิดทางอาญา และอาจสรา้งความเสียหายอยา่งรา้ยแรง 
ต่อชือ่เสียงและสถานะของบรษัิท หากพบเห็นการทจุรติควรรายงาน
ต่อผูบั้งคับบญัชา หรอืหากพบบคุคลท่ีกระทำาความผิดจะถกูลงโทษ
ตามกฎระเบียบของไทยเบฟ และถกูดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

บรษัิทจะดำาเนินกระบวนการสอบสวนตามท่ีกำาหนดในจรรยาบรรณ 
ซึ่งกำาหนดบทลงโทษสำาหรบัพนักงานท่ีไม่ปฏิบัติตามนโยบาย 
ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 พบวา่ มกีรณีท่ีพนักงานไมป่ฏิบติัตาม
นโยบายต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัของไทยเบฟ ส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกับการใชต้ำาแหน่งหน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ 
ท่ีไม่เหมาะสมสำาหรบัตนเองหรอืผู้อืน่ มีสองกรณีท่ีได้รบั 
จดหมายเตือนเปน็ลายลักษณ์อกัษร ส่วนอกี 75 คดีส่งผล 
ให้มีการลงโทษ และไม่พบการทจุรติโดยพันธมิตร 
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การรบัข้้อรอ้งเรยีน

เมื่อพบการกระทำาท่ีเข้าข่ายการทจุรติ พนักงานทกุคนมีหน้าท่ี
ต้องยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนมายงัชอ่งทางการยืน่เรือ่งท่ีเผยแพร ่
ผ่านส่ือภายในของบรษัิท พนักงานท่ียืน่เรือ่งรอ้งเรยีนตาม 
ความจรงิจะไม่ได้รบัผลกระทบหรอือนัตรายใด ๆ จากการ 
รอ้งเรยีนน้ันขั้นตอนการยืน่เรือ่งรอ้งเรยีนมีดังน้ี

• หากกรรมการมีเรือ่งรอ้งเรยีน ให้ยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน
 ต่อประธานกรรมการตรวจสอบ 
• หากพนักงานมีข้อรอ้งเรยีน ให้แจง้ข้อรอ้งเรยีน
 เปน็ลายลักษณ์อกัษรผ่านชอ่งทางท่ีแนะนำา โดยระบชุือ่และ
 รายละเอยีดการติดต่อ แล้วแจง้ไปยงับคุคลท่ีมหีน้าท่ีรบัผิดชอบ
• พนักงานทกุคนสามารถแจง้ข้อมลูท่ีอยูใ่นข่ายอนัสงสัย

มายงักรรมการผู้อำานวยการใหญ่โดยตรงผ่านทางอเีมล 
whistleblowing@thaibev.com หรอืส่งมายงัผู้บรหิาร
โดยตรง

• ไทยเบฟพรอ้มท่ีจะปกปอ้งพนักงานท่ีแจง้ข้อรอ้งเรยีน
 ท่ีมีมลูความจรงิ โดยรกัษาข้อมลูไวเ้ปน็ความลับและจะ 

ดำาเนินการกับการกระทำาความผิดท่ีเกิดขึ้นอยา่งเข้มงวด 
• เม่ือมพีนักงานยืน่เรือ่งรอ้งเรยีน ไทยเบฟจะพิจารณาในการ
 ดำาเนินการขั้นต่อไป ซึ่งอาจทำาการสอบสวนภายในหรอืขอให้

องค์กรภายนอกเข้ามาดำาเนินการสอบสวน 
• หากตรวจพบภายหลังวา่การรอ้งเรยีนเปน็เท็จ ทจุรติ มุ่งรา้ย 

ประมาทเลินเล่อ หรอืเพ่ือประโยชน์ส่วนตน จะถือวา่มีความผิด
ทางวนัิยตามท่ีระบไุวใ้นคู่มือพนักงานของไทยเบฟ 

การละเมิดกฎระเบียบข้้อบังคับและกฎหมาย

ไทยเบฟกำาหนดให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ขององค์กรและข้อกฎหมายของทกุประเทศท่ีไทยเบฟเข้าไป
ดำาเนินกิจการ หากมีการละเมิดกฎระเบียบหรอืข้อบังคับใด ๆ
ท้ังด้านจรยิธรรม มาตรฐานความเปน็เลิศขององค์กร หรอื
การละเมิดสิทธมินษุยชนในสถานประกอบการหรอืสถานท่ี
ดำาเนินธรุกิจ จะต้องหยดุการละเมิดน้ันทันทีและใชม้าตรการ
จดัการท่ีเหมาะสม ในป ี2565 กลุ่มไทยเบฟพบวา่ มีการละเมิด
ท่ีไม่รนุแรง (การละเมิดแบ่งตามมลูค่าเงินของการกระทำา  
คดีสำาคัญมีมลูค่าความเสียหายต้ังแต่ 300,000 บาทขึ้นไป 
คดีเล็กน้อยมีมลูค่าความเสียหายตํากวา่ 300,000 บาท) 

เพ่ือปอ้งกันการฝา่ฝืนกฎระเบียบ ไทยเบฟได้ดำาเนินการ 
ตามขัน้ตอนดังต่อไปน้ี

• จดัให้มีการปฐมนิเทศพนักงานและผู้บรหิารใหม่ 
• จดัให้มีหลักสตูรการฝึกอบรมออนไลน์สำาหรบัพนักงาน 
• ให้ความสำาคัญในการส่ือสารและทำาความเข้าใจในจรยิธรรม

ทางในการประกอบธรุกิจให้แก่พนักงาน 
• กำาหนดให้พนักงานทกุคนปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
 ในการดำาเนินธรุกิจ 
• หากพบวา่มีการฉ้ัอโกง ให้ดำาเนินการอยา่งเด็ดขาดโดยทันที 

รวมถึงการเอาผิดทางกฎหมาย 
• จดัให้มีการตรวจสอบการทจุรติภายในองค์กรอยา่งสมําเสมอ 

เพ่ือให้มั่นใจวา่ไทยเบฟปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ภายใต้กฎหมาย 

สอบถามข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับคดีหลักและคดีรอง
กรณุาเข้าไปท่ี sustainability.thaibev.com

การปรบัตัวต่อการเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย

กลุ่มไทยเบฟมีสำานักกฎหมายติดตามการเปล่ียนแปลง 
ด้านกฎระเบียบและกฎหมายในประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง  
พรอ้มท้ังมีชอ่งทางติดตามการปล่ียนแปลงของกฎหมาย 
โดยเปน็สมาชกิหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  
และสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย อกีท้ังยงัสามารถสืบค้น
ข้อมลู กฎหมาย และข่าวสารจากเวบ็ไซต์ของหน่วยงานราชการ
ต่าง ๆ เชน่ สำานักเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีสำานักเลขาธกิาร 
คณะรฐัมนตร ีสำานักงานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร  
ราชกิจจานเุบกษา สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
กรมสรรพากร เปน็ต้น ท้ังน้ี ในรอบระยะเวลาบัญช ี2565  
ท่ีผ่านมา กลุ่มไทยเบฟ ได้ปรบัเปล่ียนนโยบายในการดำาเนินงาน 
ให้สอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายของภาครฐั ดังน้ี

• พระราชบัญญัติบรษัิัทมหาชนจำากัด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2565
 พระราชบญัญัติฉับบัน้ีมีผลใชบ้งัคับต้ังแต่วนัท่ี 24 พฤษภาคม  

2565 เปน็ต้นไป โดยได้มีการแก้ไขให้บรษัิทมหาชนจำากัด
สามารถใชว้ธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ในการประชมุคณะกรรมการ 
และการประชุมผู้ถือหุ้น การจดัส่งหนังสือหรอืเอกสาร  
ตลอดจนการมอบฉัันทะในการประชมุผูถื้อหุน้ได้ ซึง่ในส่วนของ 
การประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผู้ถือหุ้นน้ัน
สอดคล้องกับหลักการตามพระราชกำาหนดวา่ด้วยการประชมุ
ผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกลุ่มไทยเบฟได้มีการ
จดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและการประชมุผู้ถือหุ้นผ่าน
ส่ืออเิล็กทรอนิกส์แล้วเพ่ือลดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 โดยในการจดัประชมุน้ัน กลุ่มไทยเบฟ
เลือกใชร้ะบบการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ท่ีมีความมัน่คง
ปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานการรกัษาความมัน่คง
ปลอดภัยของการประชมุผ่านส่ืออเิล็กทรอนิกส์ท่ีกฎหมาย
กำาหนด ส่วนวธิกีารส่งหนังสือหรอืเอกสารและการมอบฉัันทะ 
เข้าประชมุผู้ถือหุ้นซึ่งกฎหมายเปดิโอกาสให้บรษัิทมหาชน
จำากัดใชว้ธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ได้น้ัน ทำาให้กลุ่มไทยเบฟ 
มีโอกาสท่ีจะดำาเนินการด้วยวธิกีารทางอเิล็กทรอนิกส์ได้ 
หากกรรมการหรอืผู้ถือหุ้นแจง้ความประสงค์หรอืยนิยอม 
ให้กลุ่มไทยเบฟส่งหนังสือหรอืเอกสารโดยวธิกีารดังกล่าวได้ 
ซึ่งจะเปน็การลดการใชก้ระดาษอนันำาไปสู่การลดภาวะโลกรอ้น
ได้ด้วย

• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562
 ต้ังแต่วนัท่ี 1 มิถนุายน 2565 เปน็ต้นมา พระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 ในส่วนของการ
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล สิทธขิองเจา้ของข้อมลูส่วนบคุคล 
การรอ้งเรยีน ความรบัผิดทางแพ่ง และบทกำาหนดโทษ  
มีผลบังคับใชอ้ยา่งเปน็ทางการ กลุ่มไทยเบฟจงึได้มีการออก
นโยบายด้านคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล แต่งต้ังเจา้หน้าท่ี
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล ให้ความรูด้้านกฎหมายคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลแก่พนักงาน พัฒนาระบบงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้การดำาเนินธรุกิจของกลุ่มไทยเบฟเปน็ไปตามกฎหมาย 
และไม่กระทบสิทธขิองบคุคลท่ีเปน็เจา้ของข้อมลูส่วนบคุคล 
และมีชอ่งทางในการให้เจา้ของข้อมลูส่วนบคุคลติดต่อกรณี 
ท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลโดยเฉัพาะ
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• ประกาศกระทรวงสาธุารณสุข้ เร่อ่ง ระบชุ่อ่ยาเสพติดให้โทษั
ในประเภท 5 พ.ศ. 2565

 ประกาศกระทรวงดังกล่าวออกโดยอาศัยอำานาจตาม 
ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้โทษมีผลบังคับใชต้ั้งแต่วนัท่ี 9 
มิถนุายน 2565 เปน็ต้นไป กำาหนดให้เฉัพาะสารสกัดจาก 
ทกุส่วนของพืชกัญชาหรอืกัญชงเปน็ยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 ยกเวน้สารสกัดท่ีมีปรมิาณสารเตตราไฮโดรแคน
นาบินอล (Tetrahydrocannabinol: THC) ไมเ่กินรอ้ยละ 0.2 
โดยน้ำาหนัก เฉัพาะท่ีได้รบัอนญุาตให้สกัดจากพืชกัญชาหรอื
กัญชงท่ีปลกูภายในประเทศ หรอืสารสกัดจากเมล็ดของพืช
กัญชาหรอืกัญชงท่ีได้จากการปลกูภายในประเทศ ดังน้ัน 
พืชกัญชาและกัญชงทกุส่วน ไม่วา่จะเปน็เปลือก ลำาต้น ก่ิง
ก้าน เส้นใย และรากของกัญชาและกัญชง รวมท้ังใบกัญชา
และใบกัญชงซึ่งมียอดหรอืชอ่ดอกติดมาด้วยซึ่งเดิมเปน็ 
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จะไม่เปน็ยาเสพติดให้โทษประเภท  
5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอกีต่อไป จงึเปดิโอกาส 
ทางธกิุจให้กลุ่มไทยเบฟได้เพ่ิมทางเลือกในผลิตภัณฑ์์และ
การบรหิารจดัการท่ีดินท่ีมีอยูใ่ห้เกิดประโยชน์ยิง่ขึ้นได้  
แต่เพ่ือให้การดำาเนินการขององค์กรเติบโตไปได้อยา่งยัง่ยนื  
ไม่กระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทกุภาคส่วน กลุ่มไทยเบฟ

จงึรอมาตรการในการกำากับดแูลและควบคมุของภาครฐั 
ท่ีชดัเจนเพ่ือการกำาหนดกลยทุธท์างธรุกิจ โดยคำานึงถึง 
ผลดีผลเสียอยา่งรอบด้าน ซึ่งจะส่งผลให้ธรุกิจดำาเนิน 
ต่อไปได้อยา่งต่อเน่ือง

การดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้้องกับนโยบายสาธุารณะ

ไทยเบฟดำาเนินธรุกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลด้วยระบบการ
บรหิารจดัการท่ีมีประสิทธภิาพ โปรง่ใส มีความรบัผิดชอบ
ต่อองค์กร และมีความเปน็กลาง บรษัิทมีส่วนรว่มและสนับสนนุ
ภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์ทางการค้าและเสรมิสรา้งความ
สามารถในการแข่งขัน และได้ขยายเครอืข่ายการเติบโตกับบรษัิท
ในอตุสาหกรรมเครือ่งด่ืมและอาหาร ไทยเบฟได้เสนอแนวทาง
สรา้งประโยชน์ของประชาชนท้ังภาคธรุกิจและผู้บรโิภคโดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือประสานนโยบายภาครฐัและเอกชน ส่งเสรมิ
การพัฒนาอตุสาหกรรมโดยรวมอยา่งยัง่ยนื  มากไปกวา่น้ัน 
ไทยเบฟยงัให้การสนับสนนุทางการเงินและรปูแบบอืน่ท้ัง 
ทางตรงและทางออ้ม ข้อมลูเพ่ิมเติมสามารถดไูด้ท่ี 
sustainability.thaibev.com

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

เปา้หมายจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ
• ทำาให้การลงโทษทางวนัิยท่ีเก่ียวข้องกับการทจุรติและการล่วงละเมิดเปน็ศนูย์
• เสรมิสรา้งและปรบักระบวนการทำางานด้านบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ และกฎระเบียบในการทำางานท้ังในระดับ

กลุ่มบรษัิทและบรษัิทในเครอืให้มีความสอดคล้องและดำาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน 
• พัฒนาการส่ือสารและการให้ความรูเ้ก่ียวกับนโยบายของบรษัิท จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ และกฎระเบียบในการทำางาน 

ในระดับกลุ่มบรษัิทและบรษัิทในเครอื เพ่ือให้พนักงานเข้าถึงและเกิดความเข้าใจ 
• ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายของบรษัิท จรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ และข้อบังคับในการทำางานของพนักงานและคู่ค้า
 อยา่งเครง่ครดั 
• ผู้บรหิาร พนักงาน และคู่ค้ารอ้ยละ 100 ผ่านการฝึกอบรมการต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนัผ่านระบบอเีลิรน์นิง แต่ละคนต้องผ่าน

การทดสอบด้วยคะแนนรอ้ยละ 90 ขึ้นไป จงึจะได้รบัพิจารณาวา่ผ่านการฝึกอบรม 

ตัวอยา่งการมีส่วนรว่มสนับสนนุข้ององค์กรต่าง ๆ

หอการค้าไทย

ไทยเบฟรว่มมือกับคณะกรรมการหอการค้าไทย สภาการค้า 
แห่งประเทศไทย และเครอืข่ายผู้ประกอบการ เพ่ือเสรมิสรา้ง
ศักยภาพผูป้ระกอบการโดยเชือ่มโยงกับนโยบายภาครฐั เชน่  
รว่มกันกำาหนดแนวทางการค้าและการลงทนุภายใต้สภาธรุกิจ
ไทย-เวยีดนาม และสรา้งความเชือ่มัน่หลังการระบาดของโควดิ-19 
นอกจากน้ี ยงัมุง่เน้นการพัฒนาบคุลากรและการศึกษาผ่านโครงการ
โรงเรยีนความรว่มมอืท่ัวประเทศ  ท่ีกล่าวมาเปน็เพียงส่วนหน่ึง 
ของโครงการรเิริม่ของไทยเบฟท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจต่อสังคม 

สถาบันการจดัการบรรจภัุณฑ์์และการรไีซเคิลเพ่่อส่ิงแวดล้อม 
ท่ียัง่ยน่ (TIPMSE) สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

ด้วยความรว่มมือกับ TIPMSE ไทยเบฟได้ดำาเนินการตามหลักการ 
Extended Producer Responsibility (EPR) โดยลงนามในข้อตกลง
ความรว่มมือซึ่งเปน็ส่วนหน่ึงของโครงการ PACKBACK เพ่ือรวบรวม
บรรจภัุณฑ์์กลับคืนสู่การรไีซเคิล โดยได้รบัการสนับสนนุจากกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวง
การอดุมศึกษา วทิยาศาสตร ์วจิยัและนวตักรรม ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการส่วนท้องถ่ินในจงัหวดัชลบุร ีมีผู้เข้ารว่มโครงการจากกวา่  
70 หน่วยงานท้ังภาคเอกชน ภาครฐั และภาคการศึกษา ซึง่เปน็ขัน้ตอน
สำาคัญในการนำา EPR ไปใชแ้ละสนับสนนุให้นำาบรรจภัุณฑ์์ท่ีใชแ้ล้ว 
กลับคืนสู่กระบวนการรไีซเคิลเพ่ือสรา้งมลูค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์์ 
โครงการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา BCG  
(Bio-Circular-Green) ของรฐับาล ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือบรรลเุปา้หมาย Net Zero

โครงการสำาคัญ

การกำากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณในการดำาเนินธรุกิจ174



สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

สนับสนนุการดำาเนินงานของสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยและงานกิจกรรมต่าง ๆ สนับสนนุค่าธรรมเนียมสมาชกิและมอบทนุวจิยั 
เพ่ือสนับสนนุการจดัการบรรจภัุณฑ์์ รว่มเปน็ส่วนหน่ึงในการผลักดันการใชบ้รรจภัุณฑ์์อยา่งยัง่ยนืมากขึ้นภายใต้แนวคิดบรรจภัุณฑ์์เปน็ 
วตัถดิุบ เพ่ือรณรงค์ให้ทกุภาคส่วนรว่มกันคัดแยกบรรจภัุณฑ์์ท่ีใชแ้ล้วออกจากขยะ เพ่ือชว่ยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

สภาผูู้้นำาธุรุกิจไทย-สหราชอาณาจกัร 

ในฐานะท่ีเปน็ประธานสภาผู้นำาธรุกิจไทย-สหราชอาณาจกัรต้ังแต่เดือนมิถนุายน 2561 ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะส่งเสรมิการเติบโตและขับเคล่ือน
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของท้ังสองประเทศผ่านการหารอืและแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวา่งภาครฐัและเอกชน อกีท้ังส่งเสรมิโอกาส
ทางการค้าและการลงทนุสำาหรบัผู้ประกอบการไทยและสหราชอาณาจกัร โดยมีเปา้หมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางธรุกิจของ
ท้ังสองประเทศผ่าน 2 คณะทำางานเฉัพาะกิจ ได้แก่ คณะทำางานเฉัพาะกิจด้านการส่งเสรมิการค้าและการลงทนุ และคณะทำางานเฉัพาะกิจทบทวน
นโยบายการค้า (Trade Policy Review Taskforce) ซึ่งสรา้งความเข้าใจเก่ียวกับกฎระเบียบทางการค้าระหวา่งประเทศ (Trade Policy Review 
Taskforce) และผลักดันข้อเสนอในประเด็นการค้าท่ีเปน็ประโยชน์ 

ผลงานหลักในปท่ีีผ่านมาคือการประชมุกับ Rt Hon Elizabeth Truss  รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการต่างประเทศเครอืจกัรภพและการพัฒนา 
ของสหราชอาณาจกัรในขณะน้ัน พรอ้มด้วยผู้แทนของภาคเอกชนไทย เอกอคัรราชทตูสหราชอาณาจกัรประจำาประเทศไทย สมาชกิ TUBLC 
กระทรวงพาณิชยข์องไทย และกระทรวงการต่างประเทศ การประชมุน้ีได้จดัขึ้นเพ่ือรบัฟงัความคิดเห็นจากภาคเอกชนไทยและเพ่ือส่งเสรมิ 
ความรว่มมือระหวา่งสองประเทศ 

สภาธุรุกิจไทย-เวยีดนาม

ไทยเบฟสนับสนนุการลงนามและเผยแพรข่อ้ตกลงในการเปน็หุน้ส่วน
ทางยทุธศาสตรข์องประเทศเพ่ือสันติภาพ เสถียรภาพ และความ
เจรญิรุง่เรอืงรว่มกัน บรษัิทได้เข้ารว่มการประชมุเพ่ือแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นเก่ียวกับกิจกรรมของสภาธรุกิจไทย-เวยีดนาม  
เพ่ือส่งเสรมิความสัมพันธแ์ละขยายเครอืข่ายทางธรุกิจระหวา่ง 
ผู้ประกอบการชาวไทยและเวยีดนาม

สมาคมการจดัการธุรุกิจแห่งประเทศไทย 

ไทยเบฟมุ่งมั่นในการรว่มกิจกรรมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำาไร 
เพ่ือชว่ยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันท้ังในระดับองค์กร 
และระดับประเทศ มีผู้บรหิารของไทยเบฟท้ังคณะกรรมการ ท่ีปรกึษา
และคณะกรรมการอำานวยการของศนูย ์TMA นอกจากน้ี ไทยเบฟ 
ยงัคงสนับสนนุงบประมาณของ TMA ในการดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เชน่ การสัมมนาด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม

ข้้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) และเครอ่ข้่ายคอมแพค 

แห่งประเทศไทย (GCNT)

ด้วยตระหนักถึงความสำาคัญของการพัฒนาท่ียัง่ยนืในภาคเอกชน 
ไทยเบฟจงึเข้ารว่มในข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC) เมื่อวนัท่ี  
24 กรกฎาคม 2562 โดยมีจดุมุ่งหมายเพ่ือเสรมิสรา้งความรว่มมือ
ระหวา่งบรษัิทในทกุภาคอตุสาหกรรม มลูนิธ ิและองค์กรไม่แสวงหา 
ผลกำาไร และกระตุ้นให้ทกุฝา่ยคำานึงถึงความยัง่ยนืในการดำาเนินงาน 
ตามหลักการสากล 10 ประการของ UNGC ซึ่งหลักการน้ีครอบคลมุ 
4 มติิหลัก ได้แก่ การต่อต้านการทจุรติ มาตรฐานแรงงาน สิทธมินษุยชน 
และการคุ้มครองส่ิงแวดล้อม ไทยเบฟตระหนักดีวา่การปกปอ้งและ
อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเปน็กญุแจสำาคัญ 

ในการพัฒนาท่ียัง่ยนื จงึมุ่งมั่นดำาเนินงานตามหลักเศรษฐกิจ
หมนุเวยีน นอกจากน้ี ยงัอทิุศตนเพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติ 
ท่ีมีประสิทธภิาพและเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมในด้านพลังงาน น้ำา  
วสัดบุรรจภัุณฑ์์ และการจดัการขยะของเสียอยา่งต่อเน่ือง

ในฐานะสมาชกิของ Global Compact Network Thailand (GCNT) 
ไทยเบฟเพ่ิมความมุ่งมั่นให้บรรลเุปา้หมายการพัฒนาท่ียัง่ยนืของ
สหประชาชาติข้อท่ี 17 เรือ่ง “ความรว่มมือเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื”  
ท่ีผ่านมาบรษัิทได้ให้การสนับสนนุและมีส่วนรว่มในกิจกรรมสำาคัญ ๆ 
ของ GCNT เชน่ การเผยแพรบ่ทความด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ
เพ่ือเปน็ต้นแบบให้กับธรุกิจอืน่ ๆ

เครอ่ข้่ายห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย 

เครอืข่ายห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทยก่อต้ังขึ้นในป ี2562  
จากความรว่มมือระหวา่งบรษัิทเอกชนไทย 7 แห่ง โดยมี 
วตัถปุระสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ เพ่ือปกปอ้งมลูค่าของการลงทนุ 
ท่ีมุ่งเน้นท่ีความต่อเน่ืองทางธรุกิจ เพ่ือเพ่ิมมลูค่าการลงทนุ 
โดยการสรา้งพันธมิตรและพัฒนาประสิทธภิาพของการดำาเนินงาน 
ท่ีมีอยู ่(เชน่ การขายต่อเน่ือง การฝึกอบรมข้ามสายงาน  
การรว่มลงทนุ การแบ่งปนัทรพัยากร) และรว่มสรา้งนวตักรรม 
และขยายการลงทนุในโครงการความรว่มมือโดยเฉัพาะโครงการใหม่ 
(เชน่ การสรา้งแพลตฟอรม์ออนไลน์ด้วยเงินรว่มลงทนุสำาหรบั 
สตารท์อปั การแบ่งปนัทักษะของพนักงานข้ามสายงาน และการใช้
นักพัฒนาโปรแกรม) ในป ีพ.ศ. 2565 เครอืข่ายห่วงโซอ่ปุทานแห่ง
ประเทศไทยมีส่วนสำาคัญในการจดังานนิทรรศการความยัง่ยนืระดับ
ภมิูภาค Sustainability Expo 2022 ท่ีกรงุเทพฯ

175บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565



การจดัการห่่วงโซ่อ่ปุทาน
ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะสรา้งห่วงโซอ่ปุทานท่ีมีความยดืหยุน่ ดำาเนินงาน 
อยา่งเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อมและมีประสิทธภิาพสงูสดุ ผ่านการรว่มมือกับ 
พันธมิตรอยา่งใกล้ชดิ มุง่เน้นการนำาเทคโนโลยดิีจทัิลมาปรบัใชใ้น 
กระบวนการ และกำาหนดแนวทางปฏิบัติสำาหรบัคูค้่า (Supplier Code of Practice) 
เพ่ือสรา้งมาตรฐานการดำาเนินงานท่ีทัดเทียมระดับสากลตลอดจนถึง 
สรา้งความโปรง่ใสตลอดห่วงโซอ่ปุทาน

การจดัการห่่วงโซ่่
อปุทาน



แนวทางการบรหิารจดัการ 
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ปจัจยัเหล่าน้ีส่งผลให้ไทยเบฟต้องให้ความสำาคัญกับความยดืหยุน่ในระบบการจดัการห่วงโซอ่ปุทาน และรว่มมือกับคู่ค้าทางธรุกิจ 
เพ่ือบรหิารจดัการผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม และสังคม ท้ังด้านบวกและด้านลบ โดยคำานึงถึงการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ทางออ้มอืน่ ๆ (Scope 3) และการปฏิบัติต่อคู่ค้าอยา่งเปน็ธรรมเพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธมินษุยชน ผลกระทบต่าง ๆ อาจรวมไปถึง
การใชท้รพัยากร ธรรมชาติอยา่งส้ินเปลือง การสรา้งมลภาวะในชมุชน หรอืการท่ีคู่ค้าปฏิบัติต่อแรงงานของตนเองอยา่งไม่เปน็ธรรม 
ไทยเบฟจงึยดึถือต่อการบังคับใชแ้นวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า (Supplier Code of Practice) และประเมินความเส่ียงด้านความยัง่ยนื 
ของคู่ค้าผ่านแพลตฟอรม์ดิจทัิล CROSS Procurement ซึ่งเปน็ระบบท่ีชว่ยเพ่ิมการเข้าถึงข้อมลูในห่วงโซอ่ปุทานและตรวจสอบ 
การปฏิบัติตามข้อกำาหนดของคู่ค้า อกีท้ังยงัจำาเปน็ต่อการระบคุวามเส่ียงท่ีแฝงอยูแ่ละบรหิารจดัการความต่อเน่ืองทางธรุกิจในเชงิรกุ

นอกจากน้ี ไทยเบฟได้รว่มก่อต้ัง Thailand Supply Chain Network (TSCN) ซึ่งเปน็ชมุชนธรุกิจสำาหรบัผู้ประกอบการในประเทศ  
ให้สามารถเชือ่มต่อ แลกเปล่ียนความรู ้และทำาธรุกรรม เพ่ือเสรมิสรา้งศักยภาพของคู่ค้า และขับเคล่ือนด้วยหลักการพัฒนาท่ียัง่ยนื  
UN SDGs ข้อท่ี 17 ความรว่มมือเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื (Partnerships for the Goals)

ไทยเบฟกำาหนดกลยทุธก์ารบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานและ 
แนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า เพ่ือใชใ้นการกำากับดแูลห่วงโซอ่ปุทาน 
ไทยเบฟได้บรูณาการปจัจยัด้านความยัง่ยนืเขา้ไปสูก่ารจดัซือ้จดัจา้ง 
อยา่งสมบรูณ์ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 20400 แนวทาง
การจดัซือ้จดัจา้งอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Procurement 
Guideline) ดังน้ี

• ไทยเบฟกำาหนดให้คู่ค้าท้ังหมด ท้ังคู่ค้ารายใหม่และคู่ค้า 
รายปจัจบุนั ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัสำาหรบัคูค้่าของไทยเบฟ 
และจดัหาวตัถดิุบหลักทางการเกษตรท้ังหมดอยา่งมคีวาม 
รบัผิดชอบ

• ไทยเบฟกำาหนดกระบวนการในการระบคุู่ค้ารายสำาคัญ 
(Critical Supplier) และวตัถดิุบท่ีสำาคัญ (Critical Material) 
เพ่ือใชจ้ดัลำาดับความสำาคัญของการบรหิารความเส่ียง และ
วางแผนการบรหิารความสัมพันธกั์บคู่ค้า

• ไทยเบฟกำาหนดระดับมาตรการการบรหิารความเส่ียงด้าน
ความยัง่ยนื โดยการตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถานประกอบการ 

ดำาเนินการโดยผู้ทวนสอบภายในหรอืภายนอก การประเมิน
ออนไลน์ผ่านระบบ Supplier Life Cycle Management 
(SLCM) และการตรวจสอบจากฐานข้อมลูความเส่ียง 
ของบคุคลท่ีสามผ่านระบบ CROSS Supplier Risk 
Management (SRM) ซึ่งเปน็ระบบท่ีใชใ้นการประเมิน 
และติดตามความเส่ียงของคู่ค้า

• ไทยเบฟตรวจสอบผลการดำาเนินงานของคู่ค้าจากผ่านผล
การประเมินและผลการทวนสอบ รวมถึงกำาหนดให้คู่ค้าดำาเนิน
การแก้ไข เมือ่พบเหตกุารณ์ท่ีไม่สอดคล้องกับข้อกำาหนดการ
ตรวจประเมิน

• ไทยเบฟรว่มมือกับคู่ค้ากลุ่มกลยทุธเ์พ่ือยกระดับการพัฒนา
คู่ค้าผ่านเครอืข่ายธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย 
(Thailand Supply Chain Network) หรอื “TSCN”  
โดยการแบ่งปนัความรูด้้านแนวทางการพัฒนาท่ียัง่ยนื

• ไทยเบฟยงัคงให้ความสำาคัญต่อคู่ค้าท่ีมีผลการดำาเนินงาน 
อนัเปน็เลิศผ่านโครงการประกาศเกียรติคณุคู่ค้า
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กลยทุธุก์ารบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน

ไทยเบฟได้ยกระดับกลยทุธก์ารจดัซือ้จดัหาให้สอดคล้องกับ 
PASSION 2025 ด้วยวสัิยทัศน์ในการเปน็ผู้นำาอาเซยีนท่ีมั่นคง
และยัง่ยนืในอตุสาหกรรมอาหารและเครือ่งด่ืม กลยทุธป์ระกอบ
ด้วย 5 หัวข้อหลักดังน้ี

• วสัิยทัศน์
ผสานรวมระบบดิจทัิลเปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิารจดัการ 
ห่วงโซอ่ปุทานและสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได้ทันที รวมถึง 
การคาดการณ์ล่วงหน้าในการจดัการความเส่ียง มลูค่าการจดัหา 
ความสามารถในการทำากำาไร ประสิทธภิาพ และผลกระทบ 
ด้านความยัง่ยนืท่ีตรวจสอบได้ตลอดท้ังห่วงโซอ่ปุทาน 

• ผู้สานความรว่มม่อ
รว่มมอืกับพันธมติรทางธรุกิจเพ่ือขยายการนำาแนวทางการ
ดำาเนินธรุกิจท่ียัง่ยนืมาใช ้และเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ให้กับ
ภาคธรุกิจของประเทศไทยผ่านความรว่มมือจากผูม้ส่ีวนได้ 
ส่วนเสียและระบบดิจทัิล

• การบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการ
 เพ่ิมความยดืหยุน่ในการดำาเนินธรุกิจโดยรวมและรบัรองความ

ต่อเน่ืองทางธรุกิจโดยการจดัหาคูค้่าท่ีมคีณุสมบติัเหมาะสม 
โดยเฉัพาะอยา่งยิง่ผูข้ายวตัถดิุบท่ีสำาคัญและวตัถดิุบทางการ
เกษตรหลักโดยให้ความสำาคัญกับคูค้่าในประเทศและ 
เสรมิสรา้งขดีความสามารถของคูค้่าในประเทศ

• การบรหิารจดัการแบบรวมศนูย์
 ผสานนโยบายรปูแบบการดำาเนินงานและเทคโนโลยกีารจดัซือ้

จดัหาของกลุม่ในระดับสากลเพ่ือเพ่ิมมลูค่าสงูสดุตลอดวงจร
การจดัซือ้จดัหาท้ังในด้านเศรษฐกิจและความยัง่ยนื

• การสรา้งมาตรฐาน
 ผสานมาตรฐานการจดัซือ้จดัหาชัน้นำา เชน่ ISO 20400  

แนวทางการจดัซือ้อยา่งยัง่ยนื เปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิาร
จดัการห่วงโซอ่ปุทานและพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้วย
ทักษะเฉัพาะทาง และสรา้งความตระหนักด้านความยัง่ยนื

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

100% ของคู่ค้ากลุ่มกลยทุธจ์ดัทำาและบังคับใชจ้รรยาบรรณสำาหรบัคู่ค้าของตนเอง

100% ของคู่ค้าท่ีได้รบัการประเมินและตรวจสอบความเส่ียงด้านความยัง่ยนืจากองค์กรอสิระ 
หรอืใชฐ้านข้อมลูความเส่ียงจากองค์กรอสิระ

การปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ (Scope 3) สทุธเิปน็ศนูยภ์ายในป ี2593

เปา้หมายและโครงการ ป ี2568

เปา้หมายป ี2573

เปา้หมายหลังจากป ี2573

ไทยเบฟให้คำามั่นวา่จะประเมินคู่ค้าท่ีจำาหน่ายสินค้าและบรกิารให้ไทยเบฟโดยตรง (Tier 1 Supplier) 100% 
อยา่งสมําเสมอ และเพ่ิมจำานวนคู่ค้าท่ีประเมินทางออนไลน์ภายในป ี2568 เพ่ือให้เข้าใจถึงความเส่ียงโดยรวม 
ขององค์กรได้ดีขึ้น และเพ่ือจดัการทรพัยากรและพัฒนาคู่ค้าได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากขึ้น

ไทยเบฟต้ังเปา้ท่ีจะจดัหาวตัถดิุบทางการเกษตรท่ีสำาคัญ 100% อยา่งมีความรบัผิดชอบ  
(เชน่ มอลต์และฮอ็พ น้ำาตาล ปลายข้าว ใบชา และน้ำามันปาล์ม) ภายในป ี2568
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การลงทะเบยีนคูค้่า
• แนวทางปฏิบติั

สำาหรบัคูค้่า
• การประเมนิ 

ความเส่ียงด้าน 
ความยัง่ยนื

กำาหนดคณุสมบัติ 
ข้องคูค้่า 
• การประเมนิความ

ความยัง่ยนื 
โดยละเอยีด

• การรบัรองจาก
หน่วยงานภายนอก 
(Third Party)

• การตรวจประเมนิคูค้่า 
ณ สถานประกอบการ

การเสนอราคาและการ
ประกวดราคา
• ESG เปน็ส่วนหน่ึง

ของเกณฑ์์ในการ
เสนอราคาและการ
ประกวดราคา 

การประเมนิ
ผู้ลการดำาเนินงาน
•  ทบทวนผล 

การดำาเนินงาน 
ของคู่ค้าประจำาปี

•  การทวนสอบ 
ผ่านเอกสาร

•  การตรวจประเมนิคูค้่า  
ณ สถานประกอบการ

การรว่มมอ่กับคูค้่า
•  กำาหนดให้มีการ

ดำาเนินการแก้ไข  
เมื่อพบเหตกุารณ์ 
ท่ีไม่สอดคล้อง

•  โครงการประกาศ
เกียรติคณุคูค้่า

การพัฒนาศักยภาพ
ข้องคูค้่า
•  การบรหิารจดัการคูค้่า

ทางออ้ม (Non-tier 1)
•  การบรหิารจดัการ

ความเส่ียงด้านความ
ต่อเน่ืองทางธรุกิจ

•  การบรหิารจดัการ
ผลกระทบด้าน 
ความยัง่ยนื    

วตัถปุระสงค์ด้านความยัง่ยน่ (ESG)

การพัฒนาและ
การรว่มมือกับคู่ค้า

ความโปรง่ใสในห่วงโซอ่ปุทาน
และการบรหิารจดัการผลกระทบ

ในห่วงโซอ่ปุทาน

การปฏิบัติตามนโยบาย
การจดัซือ้จดัหาอยา่งยัง่ยนื เกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื

แนวทางการบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน

มาตรฐาน ISO 20400 แนวทางการจดัซ่�อจดัจา้งอยา่งยัง่ยน่ (Sustainable Procurement Guideline)

การบรูณาการปจัจยัด้านความยัง่ยน่เข้้าไปสู่การจดัซ่�อจดัจา้ง

การบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทานบนแพลตฟอรม์ดิจทัิล

กลยุทุธุก์ารบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน นโยบายและแนวทางปฏิิบัติด้านความยัง่ยน่

ผู้สานความรว่มม่อ แนวทางปฏิิบัติเร่อ่ง
เกษัตรกรรมอยา่งยัง่ยน่

การบรหิารจดัการ
แบบรวมศนูย์

แนวทางปฏิิบัติเร่อ่งการ
ดัดแปลงพันธุกุรรม

นโยบาย
ด้านส่ิงแวดล้อม

วสัิยทัศน์ แนวทางปฏิิบัติ
สำาหรบัคู่ค้า

การบรหิารความเส่ียง 
แบบบรูณาการ

แนวทางปฏิิบัติ
เร่อ่งบรรจภัุณฑ์์ท่ียัง่ยน่

การสรา้งมาตรฐาน นโยบายด้าน 
สิทธุมินษุัยชน

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร
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เครอ่ข้่ายธุรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย  (TSCN) 

ไทยเบฟและคู่ค้าทางธรุกิจเชงิกลยทุธไ์ด้รว่มก่อต้ังเครอืข่าย
ธรุกิจห่วงโซอ่ปุทานแห่งประเทศไทย (Thailand Supply Chain 
Network หรอื TSCN) ขึ้นในป ี2562 และยงัคงเดินหน้าขยาย
ชมุชนผ่านการนำาระบบ TSCN Platform มาใช ้เปน็ชอ่งทาง
ออนไลน์ในการเชญิชวนคู่ค้าในประเทศรว่มเปน็สมาชกิ 

ระบบ TSCN Platform เปน็ตัวชว่ยให้ผู้ประกอบการในประเทศ
สามารถเปล่ียนรปูแบบธรุกิจให้ยัง่ยนืยิง่ขึ้น โดยมีเน้ือหาภายใต้
หัวข้อ ”Sustainability Knowledge Sharing” หรอืการแบ่งปนั
ความรูด้้านความยัง่ยนื ชว่ยให้สมาชกิและประชาชนเข้าถึงความรู้
จากสมาชกิ TSCN ซึ่งเปน็ผู้นำาในอตุสาหกรรมของตนเอง ระบบน้ี
จะชว่ยให้ธรุกิจปรบัการดำาเนินงานรวมถึงผลิตภัณฑ์์ให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้บรโิภคท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์์ท่ีเปน็มิตรต่อ 
ส่ิงแวดล้อม อกีท้ังยงัมส่ีวนสนับสนนุวาระแห่งชาติของประเทศไทย
ในการเปล่ียนผ่านไปสู่การดำาเนินธรุกิจตามหลัก Bio-Circular-
Green (BCG) ฟงัก์ชนัการใชง้านหลักหน่ึงของระบบ คือ 
”Sustainable E-Marketplace” ซึ่งจะชว่ยให้สมาชกิ TSCN 
สามารถอปัโหลดผลิตภัณฑ์์หรอืบรกิาร เพ่ือท่ีระบบจะให้คำาแนะนำา
ในการจบัคู่ระหวา่งผู้ซือ้และผู้ขาย และเปน็ชอ่งทางการขาย 
ท่ีสำาคัญชอ่งทางหน่ึงสำาหรบัสมาชกิ โดยเฉัพาะในสถานการณ์
เศรษฐกิจผันผวนและวกิฤตราคาสินค้าท่ีเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี
สมาชกิ TSCN สามารถแสดงผลในระบบวา่ผลิตภัณฑ์์ของตนเปน็ 
”ผลิตภัณฑ์์สีเขียว” เพ่ือดึงดดูลกูค้าท่ีกำาลังมองหาผลิตภัณฑ์์
ทางเลือกท่ีเปน็มิตรกับส่ิงแวดล้อม

ในป ี2565 ไทยเบฟและผู้รว่มก่อต้ัง TSCN ได้เชญิคู่ค้ารว่มเปน็
สมาชกิ TSCN Platform เพ่ือให้คู่ค้าเข้าถึงองค์ความรูแ้ละ
หลักสตูรการฝึกอบรมด้านความยัง่ยนื ตลอดจนเชือ่มต่อกับ

สมาชกิ TSCN รายอืน่ ๆ เปน็การเปดิโอกาสทางธรุกิจและเพ่ิมพูน
ความรว่มมือ ปจัจบัุน TSCN มีสมาชกิมากกวา่ 900 รายจากหลาย
อตุสาหกรรม ต้ังแต่กลุ่มบรษัิทขนาดใหญ่ไปจนถึงวสิาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอ่ม

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) บรษัิท พีทีที โกลบอล 
เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (GC) บรษัิท ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จำากัด 
(มหาชน) บรษัิท เอสซจี ีจำากัด (มหาชน) และบรษัิท เฟรเซอร ์
พรอ็พเพอรต้ี์ จำากัด (มหาชน) และ TSCN ผนึกกำาลังกันจดั
กิจกรรม Sustainability Expo 2022 ในระดับภมิูภาคขึ้นระหวา่ง
วนัท่ี 26 กันยายน ถึง 2 ตลุาคม 2565 ณ ศนูยก์ารประชมุแห่งชาติ
สิรกิิติ� โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือสรา้งแพลตฟอรม์การทำางานรว่มกัน 
เชงิบวกและกระตุ้นการมีส่วนรว่มกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายฝา่ย 
เพ่ือขับเคล่ือนทศวรรษแห่งการลงมือทำา ตามแนวทางความ 
พอเพียงเพ่ือความยัง่ยนืและเพ่ือพัฒนาแนวคิดของ "สมดลุท่ีดี 
เพ่ือโลกท่ีดีกวา่ (Good Balance, Better World)"

TSCN ได้จดักิจกรรม "SX Partnerships for the Goals: TSCN 
Business Partner Conference 2022" เปน็ส่วนหน่ึงของ
กิจกรรม SX 2022 ในวนัท่ี 1 ตลุาคม 2565 เพ่ือแบ่งปนัแนวทาง
ปฏิบัติด้านความยัง่ยนืขององค์กรชัน้นำาและเพ่ือยกยอ่งสมาชกิ 
TSCN ท่ีมผีลการดำาเนินงานด้านความยัง่ยนืท่ีโดดเด่น ภายในงาน
มีการเสวนาในหัวข้อ Leading Sustainable Business โดยมี 
ผูบ้รหิารสงูสดุจากบรษัิทชัน้นำาผูร้ว่มก่อต้ัง TSCN 5 ท่าน รว่มแบง่ปนั
มมุมองในการขับเคล่ือนองค์กรไปสู่ความยัง่ยนื

จากซา้ยไปข้วา
• คณุธรีพงษ์ จนัทรศิ์ร ิประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร  

บรษัิท ไทยยเูน่ียน กรุป๊ จำากัด (มหาชน)
• คณุรุง่โรจน์ รงัสิโยภาส กรรมการผู้จดัการใหญ่  

บรษัิทปนูซเิมนต์ไทย จำากัด (มหาชน) (SCG)
• คณุฐาปน สิรวิฒันภักดี กรรมการผู้อำานวยการใหญ่  

บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน)
• คณุสทุธชิยั หยุน่ ผู้ดำาเนินรายการ
• คณุศภุชยั เจยีรวนนท์ ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร  

บรษัิท เจรญิโภคภัณฑ์์ กรุป๊ จำากัด (CP Group)
• ดร. คงกระพัน อนิทรแจง้ ประธานเจา้หน้าท่ีบรหิาร 

และกรรมการผู้จดัการใหญ่  
บรษัิท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (GC)

โครงการสำาคัญในป ี2565
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โครงการประกาศเกียรติคณุคู่ค้าประจำาป ี2565

รางวลัประกาศเกียรติคณุประจำาปน้ีีมีจดุมุ่งหมายเพ่ือส่งเสรมิการพัฒนาคู่ค้า ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน การดำาเนิน
ธรุกิจอยา่งยัง่ยนืและนวตักรรม ผู้เข้ารว่มโครงการประกอบด้วยคู่ค้ากลุ่มกลยทุธข์องไทยเบฟ รวมถึงคู่ค้ารายสำาคัญ คู่ค้าท่ีมีความ
สัมพันธท์างธรุกิจท่ีแน่นแฟน้ และคู่ค้าท่ีมีมลูค่าการจำาหน่ายสินค้าสงู รางวลัประกอบด้วย 3 ระดับ ได้แก่ Silver, Gold และ Platinum 
(สำาหรบัคู่ค้าท่ีได้รบัรางวลัระดับ Gold 3 ปติีดต่อกัน)

ในป ีพ.ศ. 2565 ไทยเบฟได้เพ่ิมข้อกำาหนดให้ผู้เข้ารว่มโครงการให้ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ซึ่งแสดงถึงการปล่อยก๊าซเรอืน
กระจก ทางออ้มอืน่ ๆ (ประเภท 3) ของไทยเบฟ 

พิธมีอบรางวลัจดัขึ้นในกิจกรรม ”SX Partnerships for the Goals: TSCN Business Partner Conference 2022” โดยมีผู้บรหิาร
สงูสดุ สายธรุกิจต่อเน่ืองประเทศไทย กล่าวสนุทรพจน์ในหัวข้อ "Partnerships for a Sustainable Tomorrow" เพ่ือให้แนวทาง 
ความคาดหวงัของไทยเบฟต่อคู่ค้าและตอกย้ำาถึงความจำาเปน็ในการรว่มมือกัน เพ่ือให้บรรลพัุนธกิจด้านความยัง่ยนื อนัรวมไปถึง 
ความมุ่งมั่นของไทยเบฟในการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ Scope 3 ให้เปน็ศนูย์

CROSS Invoice

ไทยเบฟได้นำาระบบการจดัซือ้จดัจา้งแบบดิจทัิลมาใชเ้พ่ิมขีด 
ความสามารถ ประสิทธภิาพ และความโปรง่ใสในการจดัซือ้จดัจา้ง 
ครอบคลมุกระบวนการจดัซือ้จดัจา้งต้ังแต่เริม่ต้นจนส้ินสดุ
กระบวนการ ต้ังแต่การลงทะเบียนคู่ค้า กำาหนดคณุสมบัติ 
ของคู่ค้า การเสนอราคา การประกวดราคา และขั้นตอนการจดัทำา
เอกสารต่าง ๆ (การออกใบส่ังซือ้ และการจดัการใบแจง้หน้ี)  
ไปจนถึงการประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้าหลังการขาย

ในป ี2565 ไทยเบฟได้เปดิใชง้านระบบ CROSS Invoice สำาหรบั
การส่งใบแจง้หน้ีออนไลน์ ออกแบบมาเพ่ือปรบัปรงุประสิทธภิาพ
และความโปรง่ใสในกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง รวมท้ังชว่ยแบ่งเบา
ภาระของคู่ค้าในกระบวนการวางบิลและจดัทำาเอกสารใบแจง้หน้ี 
CROSS Invoice ชว่ยให้คู่ค้าสามารถส่งเอกสารใบแจง้หน้ี 
ติดตามสถานะการวางบิล และยนืยนัวนัท่ีชำาระเงินทางออนไลน์ 
ได้อยา่งมีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

คณุอรทัย พูลทรพัย ์ผู้บรหิารสงูสดุ สายธรุกิจต่อเน่ืองประเทศไทย ได้นำาเสนอกลยทุธแ์ละความมุ่งมั่นด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟต่อคู่ค้า

โครงการสำาคัญ
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ความผันผวนและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจจากความขัดแย้งทางภูมิรฐัศาสตร ์การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานท่ัวโลก รวมถึง 
การขาดแคลนกระแสเงินสด ส่งผลให้คู่ค้าขนาดเล็กต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัการทรพัยากรและระงับการลงทุนท่ีไม่จำาเป็น 
จงึไม่สามารถจดัสรรทรพัยากรเพ่ือขับเคล่ือนการพัฒนาอยา่งยัง่ยนืภายในองค์กรได้ ไทยเบฟตระหนักถึงความท้าทายต่าง ๆ ของคู่ค้า 
และมุ่งมั่นท่ีจะผลักดันให้คู่ค้าดำาเนินธรุกิจได้ตามหลักพัฒนาอยา่งยัง่ยนื โดยยดึถือวตัถปุระสงค์ด้านความยัง่ยนื ดังน้ี

1. การพัฒนาและการรว่มมือกับคู่ค้า
2. ความโปรง่ใสในห่วงโซอ่ปุทานและการบรหิารจดัการผลกระทบในห่วงโซอ่ปุทาน
3. การปฏิบัติตามนโยบายการจดัซือ้จดัหาอยา่งยัง่ยนื
4. เกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื

1. การพัฒนาและการรว่มม่อกับคู่ค้า

• ไทยเบฟพัฒนาและรว่มมือกับคู่ค้าผ่านชอ่งทางการ
ส่ือสารและการมีส่วนรว่มท่ีหลากหลาย เชน่ TSCN, 
Sustainability Expo 2022 และโครงการประกาศ
เกียรติคณุคู่ค้า เพ่ือให้คู่ค้าดำาเนินธรุกิจอยา่งสอดคล้อง
กับมาตรฐานความยัง่ยนืของไทยเบฟ และเพ่ือลด 
ผลกระทบด้านความยัง่ยนืเชงิลบตลอดท้ังห่วงโซอ่ปุทาน

• ไทยเบฟมีนโยบายส่งเสรมิการจดัหาสินค้าและบรกิาร 
จากคู่ค้าในประเทศ โดยพิจารณาท้ังปจัจยัด้าน 
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจ ไทยเบฟมุ่งหวงัท่ีจะลด 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม โดยจดัการระยะทางการขนส่งและ
การใชเ้ชือ้เพลิงให้เกิดประสิทธภิาพสงูสดุ รวมถึงจำากัด
การปล่อยมลพิษ อกีท้ังยงัชว่ยส่งเสรมิการกระจายรายได้
และการสรา้งงานให้กับคู่ค้ารายยอ่ยภายในชมุชน 
ในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

ผู้เข้ารว่มงาน Sustainability Expo 2022 

จำานวน 277,023 ราย

สมาชกิ TSCN มีจำานวน

> 900 คนในป ี

61% ของผู้เข้ารว่มโครงการ 
ประกาศเกียรติคณุคู่ค้า ติดตาม 
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกของตน

96% ของการจดัซือ้จดัหามาจากคู่ค้า
ในประเทศ (คู่ค้าท่ีดำาเนินธรุกิจใประเทศไทย)

2. ความโปรง่ใสในห่วงโซอ่ปุทานและการบรหิารจดัการผู้ลกระทบในห่วงโซอ่ปุทาน

• ไทยเบฟได้กำาหนดกระบวนการระบคุู่ค้าท่ีสำาคัญเปน็ประจำาทกุป ีเพ่ือพัฒนากลยทุธก์ารบรหิารความสัมพันธกั์บคู่ค้า ควบคู่ไปกับ
การจดัลำาดับความสำาคัญในการจดัสรรทรพัยากรและการบรหิารความเส่ียง ปจัจยัท่ีใชพิ้จารณาในการระบคุู่ค้ารายสำาคัญ ได้แก่ 
วฒุิภาวะการดำาเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนืของคู่ค้า เปา้หมายทางธรุกิจของคู่ค้า (และความสอดคล้องกับเปา้หมายของไทยเบฟ)  
คู่ค้าท่ีจำาหน่ายวตัถดิุบสำาคัญ (Critical Material) คู่ค้าท่ีไม่สามารถทดแทนได้ และระดับการพ่ึงพาซึ่งกันและกันระหวา่งไทยเบฟ
และคู่ค้า ปจัจยัเหล่าน้ีทำาให้ไทยเบฟสามารถระบแุละบรรเทาความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในกระบวนการจดัซือ้จดัหาตลอดห่วงโซ่
อปุทานได้

100% ของคู่ค้ารายสำาคัญได้รบัการ
ประเมินด้านความยัง่ยนืโดยละเอยีด 
(Comprehensive Assessment)

11% ของคู่ค้าได้รบัการระบวุา่มีความเส่ียง 
ด้านความยัง่ยนื (ESG) สงู
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3. การปฏิิบัติตามนโยบายการจดัซ่�อจดัหาอยา่งยัง่ยน่

• ไทยเบฟคำานึงถึงปจัจยัด้านความยัง่ยนืตลอดกระบวนการจดัซือ้จดัหา และกำาหนดให้คู่ค้าต้องปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติ 
สำาหรบัคู่ค้า และผ่านการคัดกรองอยา่งเข้มงวด พิจารณาด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) รวมถึงกระบวนการ 
ตรวจสอบด้านคณุภาพ ซึ่งบังคับใช้กับคู่ค้าของไทยเบฟท้ังหมดรอ้ยละ 100 ไทยเบฟยังกำาหนดความยั่งยืนเป็นเกณฑ์์ในการ
พิจารณาคณุสมบัติคู่ค้า การประกวดราคา และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้า ไทยเบฟได้ระบขุ้อกำาหนดสำาหรบัคู่ค้า 
รายสำาคัญและคู่ค้ากลุ่มกลยุทธท่ี์เข้ารว่มโครงการประกาศเกียรติคณุคู่ค้าให้มีการบังคับใช้นโยบายสำาหรบัคู่ค้าตนเอง 
ให้สอดคล้องกับไทยเบฟ เพ่ือให้มั่นใจวา่คู่ค้าทางออ้มของไทยเบฟปฏิบัติตามข้อกำาหนดด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ

ของวตัถดิุบทางการเกษตรหลักผ่าน
กระบวนการจดัหาอยา่งมีความรบัผิดชอบ100% 

4. เกษัตรกรรมอยา่งยัง่ยน่

• ไทยเบฟคัดสรรวตัถดิุบท่ีมีคณุภาพในการผลิตเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล์ เครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ และอาหารผ่าน กระบวนการ
จดัซือ้จดัหาท่ีคำานึงถึงความรบัผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานระดับสากล เชน่ BonSucro, SEDEX, RSPO, 
SAI Platform และ Rainforest Alliance วตัถดิุบทางการเกษตรท่ีสำาคัญของไทยเบฟ ได้แก่ มอลต์ น้ำาตาล ปลายขา้ว น้ำามนัปาล์ม 
และใบชา ไทยเบฟมขีอ้กำาหนดในการจดัหาวตัถดิุบหลักเหล่าน้ีจากคูค้่าท่ีมศัีกยภาพและปฏิบติัตามมาตรฐานดังกล่าว โดยพิจารณา 
ต้ังแต่กระบวนการคัดเลือกคู่ค้า การประกวดราคา และการประเมินผลการดำาเนินงานของคู่ค้า

• ไทยเบฟมุ่งมั่นท่ีจะทำางานรว่มกับคู่ค้าและเกษตรกร เพ่ือรเิริม่โครงการบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ
และภัยธรรมชาติ ซึง่ล้วนมผีลต่อปรมิาณและราคาของวตัถดิุบทางการเกษตรตลอดจนรายได้และความเปน็อยูท่ี่ดีของเกษตรกร 

100% ของคู่ค้าทางตรงของ 
ไทยเบฟ (Tier 1 Supplier) รบัทราบ 
และยอมรบัแนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า

75% ของคู่ค้ากลุ่มกลยทุธม์ีการจดั
ทำานโยบายสำาหรบัคู่ค้าของตน

• ไทยเบฟใชร้ะบบ CROSS SRM ในการประเมินความเส่ียงของคู่ค้าและรายงานความเส่ียงของคู่ค้าแบบองค์รวมในหลายมิติ 
ได้แก่ ความเส่ียงด้านความยัง่ยนื การกำากับดแูล การเงิน และความเส่ียงเชงิปฏิบัติการ โดยใชฐ้านข้อมลูท้ังภายในและภายนอก 
เพ่ือคำานวณคะแนนความเส่ียง ส่งผลให้ไทยเบฟสามารถระบคุู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสงูซึ่งมีโอกาสก่อให้เกิดผลกระทบเชงิลบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและสังคมในกระบวนการจดัซือ้จดัหาได้ ประเด็นความเส่ียงท่ีมักพบในกลุ่มคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสงู ได้แก่ การขาด 
ข้อกำาหนดหรอืมาตรการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืสำาหรบัคู่ค้าของตนเอง ซึ่งถือวา่เปน็คู่ค้าทางออ้ม (Non-tier 1 
Supplier) ของไทยเบฟ นอกจากน้ีคู่ค้าท่ีถกูตรวจสอบและพบวา่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดจะถกูระงับการซือ้ขายไวจ้นกวา่จะมี 
การดำาเนินการแก้ไขให้ตรงตามข้อกำาหนดของไทยเบฟ
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การดำาเนินงานด้านการจดัส่งสินค้าของไทยเบฟมคีวามสอดคล้อง 
กับกลยทุธก์ารบรหิารจดัการห่วงโซอ่ปุทาน ได้แก่ วสัิยทัศน์ 
ผสานความรว่มมือ การบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการ  
การบรหิารแบบรวมศนูย ์และการสรา้งมาตรฐานให้สอดคล้องกับ 
PASSION 2025 นอกจากน้ี ไทยเบฟยงัจดัลำาดับความสำาคัญ 
3 ประการในการบรหิารจดัการการขนส่ง และการกระจายสินค้า 
เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพการดำาเนินงาน ประสิทธผิลด้านต้นทนุ 
และการมส่ีวนรว่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอยา่งต่อเน่ืองตลอดท้ัง
ห่วงโซอ่ปุทาน ดังน้ี

1. เสรมิสรา้งขี้ดความสามารถด้านโลจสิติกส์ ด้วยการนำา AI  
มาใชเ้พ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพและพัฒนากระบวนการทำางาน
อตัโนมัติ 

2. เพ่ิมพูนการเข้้าถึงผูู้้บรโิภคโดยตรง เพ่ือให้สามารถปรบัตัว 
ให้เข้ากับพฤติกรรมและรสนิยมเฉัพาะตัวของผู้บรโิภค 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป  

3. ยกระดับชอ่งทางการจดัจำาหน่าย (Route-to-Market)
ด้วยระบบดิจทัิลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับชอ่งทาง 
การจำาหน่ายแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) และรองรบั 
รปูแบบการขนส่งและการกระจายสินค้าในอนาคต

ไทยเบฟกำาหนดมาตรการการบรหิารจดัการเพ่ือให้มั่นใจวา่ 
ผู้ให้บรกิารขนส่งภายนอกจะดำาเนินงานตามมาตรฐานความยัง่ยนื
ของไทยเบฟ ผู้ให้บรกิารต้องยอมรบัแนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้า 
ของไทยเบฟ และต้องดำาเนินการประเมนิความยัง่ยนืซึง่ครอบคลมุ
ประเด็นด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนื เชน่ สิทธมินษุยชน อาชวีอนามัย
และความปลอดภัย และการใชพ้ลังงานอยา่งมีประสิทธภิาพ 
ก่อนเริม่ให้บรกิาร เพ่ือให้มัน่ใจได้วา่ผู้ให้บรกิารขนส่งภายนอก
ของไทยเบฟท้ังหมดได้รบัการคัดเลือกตามมาตรฐานทางสังคม
และส่ิงแวดล้อมตามแนวทางปฏิบัติสำาหรบัคู่ค้าของไทยเบฟ

ไทยเบฟยงัติดตามพฤติกรรมและสมรรถนะการขับขี่ 
ของผู้ให้บรกิารภายนอกผ่านแอปพลิเคชนัออนไลน์ โดยเน้น 
การขับขี่อยา่งปลอดภัยเปน็หลัก  นอกจากน้ี ไทยเบฟได้รวบรวม
ข้อมลูการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางออ้มอืน่ ๆ (Scope 3) 
จากผู้ให้บรกิารขนส่งภายนอกภายใต้หมวด "การขนส่งและการ 
กระจายสินค้าต้นน้ำาและปลายน้ำา"

การข้นส่งท่ีเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

การขนส่งและโลจสิติกส์มส่ีวนรบัผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกท่ัวโลกประมาณ รอ้ยละ 16 การจดัการขนส่งสินค้าเปน็กิจกรรม 
สำาคัญในห่วงโซค่ณุค่า ฉัะน้ันไทยเบฟจงึเล็งเห็นความสำาคัญของการนำาระบบโลจสิติกส์ท่ียัง่ยนืมาใช ้และมุง่มั่นท่ีจะลดผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมและการปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์จากกิจกรรมด้านโลจสิติกส์ท้ังภายในและภายนอกบรษัิท  โลจสิติกส์ภายในบรษัิท
บรหิารงานโดยบรษัิทในเครอืของไทยเบฟท่ีชือ่วา่ บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ โลจสิติก จำากัด (Thai Beverage Logistics Co., Ltd. หรอื TBL)

รถบรรทกุไฟฟา้และอปุกรณ์การเคล่่อนยา้ยวสัดพุลังงานไฟฟา้ (Material Handling Equipment หรอ่ MHE)

ป ี2565 ไทยเบฟนำารอ่งการเปล่ียนจากการใชร้ถยนต์เครือ่งยนต์
สันดาปภายใน เปน็รถบรรทกุไฟฟา้ในการขนส่งสินค้าจากคลัง
สินค้าแห่งหน่ึงของไทยเบฟไปยงัลกูค้า เปน็ระยะทาง 11,000 กม. 
รถไฟฟา้สามารถลดการปล่อยก๊าซได้ถึง 4,400 กิโลกรมั
คารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า นอกจากน้ี ภายในคลังสินค้า 
ของไทยเบฟยงัเปล่ียนจากการใชร้ถยกท่ีใชก๊้าซ LPG เปน็รถยก
ไฟฟา้ท่ีชารจ์ไฟฟา้จากพลังงานแสงอาทิตยไ์ด้จากหลังคาโรงงาน 
ปจัจบุันมีรถยกไฟฟา้ใชง้านอยู ่29 คัน และจะเพ่ิมจำานวนการใชอ้กี 
40 คันในปหีน้า จากน้ีไปไทยเบฟจะยงัคงเดินหน้าในการเพ่ิม
จำานวนการใชร้ถยนต์ไฟฟา้ในองค์กรต่อไป โดยเปน็หน่ึงใน 
โครงการหลักเพ่ือบรรลเุปา้หมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก 
ใน ขอบเขต 1 (Scope 1) และ  ขอบเขต 2 (Scope 2) เปน็ศนูยข์อง
ไทยเบฟภายในป ี2583
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ผู้ลลัพธุจ์ากโครงการนำารอ่งในการใชร้ถบรรทกุไฟฟา้

ลดการปลอยก๊าซเรอ่นกระจกได้
มากถึง 4,400
กิโลกรมัคารบ์อนไดออกไซด์เทียบเท่า

ระยะเวลาทดลองวิง่ 96 วนั ระยะทางโดยรวม
>11,000  กม.

ระยะเดินทางเฉล่ีย  
ข้ณะดำาเนินโครงการนำารอ่ง 
1.64 เท่ียวต่อวนั 

เพ่ือตอกย้ำาถึงความมุง่มัน่ของไทยเบฟในการลดผลกระทบ 
ต่อส่ิงแวดล้อมและสังคมจากการดำาเนินงานด้านการขนส่ง 
ไทยเบฟได้กำาหนดวตัถปุระสงค์ด้านการพัฒนาท่ียัง่ยนื 
ท้ัง 3 ประการ ผนวกรวมเปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิารจดัการ 
การขนส่งและการกระจายสินค้า ดังน้ี

1. พัฒนาระบบการขนส่งให้มกีารปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกเปน็ศนูย ์
2. เพ่ิมประสิทธภิาพการขนส่ง 
3. ผสานความรว่มมือและพัฒนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1. พัฒนาการข้นส่งให้มีการปลดปล่อยก๊าซเรอ่นกระจก
เปน็ศนูย์

 ไทยเบฟติดต้ังหลังคาพลังงานแสงอาทิตย ์และเปล่ียนไปใช้
หลอดไฟ LED ท่ีศนูยก์ระจายสินค้าภมิูภาคในจงัหวดัลำาปาง 
ซึ่งประหยดัไฟฟา้ได้มากกวา่หลอดไฟท่ัวไปถึงรอ้ยละ 75  
ชว่ยลดสัดส่วนการซือ้ไฟฟา้จากการไฟฟา้ส่วนภมูิภาค 
ได้มากกวา่ รอ้ยละ 50 ในป ี2566 ไทยเบฟมีแผนติดต้ัง 
หลังคาพลังงานแสงอาทิตยท่ี์ศนูยก์ระจายสินค้า ในจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา สมทุรปราการ นครราชสีมา และสรุาษฎรธ์านี 

2. เพ่ิมประสิทธุภิาพการข้นส่ง

 • ไทยเบฟรว่มกับตัวแทนจำาหน่าย (เอเยน่ต์) ของบรษัิทฯ 
ภายใต้โครงการพัฒนาเอเยน่ต์ เพ่ือวางแผนเส้นทางให้
เอเยน่ต์สามารถรบัสินค้าได้โดยตรงจากคลังสินค้าของ
ไทยเบฟด้วยรถขนส่งเท่ียวกลับ (backhaul logistics)  
เปน็ส่วนหน่ึงของการชว่ยลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
ผ่านการวางแผนเส้นทางและการจดัการพ้ืนท่ีอยา่งมี
ประสิทธภิาพ  นอกจากน้ี ไทยเบฟยงัใชร้ถขนส่งเท่ียวกลับ 

ในการบรรทกุขวดแก้วหลังการบรโิภค โดยในป ี
พ.ศ. 2565 สามารถหลีกเล่ียงการวิง่รถเท่ียวเปล่าได้เปน็
ระยะทาง 371,095 กิโลเมตร ลดการใชเ้ชือ้เพลิงลง  
2.4 ล้านลิตร และสามารถชว่ยเก็บกลับขวดแก้วหลังการ
บรโิภคได้กวา่ 14 ล้านขวด

 • ไทยเบฟได้นำาระบบ Certu มาใชใ้นป ีพ.ศ. 2565  
เพ่ือปรบัปรงุกระบวนการขนส่งให้ทันสมัย โดยมีขั้นตอน 
การทำางานอตัโนมัติ สามารถติดตามการดำาเนินการ
ขนส่งในขณะท่ีปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา ด้วยการใชข้้อมลู
เชงิลึกตามเวลาจรงิและการวเิคราะห์ข้อมลูด้วย AI 
แพลตฟอรม์น้ีชว่ยเพ่ิมประสิทธภิาพการขนส่งได้อยา่ง 
ดีเยีย่ม ไม่วา่จะเปน็การจบัคู่รถบรรทกุกับการขนส่ง 
ท่ีใกล้ท่ีสดุท้ังขาไปและขากลับ ซึ่งชว่ยลดระยะทางการ 
ตีรถเท่ียวเปล่า และปรบัปรงุประสิทธภิาพโดยรวม รวมถึง
ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทนุของการขนส่ง
ท้ังหมด

3. ผู้สานความรว่มม่อและพัฒนาผูู้้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 ในป ี2564 ไทยเบฟรว่มมือกับเครอืซเิมนต์ไทย (SCG)  
ซึ่งเปน็หน่ึงในคู่ค้ากลุ่มกลยทุธแ์ละผู้รว่มก่อต้ัง TSCN  
เปดิ “โรงเรยีนโลจสิติกส์พัฒนา” (Logistics Development 
School) เพ่ือเปน็โรงเรยีนสอนขับรถมืออาชพีสำาหรบัพนักงาน 
ขับรถบรรทกุท้ังท่ีเปน็บคุลากรภายในและภายนอกองค์กร 
โรงเรยีนมีอาจารยผ์ู้สอนท่ีมีประสบการณ์ พรอ้มสถานท่ี 
ฝึกอบรมตามมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก การฝึกอบรมน้ี 
ผู้ขับขี่จะได้เรยีนรูเ้ทคนิคการขับขี่ท่ีชว่ยประหยดัเชือ้เพลิง  
ซึ่งไม่เพียงชว่ยลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก แต่ยงัชว่ยเพ่ิม
ความปลอดภัยบนท้องถนนอกีด้วย

“โรงเรยีนพัฒนาการขนส่ง” (Logistics Development School) ท่ีไทยเบฟและเครอืซเิมนต์ไทย  รว่มกันก่อต้ังขึ้นเมื่อป ี2564

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็ 
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ธรุกิจในปจัจบัุนต้องเผชญิกับความท้าทายและความไม่แน่นอนมากมาย 
หลังจากฟ้ืนตัวจากการแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ความขัดแยง้ 
ทางภมูิรฐัศาสตรท่ี์ทวคีวามรนุแรงขึ้นส่งผลกระทบต่อการค้า การพัฒนา
นวตักรรมทางเทคโนโลยแีละการเติบโตทางเศรษฐกิจได้กลายเปน็ 
ความท้าทายท่ีสำาคัญ ธรุกิจอาหารและเครือ่งด่ืมท่ัวโลกได้เผชญิกับภาวะ
ชะงักงันครัง้ใหญ่ในระบบห่วงโซอ่ปุทาน ควบคู่ไปกับการเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเรว็ของพฤติกรรมผู้บรโิภค รวมถึงมีกระแสการเปล่ียนแปลงอืน่ ๆ 
ได้แก่ การก้าวสู่ระบบดิจทัิลท่ีเพ่ิมสงูขึ้น ภัยคกุคามทางไซเบอร ์ภาวะเงินเฟอ้
และความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์์ การบรหิารความเส่ียงเมื่อต้อง 
เผชญิกับความไม่แน่นอนเหล่าน้ีจำาเปน็ต้องครอบคลมุท้ังมาตรการเชงิรบั
และเชงิรกุเพ่ือให้มั่นใจถึงความต่อเน่ืองและความยดืหยุน่ทางธรุกิจ 

ไทยเบฟมุ่งมั่นบรหิารความเส่ียงผ่านกลยทุธด้์านความยัง่ยนืและหลัก 
สิทธมินษุยชน เพ่ือแสวงหาโอกาสและบรรเทาผลกระทบจากความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของปจัจยัด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม  
เปา้หมายสงูสดุในการบรหิารความเส่ียงคือการตอบสนองต่อความท้าทาย
อยา่งมีประสิทธภิาพบนเส้นทางสู่การเปน็ผู้นำาธรุกิจเครือ่งด่ืมและอาหาร 
ในภมูิภาคอาเซยีนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื
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ไทยเบฟพัฒนาและปฏิบัติตามกรอบการดำาเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง ท่ีสอดคล้องกับแนวทางของ COSO 
Enterprise Risk Management Framework ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก 3 ประการ ได้แก่

ประเมินแนวโน้มท่ัวโลก ปจัจยัเส่ียงโดยเฉัพาะปจัจยัเส่ียง 
ท่ีเก่ียวข้องกับด้านส่ิงแวดล้อม สังคม และการกำากับดแูล 
และการดำาเนินการของคู่แข่งทางธรุกิจ ตลอดจนการจดัการ
ความไม่แน่นอนตลอดห่วงโซค่ณุค่า กระบวนการบรหิารความ
ยัง่ยนืและความเส่ียงของบรษัิทประกอบด้วยขัน้ตอนดังน้ี

•  การเข้าใจบรบิททางธรุกิจและกำาหนดวตัถปุระสงค์
ของกลุ่มไทยเบฟ กลุ่มธรุกิจ และกลุ่มงานท่ีมีความ
สอดคล้องกัน

•  การระบคุวามเส่ียงหลักและความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ 
และโอกาสในบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีกำาหนด และการใช้
สถานการณ์จำาลองและแบบทดสอบความตึงเครยีด 
เพ่ือประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นกับไทยเบฟ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•  การกำาหนดและดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการด้าน 
ความยัง่ยนืและบรหิารความเส่ียง ควบคู่กับการควบคมุ 
ตามมาตรการท่ีกำาหนด ในขณะเดียวกัน มีการใช้
ประโยชน์จากโอกาสต่าง ๆ ท่ีสอดคล้องกับกลยทุธ ์
และวตัถปุระสงค์ด้านความยัง่ยนืของไทยเบฟ

•  การติดตาม รายงาน และประเมินผลการดำาเนินการ 
ของการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งน้อย 
ทกุไตรมาส

3. วฒันธุรรมด้านความยัง่ยน่และการบรหิารความเส่ียง
 ไทยเบฟกำากับดแูลและส่งเสรมิวฒันธรรมการบรหิาร 

ความยั่งยืนและความเส่ียงผ่านการฝึกอบรมและกิจกรรม
การมีส่วนรว่มต่าง ๆ สำาหรบัผู้บรหิารและพนักงานท่ัวท้ัง
องค์กร โดยมีจดุมุง่หมายเพ่ือสรา้งความตระหนักถึงความ
สำาคัญของความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียงเพ่ือส่งเสรมิ
การมส่ีวนรว่มในเรือ่งเหล่าน้ี  พนักงานสามารถรายงาน 
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนรวมถึงขอ้กังวลต่าง ๆ ต่อหัวหน้างาน 
ได้ในเบือ้งต้น หรอืรายงานผ่านชอ่งทางท่ีกำาหนดไว ้เชน่ 
whistleblowing@thaibev.com นอกจากน้ี ไทยเบฟยงัได้
กำาหนดตัวชีว้ดัด้านความยัง่ยนืและ/หรอืการบรหิารความ
เส่ียงท่ีสอดคล้องกับเปา้หมายของบรษัิทไวใ้นการประเมินผล
การปฏิบัติงานประจำาปขีองผู้บรหิารทกุท่าน ซึ่งประกอบด้วย
ด้านต่าง ๆ ดังน้ี
• ด้านส่ิงแวดล้อม - การจดัการด้านพลังงาน, การพิทักษ์

และฟ้ืนฟูแหล่งน้ำา
• ด้านสังคม - ความปลอดภัยและความเปน็อยูท่ี่ดีของ

พนักงาน การพัฒนาบคุลากร

 ตัวชีว้ดัด้านความยัง่ยนืและ/หรอืการบรหิารความเส่ียงคิดเปน็  
รอ้ยละ 10-15 ของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาป ี
ของท้ังผู้บรหิารและพนักงาน

1.  โครงสรา้งการกำากับดแูล
การกำากับดแูลความยัง่ยนืและความเส่ียงของไทยเบฟเริม่ต้น 
จากคณะกรรมการบรษัิท และเก่ียวข้องกับคณะกรรมการ
ชดุต่าง ๆ กลุ่มธรุกิจและกลุ่มงาน เพ่ือให้มั่นใจวา่ครอบคลมุ
ประเด็นด้านต่าง ๆ ได้อยา่งครบถ้วน คณะกรรมการบรหิาร
ความยั่งยืนและความเส่ียง ทำาหน้าท่ีเป็นจดุส่ือสารหลักท่ี
รวบรวมขอ้มลูการดำาเนินงานเชงิกลยทุธ ์ความเส่ียง ผลกระทบ  
และโอกาสต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความยัง่ยนืซึ่งถกูระบขุึ้น 
เพ่ือนำาไปประเมินและบรหิารจดัการท่ัวท้ังบรษัิทต่อไป

เพ่ือให้การกำากับดแูลด้านความยัง่ยนืและการบรหิารความเส่ียง 
ของไทยเบฟเปน็ไปอยา่งมีประสิทธภิาพ ในป ี2565 คณะกรรมการ 
บรษัิทได้แต่งต้ังผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอก 2 ท่านเปน็ท่ีปรกึษา 
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง และกำาหนด
ตำาแหน่งใหม่โดยเฉัพาะ ได้แก่ ตำาแหน่งผู้บรหิารสูงสุด 
กลุ่มงานความยั่งยืนและกลยุทธ์เพ่ือทำาหน้าท่ีขับเคล่ือน
แผนกลยุทธ์ของกลุ่มไทยเบฟให้สอดประสานกับแผนงาน
ต่าง ๆ ด้านการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงขององค์กร 
ผู้บรหิารสงูสดุกลุ่มงานความยัง่ยนืและกลยทุธย์งัเปน็
กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนื
และความเส่ียงอกีด้วย

2.  กระบวนการบรหิารความยัง่ยน่และความเส่ียง 
แบบบรูณาการ
ไทยเบฟบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืและความเส่ียงในเชงิรกุ 
ท่ัวท้ังองค์กร ต้ังแต่ระดับองค์กร กลุ่มธรุกิจ และกลุ่มงาน 
ท้ังในระดับกลยทุธแ์ละระดับปฏิบติัการ การบรหิารความยัง่ยนื
และความเส่ียงของไทยเบฟรวมถึงการติดตาม วเิคราะห์ และ

กรอบการบรหิารความยัง่ยน่ 
และความเส่ียงข้องไทยเบฟ

1
2

3

โครงสรา้ง 
การกำากับดแูล

วฒันธรรมด้านความยัง่ยนื
และการบรหิารความเส่ียง

กระบวนการ
บรหิาร 

ความยัง่ยนื 
และความเส่ียง
แบบบรูณาการ

แนวทางการบรหิารจดัการ
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การระบแุละประเมินความเส่ียงสู่กลยทุธุก์ารบรหิารความเส่ียง

ไทยเบฟได้ผนวกสาระสำาคัญด้านความยัง่ยนืเขา้กับกระบวนการบรหิารความเส่ียงแบบบรูณาการโดยระบคุวามเส่ียงท่ีแบง่ได้เปน็ 3 ประเภท  
ได้แก่ ความเส่ียงด้านกลยทุธ ์ความเส่ียงด้านความยัง่ยนื (ด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและการกำากับดแูล) และความเส่ียงด้านการปฏิบัติการ  
ผลเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นและโอกาสท่ีเก่ียวข้องกับวตัถปุระสงค์เชิงกลยุทธข์องบรษัิทจะถกูระบุและจดัลำาดับความสำาคัญ นอกจากน้ี  
ไทยเบฟยังให้ความสำาคัญกับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบรษัิทในระยะกลางหรอืระยะยาว โดยความเส่ียงท่ีระบุขึ้น 
และความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่จะได้รบัการบรหิารจดัการเปน็ส่วนหน่ึงของการบรหิารความเส่ียงองค์กร ผลลัพธข์องกระบวนการน้ีชีใ้ห้เห็น 
ความเส่ียงท่ีสำาคัญและความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ ซึง่บรษัิทต้องให้ความสนใจอยา่งใกล้ชดิและนำามาตรการบรรเทาผลกระทบท่ีมปีระสิทธภิาพ 
มาใช ้รวมถึงการปรบักลยทุธแ์ละ/หรอืรปูแบบทางธรุกิจ สำาหรบัความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงไม่เปล่ียนแปลงหรอืมีระดับความเส่ียง
ลดลง ไทยเบฟจะยงัคงติดตามและวเิคราะห์การเปล่ียนแปลงของระดับความเส่ียงเปน็ระยะ ๆ

ในบรบิทของแรงกดดันด้านส่ิงแวดล้อม ความไม่แน่นอนทางสังคม และความตึงเครยีดทางภมูิรฐัศาสตรท่ี์ทวคีวามรนุแรงและมีความถ่ี
ของการเกิดขึ้น การบรหิารความเส่ียงแบบด้ังเดิมซึ่งเน้นการวางแผนและลดชอ่งโหวต่่าง ๆ รวมถึงความเส่ียงท่ีถกูกำาหนดไวล่้วงหน้า
อย่างดีน้ัน ต้องมีการขยายขอบเขตให้ครอบคลุมถึงการจดัการความยืดหยุ่น ด้วยการวางแผนรบัมือกับส่ิงท่ีไม่คาดคิด การสรา้ง
ศักยภาพในการตอบสนองล่วงหน้าและการเอือ้ให้เกิดความสะดวกในการปรบัตัว รวมถึงการเรง่ฟ้ืนตัวจากเหตกุารณ์ท่ีไม่อาจคาดเดา
หรอืการหยุดชะงักท่ีไม่ทันต้ังตัวได้  เพ่ือการจดัการธุรกิจและสรา้งความได้เปรยีบทางการแข่งขันโดยขับเคล่ือนด้วยประสิทธิภาพ 
ท่ีเหนือชั้นท่ามกลางวกิฤตและความต้องการด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ไทยเบฟได้สรา้งความยืดหยุ่นหลัก 
ดังต่อไปน้ีและรวมไวใ้นนโยบายและขัน้ตอนการดำาเนินงาน

สาระสําคัญด้านความยัง่ยนื ความเส่ียงท่ีสําคัญและแนวโน้มของความเส่ียง

การพัฒนาชมุชนและความรว่มมอื

การส่งเสรมินวตักรรม

การบรหิารจดัการน�าและอนรุกัษ์แหล่งน�า
การบรหิารจดัการของเสีย บรรจภัุณฑ์และเศรษฐกิจหมนุเวยีน

กลยทุธก์ารเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ
การบรหิารจดัการพลังงาน

การสรา้งแรงจงูใจ
และการรกัษาพนักงานท่ีมคีวามสามารถ

การส่งเสรมิความผาสกุของพนักงาน

การส่งเสรมิสิทธมินษุยชน

การพัฒนาบคุลากร

การรบัผิดชอบต่อผู้บรโิภคขององค์กร

ผลิตภัณฑ์ท่ีดีต่อสขุภาพและคณุค่าทางโภชนาการ

การพัฒนาความสามารถของพันธมติรทางธรุกิจ
สขุภาพและความปลอดภัยของผู้บรโิภค

การกํากับดแูลองค์กรและจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ

ความปลอดภัยของขอ้มลูและความเปน็ส่วนตัว

การบรหิารการจดัการห่วงโซอ่ปุทานท่ียัง่ยนื

ความเส่ียงด้านภาพลักษณ์และชือ่เสียงองค์กร

ความเส่ียงจากการเปล่ียนเปลงสภาพภมูิอากาศ

ความเส่ียงด้านการลงทนุทางธรุกิจ

ความเส่ียงด้านสขุภาพและความปลอดภัย
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ความเส่ียงจากขยะบรรจภัุณฑ์พลาสติก

การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมผู้บรโิภค
และโครงสรา้งประชากร

ความเส่ียงด้านจรยิธรรม
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
ความเส่ียงจากสภาพแวดล้อมทางธรุกิจ
และการแข่งขันในตลาด
ความเส่ียงด้านห่วงโซอ่ปุทาน
ความเส่ียงด้านการเงิน
การพัฒนาบคุลากรเพ่ือรองรบั
การเติบโตของธรุกิจ

ความเส่ียงจากภัยคกุคามทางไซเบอร์
และความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคล

การเปล่ียนแปลงทางกฎหมาย กฎระเบียบ

โรคติดเชื้อที่เกิดการระบาดทั่วโลก
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความเส่ียงจากเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่

ความเส่ียงจากความขัดแยง้ทางภมูิรฐัศาสตร์

ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับน�า

ความเส่ียงด้านกลยทุธ์ ความเส่ียง
ด้านความยัง่ยนื

ความเส่ียง
ด้านการปฏิบัติการ

ความเส่ียง
ท่ีเกิดขึ้นใหม่

ส่ิงแวดล้อม สังคม การกํากับดแูลและเศรษฐกิจ

อา่นข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียง และปจัจยัเส่ียงของไทยเบฟในรายงานประจำาป ี2565

เพ่ิมขึ้น ลดลงคงท่ีแนวโน้มความเส่ียง

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป 

โครงการเด่นป ี2565

การบรหิ่ารความ
เส่ียง
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5. ความยด่หยุน่ด้านรปูแบบธุรุกิจ
ไทยเบฟได้พัฒนารูปแบบธุรกิจท่ีสามารถปรบัตัวให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่หยุดน่ิงและไม่แน่นอน การเปล่ียนแปลง 
ท่ีสำาคัญด้านความต้องการของผู้บรโิภค สภาพการแข่งขัน 
การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยรีวมถึงกฎระเบยีบ ซึง่ท้ังหมดน้ี 
สอดคล้องกับวสัิยทัศน์ 2025 ด้วยการ
• สรา้งความสามารถใหม่ด้วยการสรา้งสรรค์นวตักรรม

เพ่ือยกระดับรปูแบบธรุกิจและบรกิาร การนำาเสนอ
ผลิตภัณฑ์์ และชอ่งทางการขาย ตลอดจนการรว่มมือกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรเิริม่การดำาเนินการด้านความ
ยัง่ยนื

• เสรมิสรา้งตำาแหน่งผู้นำาและความสามารถในการแข่งขัน 
ในตลาดหลัก (เชน่ ประเทศไทย เวยีดนาม เมียนมา 
สิงคโปร ์และมาเลเซยี) โดยการสรา้งห่วงโซอ่ปุทาน 
ท่ียัง่ยนื สรา้งสรรค์นวตักรรมและกระบวนการทางดิจทัิล 
รวมท้ังมุ่งเน้นจดัการพอรต์โฟลิโอของแบรนด์ 

• ปลดล็อกศักยภาพเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของผู้ถือหุ้นโดยการ
สรา้งพันธมิตร สรา้งมลูค่าสินทรพัยแ์ละพัฒนาบคุลากร
ให้มีทักษะและความสามารถสงูขึ้น

6. ความยด่หยุน่ด้านสภาพภมูิอากาศ
ในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา ท่ัวท้ังองค์กรไทยเบฟตระหนักดีถึง
ความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ  
บรษัิทดำาเนินการอย่างเต็มท่ีเพ่ือระบุผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศท่ีมีต่อองค์กรโดยเฉัพาะ รวมถึง 
การประเมินผลกระทบทางการเงินและการสรา้งขดีความสามารถ 
ท่ีจะรบัมอืกับสภาพภมูอิากาศ  ในป ี2565 ไทยเบฟได้เริม่พัฒนา 
ศักยภาพในการประเมินความเส่ียงด้านสภาพภมูิอากาศท้ังใน
เชงิคณุภาพและเชงิปรมิาณผ่านการฝึกอบรมและการประชมุ
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถระบุความเส่ียงทางกายภาพ 
และความเส่ียงอืน่ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภมูิอากาศท่ีเฉัพาะเจาะจงกับธรุกิจของไทยเบฟได้  
ไทยเบฟมีการทบทวนความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศเปน็ประจำาทกุป ีและดำาเนินการ
วเิคราะห์สถานการณ์ของความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศและความเส่ียงทางกายภาพ 
ตามความเหมาะสม เพ่ือประเมินผลกระทบทางการเงิน 
ท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และขับเคล่ือนแผนการดำาเนินงาน/แผนการปรบัตัวด้านการ
จดัการพลังงาน น้ำา และสภาพภมูิอากาศ

 นอกจากน้ี ความสามารถในการคาดการณ์ล่วงหน้าถือเปน็ 
ส่ิงสำาคัญเพ่ือสรา้งความยดืหยุน่ในด้านต่าง ๆ ข้างต้น 
ให้ประสบความสำาเรจ็ ไทยเบฟได้สรา้งการมีส่วนรว่มกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือรบัฟงัข้อเสนอแนะ ข้อมลู ความเชีย่วชาญ 
ในด้านกระบวนการ ขั้นตอนและแนวทางแก้ไข มีการรวบรวม
และศึกษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง พัฒนาสถานการณ์จำาลองและ
การทดสอบความสามารถรบัภาวะวกิฤติเพ่ือค้นหาช่องวา่ง 
ในการสรา้งความยืดหยุ่น และใช้ข้อมูลเหล่าน้ีเพ่ือคาดการณ์
และเตรยีมพรอ้มล่วงหน้าในการรบัมือกับวกิฤติท่ีอาจเกิดขึ้น
ในอนาคต ซึ่งความสามารถในการตอบสนองต่อวกิฤต 
ท่ีเหมาะสมจะถกูนำาปฏิบัติหรอืประยกุต์ใชอ้ยา่งรวดเรว็ 
และมีประสิทธภิาพในกรณีท่ีเกิดการหยดุชะงักทางธรุกิจ

1. ความยด่หยุน่ทางการเงิน 
ไทยเบฟได้สรา้งสมดลุการใชจ้า่ยทางการเงินในระยะส้ันและ
ระยะยาว สถานะเงินทนุท่ีมั่นคงและสภาพคล่องท่ีเพียงพอ
ช่วยให้บรษัิทสามารถรบัมือกับสถานการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
จากรายได้ท่ีลดลงอยา่งรวดเรว็ ต้นทนุท่ีเพ่ิมขึ้นหรอืปญัหา
ด้านสภาพคล่อง บรษัิทสามารถบรรลุอตัรากำาไรขั้นต้น 
ท่ีสูงขึ้นได้โดยการเพ่ิมรายได้ผ่านช่องทางการขายใหม่ ๆ  
รวมถึงการควบคมุต้นทนุท่ีไม่จำาเปน็

2. ความยด่หยุน่ด้านการปฎิบัติการ 
ไทยเบฟยงัคงรกัษากำาลังการผลิตท่ีแข็งแกรง่ซึ่งสามารถ
ปรบัเปล่ียนตามความต้องการท่ีเปล่ียนแปลงหรอืมีระดับคงท่ี
ได้เมื่อต้องเผชญิกับการหยดุชะงักของการดำาเนินงานโดยไม่
ลดทอนคณุภาพ ไทยเบฟยงัให้ความสำาคัญกับห่วงโซอ่ปุทาน
และกลไกการจดัส่งสินค้าของบรษัิทโดยเฉัพาะอยา่งยิง่การมี
ส่วนรว่มและความรว่มมือกับพันธมิตรทางธรุกิจเพ่ือรกัษา
ความสามารถในการดำาเนินงานและการจดัหาสินค้าและบรกิาร
ให้กับลกูค้าแม้ต้องเผชญิกับแรงกดดันท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
ความล้มเหลวของซพัพลายเออรห์รอืผู้จดัจำาหน่ายแต่ละราย 
ไปจนถึงภัยธรรมชาติและเหตกุารณ์ทางภมูิรฐัศาสตร์

3. ความยด่หยุน่ด้านเทคโนโลย ี
ไทยเบฟได้ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
ท่ีแข็งแกรง่ ปลอดภัย และยดืหยุน่ เพ่ือให้สามารถรบัมือกับ
ภัยคกุคามทางไซเบอรแ์ละหลีกเล่ียงการหยดุการทำางานของ
ระบบเทคโนโลย ีบรษัิทรกัษาและใชป้ระโยชน์จากข้อมลูท่ีมีอยู่
และปฏิบัติตามขอ้กำาหนดทางกฎหมาย  รวมท้ังมกีารดำาเนินการ 
โครงการด้านไอทีหลากหลายขนาดอยา่งต่อเน่ืองเพ่ือให้ทันกับ 
ความต้องการของลูกค้า ความต้องการในการแข่งขันและ
ข้อกำาหนดด้านกฎระเบียบ ขณะเดียวกัน ไทยเบฟได้ยกระดับ
ทักษะด้านเทคโนโลยดิีจทัิลของพนักงาน รกัษาความต่อเน่ือง
ทางธุรกิจและความสามารถในการกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ 
เพ่ือหลีกเล่ียงการหยุดชะงักในการให้บรกิารแก่ลูกค้า 
และการดำาเนินงานภายในองค์กร

4. ความยด่หยุน่ด้านจดัการและช่อ่เสียงข้ององค์กร 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนทำาให้องค์กรต้องรบัผิดชอบต่อ 
การทำาตามคำามัน่สัญญาและจดุยนืขององค์กรในประเด็น 
ด้านส่ิงแวดล้อม สังคมและการกำากับดูแล ไทยเบฟ 
ได้กำาหนดพันธกิจ ค่านิยม และกลยทุธท่ี์แน่วแน่มั่นคง 
เพ่ือเปน็แนวทางในการดำาเนินธรุกิจและแนวปฏิบัติด้าน 
ส่ิงแวดล้อม สังคมและการกำากับดแูล ไทยเบฟเปดิกวา้ง 
ในการรบัฟงัและส่ือสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการ 
คาดการณ์และบรหิารจดัการกับความคาดหวงัของสังคม



การรกัษาความปลอดภัยด้านไซ่เบอร์
จากการเพ่ิมขึ้นของพนักงานท่ีทำางานจากท่ีบ้านในชว่งการแพรร่ะบาด 
ของโควดิ-19 ท่ีผ่านมา ทำาให้การเชือ่มต่อทางดิจทัิลและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มีความสำาคัญมากขึ้นสำาหรบัองค์กร ความแตกต่างกันในด้านสถานท่ีทำางาน  
สภาพแวดล้อมการทำางาน ผูใ้ห้บรกิารอนิเทอรเ์น็ต และอปุกรณ์ท่ีใชเ้ชือ่ม 
ต่อต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรจำาเปน็ต้องเข้มงวดกับความปลอดภัยของเครอืข่าย 
มากขึ้นเพ่ือให้พนักงานสามารถทำางานได้อยา่งไรกั้งวลไม่วา่จะอยูท่ี่ใดในโลก 
โดยไม่ต้องกลัวข้อมลูความลับของบรษัิทรัว่ไหลไปสู่บคุคลภายนอก

ขั้นตอนท่ีสำาคัญคือ ความเส่ียงด้านของเทคโนโลยสีารสนเทศเปน็หน่ึงใน 
ความเส่ียงท่ีองค์กรต้องตระหนักและติดตามอยา่งใกล้ชดิ นอกจากน้ี  
องค์กรยงัจำาเปน็ต้องได้รบัความรว่มมือจากพนักงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรกัษาความปลอดภัยของเครอืข่าย

นอกจากน้ี การเก็บขอ้มลูส่วนบคุคลของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในองค์กรจำาเปน็ 
ต้องใชค้วามระมดัระวงัและต้องได้รบัความยนิยอมอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 
คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล (PDPA) และตามระเบียบขอ้บังคับของบรษัิท 
เพ่ือหลีกเล่ียงการละเมิดสิทธมินษุยชนซึง่อาจรบัโทษทางกฎหมาย  
รวมถึงความเส่ียงในด้านชือ่เสียงขององค์กรด้วย

ไทยเบฟยงัมุง่ม่ันในการบรหิารจดัการความมัน่คงปลอดภัยทางไซเบอร ์
ด้วยวธิกีารท่ีเปน็มติรต่อส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และเปา้หมายในการลดปรมิาณคารบ์อนขององค์กร

การรกัษาความปลอดภัยด้านไซ่เบอร์
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ไทยเบฟมีแนวทางการจดัการและการบรหิารความเส่ียงทางไซเบอรแ์ละการรกัษาความปลอดภัยของข้อมลูตามมาตรฐานสากล เชน่  
ISO 27001 และ NIST Cybersecurity Framework ท่ีเปน็กรอบการทำางานระดับสากล นำาเสนอหลักการและแนวปฏิบัติในการจดัการ
ความเส่ียงทางไซเบอรเ์พ่ือเพ่ิมความปลอดภัยให้กับองค์กร และชว่ยให้องค์กรมีประสิทธผิลในการวางแผน การปอ้งกัน การตรวจจบั 
และสามารถตอบสนองต่อภัยคกุคามอยา่งรวดเรว็และเปน็ระบบ ทำาให้ธรุกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้

กลยทุธุก์ารจดัการความเส่ียงทางไซเบอร์

• เพ่ิมการปอ้งกันความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ในเชงิรกุด้วยการติดตามและจดัการความเส่ียงด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศและไซเบอร์

• จดัลำาดับความสำาคัญของความเส่ียงด้านความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็หน่ึงในความเส่ียงท่ีสำาคัญ
ท่ีสดุขององค์กร และตรวจสอบปญัหาด้านความปลอดภัย
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งสมําเสมอในการประชมุของ 
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงทกุครัง้

 • พนักงานทกุคนปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัยของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ และได้รบัการฝึกอบรมในการปอ้งกัน
ความปลอดภัยของเทคโนโลยสีารสนเทศ

• พนักงานทกุคนมีหน้าท่ีปกปอ้งข้อมลูส่วนบคุคลและปฏิบัติ
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของประเทศตน  
รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลของไทยเบฟ

การประเมิน 
ระบคุวามเส่ียงเพ่ือกำาหนด
ขอบเขตและวธิกีาร 
ในการประเมินความเส่ียง 
ด้านไซเบอร์

การปอ้งกัน 
วางมาตรฐานควบคมุ 
และปอ้งกันความเส่ียง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และระบบงาน

การตรวจ  
ตรวจจบั วเิคราะห์ ติดตาม 
และแจง้เตือนสถานการณ์
และส่ิงผิดปกติทางไซเบอร์

การตอบสนอง  
กำาหนดแนวทาง 
ในการบรหิารจดัการ 
เพ่ือตอบสนองและรบัมือ 
กับความเส่ียง 
ได้อย่างทันการณ์

การฟื� นฟู  
กำาหนดมาตรการในการ
ฟ้ืนฟูความเสียหาย 
เพ่ือให้ธรุกิจดำาเนิน 
ได้อย่างต่อเน่ือง
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โครงสรา้งการบรหิารความปลอดภัย 
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศข้องไทยเบฟ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรหิารความยัง่ยน่

และความเส่ียง

คณะกรรมการบรษัิัท

คณะกรรมการบรหิาร

กรรมการผูู้้อำานวยการใหญ่

คณะกรรมการ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์

Chief Information and
Security Officer (CI&SO)

ผูู้้อำานวยการ 
สำานักสารสนเทศ

การรกัษาความปลอดภัยด้านไซ่เบอร์ คณะกรรมการการบรหิารความปลอดภัย 
ด้านไซเบอรข์้องไทยเบฟ
ไทยเบฟมีโครงสรา้งการกำากับดแูลและทบทวนกลยทุธ ์
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยสารสนเทศ  โดยกรรมการ 
ผู้อำานวยการใหญ่ ได้เปน็ผู้นำาในการกำาหนดกลยทุธร์ะยะส้ัน 
และระยะยาวเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท ในส่วนของ 
คณะกรรมการบรหิารผู้ดำารงตำาแหน่ง Chief Information and 
Security Officer (CI&SO) และ Data Protection Officer 
(DPO) เปน็ผู้รเิริม่จดักิจกรรมด้านความปลอดภัยโดยให้
สอดคล้องกับการเตรยีมพรอ้มรบัมือความมัน่คงและการรกัษา
ข้อมลูลับของลกูค้า คู่ค้าทางธรุกิจ พนักงาน และข้อมลูทางธรุกิจ 
โดยจดัต้ังคณะกรรมการซึ่งมีอำานาจและหน้าท่ีในการปอ้งกัน
ความผิดพลาดของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและเหตกุารณ์ 
ด้านความปลอดภัยทางไซเบอรท่ี์สำาคัญ

ไทยเบฟเล็งเห็นวา่ภัยคกุคามทางไซเบอรเ์ปน็หน่ึงในความเส่ียง
เชงิกลยทุธข์องบรษัิทจงึได้จดัต้ังคณะกรรมการความปลอดภัย
ทางไซเบอร ์นำาโดยกรรมการผูอ้ำานวยการใหญ่ เพ่ือดแูลความมัน่คง 
ปลอดภัยทางไซเบอรภ์ายในบรษัิทโดยมีการประสานงานกับ 
คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงอยา่งสมําเสมอ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร ์มีหน้าท่ีรบัผิดชอบ 
ในการกำากับดแูลความเส่ียงด้านความปลอดภัยทางไซเบอรแ์ละ
กำาหนดกลยทุธ ์แผนงานและนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการกำากับ
ดแูลความเส่ียงเหล่าน้ันให้เปน็ไปตามนโยบายการบรหิารความเส่ียง
ขององค์กร ซึ่งดแูลโดยคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและ
ความเส่ียง  นอกจากน้ี คณะกรรมการความปลอดภัยทางไซเบอร์
ยงัมีหน้าท่ีรายงานผลการดำาเนินงานและความคืบหน้าต่อ 

นโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ไทยเบฟได้กำาหนดนโยบายความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศมาต้ังแต่ป ี2563 เพ่ือกำาหนดทิศทาง หลักการ และ
กรอบการทำางานในด้านการบรหิารจดัการความปลอดภัยของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงการสรา้งความรูค้วามเข้าใจเชงิรกุ

คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืและความเส่ียงและคณะกรรมการ 
บรษัิทอยา่งสมาํเสมอ เพ่ือให้มัน่ใจวา่เหตกุารณ์ด้านความปลอดภัย
ทางไซเบอรท้ั์งหมดได้รบัการติดตาม ทบทวน และบรรเทา 
ผลกระทบตามแผนท่ีวางไว้

เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานปฏิบติัตามนโยบาย ขัน้ตอนการปฏิบติังาน  
รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศ



บรษัิท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มห่าชน) รายงานการพัฒนาท่ียัง่ยนื 2565 193

นโยบายคุ้มครองข้้อมลูส่วนบคุคล

ไทยเบฟตระหนักและเคารพในความเปน็ส่วนตัวและการคุ้มครอง
ข้อมลูส่วนบคุคลของพนักงานไทยเบฟและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทกุกลุ่ม รวมถึงคู่ค้า ผู้บรโิภค และลกูค้า  โดยในป ีพ.ศ. 2565 
ไทยเบฟได้กำาหนดนโยบายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลเพ่ือปอ้งกัน
การละเมิดขอ้มลูส่วนบคุคลเพ่ือให้มัน่ใจวา่ขอ้มลูของผูมี้ส่วนได้
ส่วนเสียได้รบัการจดัการอยา่งเหมาะสมและได้รบัการคุ้มครอง
อยา่งปลอดภัยตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลใน 
ทกุประเทศท่ีไทยเบฟดำาเนินธรุกิจอยู ่เชน่เดียวกับมาตรฐานสากล
อืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

เปา้หมายป ี2566

•  ตรวจสอบความเส่ียงระดับองค์กรด้านความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยสีารสนเทศให้เปน็ไปตามนโยบายความปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและนโยบายคุ้มครองข้อมลู 
ส่วนบคุคลขององค์กรอยา่งเครง่ครดั

•  จดัให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่ผู้ใชร้ะบบทกุคน ท้ังพนักงานใหม ่
และพนักงานเดิม

•  ปรบัปรงุกระบวนการรอ้งเรยีนด้านการรกัษาความปลอดภัย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศและการปกปอ้งข้อมลูส่วนบคุคล
โดยจดัให้มีการเพ่ิมส่วนของการวเิคราะห์ข้อมลู

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

• ขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐานระบบบรหิารจดัการ 
ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO 27001  
ให้ครอบคลมุกลุ่มไทยเบฟท้ังหมด

• จดัให้ทกุบรษัิทในกลุ่มไทยเบฟมีระบบความปลอดภัย
สอดคล้องกับ ThaiBev Global IT Security Platform  
รวมท้ัง F&N, SABECO, Grand Royal และ InterBev

• พัฒนาความปลอดภัยของโครงสรา้งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอยา่งต่อเน่ืองด้วยการลงทนุในโครงสรา้งระบบ
เครอืข่ายท่ีสามารถขยายขนาดและปรบัปรงุให้มีประสิทธภิาพ
สงูขึ้นได้ในอนาคต รวมถึงยกระดับของหลักปฏิบัติ 
ด้านความปลอดภัยเพ่ือปอ้งกันการโจมตีท่ีอาจเกิดขึ้น

แผู้นความปลอดภัยทางไซเบอรเ์พ่่อก้าวสู่ ป ี2568

เสริมแกร่งความรู้ให้กับผู้ใช้ระบบ
• ฝ�กอบรมสร้างความตระหนัก
 ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
• ฝ�กอบรมการป�องกันข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายทางไซเบอร์
 และการตระหนักถึงความเป�นส่วนตัว
• การสร้างระบบการฝ�กอบรมออนไลน์

เสริมแกร่งให้กับกระบวนการ
รักษาความปลอดภัยเครือข่าย
ได้รับการรับรอง ISO 27001 
บนเครือข่ายหลักขององค์กร

เสริมแกร่งให้ระบบเครือข่าย
• ระบบการเข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล 
 (Secure Socket Layer) 
 และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน 
 (Virtual Private Network) ที�มีประสิทธิภาพสูง
• การสร้างมาตรฐานโครงสร้างพื�นฐาน
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                 

เสริมแกร่งให้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
• ความปลอดภัยของจุดเชื�อมต่อของระบบ
 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Mail Gateway)
• ระบบการยืนยันตัวตนของแบบ 2 ขั�นตอน (2FA) 
 ของ Office 365 และเครือข่ายส่วนตัวเสมือน 
 (Virtual Private Network)

เสริมแกร่งให้กับการป้องกัน
ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์
• อัปเกรด AD/เซิร์ฟเวอร์/วินโดวส์เซิร์ฟเวอร์
• การตรวจสอบความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ 
 ตลอด 24 ชั�วโมง 7 วันต่อสัปดาห์
• การแบ่งโซนให้กับตัวป�องกันการบุกรุกเสมือน 
 (Virtual Firewall)
• การขยายความจุและการสำรองข้อมูล
 ให้กับกลุ่มเครื�องแม่ข่าย

เสริมแกร่งให้กับการป้องกันความปลอดภัย
ให้กับอุปกรณ์ปลายทาง
•   ติดตั�งโปรแกรมป�องกันไวรัสคอมพิวเตอร์
 ให้กับอุปกรณ์ปลายทาง

เสริมแกร่งให้กับกระบวนการทำงาน
• การบริหารจัดการงานบริการให้กับผู้ใช้ระบบ

เสริมแกร่งให้กระบวนการ
ตรวจสอบเครือข่าย
ตรวจสอบเครือข่าย WAN / LAN 
ตลอด 24 ชั�วโมง 7 วันต่อสัปดาห์

เสริมแกร่งให้กระบวนการรักษา
ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์
• การประเมินตรวจหาช่องโหว่
 จากหน่วยงานภายนอก
• การทดสอบการบุกรุกเข้าระบบ
 จากหน่วยงานภายนอก

100 % Protection
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การรกัษาความปลอดภัยด้านไซ่เบอร์194

ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็ 

ตลอดป ี2565 ทีมงานด้านความปลอดภัยของเทคโนโลยี
สารสนเทศได้เสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ด้านความปลอดภัยให้กับ
ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศขององค์กร รวมถึงระบบเครอืข่าย
ท้ังหมดของไทยเบฟ ดังน้ี

1. การสรา้งมาตรฐานโครงสรา้งพ่�นฐานด้านเทคโนโลย ี  
สารสนเทศ 
  
ไทยเบฟได้เตรยีมมาตรฐานสำาหรบัการวางโครงสรา้ง 
พ้ืนฐานของระบบเครอืข่ายภายในกลุ่มบรษัิท เพ่ือให้มั่นใจวา่  
ทกุบรษัิทในกลุ่มไทยเบฟมีระบบรกัษาความปลอดภัยท่ีเปน็  
มาตรฐานขั้นสงูเหมือนกันท้ังกลุ่ม

2. การรบัรองมาตรฐาน ISO 27001

 ไทยเบฟได้ขยายขอบเขตการรบัรองมาตรฐาน  
ISO/IEC27001  เพ่ือเสรมิสรา้งระบบรกัษาความปลอดภัย 
ให้กับทกุสถานท่ีทำางานท่ีให้บรกิารเครอืข่ายคอมพิวเตอร ์
และศนูยบ์รกิารข้อมลูของไทยเบฟ

3. การจดัการฝึกึอบรมความปลอดภัยด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศแก่พนักงาน

ไทยเบฟได้จดัอบรมหลักสตูรออนไลน์เรือ่งการรกัษา 
ความปลอดภัยทางไซเบอรร์วมถึงการรกัษาความรกัษา 
ความปลอดภัยของข้อมลูส่วนบคุคล เพ่ือให้พนักงานใน
องค์กรได้รบัทราบและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบคุคล

4. การตรวจสอบเครอ่ข้่าย 24 ชัว่โมง 7 วนัต่อสัปดาห์

ไทยเบฟได้ติดต้ังระบบเฝา้ระวงัเชงิรกุในระบบเครอืข่าย
สำาหรบัอาคารสำานักงานเพ่ือให้มั่นใจวา่ระบบท้ังหมดสามารถ
ให้บรกิารได้อยา่งต่อเน่ือง มีความปลอดภัย และสามารถ
ตรวจพบปญัหาก่อนท่ีจะส่งผลกระทบต่อผู้ใช ้นอกจากน้ี  
ไทยเบฟยงัดแูลและอปัเดตเฟิรม์แวรใ์ห้กับอปุกรณ์ใน 
เครอืข่ายอยา่งสมําเสมอ พรอ้มท้ังติดต้ัง Web Application 
Firewall (WAF) ซึ่งเปน็เทคโนโลยใีหม่ตามมาตรฐานสากล
เพ่ือเสรมิความแข็งแกรง่ในการปอ้งกันการโจมตี โดยเฉัพาะ
อยา่งยิง่ในเวบ็แอปพลิเคชนั รวมถึงระบบเฝา้ระวงัของ 
Office 365 ในการตรวจจบัการเข้าถึงและข้อผิดพลาด 
ท่ีมีความผิดปกติจากระบบ

5. เพ่ิมความปลอดภัยข้องกลุ่มคอมพิวเตอรแ์ม่ข่้าย

 ไทยเบฟได้ติดต้ังระบบตรวจจบัไวรสัและผู้บกุรกุท่ีมี
ประสิทธภิาพสงูสำาหรบักลุ่มคอมพิวเตอรแ์ม่ข่ายเพ่ือให้เกิด
การปอ้งกันท่ีครอบคลมุท้ังระบบ ต้ังแต่อเีมลและอปุกรณ์
ปลายทางไปจนถึงคอมพิวเตอรแ์ม่ข่าย ระบบเครอืข่ายและ
เครอืข่ายคลาวด์

6. การตรวจหาชอ่งโหวจ่ากหน่วยงานภายนอก
ไทยเบฟดำาเนินการตรวจประเมินชอ่งโหวอ่ยา่งสมําเสมอ 
เพ่ือค้นหาและแก้ไขชอ่งโหวด้่านความปลอดภัยในระบบเครอืข่าย
และแอปพลิเคชนั

7. การทดสอบการบกุรกุเข้า้ระบบจากหน่วยงานภายนอก 

ไทยเบฟเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ให้กับระบบคอมพิวเตอร์
โดยการประเมินความเส่ียงด้วยการทดสอบการเจาะระบบ 
(Penetration Testing) เพ่ือหาจดุออ่นในการเข้าถึงระบบ
ขององค์กร 

ในป ี2565 ไทยเบฟได้ยกระดับการปกปอ้งข้อมลูส่วนบคุคลให้กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ดังน้ี

1. กำาหนดนโยบายและแนวปฏิิบัติในการคุ้มครองข้้อมลู 
ส่วนบคุคลเพ่่อสรา้งความเข้า้ใจรว่มกันทั�งองค์กร เพ่ือชว่ยลด 
ข้อผิดพลาดและชว่ยให้ทกุฝา่ยทำางานไปในทิศทางเดียวกัน

2. แต่งตั�งเจา้หน้าท่ีคุ้มครองข้้อมลูส่วนบคุคล (DPO) และ 
คณะทำางานด้านการคุ้มครองข้้อมลูส่วนบคุคล ซึ่งรวมถึง
บคุลากรจากแผนกท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ฝา่ยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ฝา่ยทรพัยากรบคุคล และฝา่ยกฎหมายท่ีสามารถ
ออกแบบความปลอดภัยของข้อมลูและแนวทางปฏิบัติ 
ด้านความเปน็ส่วนตัวให้เหมาะสมสำาหรบัองค์กร
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3. จดัเตรยีมแบบฟอรม์ความยนิยอมในการคุ้มครองข้้อมลู  
ส่วนบคุคล ไทยเบฟได้จดัเตรยีมรปูแบบการขอความยนิยอม 
ท้ังระบบออนไลน์และออฟไลน์ แบบฟอรม์การลงทะเบียนผ่าน 
Google Form แบบการบันทึกรายการการประมวลผลข้อมลู
ส่วนบคุคล (Record of Processing Activities - RoPA)  
ป้ายประกาศแจง้การติดกล้อง CCTV ป้ายประกาศแจง้ 
ถ่ายภาพน่ิง บันทึกวดีิโอเพ่ือให้บรษัิทในกลุ่มสามารถนำาไปใช้
ประกอบการดำาเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้อง 
ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล

4.  จดัฝึกึอบรมเก่ียวกับการปกปอ้งความเปน็ส่วนตัวข้องข้้อมลู 
ให้แก่พนักงาน มีพนักงานท่ีเข้ารบัการอบรมในหลักสตูร 
การคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลผ่านระบบออนไลน์ โดยมีอตัรา
การเข้าอบรมเปน็รอ้ยละ 100 ของกลุ่มเปา้หมายของบรษัิท

5. ตรวจสอบความปลอดภัยและการปกปอ้งข้้อมลูส่วนบคุคล  
อยา่งสมําเสมอให้แน่ใจวา่ข้้อมลูส่วนบคุคลข้องผูู้้มีส่วนได้  
ส่วนเสียทั�งหมดจะได้รบัการคุ้มครองอยา่งสูงสุด

 6. จดัตั�งศนูยบ์รกิารข้้อมลู PDPA ข้องไทยเบฟเพ่่อให้บรกิาร  
สอบถามข้้อมลูและรอ้งเรยีนเก่ียวกับการคุ้มครองข้้อมลู  
ส่วนบคุคล  ได้แก่ ชอ่งทางการสนับสนนุ PDPA สำาหรบั
พนักงานของไทยเบฟ และ PDPA Contact Center ท่ีให้
บรกิารแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของบรษัิทท่ีครอบคลมุ
ถึงกลุ่มลกูค้าและผู้บรโิภคของไทยเบฟ

เทคโนโลยกีารรกัษัาความปลอดภัยทางไซเบอรท่ี์เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

การประชมุออนไลน์
จากการวจิยั การประชมุออนไลน์ 

สรา้งมลพิษเพียงรอ้ยละ 7  
เมื่อเทียบกับการประชมุท่ีมาพบกัน 
ในห้องประชมุ ไทยเบฟได้จดัเตรยีม 

สภาพแวดล้อมในการทำางานหลายรปูแบบ 
ท่ีปลอดภัยจากการบกุรกุทางไซเบอร์

สำาหรบัพนักงานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียอืน่ ๆ 
รวมถึงจดัหาเครือ่งมือการประชมุ

ออนไลน์ต่าง ๆ ท่ีปลอดภัยและเชือ่ถือได้ 
โดยในปงีบประมาณ 2565 บรษัิทได้จดัให้

มีการประชมุออนไลน์ 

154,183 ครั�ง 
โดยมีผูู้้เข้้ารว่มทั�งสิ�น 

1,161,889 ราย  
รวมมีการส่งข้อความออนไลน์ 

ถึง 1,415,663 ข้อความ

การรบัส่งข้้อความท่ีปลอดภัย
จากหน่วยงานบรกิารต่อต้านสแปม 

Cleanfox ได้ประมาณการวา่ ผูใ้ชแ้ต่ละคน 
จะได้รบัอเีมลท่ีไม่ต้องการโดยเฉัล่ีย 

2,850 ฉับับต่อป ีโดยก่อให้เกิดการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจกมากถึง 28.5 กก.  

ซึง่ในป ี2565 เครือ่งมอืรกัษาความปลอดภัย
เครอืข่ายของไทยเบฟสามารถ 
คัดกรองอเีมลข้ยะได้มากถึง 

16,586,216 ฉบับ
ก่อนท่ีจะถกูส่งไปถึงพนักงาน

ระบบการจดัการข้้อมลู 
ด้านส่ิงแวดล้อมและสังคม

ในป ีพ.ศ. 2565 ไทยเบฟได้รเิริม่การใช ้
ระบบจดัการข้อมลูท่ีเก่ียวกับ 

ส่ิงแวดล้อมและสังคม เชน่ การใชพ้ลังงาน 
การใชน้้ำา ความหลากหลายทางชวีภาพ  
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก การจดัการ 
ของเสีย รวมถึงด้านอาชวีอนามัยและ 

ความปลอดภัย ซึ่งระบบน้ีสามารถชว่ยให้
องค์กรสามารถดำาเนินการตามเปา้หมาย 

ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการลดคารบ์อน 
ได้อยา่งชดัเจนและแม่นยำายิง่ขึ้น

0%  ติดไวรสัคอมพิวเตอร ์
 ในป ี2565

Zero cases  
ไม่มีกรณีการละเมิดข้้อมลูส่วนบคุคล
ในป ี2565



การส่งเสรมินวตักรรม
ไทยเบฟเชือ่วา่นวตักรรมเปน็ตัวขับเคล่ือนไปสู่ความสำาเรจ็ในระยะยาว  
ด้วยนวตักรรมผลิตภัณฑ์์ กระบวนการและองค์กรตลอดห่วงโซค่ณุค่าทำาให้ 
ไทยเบฟสามารถพัฒนา ปรบัปรงุประสิทธภิาพทางธรุกิจ สรา้งโอกาส
ใหม่ และนำาไปสู่การพัฒนาท่ียัง่ยนื เชือ่ในการเปน็พันธมิตร แพลตฟอรม์
นวตักรรมแบบเปดิ และสนับสนนุนวตักรรมอยา่งต่อเน่ืองผ่านโครงการ  
และกิจกรรม



ไทยเบฟตระหนักดีวา่การสรา้งและแบ่งปนัความรู ้ความรว่มมือ และความคิดสรา้งสรรค์เปน็หัวใจสำาคัญของนวตักรรม ไทยเบฟจงึทุ่มเทวจิยั
และพัฒนาองค์กรภายใน ตลอดจนสรา้งความรว่มมือกับภายนอก และแพลตฟอรม์สาธารณะเพ่ือพัฒนานวตักรรมท่ีสนับสนนุในแนวคิดใหม่ 
หรอืหลักกลยทุธด้์านส่ิงแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG) เพ่ือสรา้งผลกระทบทางบวกต่อสังคมสำาหรบัภายในองค์กร  
มีการจดักิจกรรมการแข่งขัน WOW Awards เพ่ือส่งเสรมิให้พนักงานทกุคนพัฒนาและสรา้งสรรค์ส่ิงใหม่ในสายงานของตนเอง นอกจากน้ี
ยงัทำางานรว่มกับมหาวทิยาลัย และสาธารณชนเพ่ือสรา้ง และสนับสนนุนวตักรรมทกุประเภท

ก้าวสู่ป ี2568 และปต่ีอไป

• ภายในป ี2583 บรรจภัุณฑ์์เครือ่งด่ืมท้ังหมดรอ้ยละ 100 จะสามารถนำากลับมาใชใ้หม่ รไีซเคิล หรอืทำาจากวสัดท่ีุยอ่ยสลายได้ 
 • ภายในป ี2573 ยอดขายเครือ่งด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์รอ้ยละ 80 จะมาจากการผลิตเครือ่งด่ืมเพ่ือสขุภาพ
 • สรา้งความรว่มมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือสนับสนนุนวตักรรมในทกุระดับของสังคม
  เพ่ือยกระดับส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมท่ีดี

SPACE-F:  โครงการบ่มเพาะและเรง่การเติบโต 
ข้องสตารต์อปันวตักรรมอาหาร

โครงการ SPACE-F จดัขึ้นติดต่อกันเปน็ปท่ีี 4 โดยรวบรวมทีม 
สตารต์อปักวา่ 500  ทีมจากท่ัวโลกเข้ารว่มแข่งขัน 2 รายการ 
คือ Incubator สำาหรบัสตารต์อปัท่ีอยูใ่นชว่งเริม่ต้น  
และ Accelerator สำาหรบัสตารต์อปัท่ีอยูใ่นชว่งเรง่การเติบโต 
โครงการสนับสนนุพ้ืนท่ีทำางานท่ีเหมาะสำาหรบันวตักรรมและ 
อำานวยความสะดวก เรือ่งการลงทนุ การเปดิรบัส่ือ และการ 
เชือ่มต่อองค์กรชัน้นำาจากท่ัวโลก ผู้สนับสนนุหลักของโครงการ 
ได้แก่ ไทยเบฟ บรษัิท ไทยยเูน่ียน จำากัด (มหาชน) สำานักงาน
นวตักรรมแห่งชาติ (NIA) มหาวทิยาลัยมหิดล และ บรษัิท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทส ุไชยยศ จำากัด โดยมุ่งเน้นการสรา้งนวตักรรมท่ีตอบสนอง
ความต้องการของอตุสาหกรรมอาหาร ครอบคลมุ 9 ประเภท

• สขุภาพและความเปน็อยูท่ี่ดี
• ความปลอดภัย และคณุภาพของอาหาร
• บรรจภัุณฑ์์
• การผลิตอจัฉัรยิะ
• เทคโนโลยรีา้นอาหาร
• วสัดชุวีภาพ และเคมีภัณฑ์์
• โปรตีนทางเลือก
• บรกิารอาหารอจัฉัรยิะ
• อาหารนวตักรรมใหม่ และวตัถดิุบ

ตัวอยา่งเชน่ ทีม MUU สรา้งนมจากพืช Enifer Bio ใชต้ะกรนัจากกระบวนการผลิตเครือ่งด่ืม นำาไปผลิตเปน็อาหารเล้ียงกุ้ง  
ทีม WeavAir  การเก็บข้อมลูด้วยเทคโนโลยเีซน็เซอร ์และ IoT เพ่ือควบคมุการเน่าเสียของอาหาร  ทีม Nabsolute  หรอืไบโอโพลีเมอร์
ดัดแปลงในระดับนาโน เพ่ือพัฒนาวสัดชุวีภาพอยา่งยัง่ยนืผ่านแพลตฟอรม์การจดัส่งอาหารและยา ทีม Mi Terro บรรจภัุณฑ์์ 
จากวสัดเุหลือใชท้างการเกษตรยอ่ยสลายได้ เปน็ทางเลือกพลาสติกท่ีทำาขึ้น จากวสัดเุหลือท้ิงทางการเกษตร และ ทีม Tasted Better  
หรอืขนมปงัโปรตีนจากพืชท่ีมีคณุค่าทางโภชนาการสงู 

โครงการเด่น ป ี2565

แนวทางการบรหิารจดัการ
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ThaiBev’s Sustainability Approach
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โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการวจิยัและพัฒนาเพ่่อให้โลกข้องเรายงัอยูต่่อไปในอนาคต  
(Future-proofing Our World)

• ฝา่ยวจิยัและพัฒนาบรรจภัุณฑ์์ของโออชิ ิศึกษาความเปน็ไปได้ของการใชว้สัดชุนิดเดียวแทนวสัดุ
พลาสติกหลายชนิดของบรรจภัุณฑ์์ในสายผลิตภัณฑ์์อาหารแชเ่ยน็พรอ้มรบัประทาน และผลิตภัณฑ์์ 
โออชิอิทีโตะเน่ืองจากวสัดพุลาสติกชนิดใหม่น้ีสามารถรไีซเคิลได้ง่ายกวา่ คาดการณ์วา่นวตักรรมน้ี 
จะถกูนำาไปใชใ้นป ี2566 ซึ่งจะสามารถลดปรมิาณการใชพ้ลาสติกได้กวา่ 27 ตัน 

• ฝา่ยวจิยัและพัฒนาบรรจภัุณฑ์์ของโออชิพิยายามลดความหนาของถงุบรรจภัุณฑ์์พลาสติก ในกลุ่ม
ฟิล์มยดืหยุน่หลายชัน้ ต้นแบบท่ีจะนำามาใชแ้ทนน้ี กำาลังทดสอบกับผลิตภัณฑ์์เก๊ียวซา่หมแูชแ่ข็ง 12 ชิน้ 
คาดวา่การวจิยัและพัฒนาจะเสรจ็ส้ินในป ี2566 หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่การดำาเนินการน้ีจะชว่ยลดปรมิาณ
การใชพ้ลาสติกได้มากกวา่ปลีะ 450 กิโลกรมัต่อปี

นวตักรรมแบบเปดิ

สรา้งความรว่มมอ่กับศนูยก์ลางนวตักรรมแห่งจฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลัย (CU Innovation HUB)

เน่ืองจากไทยเบฟให้ความสำาคัญกับการรว่มมือกับสถาบันวจิยัและบคุคลภายนอก จงึรว่มกับจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (CU) เพ่ือสรา้ง
การขับเคล่ือนนวตักรรม ด้วยโครงการ Siam Innovation District Project เพ่ือแบ่งปนัความรู ้เสรมิสรา้งและพัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ไทยเบฟสนับสนนุโครงการ WOW Awards รว่มกับ CU Innovation HUB ในป ี2564 โดยมีพนักงานไทยเบฟกวา่ 300 ราย
จากท้ังประเทศไทยและอาเซยีนเขา้รว่มโครงการ นอกจากน้ี ไทยเบฟและจฬุาฯ ยงัขยายโอกาสสู่สาธารณชนในวงกวา้ง โดยจดัการแขง่ขัน 
TSX Sustainable Innovation Competition & Hackathon ในป ี2564 ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสรมิการสรา้งสรรค์นวตักรรม
เยาวชนไทยระดับอดุมศึกษา มีนิสิต นักศึกษาเข้ารว่มกิจกรรมกวา่ 270 ราย

โครงการโปรแกรม Gamification สำาหรบัการส่่อสารและพัฒนาพนักงาน

Rainmaker เปน็โปรแกรมดิจทัิลซึ่งเปน็นวตักรรมในการสรา้งแพลตฟอรม์การส่ือสาร ท่ีเน้นตอบสนองความต้องการและประสบการณ์
การพัฒนาส่วนบคุคลของพนักงาน โดยเปน็การสมัครใจใชง้าน วตัถปุระสงค์ของโครงการคือ

1. ส่ือสารและมีส่วนรว่มกับพนักงานผ่านชอ่งทางต่าง ๆ  
2. จดัการความรูแ้ละการเรยีนรูบ้นแพลตฟอรม์ดิจทัิล  
3. เส้นทางการพัฒนาพนักงาน 
4. การติดตาม โดยใชเ้ทคนิคภาพเคล่ือนไหว และการเล่นเกม 
5. การรว่มกันหาทางแก้ไข 
 
โครงการ Rainmaker ถกูรเิริม่ในต้นป ี2564 โดยเปน็ส่วนหน่ึงของโครงการ Transformation และเปน็ความรว่มมือกับมหาวทิยาลัย 
CMKL ได้เปดิให้ทดลองใชกั้บทีมงาน Thailand Transformation ในชว่งเดือนมีนาคม-เมษายน 2565 และได้รบัการตอบรบั 
อยา่งดีเยีย่ม ไทยเบฟมีแผนท่ีจะเปดิตัวแพลตฟอรม์น้ีท่ัวท้ังองค์กรในป ี2566

การส่งเสรมินวตักรรม198

โครงการสำาคัญ



แนวคิดข้อง Rainmaker 

การสรา้งความมั่นใจ การส่ือสาร และการสรา้งความสัมพันธกั์บพนักงาน ผ่านรปูแบบเสมือนการเล่มเกม และการสรา้งประสบการณ์ 
(gamified & personalized experience)

เครอ่ข้่ายผูู้้ใช้

ความรู ้ 
ทักษะ แนวคิด

ระดับบคุลากร
ความก้าวหน้า 

ในสายงาน

การส่ือสาร 
และความรว่มมือ

เรยีนรู ้ 
และแบ่งปนั

ประวติั 
ของบคุลากร 

และบันทึกการพัฒนา

การลงมือปฏิบัติ 
และผลการดำาเนินการ

เกมและกลไกหลัก เปดิตัวแอปพลิเคชนั Rainmaker

จากการทดลองใช ้Rainmaker ในชว่งเดือนมีนาคมถึงเมษายน 2565 พบวา่ กวา่รอ้ยละ 89 ของผู้ทดลองใชไ้ด้ติดต้ัง Rainmaker  
และ รอ้ยละ 76 ใช ้Rainmaker ทกุสัปดาห์เปน็อยา่งน้อย และรายงานระดับความพึงพอใจมากกวา่รอ้ยละ 71

Rainmaker มุง่เน้นท่ีจะสรา้งคณุค่าท่ีเปน็เอกลักษณ์ให้ท้ังพนักงาน และองค์กรของไทยเบฟ สำาหรบัพนักงาน แพลตฟอรม์น้ีจะชว่ย
 
• นำาเสนอเน้ือหาการศึกษาของไทยเบฟ 
•  ดแูลและปรบัแต่งเน้ือหาให้เหมาะกับผู้เรยีนมากท่ีสดุ ขับเคล่ือนด้วยการออกแบบและข้อมลูท่ีเน้นผู้เรยีนเปน็ศนูยก์ลาง 
•  ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมีส่วนรว่มกับผู้อืน่ผ่านกลไกการเล่นเกม
 
ในระดับองค์กรทีมพัฒนาทรพัยากรมนษุยจ์ะสามารถเข้าถึงข้อมลูท่ีเก่ียวกับพนักงาน  ซึ่งจะนำาไปใชเ้ปน็แนวทางการเรยีนรูส้ำาหรบั
พนักงานในการแสวงหาความรูต้ลอดชวีติ ˝สมําเสมอ สมัครใจ และสรา้งแรงจงูใจให้ตนเอง˝  ไม่วา่จะเพ่ือประโยชน์ส่วนตัว  
และการทำางานอยา่งมืออาชพี 

• บรษัิทเบียรทิ์พย ์เข้ารว่มประกวด Thailand Kaizen Awards 2022 และได้รบัรางวลั The Golden Kaizen Award ในหมวด Genba 
Kaizen ผลงานนวตักรรมชิน้น้ีชว่ยเพ่ิมความปลอดภัยให้พนักงานและลดอนัตรายท่ีจะเกิดขึ้นระหวา่งกระบวนการทำาความสะอาด 
ถังหมักท่ีมีความสงู 25 เมตร ด้วยการประยกุต์ใชเ้ทคโนโลยกีารทำาความสะอาดด้วยมอเตอรส์ำาหรบัพ้ืนท่ีสงู เทคโนโลยน้ีีชว่ยลดเวลา 
ในการทำาความสะอาดลงถังละ 6 นาที ลดปรมิาณน้ำาและสารเคมีท่ีใช ้โดยยงัคงรกัษามาตรฐานสขุอนามัยไวไ้ด้รอ้ยละ 100
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ความมุ่งมัน่และความสำาเรจ็ 



สรปุประสิทธภิาพการดำาเนินงาน 
ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสิิ�งแวดำล้้อม

ตััวชี้้�วดัำ ผล้การดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2562 2563 2564 2565

GRI302-1 การใชี้พ้ลั้งงานิภายในิองค์์กร 

 การใช้พ้ลัังงานภายในองค์์กรทั�งหมด เมกะวัตัต์-ช้ั�วัโมง 2,040,424 2,052,529 2,034,529 2,027,047

 การใช้พ้ลัังงานภายในองค์์กร 
จากแหล่ังท่ี่�ใช้แ้ล้ัวหมดไปทัี่�งหมด เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 1,474,748 1,419,652 1,385,727 1,158,618

 การใช้พ้ลัังงานจากเช้้�อเพลิังหมนุเวย่น 
ทัี่�งหมด เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 565,676 632,877 648,802 868,429

 การใช้พ้ลัังงานภายในองค์์กรจากแหล่ังพลัังงานท่�ใช้แ้ล้ัวัหมดไป

 • นำามันเตา เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 312,561 337,162 358,328 91,643

 • ก๊าซธรรมช้าติ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 5,303 19,219 23,207 21,361

 • นำามันใช้แ้ล้ัว เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 87,989 62,580 32,404 1,657

 • นำามันเบนซนิ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 1,197 1,356 1,049 1,105

 • นำามันด่เซลั เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 300,959 276,071 267,942 283,252

 • ถ่่านหินบิที่มูินัส เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 346,614 303,623 279,421 305,501

 • ก๊าซปโิตรเล่ัยมเหลัว เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 50,392 62,427 70,364 69,556

 ไฟฟา้แลัะไอนำาท่�ซื้้�อจากภายนอก จากแหล่ังท่�ใช้แ้ล้ัวัหมดไป

  • การใช้ไ้ฟฟา้จากกรดิไฟฟา้ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 323,884 312,711 305,173 316,017

  • การใช้ไ้ฟฟา้จากภายนอก เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 10,924 6,640 8,284 5,490

  • การใช้ไ้อนำาจากแหล่ังพลัังงาน 
 ท่ี่�ใช้แ้ล้ัวหมดไป เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 34,925 37,863 39,555 63,036

 ไฟฟา้แลัะไอนำาท่�ซื้้�อเพ้�อการใช้ง้านจากแหล่ังพลัังงานหมนุเวัย่น

  • การใช้ไ้อนำาจากแหล่ังพลัังงาน 
 หมนุเวย่น เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 0 0 0 18,199

 การใช้พ้ลัังงานภายในองค์์กรจากแหล่ังพลัังงานหมนุเวัย่น

 • ก๊าซช้ว่ภาพ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 185,689 174,999 174,593 207,998

 • นำากากส่าเข้้มข้้น เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 74,952 141,309 133,899 101,100

 • แอลักอฮอล์ัหัว-หาง เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 15,134 17,953 42,571 20,661

สรปุประสิทธภิาพการดำาเนินงาน 200



ตััวชี้้�วดัำ ผล้การดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย 2562 2563 2564 2565

 • เศษไม้ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 280,103 275,218 224,506 420,798

 • แกลับ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 9,522 9,744 52,595 72,991

 • เช้้�อเพลิังช้ว่มวลั เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 167 13,505 16,757 13,041

 ไฟฟา้ท่�ผลิัตเองจากแหล่ังพลัังงานหมนุเวัย่น

 • พลัังงานแสงอาทิี่ตย์ เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 109 149 3,881 13,641

 พลัังงาน แลัะนำาท่�ได้จากระบบไอนำา ท่�ขายส่่ภายนอก(2)

 • ข้ายไฟฟา้จากแหล่ังพลัังงาน 
 หมนุเวย่น เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 47,344 42,629 48,073 55,176

 • ข้ายค์อนเดนเสต จากแหล่ังพลัังงาน 
 ท่ี่�ใช้แ้ล้ัวหมดไป เมกะวตัต์-ช้ั�วโมง 0 101 43 129

 อตััราส่ิวนิการใชี้พ้ลั้งงานิต่ัอหน่ิวย 
ผลิ้ตัภัณฑ์์ของกล้่่มธิร่กิจเค์ร่�องด่ำ�ม

เมกะจลู้ต่ัอเฮกโตัลิ้ตัร 231.74 232.44 241.35 223.37

 อตััราส่ิวนิการใชี้พ้ลั้งงานิต่ัอหน่ิวย 
ผลิ้ตัภัณฑ์์ของกล้่่มธิร่กิจอาหาร เมกะจลู้ต่ัอกิโล้กรมั 6.93 8.14 8.16 7.10

GRI303-3 การใชี้ท้รพัยากรนิำาแยกตัามประเภทของแหล่้งนิำา

 ปรมิาณการใช้ท้รพัยากรนำาทั�งหมด ล้ัานลิัตร 24,081 24,867 25,231 25,040

 • นำาผิิวดิน (นำาจด้ ≤ 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 18,233 16,170 16,780 17,992

 • นำาผิิวดิน (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 734 568 87

 • ปรมิาณนำาผิวัดินทั�งหมด ล้ัานลิัตร 18,233 16,904 17,348 18,079

 • นำาบาดาลั (นำาจด้ ≤ 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 4,249 5,670 5,676 4,612

 • นำาบาดาลั (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 2

 • ปรมิาณนำาบาดาลัทั�งหมด ล้ัานลิัตร 4,249 5,670 5,676 4,614

 • นำาที่ะเลั (นำาจด้ ≤1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0
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 • นำาที่ะเลั (นำาประเภที่อ้�น ๆ >1000 มก./ 
 ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนำาทะเลัทั�งหมด ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาท่ี่�แยกตัวจากวตัถ่ดิุบ (นำาจด้ ≤  
 1000 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 
• นำาท่ี่�แยกตัวจากวตัถ่ดิุบ  
 (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด)

ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนิำาท้�แยกตััวจากวตััถุดิ่ำบ 
 ทั�งหมดำ ล้้านิลิ้ตัร 0 0 0 0

 • นำาจากแหล่ังภายนอก (นำาจด้ ≤ 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 1,465 2,130 2,019 2,143

 
• นำาจากแหล่ังภายนอก   
 (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด)

ล้ัานลิัตร 134 163 188 204

 • ปรมิาณนิำาจากแหล่้งภายนิอก 
 ทั�งหมดำ ล้้านิลิ้ตัร 1,599 2,293 2,207 2,347

 ปรมิาณการใช้ท้รพัยากรนำาทั�งหมด 
ในพ้�นท่�ท่�ม่ค์วัามเค์รย่ดของนำา ล้ัานลิัตร 12,721 13,298 12,462 13,230

 • นำาผิิวดิน (นำาจด้ ≤ 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 9,638 8,888 8,284 9,284

 • นำาผิิวดิน (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 50 0

 • ปรมิาณนำาผิวัดินทั�งหมด ล้ัานลิัตร 9,638 8,888 8,334 9,284

 • นำาบาดาลั (นำาจด้ ≤ 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 2,640 3,393 3,181 3,001

 • นำาบาดาลั (นำาประเภที่อ้�นๆ > 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนำาบาดาลัทั�งหมด ล้ัานลิัตร 2,640 3,393 3,181 3,001

 • นำาที่ะเลั (นำาจด้ ≤ 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาที่ะเลั (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000 มก./ 
 ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนำาทะเลัทั�งหมด ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาท่ี่�แยกตัวจากวตัถ่ดิุบ (นำาจด้ ≤  
 1000 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 0 0 0 0
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• นำาท่ี่�แยกตัวจากวตัถ่ดิุบ   
 (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด)

ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนำาท่�แยกตัวัจากวัตัถุดิุบ 
 ทั�งหมด ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาจากแหล่ังภายนอก (นำาจด้ ≤ 1000  
 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด) ล้ัานลิัตร 443 1,017 947 945

 
• นำาจากแหล่ังภายนอก   
 (นำาประเภที่อ้�น ๆ > 1000 มก./ลิัตร  
 ค่์าสารลัะลัายทัี่�งหมด)

ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • ปรมิาณนำาจากแหล่ังภายนอกทั�งหมด ล้ัานลิัตร 443 1,017 947 945

 • นำาผิิวดินท่ี่�มาจากแหล่ังภายนอก ล้ัานลิัตร 443 1,017 947 945

 • นำาบาดาลัท่ี่�มาจากแหล่ังภายนอก ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาที่ะเลัท่ี่�มาจากแหล่ังภายนอก ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาท่ี่�แยกตัวจากวตัถ่ดิุบท่ี่�มาจาก 
 แหล่ังภายนอก ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

GRI303-4 การระบายนิำาทิ�งออกจากโรงงานิ

 ปรมิาณนำาทิ�งท่�ระบายออกจาก 
โรงงานทั�งหมด ล้ัานลิัตร 11,040 12,199 11,327 10,928

 • นำาผิิวดิน ล้ัานลิัตร 8,313 9,524 8,251 8,496

 • นำาบาดาลั ล้ัานลิัตร 0 0 0 0

 • นำาที่ะเลั ล้ัานลิัตร 21 33 47 44

 • นำาจากแหล่ังภายนอก ล้ัานลิัตร 2,706 2,642 3,029 2,388

 ปรมิาณนำาจด้ทั�งหมดท่�ปล่ัอยทิ�ง (≤ 
1000 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทั�งหมด) ล้ัานลิัตร 5,305 4,272 5,471 5,622

 
ปรมิาณนำาประเภทอ้�น ๆ ทั�งหมด 
ท่�ปล่ัอยทิ�ง (> 1000 มก./ลิัตร  
ค่์าสารลัะลัายทั�งหมด)

ล้ัานลิัตร 5,735 7,927 5,856 5,306

 

ปรมิาณนำาจด้ทั�งหมดท่�ปล่ัอยทิ�ง 
ในพ้�นท่�ท่�ม่ค์วัามเค์รย่ดของนำา  
(≤ 1000 มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัาย
ทั�งหมด)

ล้ัานลิัตร 2,689 1,263 2,120 1,524

 
ปรมิาณนำาประเภทอ้�น ๆ ท่�ปล่ัอยทิ�งใน
พ้�นท่�ท่�ม่ค์วัามเค์รย่ดของนำา (> 1000 
มก./ลิัตร ค่์าสารลัะลัายทั�งหมด)

ล้ัานลิัตร 3,604 4,971 3,467 3,850
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GRI303-5 ปรมิาณการใชี้ท้รพัยากรนิำา

 ปรมิาณการใชี้ท้รพัยากรนิำาทั�งหมดำ ล้้านิลิ้ตัร 12,932 12,748 14,548 13,945

 ปรมิาณการใช้ท้ี่รพัยากรนำาทัี่�งหมด 
ในพ้�นท่ี่�ท่ี่�ไม่ได้ม่ค์วามเค์รย่ดข้องนำา ล้ัานลิัตร 6,504 5,684 7,673 6,089

 ปรมิาณการใชี้ท้รพัยากรนิำาทั�งหมดำ 
ในิพ่�นิท้�ท้�ม้ค์วามเค์รย้ดำของนิำา ล้้านิลิ้ตัร 6,428 7,064 6,875 7,856

 
ค์วามเปล่ั�ยนแปลังข้องปรมิาณนำา 
ท่ี่�กักเก็บท่ี่�ช้่�บ่งถึ่งปรมิาณการเพิ�มข้ึ�น 
ข้องการกักเก็บ 

ล้ัานลิัตร 109 (80) (644) 167

 อตััราส่ิวนิการใชี้น้ิำาต่ัอหน่ิวยผลิ้ตัภัณฑ์์

 อตัราส่วนการใช้น้ำาต่อหน่วยผิลิัตภัณฑ์์
ข้องกลัุ่มธรุกิจเค์ร้�องด้�ม

เฮกโตลิัตรต่อ
เฮกโตลิัตร 4.05 3.98 4.77 4.24

 อตัราส่วนการใช้น้ำาต่อหน่วยผิลิัตภัณฑ์์
ข้องกลัุ่มธรุกิจอาหาร

เฮกโตลิัตรต่อ
กิโลักรมั 0.21 0.23 0.26 0.22

DJSI ข้อมลู้ท้�เก้�ยวข้องกับการใชี้น้ิำา

 ปรมิาณการใช้น้ำาจากการประปาทั�งหมด 
(หรอ้จากระบบสาธารณป่โภค์ด้านอ้�น ๆ) ล้ัานลิัตร 1,599 2,293 2,207 2,347

การใช้ท้ี่รพัยากรนำา: นำาผิิวดิน 
(ที่ะเลัสาบ แม่นำา) ล้ัานลิัตร 18,233 16,904 17,348 18,079

 การใช้ท้ี่รพัยากรนำา: นำาบาดาลั ล้ัานลิัตร 4,249 5,670 5,676 4,614

 
การระบายนำาทิี่�ง: นำาผิิวดิน  
แลัะนำาบาดาลัท่ี่�ถ่กูค้์นกลัับสู่แหล่ังนำา  
ท่ี่�ม่ค์ณุภาพใกล้ัเค่์ยง หรอ้สงูกวา่(1)

ล้ัานลิัตร 5,183 4,022 4,398 4,506

GRI305-1 การปล่้อยก๊าซเรอ่นิกระจกทางตัรง (ประเภท 1)

 การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างตรง 
(ประเภที่ 1)

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
1,335,633 1,300,640 1,218,876 1,194,495

การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างตรง 
ข้ั�นต้น (ประเภที่ 1)

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
945,064 906,081 800,393 742,488

การปล่ัอยก๊าซค์ารบ์อนไดออกไซด์ 
ที่างช้ว่ภาพ

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
390,569 394,559 418,483 452,007

GRI305-2 การปล่้อยก๊าซเรอ่นิกระจกทางออ้ม (ประเภท 2)

 การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างออ้ม 
(ประเภที่ 2)

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
185,731 180,371 174,890 194,734
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การปล่ัอยก๊าซวดัจากพ้�นท่ี่�การใช้ไ้ฟฟา้
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

180,509 177,205 170,861 192,239

การปล่ัอยก๊าซวดัจากการใช้ไ้ฟฟา้ 
ท่ี่�ม่จำาหน่าย

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
5,222 3,166 4,029 2,495

GRI305-3 การปล่้อยก๊าซเรอ่นิกระจกทางออ้มอ่�นิ ๆ (ประเภท 3)(5)

 การปล่้อยก๊าซเรอ่นิกระจกทางออ้ม 
อ่�นิ ๆ (ประเภท 3) ทั�งหมดำ

ตัันิ
ค์ารบ์อนิไดำออกไซด์ำ

เท้ยบเท่า
N/A N/A 1,407,457  1,330,365 

1. การซ้�อวตัถ่ดิุบ แลัะบรกิาร
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 880,189  1,024,569 

 2. สินค้์าประเภที่ที่นุ
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 28,054  46,540 

 3. กิจกรรมท่ี่�เก่�ยวข้้องกับการใช้ ้
 เช้้�อเพลิังแลัะพลัังงาน

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
N/A N/A 91,984  83,700 

 4. การข้นส่งแลัะกระจายสินค้์าต้นนำา
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 71,517  53,460 

 5. การกำาจดัข้องเส่ยท่ี่�เกิดจาก 
 การดำาเนินกิจกรรมข้ององค์์กร

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
N/A N/A 3,649  4,558 

 6. การเดินที่างเพ้�อธรุกิจ
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A N/A  336 

 7. การเดินที่างข้องพนักงาน
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 7,076  8,240 

 9. การข้นส่งแลัะกระจายสินค้์าปลัายนำา
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 42,913  34,786 

 11. การใช้ง้านข้องผิลิัตภัณฑ์์ 
 ท่ี่�องค์์กรจำาหน่าย

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
N/A N/A 1,783  33,092 

 12. การกำาจดัซากข้องผิลิัตภัณฑ์์ 
 ท่ี่�องค์์กรจำาหน่าย

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
N/A N/A 257,215  992 

 15. การลังที่นุ
ตัน

ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่า

N/A N/A 23,077  40,092 
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GRI305-4 การปล่้อยก๊าซเรอ่นิกระจกต่ัอหน่ิวยผลิ้ตัภัณฑ์์

 การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจก  
(ประเภที่ 1 แลัะ 2)

ตัน
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่า
1,521,364 1,481,011 1,393,766 1,389,229

 
อตัราส่วนการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจก
ต่อหน่วยผิลิัตภัณฑ์์ข้องกลัุ่มธรุกิจ 
เค์ร้�องด้�ม

กิโลักรมั
ค์ารบ์อนไดออกไซด์

เท่ี่ยบเท่ี่าต่อ
เฮกโตลิัตร

48.50 46.77 46.08 42.66

 
อตัราส่วนการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจก 
ต่อหน่วยผิลิัตภัณฑ์์ข้องกลัุ่มธรุกิจ 
อาหาร

กิโลักรมั
ค์ารบ์อนไดออกไซด์
เท่ี่ยบเท่ี่าต่อกิโลักรมั

0.0008 0.0010 0.0010 0.0010

GRI306-3 ของเส้ิยท้�แบ่งตัามประเภทแล้ะวธิิก้ารจดัำการ

 ปรมิาณของเส้ิยท้�เกิดำข้�นิ เมตัรกิตัันิ 38,256 37,604 33,356 47,493

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�ไม่อนัตราย เมตรกิตัน 37,834 37,434 33,062 47,171

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�อนัตราย เมตรกิตัน 422 170 294 322

 ปรมิาณของเส้ิยท้�ถุกูกำาจดัำโดำยวธิิก้าร
เปล้้�ยนิรปู เมตัรกิตัันิ 32,884 33,235 30,033 39,714

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�ไม่อนัตราย เมตรกิตัน 32,548 33,169 29,881 39,498

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�อนัตราย เมตรกิตัน 336 66 152 216

 ปรมิาณของเส้ิยท้�ถุกูกำาจดัำโดำยตัรง เมตัรกิตัันิ 5,372 4,369 3,323 7,779

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�ไม่อนัตราย เมตรกิตัน 5,286 4,265 3,181 7,673

• ปรมิาณข้องเส่ยท่ี่�อนัตราย เมตรกิตัน 26 104 142 106

GRI306-4 ของเส้ิยท้�ถุกูกำาจดัำโดำยวธิิก้ารเปล้้�ยนิรปู

 ปรมิาณของเส้ิยท้�ไม่อนัิตัราย - ภายในิ เมตัรกิตัันิ N/A N/A N/A N/A

 ปรมิาณของเส้ิยท้�ไมอ่นัิตัราย - ภายนิอก เมตัรกิตัันิ 32,548 33,169 29,881 39,498

• นำากลัับมาใช้ซ้ำา เมตรกิตัน 1,950 2,006 668 19,523

• นำากลัับมาใช้ใ้หม่ เมตรกิตัน 18,404 18,265 17,242 13,014

• ที่ำาเปน็ปุ�ย เมตรกิตัน 12,194 12,898 11,971 6,961

• การกำาจดัด้วยวธิอ่้�น ๆ เมตรกิตัน 0 0 0 0

ปรมิาณของเส้ิยท้�อนัิตัราย – ภายในิ เมตัรกิตัันิ N/A N/A N/A N/A

 ปรมิาณของเส้ิยท้�อนัิตัราย – ภายนิอก เมตัรกิตัันิ 336 66 152 216
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• นำากลัับมาใช้ซ้ำา เมตรกิตัน 6 9 12 49

• นำากลัับมาใช้ใ้หม่ เมตรกิตัน 93 55 140 167

• กู้ค้์นกลัับมาใช้้ เมตรกิตัน 236 0 0 0

• การกำาจดัด้วยวธิอ่้�น ๆ เมตรกิตัน 1 2 0 0

GRI306-5 ของเส้ิยท้�ถุกูกำาจดัำโดำยตัรง

ปรมิาณของเส้ิยท้�ไม่อนัิตัราย - ภายในิ เมตัรกิตัันิ N/A N/A N/A N/A

 ปรมิาณของเส้ิยท้�ไมอ่นัิตัราย – ภายนิอก เมตัรกิตัันิ 5,286 4,265 3,181 7,673

• การเผิา  (ด้วยการนำาพลัังงาน 
 กลัับมาใช้ใ้หม่) เมตรกิตัน 0 0 162 134

• การเผิา (ไม่ม่การนำาพลัังงานกลัับมา 
 ใช้ใ้หม่) เมตรกิตัน 38 23 50 0

• นำากลัับมาใช้เ้ปน็พลัังงาน เมตรกิตัน 0 158 0 4,864

• ฝังักลับ เมตรกิตัน 5,238 4,076 2,959 2,233

• การกำาจดัด้วยวธิอ่้�น ๆ เมตรกิตัน 10 8 10 442

ปรมิาณของเส้ิยท้�อนัิตัราย – ภายในิ เมตัรกิตัันิ N/A N/A N/A N/A

 ปรมิาณของเส้ิยท้�อนัิตัราย – ภายนิอก เมตัรกิตัันิ 86 104 142 106

• การเผิา (ด้วยการนำาพลัังงาน 
 กลัับมาใช้ใ้หม่) เมตรกิตัน 0 0 92 13

• การเผิา (ไม่ม่การนำาพลัังงานกลัับมา 
 ใช้ใ้หม่) เมตรกิตัน 1 0 11 5

• นำากลัับมาใช้เ้ปน็พลัังงาน เมตรกิตัน 59 44 0 59

• ฝังักลับ เมตรกิตัน 18 34 39 29

• การกำาจดัด้วยวธิอ่้�น ๆ เมตรกิตัน 8 26 0 0

DJSI ของเส้ิย โดำยแยกตัามประเภท แล้ะวธิิก้ารกำาจดัำ(3)

 ของเส้ิยทั�งหมดำท้�เกิดำข้�นิ เมตัรกิตัันิ 38,256 37,604 33,356 47,493

 •  ข้องเส่ยทัี่�งหมดท่ี่�นำาไปใช้ซ้ำา/ 
 นำากลัับมาใช้ใ้หม่/ข้าย เมตรกิตัน 32,884 33,235 30,033 39,714

 •  ข้องเส่ยทัี่�งหมดท่ี่�ถ่กูกำาจดั เมตรกิตัน 5,372 4,369 3,323 7,779
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ของเส่ย โดยแยกตามประเภท แลัะวัธิก่ารกำาจดั

• ข้องเส่ยท่ี่�นำาไปฝังักลับ เมตรกิตัน 5,256 4,110 2,998 2,262

• ข้องเส่ยท่ี่�นำาไปเผิา  โดยนำาพลัังงาน 
 กลัับมาใช้ใ้หม่ เมตรกิตัน 59 202 254 5,070

• ข้องเส่ยท่ี่�นำาไปเผิา โดยไม่นำาพลัังงาน 
 กลัับมาใช้ใ้หม่ เมตรกิตัน 39 23 61 5

• ข้องเส่ยท่ี่�กำาจดัโดยวธิอ่้�นๆ เมตรกิตัน 18 34 10 442

 • ข้ยะท่ี่�ไม่ที่ราบวธิก่ารกำาจดั เมตรกิตัน 0 0 0 0

DJSI ผล้กระทบจากการสิูญเส้ิยอาหารแล้ะของเส้ิย(4)

 ปรมิาณการสญ่เส่ยอาหาร 
แลัะของเส่ยทั�งหมด เมตรกิตัน 4,036 2,544 2,548 2,281

 • การสญูเส่ยอาหาร เมตรกิตัน 887 736 598 438

 • ข้องเส่ยจากอาหาร เมตรกิตัน 3,149 1,808 1,950 1,843

 การสญ่เส่ยอาหารแลัะของเส่ย 
จากอาหารทั�งหมด เมตรกิตัน 2,097 928 1,015 766

 
การสญ่เส่ยอาหารแลัะของเส่ย 
จากอาหารทั�งหมด เพ้�อนำาไปใช้ใ้น 
วัตัถุปุระสงค์์อ้�น

เมตรกิตัน 1,940 1,617 1,533 1,596

 • ที่ำาเปน็อาหารสัตว์ เมตรกิตัน 841 661 539 438

 • ที่ำาเปน็ปุ�ย เมตรกิตัน 0 21 30 0

 • ที่ำาเปน็เช้้�อเพลิัง เมตรกิตัน 1,099 933 948 1,147

 
• ผิลัผิลิัตพลัอยได้/ข้ายให้กับ 
 พนักงาน (เฉพาะการสญูเส่ยอาหาร 
 ท่ี่�กินได้)

เมตรกิตัน 0 2 0 2

 • การบรจิาค์อาหาร เมตรกิตัน 0 0 16 9

หมายเหต ุ      
N/A: ไม่ม่ข้้อมลูั      
1.  ไที่ยเบฟพิจารณาการรายงานปรมิาณนำาท่ี่�ถ่กูนำากลัับค้์นสู่แหล่ังนำาท่ี่�ม่ค์ณุภาพใกล้ัเค่์ยงกัน หรอ้สงูกวา่ โดยอา้งองิปรมิาณรวมทัี่�งหมดข้องสารท่ี่�ลัะลัายอยูใ่นนำา  

ตามมาตรฐาน GRI ข้อง “นำาจด้” แลัะ “นำาอ้�น ๆ”      
2.  อตัราส่วนการใช้พ้ลัังงานต่อหน่วยผิลิัตภัณฑ์์ข้องไที่ยเบฟ ไม่รวมการใช้พ้ลัังงานเช้้�อเพลิังท่ี่�ใช้ใ้นการผิลิัตพลัังงานหมนุเวย่นเพ้�อข้ายให้ภายนอก
3.  ตั�งแต่ปงีบประมาณ 2564 ไที่ยเบฟได้รายงานข้้อมลูัท่ี่�เก่�ยวข้้องกับข้องเส่ยตามมาตรฐาน GRI 306-3, 4 แลัะ 5 (2020) 
4.  ตั�งแต่ปงีบประมาณ 2564 ไที่ยเบฟได้เริ�มรายงานปรมิาณข้องการลัดการสญูเส่ยอาหาร แลัะข้ยะอาหารตามมาตรฐาน Food Loss and Waste Accounting and Reporting 

Standard โดยแบ่งตามประเภที่ข้องจดุหมายปลัายที่างหลัักข้องการลัดการสญูเส่ยอาหารแลัะข้ยะอาหาร ได้แก่ การลัดการสญูเส่ยอาหารแลัะข้ยะอาหารท่ี่�นำาไปใช้ป้ระโยช้น์ได้  
แลัะการลัดการสญูเส่ยอาหารท่ี่�ถ่กูนำาไปกำาจดั จาก 4 กลัุ่มธรุกิจค้์อ ธรุกิจเบ่ยร ์ธรุกิจสรุาธรุกิจเค์ร้�องด้�มไม่ม่แอลักอฮอล์ั แลัะธรุกิจอาหาร  

5.  ตั�งแต่ปงีบประมาณ 2564 ไที่ยเบฟได้เริ�มรายงาน การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างออ้มอ้�น ๆ (ประเภที่ท่ี่� 3) ตามข้้อกำาหนดการรายงานข้อง GRI 305-3 ยกเวน้กิจกรรมท่ี่� 8, 10, 13 
แลัะ 14 ซึ�งไม่เก่�ยวข้้องกับไที่ยเบฟ 
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ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง

GRI 102-8 จำานิวนิพนัิกงานิ

กล้่่มบรษัิัทไทยเบฟ 45,863 47,649 43,422 49,105

 จำานวนพนักงาน
ทัี่�งหมด

ค์น 25,889 19,974 26,723 20,926 25,218 18,204 27,687 21,418

จำานวนพนักงานระดับ
บรหิาร

ค์น 1,655 1,061 1,751 1,124 1,629 1,196 1,948 1,470

จำานวนพนักงาน
ระดับพนักงาน

ค์น 24,234 18,913 24,972 19,802 23,589 17,008 25,739 19,948

GRI 401-1 การจา้งพนัิกงานิใหม่แล้ะการหมน่ิเวย้นิออกของพนัิกงานิ

การจา้งพนัิกงานิใหม่

กล้่่มบรษัิัทไทยเบฟ

จำานิวนิพนัิกงานิจา้ง
ใหม่ทั�งหมดำ

ค์นิ 2,740 3,683 1820 1617 1,841 795 2,976 1,515

กลัุ่มอายตุำา 30 ปี ค์น 1,604 3,310 1,063 1,360 809 492 1,444 905

รอ้ยลัะ 59 90 58 84  44  62 49 60

 ช้ว่งอาย ุ30-50 ปี ค์น 1,105 351 735 247 900 239 1,461 562

รอ้ยลัะ 40 10 40 15  49  30 49 37

กลัุ่มอายสุงูกวา่ 50 ปี ค์น 31 22 22 10 132 64  71  48 

รอ้ยลัะ 1.1 0.6 1.2 0.6  7.2  8.1 2 3

การหมน่ิเวย้นิออกของพนัิกงานิ

 กล้่่มบรษัิัทไทยเบฟ

 จำานิวนิพนัิกงานิออก
ทั�งหมดำ

ค์นิ 2,236 3,048 1,820 2,186  3,192  2,240 4,035 1,861

 กลัุ่มอายตุำา 30 ปี ค์น 927 2,457 686 1,704 1,226 1,118 1,452 761

รอ้ยลัะ 41 81 38 78  38  50 36 41

ช้ว่งอาย ุ30-50 ปี ค์น 1,043 467 585 340 1,408 800 2,010 812

รอ้ยลัะ 47 15 47 16  44  36 50 44

กลัุ่มอายสุงูกวา่ 50 ปี ค์น 266 124 276 142 558 322 573 288

รอ้ยลัะ 12 4.1 15 6  17  14 14 15

จำานิวนิพนัิกงานิ 
ล้าออกโดำยสิมัค์รใจ

ค์นิ 2,197 3,033 1,684 1,982  2,098  1,359  3,005  1,565 

ประสิิทธิภิาพการดำำาเนิินิงานิด้ำานิสัิงค์ม
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ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง

GRI 404-1 ชี้ั�วโมงการฝึกึอบรมพนัิกงานิแยกตัามเพศแล้ะระดัำบพนัิกงานิ

กลัุม่บรษัิที่ไที่ยเบฟ(4)

พนักงานทัี่�งหมด 
(รวม)

จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

12.97 18.20 12.97 18.20 12.97 18.20 17.24 27.38

ระดับผิู้บรหิาร  
ระดับ 13-15 (รวม)

จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

21.34 8.14 21.71 16.20

ผิู้บรหิารระดับกลัาง 
ระดับ 10-12 (รวม)

จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

48.11 25.04 31.90 81.03

 หัวหน้าส่วนงาน (รวม)
จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

38.67 25.63 28.02 51.67

พนักงานอาวโุส 
(รวม)

จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

18.13 24.47 25.21 17.44

พนักงาน (รวม)
จำานวนช้ั�วโมง 
อบรม เฉล่ั�ย 
ต่อค์นต่อปี

6.07 13.86 14.66 20.00

GRI 404-3 สัิดำส่ิวนิพนัิกงานิท้�ได้ำรบัการประเมินิประสิิทธิภิาพการทำางานิแล้ะการพัฒนิาอาชี้พ้ แยกตัามเพศ  
แล้ะประเภทพนัิกงานิ

พนัิกงานิทั�งหมดำ ค์นิ 32,989 29,085 34,816 33,542

พนักงานทัี่�งหมด 
(แยกตามเพศ)

ค์น 21,571 11,418 19,214 9,871 22,023 12,793 20,954 12,588

รอ้ยลัะ 100 100 100 100 100 100 100 100

พนักงานระดับ 
ผิู้บรหิารระดับสงู  
(ระดับ 13 ข้ึ�นไป)

ค์น 202 190 255 333

 รอ้ยลัะ 100 100 100 100

พนักงานระดับบรหิาร 
(ระดับ 8-12)

ค์น 2,456 2,514 2,570 2,833

รอ้ยลัะ 100 100 100 100

พนักงานระดับ
พนักงาน (ระดับ 1-7)

ค์น 30,331 31,255 31,991 30,376

รอ้ยลัะ 100 100 100 100
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ตััวชี้้�วดัำ ผล้การ 
ดำำาเนิินิงานิ หน่ิวย

2562 2563 2564 2565

ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง ชี้าย หญิง

GRI 413-1 โค์รงการการพัฒนิา การประเมินิผล้กระทบการม้ส่ิวนิรว่มกับชี้ม่ชี้นิท้องถิุ�นิ

สัดส่วนพ้�นท่ี่� หรอ้
จงัหวดั ท่ี่�ได้ดำาเนิน
การเปรย่บเท่ี่ยบกับ
พ้�นท่ี่�หรอ้จงัหวดั
ทัี่�งหมด

รอ้ยลัะ 100 100 100 100

สัดส่วนพ้�นท่ี่�ได้ดำาเนิน
การโดยรอบโรงงาน

รอ้ยลัะ 100 100 100 100

สัดส่วนพ้�นท่ี่�เปา้หมาย
ในการข้าย

รอ้ยลัะ 100 100 100 100

หมายเหต:ุ      
N/A: ไม่ม่ข้้อมลูั 
1.  การออกข้องพนักงานทัี่�งหมด ประเมินจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ี่�ออกจากบรษัิที่ด้วยเหตผุิลัท่ี่�ค์รอบค์ลัมุการลัาออกโดยสมัค์รใจ การเลิักจา้ง การเกษ่ยณอาย ุ 

แลัะเส่ยช้ว่ติ  
2.  การลัาออกข้องพนักงานโดยสมัค์รใจ ประเมินจากจำานวนพนักงานระดับ 1-15 ท่ี่�จงใจออกจากบรษัิที่ด้วยเหตผุิลัต่าง ๆ  
3.  ข้้อมลูัพนักงานท่ี่�ได้รบัการประเมินประสิที่ธภิาพการที่ำางาน ค์ำานวณจากจำานวนพนักงานท่ี่�ม่สิที่ธิ�ได้รบัการประเมินประสิที่ธภิาพการที่ำางานตามระเบ่ยบข้องแต่ลัะบรษัิที่ในกลัุ่ม  

(เช้น่ การผ่ิานการที่ดลัองงาน แลัะ/หรอ้ที่ำางานกับบรษัิที่มามากกวา่ 6 เด้อนข้ึ�นไป)  
4.  ตั�งแต่ 2562 ข้้อมลูัพนักงานท่ี่�ได้รบัการประเมินประสิที่ธภิาพการที่ำางานแลัะการพัฒนาอาช้พ่ ได้ม่การปรบัการรายงานกลัุ่มข้องระดับพนักงานเปน็ ผิู้บรหิารระดับสงู 

พนักงานระดับบรหิาร แลัะพนักงานระดับพนักงาน  
4.1  ผิู้บรหิารระดับสงูหมายถึ่ง พนักงานระดับ 15 ข้ึ�นไป   
4.2  พนักงานระดับบรหิารหมายถึ่ง พนักงานระดับ 8-14  
4.3  พนักงานระดับพนักงานหมายถึ่ง พนักงานระดับ 1-7  
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ตััวชี้้�วดัำด้ำานิค์วามปล้อดำภัย อาชี้ว้อนิามัย แล้ะสิภาพแวดำล้้อมในิการทำางานิ

ตััวชี้้�วดัำ ชี้่�อ หน่ิวย 2562 2563 2564 2565

GRI INDICATORS    

GRI 403-8  
(2018) บค่์ล้ากรภายใต้ัระบบบรหิารด้ำานิอาชี้ว้อนิามัยแล้ะค์วามปล้อดำภัย

• พนักงาน ค์น 45,863 47,649 43,422 49,105

 รอ้ยลัะ 100 100 100 100

• บคุ์ลัากรท่ี่�ไม่ได้จดัจา้ง 
 โดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ ค์น 21,545 46,755 71,657 173,169

รอ้ยลัะ 100 100 100 100

GRI 403-9  
(2018) การบาดำเจบ็จากการทำางานิ     

การเส้ิยชี้ว้ติั     

1. พนักงาน

• จำานวน ค์น 1 2 2 2

 •  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.01 0.02 0.02 0.02

2. พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ

• จำานวน ค์น 0 0 1 0

•  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0 0 0 0

อตััราการบาดำเจบ็รน่ิแรง (ไม่รวมการเส้ิยชี้ว้ติั)    

1. พนักงาน

• จำานวน ค์น 7 4 8 6

 •  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.07 0.04 0.07 0.09

 2. พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ

 • จำานวน ค์น 0.00 0.00 0.00 0.00

•  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00

อตััราการบาดำเจบ็ทั�วไป

1. พนักงาน    

• จำานวน ค์น 259 280 238 175

•  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 2.63 2.56 2.06 2.00

2. พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ

• จำานวน ค์น 29 51 13 24

•  อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 2.51 2.40 0.90 1.33
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ตััวชี้้�วดัำ ชี้่�อ หน่ิวย 2562 2563 2564 2565

อตััราการหยด่ำงานิจากการบาดำเจบ็เน่ิ�องจากการทำางานิ (LTIFR)    

• พนักงาน ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 1.67 1.71 1.43 1.36

• พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้ง 
 โดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ

ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 1.73 1.74 0.69 1.05

1. พนักงาน

• จำานวน ค์น 3 2 2 1

• อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.03 0.02 0.02 0.01

2. พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ     

• จำานวน ค์น 0 0 0 0

• อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0 0 0 0

GRI 403-10 
(2018) อตััราการเจบ็ปว่ยจากการทำางานิ     

การเจบ็ปว่ยทั�วไปจากการทำางานิ     

1. พนักงาน

• จำานวน ค์น 3 2 2 1

• อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.03 0.02 0.02 0.01

2. พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟ

• จำานวน ค์น 0 0 0 0

• อตัรา ต่อ 1,000,000 
ช้ั�วโมง 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหต:ุ
N/A: ไม่ม่ข้้อมลูั
1.  ในป ี2562 กลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟได้เปล่ั�ยนมาใช้ม้าตรฐาน GRI 403 เวอรช์้นั 2018 แที่นเวอรช์้นั 2016 ในการรายงานตัวช้่�วดัด้านค์วามปลัอดภัย อาช้ว่อนามัย แลัะสภาพแวดล้ัอม 

ในการที่ำางาน
2.  ตั�งแต่ป ี2562 กลัุ่มบรษัิที่ไที่ยเบฟรายงานข้้อมลูัอตัราการบาดเจบ็จากการที่ำางาน แยกประเภที่เปน็ อตัราบาดเจบ็ทัี่�วไป แลัะอตัราการบาดเจบ็รนุแรง ตามมาตรฐาน GRI 2018
3.  ตั�งแต่ป ี2562 ข้อบเข้ตการรายงานข้้อมลูัด้านค์วามปลัอดภัย อาช้ว่อนามัย แลัะสภาพแวดล้ัอมในการที่ำางาน ค์รอบค์ลัมุผิู้รบัเหมา แลัะเปน็พนักงานท่ี่�ไม่ได้จดัจา้งโดยกลัุ่ม 

บรษัิที่ไที่ยเบฟ
4. การเจบ็ปว่ยจากการที่ำางานเปน็การรายงานกรณ่การเจบ็ปว่ยท่ี่�ได้รบัการยน้ยนัจากแพที่ยอ์าช้ว่เวช้ศาสตร์
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LRQA Independent Assurance Statement 
Relating to Thai Beverage Public Company Limited’s Sustainability 
Report for the fiscal year 2022 (1st October 2021 – 30th September 
2022) 
 
This Assurance Statement has been prepared for Thai Beverage Public Company Limited in accordance with our contract but is intended for 
the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
LRQA (Thailand) Limited was commissioned by Thai Beverage Public Company Limited (ThaiBev), to provide independent assurance on its 
Sustainability Report (“the report”) against the assurance criteria below to a limited level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier using LRQA’s verification procedure. LRQA’s verification procedure is based on current best practice, is in accordance 
with ISAE 30001 and uses the following principles of - inclusivity, materiality, responsiveness and reliability of performance data. 
 
Our assurance engagement covered ThaiBev’s operations and activities in Thailand, Myanmar, and United Kingdom specifically the following 
requirements: 
• Confirming that the report is reference to GRI Standards 2021  
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected environmental and social indicators listed below: 

- Economic:  GRI 201-1 Direct economic value generated and distributed (community investment) 
- Environmental: GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 (2018 edition) Water 

withdrawal, GRI 303-4 (2018 edition) Water discharge, GRI 303-5 (2018 edition) Water consumption, GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions, GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions, GRI 305-5 Other indirect GHG emissions (Scope 3, Category 1-7, 9,11-
12 and 15 only), GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-3 (2020 edition) Waste generated, GRI 306-4 (2020 edition) Waste 
diverted from disposal and GRI 306-5 (2020 edition) Waste directed to disposal included food loss and food waste. 

- Social: GRI 403-8 (2018 edition) Workers covered by an occupational health and safety management system, GRI 403-9 (2018 edition) 
Work-related injuries, GRI 403-10 (2018 edition) Work-related ill health, GRI 404-1 Average hours of training per year per employee, 
GRI 404-3 Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews, GRI 413-1 Operations with local 
community engagement, impact assessments, and development programs and non- GRI  Vulnerability Assessment for IT security. 

 
Our assurance engagement excluded the data and information of ThaiBev’s suppliers, contractors and any third-parties mentioned in the 
report. 
 
LRQA’s responsibility is only to ThaiBev.  LRQA disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. ThaiBev’s 
responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the report and for maintaining 
effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report has been approved by, and remains the 
responsibility of ThaiBev. 
 
LRQA’s Opinion 
Based on LRQA’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that ThaiBev has not, in all material respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this Report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a limited level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier.  
Note: The extent of evidence-gathering for a limited assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Limited 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a limited assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed.  

 
LRQA’s approach 
LRQA’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were undertaken 
as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing ThaiBev’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were captured correctly. 
We did this by interviewing ThaiBev’s Management who engage directly with stakeholder groups as well as reviewing documents 
and associated records. 

___________________________ 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 
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LRQA Group limited its affiliates included LRQA (Thailand) Limited and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that 
person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
 
The English version of this Assurance statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated 
into other languages.  
 
This Assurance statement is only valid when published with the Assertation to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
Copyright © LRQA Group limited 2022. 

• Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the 
data.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for internal 
verification.  We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

• Collaboration of the third-party report for ThaiBev’s IT security Vulnerability Assessment in May 2022 
• Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at: 

Spirit & Beer Group:  
• Kankwan Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Sangsom Company Limited, Nakornpathom Province, Thailand 
• Beer Thip Brewery (1991) Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand 

Non-Alcoholic Beverage Group: 
• Sermsuk Public Company Limited, Surathani and Pathumthani Provinces, Thailand 
• Thai Drinks Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Oishi Trading Company Limited, Saraburi Province, Thailand 

Supply Chain Management Operations: 
• Thai Beverage Energy Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Thai Beverage Recycle Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand  
• Thai Beverage Logistics Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand  

Note:  
1:  LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported 

by individual locations. 
2.  Data for United Kingdom and Myanmar were reviewed remotely. 

 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
• Reliability  

Data management systems are established and centralized for the data and information collection and calculation associated with the 
selected GRI indicators. However, we believe that the periodic internal verification will help improving the quality and reliability of data 
reported in the future, typically for reporting of water and waste management performance. 

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all 
verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous 
and transparent. 
 
This verification is the only work undertaken by LRQA for ThaiBev and as such does not compromise our independence or impartiality. 

 
 Dated: 15 December 2022 

 
Opart Charuratana   
LRQA Lead Verifier 
On behalf of LRQA (Thailand) Limited 
No.9, G Tower Grand Rama 9, FL. 30, Room H14,  
Rama 9 Rd., HuayKwang, Bangkok, 10310, THAILAND 
 
LRQA reference: BGK00000809/C 

 

LRQA Group limited its affiliates included LRQA (Thailand) Limited and subsidiaries, and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'LRQA'. LRQA Group limited assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that 
person has signed a contract with the relevant LRQA entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or 
liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
 
The English version of this Assurance statement is the only valid version. LRQA Group limited assumes no responsibility for versions translated 
into other languages.  
 
This Assurance statement is only valid when published with the Assertation to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
Copyright © LRQA Group limited 2022. 

• Auditing ThaiBev’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-statements in the 
data.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling procedures, instructions and systems, including those for internal 
verification.  We also spoke with those key people responsible for compiling the data and drafting the report. 

• Collaboration of the third-party report for ThaiBev’s IT security Vulnerability Assessment in May 2022 
• Confirming the reliability of the selected specific standards’ data by sampling evidence at: 

Spirit & Beer Group:  
• Kankwan Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Sangsom Company Limited, Nakornpathom Province, Thailand 
• Beer Thip Brewery (1991) Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand 

Non-Alcoholic Beverage Group: 
• Sermsuk Public Company Limited, Surathani and Pathumthani Provinces, Thailand 
• Thai Drinks Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Oishi Trading Company Limited, Saraburi Province, Thailand 

Supply Chain Management Operations: 
• Thai Beverage Energy Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand 
• Thai Beverage Recycle Company Limited, Ayutthaya Province, Thailand  
• Thai Beverage Logistics Company Limited, Khon Kaen Province, Thailand  

Note:  
1:  LRQA did not verify the data back to its original sources, nor did it assess the accuracy and completeness of the data reported 

by individual locations. 
2.  Data for United Kingdom and Myanmar were reviewed remotely. 

 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 
• Reliability  

Data management systems are established and centralized for the data and information collection and calculation associated with the 
selected GRI indicators. However, we believe that the periodic internal verification will help improving the quality and reliability of data 
reported in the future, typically for reporting of water and waste management performance. 

 
LRQA’s standards, competence and independence 
LRQA ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The outcome of all 
verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the approach applied is rigorous 
and transparent. 
 
This verification is the only work undertaken by LRQA for ThaiBev and as such does not compromise our independence or impartiality. 

 
 Dated: 15 December 2022 

 
Opart Charuratana   
LRQA Lead Verifier 
On behalf of LRQA (Thailand) Limited 
No.9, G Tower Grand Rama 9, FL. 30, Room H14,  
Rama 9 Rd., HuayKwang, Bangkok, 10310, THAILAND 
 
LRQA reference: BGK00000809/C 
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อธิบิายค์ำาศัพท์

ค์ำาศัพท์ ค์วามหมาย

เช้้�อเพลิังช้ว่ภาพ (Biofuel) เช้้�อเพลิังท่ี่�ได้จากช้ว่มวลั (Biomass) เม้�อนำามาผ่ิานกระบวนการท่ี่�เหมาะสม สามารถ่เปล่ั�ยนให้เปน็พลัังงานหมนุเวย่นได้

ค์ารบ์อนไดออกไซด์เท่ี่ยบเท่ี่า  
(Carbon Dioxide Equivalent – CO2e)

หน่วยแสดงค์วามสามารถ่ในการที่ำาให้โลักรอ้นเม้�อเท่ี่ยบในรปูปรมิาณก๊าซค์ารบ์อนไดออกไซด์

ฉลัากค์ารบ์อน  
(Carbon Footprint Label) 

ฉลัากท่ี่�ระบปุรมิาณการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกท่ี่�ปล่ัอยออกมาต่อผิลิัตภัณฑ์์หรอ้บรกิาร ช้ว่ยให้ผิู้บรโิภค์ตัดสินใจลัดการที่ำาลัายระบบ
นิเวศแลัะภาวะโลักรอ้น ค์ารบ์อนฟุตพรนิต์เปน็การแสดงค่์าค์ารบ์อนไดออกไซด์เท่ี่ยบเท่ี่าต่อผิลิัตภัณฑ์์ (CO2e)

ค์ารบ์อนฟุตพรนิต์ข้ององค์์กร  
(Carbon Footprint Organization) 

ปรมิาณก๊าซเรอ้นกระจกท่ี่�ปล่ัอยออกมาจากกิจกรรมต่าง ๆ ข้ององค์์กร เช้น่ การเผิาไหมข้้องเช้้�อเพลิัง การใช้ไ้ฟฟา้  
การจดัการข้องเส่ย แลัะการข้นส่ง วดัออกมาในรปูตันค์ารบ์อนไดออกไซด์เท่ี่ยบเท่ี่า 

เค์ร้�องหมายค์ารบ์อนฟุตพรนิต์ข้อง
ผิลิัตภัณฑ์์ (Carbon Footprint 
Product) 

ฉลัากท่ี่�ระบปุรมิาณการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกท่ี่�ปล่ัอยออกมาต่อผิลิัตภัณฑ์์หรอ้บรกิาร ช้ว่ยให้ผิู้บรโิภค์ตัดสินใจลัดการที่ำาลัายระบบ
นิเวศแลัะภาวะโลักรอ้น รอยเท้ี่าค์ารบ์อนเปน็การแสดงค่์าค์ารบ์อนไดออกไซด์เท่ี่ยบเท่ี่าต่อผิลิัตภัณฑ์์ (CO2e)

ฉลัากลัดโลักรอ้น  
(Carbon Footprint Reduction) 

ฉลัากท่ี่�แสดงวา่ผิลิัตภัณฑ์์ได้ผ่ิานการประเมินค์ารบ์อนฟุตพรนิต์ข้องผิลิัตภัณฑ์์ แลัะสามารถ่ลัดการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกข้อง
ผิลิัตภัณฑ์์ได้ตามเกณฑ์์ท่ี่�กำาหนดโดยเปรย่บเท่ี่ยบค์ารบ์อนฟุตพรนิต์ข้องผิลิัตภัณฑ์์ในปปีจัจบุันกับปฐีาน ค้์อไม่น้อยกวา่รอ้ยลัะ 2  
เม้�อเท่ี่ยบกับปฐีาน

ค์ู่ค้์ารายสำาคั์ญ (Critical supplier) ค์ู่ค้์าท่ี่�ม่ค์วามสำาคั์ญต่อการดำาเนินธรุกิจแลัะค์วามสำาเรจ็ข้องบรษัิที่ ได้แก่ ค์ู่ค้์าท่ี่�จำาหน่ายวตัถ่ดิุบท่ี่�สำาคั์ญ ค์ู่ค้์าท่ี่�ม่มลูัค่์าซ้�อต่อปสีงู  
ค์ู่ค้์าท่ี่�ไม่สามารถ่ที่ดแที่นได้ เปน็ต้น

การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างตรง 
(Direct GHG Emission, Scope 1)

การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างตรง ค้์อ การปลัดปล่ัอยจากแหล่ังกำาเนิดข้ององค์์กรท่ี่�มอ่ำานาจในการจดัการแลัะ/ หรอ้สามารถ่ค์วบค์มุได้

การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างออ้ม  
(Indirect GHG Emission, Scope 2)

การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกที่างออ้มจากการใช้พ้ลัังงาน ได้แก่ ปรมิาณก๊าซเรอ้นกระจกท่ี่�เกิดจากการผิลิัตไฟฟา้  
ค์วามรอ้น หรอ้ไอนำาท่ี่�ถ่กูนำาเข้้าจากภายนอกเพ้�อใช้ง้านภายในองค์์กร

เฮกโตลิัตร (Hectolitre) หน่วยวดัค์วามจตุามมาตราเมตรกิม่ค่์าเท่ี่ากับ 100 ลิัตร

การประเมินวฏัจกัรช้ว่ติข้องผิลิัตภัณฑ์์ 
(Life Cycle Assessment – LCA) 

เปน็กระบวนการวเิค์ราะห์แลัะประเมินค่์าผิลักระที่บข้องผิลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ม่ต่อสิ�งแวดล้ัอมตลัอดช้ว่งช้ว่ติข้องผิลิัตภัณฑ์์ ตั�งแต่การสกัดหรอ้
การได้มาซึ�งวตัถ่ดิุบ กระบวนการผิลิัต การข้นส่งแลัะการแจกจา่ย การใช้ง้านผิลิัตภัณฑ์์ การนำามาใช้ใ้หม่หรอ้การแปรรปู แลัะการจดัการ
เศษซากข้องผิลิัตภัณฑ์์หลัังการใช้ง้าน โดยม่การระบถึุ่งปรมิาณพลัังงานแลัะวตัถ่ดิุบท่ี่�ใช้ ้รวมถึ่งข้องเส่ยท่ี่�ปล่ัอยออกสู่สิ�งแวดล้ัอม  
ซึ�งจะส่งผิลักระที่บต่อระบบนิเวศแลัะสขุ้อนามัยข้องช้มุช้น เพ้�อท่ี่�จะหาวธิก่ารในการปรบัปรงุผิลิัตภัณฑ์์ให้เกิดผิลักระที่บต่อสิ�งแวดล้ัอม
น้อยท่ี่�สดุแลัะม่การใช้ท้ี่รพัยากรอยา่งม่ประสิที่ธภิาพมากท่ี่�สดุ

ผิลิัตภัณฑ์์ค์ารบ์อนตำา  
(Low Carbon Products)

ผิลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ม่การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกตำา ซึ�งเปน็ส่วนหนึ�งข้องการเปล่ั�ยนแปลังเข้้าสู่เศรษฐกิจค์ารบ์อนตำา  
(อาทิี่ ผิลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ต้องการวตัถ่ดิุบน้อยลังในการผิลิัต)

เมตรกิ ตัน (Metric Tonnes) หน่วยวดันำาหนักตามมาตราเมตรกิม่ค่์าเท่ี่ากับ 1,000 กิโลักรมั

การม่ส่วนรว่มท่ี่�ประเที่ศกำาหนด  
(Nationally Determined  
Contributions (NDCs))

หลัักการพ้�นฐานข้องประเที่ศเพ้�อบรรลัเุปา้หมายข้องค์วามตกลังปารส่ อนัประกอบไปด้วยข้้อมลูัด้านเปา้หมาย นโยบาย แลัะวธิก่าร 
เพ้�อลัดการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกข้องประเที่ศ แลัะการปรบัตัวต่อผิลักระที่บจากการเปล่ั�ยนแปลังสภาพภมูิอากาศ รวมไปถึ่งข้้อมลูั 
ท่ี่�จำาเปน็หรอ้ตามท่ี่�กำาหนดด้านการเงิน เที่ค์โนโลัย ่แลัะการสรา้งเสรมิค์วามสามารถ่ในการดำาเนินการต่าง ๆ ประเที่ศต่าง ๆ ได้รบัค์วาม
ค์าดหวงัให้ส้�อสารแลัะม่ส่วนรว่มท่ี่�ประเที่ศกำาหนดใหม่หรอ้ปรบัปรงุข้้อมลูัที่กุ 5 ป ีนับแต่ป ี2020

พลัังงานหมนุเวย่น  
(Renewable Energy) 

พลัังงานท่ี่�ได้จากแหล่ังท่ี่�ม่พลัังงานเติมเข้้ามาใหม่เองตลัอดเวลัาด้วยปรมิาณท่ี่�จำากัด เช้น่ นำาเส่ย แสงอาทิี่ตย ์ลัม เปน็ต้น มาใช้ไ้ด้อก่

"เส้นตัวแที่นค์วามเข้้มข้้น  
ก๊าซค์ารบ์อนไดออกไซด์ 
(Representative Concentration 
Pathways – RCPs)"

ภาพจำาลัองท่ี่�เก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศ อนัรวมถึ่งการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกตามระยะเวลัาต่าง ๆ แลัะค์วามเข้้มข้้นข้องก๊าซเรอ้นกระจก 
สเปรยก์ระป�อง แลัะก๊าซเค์ม่ต่าง ๆ รวมถึ่งการใช้ผ้้ินดิน/หน้าดิน RCP ยงัสามารถ่ใช้เ้พ้�อที่ำานายถึ่งภาพจำาลัองเก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศ
ในอนาค์ต โดยอา้งองิจากแนวโน้มค์วามเข้้มข้้นข้องก๊าซเรอ้นกระจก

ออสโมซสิผัินกลัับ (Reverse Osmosis) ออสโมซสิผัินกลัับ หรอ้ออสโมซสิยอ้นกลัับ เปน็การกรองด้วยเย้�อ (membrane filtration) แบบหนึ�ง โดยการใช้ค้์วามดันที่ำาให้โมเลักลุั
ข้องนำาเค์ล้ั�อนท่ี่�จากสารลัะลัายท่ี่�ม่ค์วามเข้้มข้้นสงูกวา่ ผ่ิานเย้�อกึ�งซมึผ่ิานได้ (semi permeable membrane) ไปยงัสารลัะลัายท่ี่�เจอ้จาง
กวา่ ซึ�งเปน็กระบวนการตรงกันข้้ามกับกระบวนการออสโมซสิ (osmosis) ตามธรรมช้าติ

สรปุประสิทธภิาพการดำาเนินงาน 216
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ค์ู่ค้์ากลัุ่มกลัยทุี่ธ ์(Strategic supplier) ค์ู่ค้์าท่ี่�ม่มลูัค่์าซ้�อต่อปสีงูแลัะม่ผิลักระที่บต่อการดำาเนินธรุกิจข้องบรษัิที่สงู ตามหลัักการ Kralijic Matrix

การจำาลัองการพัฒนาค์วามยั�งยน้ 
(Sustainable Development Scenario 
(SDS))

นำาเสนอภาพจำาลัองท่ี่�เปน็ท่ี่�ต้องการมากท่ี่�สดุในแงข่้องค์วามปลัอดภัยต่อมนษุยแ์ลัะโลัก ซึ�งประเที่ศต่าง ๆ ต้องรว่มม้อกันเพ้�อจำากัด 
การเปล่ั�ยนแปลังอณุหภมูิโลัก ให้ตำากวา่ 2 องศาเซลัเซย่ส โดยปรบัเปล่ั�ยนตลัาดพลัังงานแลัะมุ่งจดัการมลัภาวะที่างอากาศ

ค์ณะที่ำางานด้านการเปดิเผิยข้้อมลูั
ที่างการเงินเก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศ 
(Task Force on Climate-Related 
Financial Disclosures - TCFD)

องค์์กรท่ี่�ม่เปา้หมายในการพัฒนาช้ดุการเปดิเผิยค์วามเส่�ยงที่างการเงินเก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศโดยสมัค์รใจ โดยมุ่งหวงัให้การ 
เปดิเผิยน่�เปน็แนวปฏิบัติข้องบรษัิที่ต่าง ๆ ท่ี่�จะช้ว่ยให้ข้้อมลูักับนักลังที่นุแลัะสาธารณช้นเก่�ยวกับค์วามเส่�ยงท่ี่�บรษัิที่เผิช้ญิอยูเ่ก่�ยวกับ
การเปล่ั�ยนแปลังสภาพภมูิอากาศ องค์์กรน่�ก่อตั�งโดยค์ณะกรรมการค์วามมั�นค์งที่างการเงิน เพ้�อเปน็วธิใ่นการประสานการเปดิเผิย
ข้้อมลูัระหวา่งบรษัิที่ต่างๆ ท่ี่�ได้รบัผิลักระที่บจากการเปล่ั�ยนแปลังสภาพภมูิอากาศ จากเวบ็ไซต์ข้ององค์์กร ข้้อแนะนำาในการเปดิเผิย
ข้้อมลูันั�นถ่กูวางกรอบไวใ้น 4 ด้านท่ี่�นำาเสนอองค์์ประกอบหลัักในการดำาเนินงานข้ององค์์กร ได้แก่ บรรษัที่ภิบาลั กลัยทุี่ธ ์การจดัการ
ค์วามเส่�ยง แลัะมาตรวดัแลัะเปา้หมาย

ค์วามต้องการนำา (Water Demand) ค์วามต้องการในการใช้น้ำา

การประเมินค์วามยั�งยน้ที่างนำา (Water 
Sustainability Assessments (WSA))

การประเมินอยา่งลัะเอย่ดท่ี่�ที่ำาข้ึ�น ณ จดุปฏิบัติงาน เพ้�อศึกษาถึ่งค์วามสัมพันธข์้องผิู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยในบรเิวณนั�นกับแหล่ังนำา 
ในท้ี่องถิ่�น การประเมินจะศึกษาวธิป่ฏิบัติการในสถ่านท่ี่�นั�น แลัะผิลักระที่บท่ี่�ม่ต่อแหล่ังนำาแลัะผิู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยอ้�น ๆ รวมถึ่งวธิป่ฏิบัติ
ข้องผิู้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยค์นอ้�น ๆ ด้วย ข้้อมลูัที่างสิ�งแวดล้ัอม อาทิี่ อตุนิุยมวทิี่ยา สภาพภมูิประเที่ศ แลัะช้ั�นหินอุม้นำา ถ่กูนำามาศึกษาด้วย
เพ้�อที่ำานายถึ่งค์วามยั�งยน้ข้องแหล่ังนำาในแถ่บนั�นทัี่�งในปจัจบุันแลัะอนาค์ต

พ้�นท่ี่�ลัุ่มนำา/พ้�นท่ี่�รบันำา (watershed) หน่วยข้องพ้�นท่ี่�ซึ�งล้ัอมรอบด้วยสันปนันำา (boundary) เปน็พ้�นท่ี่�รบันำาฝันข้องแม่นำาสายหลัักในลัุ่มนำานั�น ๆ เม้�อฝันตกลังมาในพ้�นท่ี่� 
ลัุ่มนำาจะไหลัออกสู่ลัำาธารสายยอ่ย ๆ (sub-order) แล้ัวรวมกันออกสู่ลัำาธารสายใหญ่ (order) แลัะรวมกันออกสู่แม่นำาสายหลััก  
(mainstream) จนไหลัออกปากนำา (outlet) ในท่ี่�สดุ

การบำาบัดนำาเส่ยแบบบึงประดิษฐ์ 
(Wetland)

เปน็ระบบบำาบัดนำาเส่ยท่ี่�อาศัยกระบวนการที่างธรรมช้าติ ข้้อด่ข้องระบบน่�ค้์อไม่ซบัซอ้นแลัะไม่ต้องใช้เ้ที่ค์โนโลัยใ่นการบำาบัดสงู  
ม่ประสิที่ธภิาพในการบำาบัดสารอนิที่รย่ ์ไนโตรเจน ฟอสฟอรสั ข้องแข็้งแข้วนลัอย แลัะโลัหะหนัก ได้ด่ นอกจากน่�ยงัม่ค่์าใช้จ้า่ย 
ในการก่อสรา้งระบบ การดำาเนินระบบ แลัะการดแูลับำารงุรกัษาน้อย ระบบบำาบัดดังกล่ัาวอาศัยกระบวนการที่างธรรมช้าติผิสมผิสาน 
กับการปลักูพ้ช้ เช้น่ กก แฝัก ธปูฤาษ่ แลัะออ้ เปน็ต้น

การประเมินวฏัจกัรช้ว่ติข้องผิลิัตภัณฑ์์ 
(Life Cycle Assessment – LCA) 

เปน็กระบวนการวเิค์ราะห์แลัะประเมินค่์าผิลักระที่บข้องผิลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ม่ต่อสิ�งแวดล้ัอมตลัอดช้ว่งช้ว่ติข้องผิลิัตภัณฑ์์ ตั�งแต่การสกัดหรอ้
การได้มาซึ�งวตัถ่ดิุบ กระบวนการผิลิัต การข้นส่งแลัะการแจกจา่ย การใช้ง้านผิลิัตภัณฑ์์ การนำามาใช้ใ้หม่หรอ้การแปรรปู แลัะการจดัการ
เศษซากข้องผิลิัตภัณฑ์์หลัังการใช้ง้าน โดยม่การระบถึุ่งปรมิาณพลัังงานแลัะวตัถ่ดิุบท่ี่�ใช้ ้รวมถึ่งข้องเส่ยท่ี่�ปล่ัอยออกสู่สิ�งแวดล้ัอม  
ซึ�งจะส่งผิลักระที่บต่อระบบนิเวศแลัะสขุ้อนามัยข้องช้มุช้น เพ้�อท่ี่�จะหาวธิก่ารในการปรบัปรงุผิลิัตภัณฑ์์ให้เกิดผิลักระที่บต่อสิ�งแวดล้ัอม
น้อยท่ี่�สดุแลัะม่การใช้ท้ี่รพัยากรอยา่งม่ประสิที่ธภิาพมากท่ี่�สดุ

ผิลิัตภัณฑ์์ค์ารบ์อนตำา  
(Low Carbon Products)

ผิลิัตภัณฑ์์ท่ี่�ม่การปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกตำา ซึ�งเปน็ส่วนหนึ�งข้องการเปล่ั�ยนแปลังเข้้าสู่เศรษฐกิจค์ารบ์อนตำา (อาทิี่ ผิลิัตภัณฑ์์ 
ท่ี่�ต้องการวตัถ่ดิุบน้อยลังในการผิลิัต)

เมตรกิตัน (Metric Tonnes) หน่วยวดันำาหนักตามมาตราเมตรกิม่ค่์าเท่ี่ากับ 1000 กิโลักรมั

การม่ส่วนรว่มท่ี่�ประเที่ศกำาหนด  
(Nationally Determined  
Contributions (NDCs))

หลัักการพ้�นฐานข้องประเที่ศเพ้�อบรรลัเุปา้หมายข้องค์วามตกลังปารส่ อนัประกอบไปด้วยข้้อมลูัด้านเปา้หมาย นโยบาย แลัะวธิก่าร 
เพ้�อลัดการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกข้องประเที่ศ แลัะการปรบัตัวต่อผิลักระที่บจากการเปล่ั�ยนแปลังสภาพภมูิอากาศ รวมไปถึ่งข้้อมลูั 
ท่ี่�จำาเปน็หรอ้ตามท่ี่�กำาหนดด้านการเงิน เที่ค์โนโลัย ่แลัะการสรา้งเสรมิค์วามสามารถ่ในการดำาเนินการต่าง ๆ ประเที่ศต่าง ๆ ได้รบัค์วาม
ค์าดหวงัให้ส้�อสารแลัะม่ส่วนรว่มท่ี่�ประเที่ศกำาหนดใหม่หรอ้ปรบัปรงุข้้อมลูัที่กุ 5 ปนัีบแต่ป ี2020

พลัังงานหมนุเวย่น  
(Renewable Energy) 

พลัังงานท่ี่�ได้จากแหล่ังท่ี่�ม่พลัังงานเติมเข้้ามาใหม่เองตลัอดเวลัาด้วยปรมิาณท่ี่�จำากัด เช้น่ นำาเส่ย แสงอาทิี่ตย ์ลัม เปน็ต้น มาใช้ไ้ด้อก่

"เส้นตัวแที่นค์วามเข้้มข้้น ก๊าซ
ค์ารบ์อนไดออกไซด์ (Representative 
Concentration Pathways – RCPs)"

ภาพจำาลัองท่ี่�เก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศ อนัรวมถึ่งการปล่ัอยก๊าซเรอ้นกระจกตามระยะเวลัาต่าง ๆ แลัะค์วามเข้้มข้้นข้องก๊าซเรอ้นกระจก 
สเปรยก์ระป�อง แลัะก๊าซเค์ม่ต่าง ๆ รวมถึ่งการใช้ผ้้ินดิน/หน้าดิน RCP ยงัสามารถ่ใช้เ้พ้�อที่ำานายถึ่งภาพจำาลัองเก่�ยวกับสภาพภมูิอากาศ
ในอนาค์ต โดยอา้งองิจากแนวโน้มค์วามเข้้มข้้นข้องก๊าซเรอ้นกระจก

ออสโมซสิผัินกลัับ (Reverse Osmosis) ออสโมซสิผัินกลัับ หรอ้ออสโมซสิยอ้นกลัับ เปน็การกรองด้วยเย้�อ (membrane filtration) แบบหนึ�ง โดยการใช้ค้์วามดันที่ำาให้ 
โมเลักลุัข้องนำาเค์ล้ั�อนท่ี่�จากสารลัะลัายท่ี่�ม่ค์วามเข้้มข้้นสงูกวา่ ผ่ิานเย้�อกึ�งซมึผ่ิานได้ (semi permeable membrane) ไปยงัสารลัะลัาย
ท่ี่�เจอ้จางกวา่ ซึ�งเปน็กระบวนการตรงกันข้้ามกับกระบวนการออสโมซสิ (osmosis) ตามธรรมช้าติ
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GRI Content Index
Disclosure Page/Website Omission/

Note
External  

Assurance

Organizational Profile

102-1 Name of the organization 12

102-2 Activities, brands, products,  
and services

12

102-3 Location of headquarters 12

102-4 Location of operations 12

102-5 Ownership and legal form 12

102-6 Markets served 13

102-7 Scale of the organization 14-15

102-8 Information on employees and other 
workers

210

102-9 Supply chain 12-13

32-33

102-10 Significant changes to the 
organization and its supply chain

No significant change 

102-11 Precautionary Principle or approach 186-189 

102-12 External initiatives 9

102-13 Membership of associations 174-175

Strategy

102-14 statement from senior  
decision-maker

5 
7

102-15 Key impacts, risks, and opportunities 22, 29
186-189

Ethics and Integrity

102-16 Values, principles, standards,  
and norms of behaviour

20-35

170-175

https://sustainability.thaibev.com/ 
2021/en/governance_compliance.php
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Disclosure Page/Website Omission/
Note

External  
Assurance

102-17 Mechanisms for advice and concerns 
about ethics 

170-175 
186-189 
https://sustainability.thaibev.
com/2021/en/governance_
compliance.php 
https://sustainability.
thaibev.com/download/04_
Whistleblowing%20Policy.pdf

Governance

102-18 Governance structure 22-23

102-19 Delegating authority 22-23

102-20 Executive-level responsibility for 
economic, environmental, and social topics

22-23  

102-21 Consulting stakeholders on economic, 
environmental, and social topics

26-27

102-25 Conflict of interest 172-175

102-29 Identifying and managing economic, 
environmental, and social impacts 

20-35
170-175
186-189

102-30 Effectiveness of Risk Management 20-35
170-175
186-189

102-31 Review of economic, environmental, 
and social topics

170-175  
186-189 

102-32 Highest governance body’s role in 
sustainability reporting 

5, 28

102-33 Communicating critical concerns 170-175

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups 26-27

102-41 Collective bargaining agreements 82-89

102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

26-27

102-43 Approach to stakeholder 
engagement

26-27

102-44 Key topics and concerns raised 20-35
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Disclosure Page/Website Omission/
Note

External  
Assurance

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

11 https://thaibev.
listedcompany.

com/misc/
AR/20230109-

thaibev-ar2022- 
en.pdf#page=123

102-46 Defining report content and topic 
Boundaries

11, 30

102-47 List of material topics 29

102-48 Restatements of information - None

102-49 Changes in reporting 12-13

102-50 Reporting period 11

102-51 Date of most recent report 11

102-52 Reporting cycle 11

102-53 Contact point for questions regarding 
the report

11

102-54 Claims of reporting in accordance 
with the GRI Standards

11

102-55 GRI content index 218-228

102-56 External assurance 214-215
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Economic

Consumer Health & Safety

GRI 103: Management approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

102-105

103-2 The management approach 
and its components

102-105

103-3 Evaluation of the 
management approach

102-105

GRI 416: Customer health and 
safety 2016

416-1 Assessment of the health 
and safety impacts of product and 
service categories

102-105

416-2 Incidents of non-compliance 
concerning the health and safety 
impacts of products and services

102-105

Customer Relationship Management

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

106-111

103-2 The management approach 
and its components

106-111

103-3 Evaluation of the 
management approach

106-111

Information Technology and Cyber Security

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

190-195

103-2 The management approach 
and its components

190-195

103-3 Evaluation of the 
management approach

190-195

GRI 418: Customer privacy 2016 418-1 Substantiated complaints 
concerning breaches of customer 
privacy and losses of customer data

190-195

Product Health & Nutrition

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

102-105

103-2 The management approach 
and its components

102-105

103-3 Evaluation of the 
management approach

102-105
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

GRI 417: Marketing and  
labelling 2016

417-2 Incidents of non-compliance 
concerning product and service 
information and labelling

104

417-3 Incidents of non-compliance
concerning marketing 

104

Corporate Governance, Business Ethics & Risk Management

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

170-175

103-2 The management approach 
and its components

170-175

103-3 Evaluation of the 
management approach

170-175

GRI 201: Economic  
performance 2016

201-1 Direct economic value 
generated and distributed

14-15 
170-175

✓

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

170-175

103-2 The management  
approach and its components

170-175

103-3 Evaluation of the 
management approach

170-175

GRI 205: Anti-corruption 2016 205-2 Communication & training 
about anti-corruption policies & 
procedures

172

205-3 Confirmed incidents of 
corruption and actions taken

172

Innovation

GRI 103: Management approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

196-199

103-2 The management approach 
and its components

196-199

103-3 Evaluation of the 
management approach

196-199
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Sustainable Supply Chain

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

176-185

103-2 The management approach 
and its components

176-185

103-3 Evaluation of the 
management approach

176-185

GRI 204: Procurement  
practices 2016

204-1 Proportion of spending on 
local suppliers

176-185

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

176-185

103-2 The management approach 
and its components

176-185

103-3 Evaluation of the 
management approach

176-185

GRI 308: Supplier  
environmental assessment  2016

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental 
criteria

179

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

176-185

103-2 The management approach 
and its components

176-185

103-3 Evaluation of the 
management approach

176-185

GRI 414: Supplier social  
assessment  2016

414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

179

Environment

Energy Management

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

50-53

103-2 The management approach 
and its components

50-53

103-3 Evaluation of the 
management approach

50-53
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

GRI 302: Energy 2016 302-1 Energy consumption within 
the organization

53 
200-201

✓

302-2 Energy consumption outside 
of the organization

201

302-3 Energy intensity 53 
201

✓

302-4 Reduction of energy 
consumption

53
200-201

Climate Strategy

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

40-49

103-2 The management approach 
and its components

40-49

103-3 Evaluation of the 
management approach

40-49

GRI 201: Economic  
performance  2016

201-2 Financial implications and 
other risks and opportunities due to 
climate change

46

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

40-49

103-2 The management approach 
and its components

40-49

103-3 Evaluation of the 
management approach

40-49

GRI 305: Emissions 2016 305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

49
204

✓

305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

49
204-205

✓

305-3 Scope 3 emissions 205

305-4 GHG emissions intensity 206 ✓

305-5 Other indirect GHG emissions 
(Scope 3, Category 1-7, 9, 11-12  
and 15)

205 ✓
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Waste Management

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

60-65

103-2 The management approach 
and its components

60-65

103-3 Evaluation of the 
management approach

60-65
73

GRI 301: Materials 2016 301-2 Recycled input materials used 65 Report scope 
only available 
packaging 
data

301-3 Reclaimed products & their 
packaging materials

65 Report scope 
only available 
packaging 
data

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

66-73

103-2 The management approach 
and its components

66-73

103-3 Evaluation of the 
management approach

66-73

GRI 306: Waste 2020 306-1 Waste generation and 
significant waste-related impacts

66-73

306-2 Management of significant 
waste related impacts

66-73

306-3 Waste generated 206 ✓

306-4 Waste diverted from disposal 206-207 ✓

306-5 Waste directed to disposal 207 ✓

Water Stewardship

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

54-59

103-2 The management approach 
and its components

54-59

103-3 Evaluation of the 
management approach

54-59
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

GRI 303: Water and effluents 2018 303-1 Interactions with water as a 
shared resource

54-59

303-2 Management of water 
discharge-related impacts

54-59

303-3 Water withdrawal 200-213 ✓

303-4 Water discharge 203 ✓ 

303-5 Water consumption 204 ✓

Biodiversity

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

74-79

103-2 The management approach 
and its components

74-79

103-3 Evaluation of the 
management approach

74-79

GRI 304: Biodiversity 2016 304-1 Operational sites owned, 
leased, managed in, or adjacent
to, protected areas and areas of 
high biodiversity value outside 
protected areas

77

304-3 Habitats protected or 
restored

78-79

Social

Corporate Consumer Responsibility

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

106-111

103-2 The management approach 
and its components

106-111

103-3 Evaluation of the 
management approach

106-111

Community Development & Partnerships

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

114-167

103-2 The management approach 
and its components

114-167

103-3 Evaluation of the 
management approach

114-167
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

GRI 203: Indirect economic  
impacts 2016

203-1 Infrastructure investments 
and services supported

116

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

114-167

103-2 The management approach 
and its components

114-167

103-3 Evaluation of the 
management approach

114-167

GRI 413: Local communities  2016 413-1 Operations with local 
community engagement, impact 
assessments, and development 
programs

117, 211

Human Capital Development

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

96-101

103-2 The management approach 
and its components

96-101

103-3 Evaluation of the 
management approach

96-101

GRI 404: Training and  
education 2016

404-1 Average hours of training per 
year per employee

210 ✓

404-2 Programs for upgrading 
employee skills and transition 
assistance program 

99-100

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews 

210 ✓

Talent Attraction & Retention

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

96-101

103-2 The management approach 
and its components

96-101

103-3 Evaluation of the 
management approach

96-101 

GRI 401: Employment 2016 401-1 New employee hires and 
employee turnover

209
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GRI Standard Disclosure Page/
Website

Omission/
Note

External  
Assurance

Employee Wellbeing

GRI 103: Management  
approach 2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

90-95

103-2 The management approach 
and its components

90-95

103-3 Evaluation of the 
management approach

90-95

GRI 403: Occupational health  
and safety 2018

403-1 Occupational health and 
safety management system 

90-95

403-2 Hazard identification, 
risk assessment and incident 
investigation

90-95

403-3 Occupational health services 90-95

403-4 Worker participation, 
consultation, and communication 
on occupational health and safety

90-95

403-5 Worker training on 
occupational health and safety 

90-95

403-6 Promotion of worker health 90-95

403-7 Prevention and mitigation 
of occupational health and safety 
impacts directly linked by business 
relationships

90-95

403-8 Workers covered by an 
occupational health and safety 
management system 

212 ✓

403-9 Work-related injuries 212 ✓

403-10 Work-related ill health 213 ✓

Human Rights

GRI 103: Management approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

82-89

103-2 The management approach 
and its components

82-89

103-3 Evaluation of the 
management approach

82-89

GRI 412: Human rights  
assessment 2016

412-1 Operations that have been 
subject to human rights reviews  
or impact assessments

89
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หรอ้ส่งจดหมายมาท่ี่�
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 องค์์กรพัฒนาเอกช้น หน่วยงานกำากับดแูลั ค์ู่ค้์า อ้�นๆ โปรดระบ:ุ………………….

2. ประสิที่ธภิาพในการส้�อสารค์วามยั�งยน้ข้องไที่ยเบฟผ่ิานรายงานการพัฒนาท่ี่�ยั�งยน้เปน็อยา่งไร* 
(กรณุาให้ค์ะแนนโดยใส่เค์ร้�องหมาย  เม้�อ 5 หมายถึ่ง ด่เย่�ยม แลัะ 1 หมายถึ่ง ค์วรปรบัปรงุ)

 หัวข้้อ 1 2 3 4 5
2.1 แนวที่างการพัฒนาค์วามยั�งยน้ข้องไที่ยเบฟ
2.2 ค์วามยั�งยน้ด้านเศรษฐกิจ
2.3 ค์วามยั�งยน้ด้านสิ�งแวดล้ัอม
2.4 ค์วามยั�งยน้ด้านสังค์ม
2.5 อ้�นๆ โปรดระบ:ุ…………………………………

3. กรณุาให้ค์ะแนนเน้�อหาแลัะค์ณุภาพข้องรายงานการพัฒนาท่ี่�ยั�งยน้ข้องไที่ยเบฟ 2563 ตามหัวข้้อต่อไปน่�  
(เม้�อ 5 หมายถึ่ง ด่เย่�ยม แลัะ 1 หมายถึ่ง ค์วรปรบัปรงุ)*

 หัวข้้อ 1 2 3 4 5
3.1 ค์วามสมดลุัข้องเน้�อหา
3.2 ค์วามช้ดัเจนข้องเน้�อหา
3.3 การเปรย่บเท่ี่ยบได้กับบรษัิที่อ้�น
3.4 การที่ำาสาระสำาคั์ญด้านค์วามยั�งยน้แลัะสาระท่ี่�เก่�ยวข้้อง
3.5 ค์วามสมบรูณ์ข้องเน้�อหา
3.6 ค์วามถ่กูต้องข้องเน้�อหา
3.7 ค์วามโปรง่ใสข้องเน้�อหา
3.8 โค์รงสรา้งแลัะการเรย่บเรย่งเน้�อหา
3.9 การออกแบบรปูเล่ัม

4. กรณุาให้ค์วามเห็นอ้�นๆ ต่อค์วามยั�งยน้แลัะรายงานการพัฒนาท่ี่�ยั�งยน้
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This document is printed with eco-friendly soy ink 
on environmentally friendly high-quality paper.




