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รู้จัก S&P

4 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

กลุ่มธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี่ภายใต้เครื่องหมายการค้า

“เอส แอนด์ พี”

ความเป็นมาของ S&P

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 14	 ตุลาคม	 2516	 โดยเริ่มต้นจาก
การเป็นร้านขายไอศกรีม	 อาหาร	และของว่างในซอย
สขุมุวทิ	23	(ซอยประสานมติร)	ซ่ึงได้รบัความนยิมและ
การตอบรับจากลูกค้าจ�านวนมาก	 จึงมีแนวคิดในการ
ขยายประเภทธุรกจิเพิม่ขึน้ด้วยการท�าธรุกจิร้านเบเกอร่ี	
และประสบความส�าเร็จจากการเป็นผู้น�าในการผลิต
เค้กแต่งหน้าตามสั่งและเค้กลายการ์ตูนรายแรก 
ในประเทศไทย	รวมทัง้การออกแบบบรรจภุณัฑ์ทีส่วยงาม	
ธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ของร้านได้รับความนิยม 
แพร่หลายในกลุม่ลกูค้า	ส่งผลให้มกีารขยายสาขาอย่าง
รวดเร็วในแหล่งท�าเลท่ีส�าคัญทั้งในกรุงเทพมหานคร	
และต่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศไทย

ในปี 2532	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซินดิเคท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้เข้าจดทะเบียน 
ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	บรษิทัมกีารลงทนุและขยายงานทัง้ทางด้านธรุกจิ
ร้านอาหารและการผลิตเบเกอร่ีอย่างต่อเนื่อง	 ภายใต้ตรา	 “เอส	 แอนด์	 พี” 
ประกอบด้วย	 ธุรกิจร้านอาหารและร้านเบเกอรี่	 เอส	 แอนด์	 พี	 บริษัทสามารถ 
สร้างเครื่องหมายการค้า	“เอส	แอนด์	พี”	ให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างรวดเร็ว

ในปี 2533	บริษทัได้มกีารขยายฐานลกูค้าไปยังต่างประเทศ	 โดยได้เปิดร้านอาหารไทย 
แห่งแรก	ช่ือร้าน	“ภทัรา”	(Patara	Fine	Thai	Cuisine)	ทีก่รงุลอนดอน	ประเทศองักฤษ	
เพ่ือต้องการให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มรสชาติอาหารไทยที่ดี	 มีคุณภาพ	 และได้รับการ 
ตอบรบัเป็นอย่างดี	 ประกอบกับความนิยมของอาหารไทยในต่างประเทศมีมากขึ้น 
จึงมีการขยายร้านอาหารอย่างต่อเนื่อง	 ได้แก่	 อังกฤษ	 สวิตเซอร์แลนด์	 ออสเตรีย	
สิงคโปร์	จีน	และกมัพชูา	ภายใต้ตราทีห่ลากหลายท้ัง	Patara,	SUDA,	Siam	Kitchen,	
Bangkok	Jam,	Vanilla	รวมไปถึงตรา	เอส	แอนด์	พี	เองด้วย
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บริษัทได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านธุรกิจอาหารส�าเร็จรูป	 รวมทั้ง
อาหารแช่แข็งพร้อมรับประทานและผลิตภัณฑ์ไส้กรอกภายใต้
แบรนด์	 “Quick Meal”	 และ	 “Premo”	 เพ่ือตอบสนองต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค	บรษิทัได้ลงทนุด้านการวจิยัและพฒันาด้าน
ธุรกิจอาหารส�าเร็จรูปอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้สินค้าของบริษัทได้รับ
การยอมรบัจากกลุม่ผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้	โดยเน้นจดุแขง็ในด้านคณุภาพ	
รสชาติ	 และความหลากหลายของเมนู	 และเพ่ือให้การท�าธุรกิจ 
ครบวงจรเพิม่ขึน้	กลุ่มเอส	แอนด์	พ	ีได้มกีารขยายฐานการให้บรกิาร
จดัเลีย้งนอกสถานทีภ่ายใต้แบรนด์“Caterman”บริการจดัส่งอาหาร
ถงึบ้านและบรกิารอาหารป่ินโต	 (Delivery	 1344)	นอกจากนีเ้พือ่ให้ 
การบริการของบริษัทครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น	
โดยเฉพาะกลุ่มที่ชื่นชอบอาหารญี่ปุ่น	 บริษัทก็ได้น�าร้าน	Maisen	
ซึ่งเป็นร้านหมูทอดที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงโตเกียวมาเปิดให้บริการ
นอกประเทศญี่ปุ ่นเป็นคร้ังแรกในปี	 2555	 และในปี	 2556 
ได้น�าร้านอาหารญี่ปุ ่นแนวไคเซกิที่มีช่ือเสียงมากของญ่ีปุ่น	 คือ 
ร้าน	Umenohana	มาเปิดให้บริการครั้งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น

สํานักงานใหญ่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
ตั้งอยู่บนเลขที่	2034/100-107	อาคารอิตัลไทย	ทาวเวอร์
ชั้น	23-24	ถนนเพชรบรุตีดัใหม่	แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง
กรงุเทพมหานคร	10310

โทรศัพท์ (02)	785-4000

โทรสาร (02)	785-4040

เว็บไซต์ www.snpfood.com

การจดัท�ารายงานความย่ังยนื	 เน่ืองจากบริษัทตระหนักถึงความส�าคญัของการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ตบิโตอย่างไม่หยดุยัง้	 ในสภาพกระแสสงัคมทีเ่ปลีย่นไป
ตลอดเวลา	ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจเพื่อลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่บริษัทให้ความส�าคัญตลอดมา	ดังนั้นเราจึงมี
กลยุทธ์ในการด�าเนินธุรกิจบนรากฐานความรับผิดชอบ	 และการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การรายงานผลการด�าเนินงานของบริษัทอย่างโปร่งใส 
และเป็นธรรม	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบความมุ่งมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
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ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
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สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท
S&P	อยูใ่นธรุกจิอาหารและเครือ่งดืม่มายาวนานกว่า	45	ปี	มกีารขยายสาขาครอบคลมุพืน้ทีท่ัว่ประเทศ
กว่า	 486	 จุดขาย	 และด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด	“คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน”	 เสมอมา	 ซึ่งบริษัท 
มกีารเตบิโตทางธรุกจิอย่างยัง่ยนื	โดยค�านงึถึงผลกระทบต่อเศรษฐกจิ	สังคม	และส่ิงแวดล้อมเป็นส�าคญั

ความส�าเร็จของ	 S&P	 เกิดจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ตลอดจนการคัดสรรวัตถุดิบจาก 
เกษตรกรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ	 ได้มาตรฐาน	 และปลอดภัย	 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ที่มีพฤติกรรมการบริโภคที่ใส่ใจเร่ืองคุณค่า	 คุณภาพ	 และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น	 ดังนั้น	 S&P 
จงึใช้กลยทุธ์การด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีว่่า	“Healthier Family, Happier World”		เพือ่ให้ทกุท่าน
สุขภาพดีและมีความสุขไปด้วยกันอย่างยั่งยืน	

S&P	 มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภค	 โดยพัฒนาเมนูสุขภาพกว่า	 20	 เมนู	
ด้วยการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ลดความหวาน	(Less	Sugar)	เมนูลดเค็ม	(Low	Sodium)	และเมนูอาหาร
ที่ปรุงจากผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์	เพื่อส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง	

S&P	 ให้ความส�าคัญกับการสร้างคุณค่าบุคลากร	 โดยมีการฝึกอบรมพัฒนาแก่บุคลากรในองค์กร 
เพือ่เพิม่ศกัยภาพและความสามารถของบุคลากรอย่างสม�า่เสมอ	รวมถงึให้บคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
และความช�านาญ	 ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกอบอาหาร	 ด้านโภชนาการแก่ชุมชนและสังคม 
รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานและเยาวชนในชุมชนที่ขาดทุนทรัพย ์
ให้มีโอกาสได้เข้าเรียนที่ศูนย์การเรียนเอส	 แอนด์	 พี	 โดยในปีที่ผ่านมามีนักเรียนศูนย์การเรียน 
ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	จ�านวนทั้งสิ้น	56	คน	

ในปี	2562		เรามุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาเมนสูขุภาพเพิม่ขึน้อกี	5%	ของเมนทูัง้หมด		และเพิม่การใช้ผลติภณัฑ์
เกษตรอินทรีย์	 20%	 เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค	 และยังเป็นการสนับสนุนวัตถุดิบ 
จากเกษตรกรไทย	 อันเป็นการสร้างรายได้ที่ม่ันคงและยั่งยืน	 ถือเป็นการช่วยผลักดันเศรษฐกิจท่ีด ี
ของประเทศอีกด้วย	

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั	ขอขอบคณุผูถ้อืหุน้	คูค้่า	ลกูค้า	ร่วมถงึผูบ้รหิารและพนกังานทกุท่าน	
ทีใ่ห้การสนบัสนนุและเป็นพลงัขบัเคลือ่นธรุกจิให้เตบิโตมาจนถงึวนันี้	เรายงัคงมุง่มัน่พฒันาเศรษฐกจิ
ให้เติบโต	ควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่บนโลกต่อไปอย่างยั่งยืน

ในปี 2562
เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
เมนูสุขภาพให้เพ่ิมมากขึ้น

5%

20%

ของเมนู
ทั้งหมด  

และเพ่ิมปริมาณ 
การใช้ผลิตภัณฑ์ 
เกษตรอินทรีย์

ของผลิตภัณฑ์ร้าน

เพ่ือให้ตอบรับ
ความต้องการของลูกค้า
ในปัจจุบัน
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
ตลอดระยะเวลา	 45	 ปีแห่งการด�าเนินธุรกิจของ	 S&P	 โดยยึดหลักการบริหารงานด้วยคุณภาพ	 คุณค่า	
คุณธรรม	 เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน	 S&P	 มิได้เพียงแค่ด�าเนินธุรกิจ 
เพือ่แสวงหาก�าไรแต่เพยีงอย่างเดยีว	 เราใส่ใจในด้านคณุภาพของสนิค้าและบรกิาร	ตลอดการจดัหา	คดัสรร
วัตถุดิบจากแหล่งผู้ผลิตที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค	 เพื่อให้ได้ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่า	 ภายใต้นโยบาย
การด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	 โดยค�านึงถึงผลกระทบและการสร้างประโยชน ์
ต่อผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ ่ม	 และอยู ่บนรากฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ	 สังคม 
และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	กัน	

จากผลกระทบปัญหาด้านส่ิงแวดล้อมทีเ่กิดขึน้	เอส	แอนด์	พ	ีมไิด้นิง่นอนใจ	เราจงึเริม่ท�าการปรบัเปล่ียนวัสดุ 
ต่างๆ	ให้เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น	อาทิ	หลอด	ถุงพลาสติก	บรรจุภัณฑ์	โดยได้เปลี่ยนหลอดพลาสติก
เป็นหลอดพลาสติกย่อยสลายได้ภายใน	 180	 วัน	 นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 100% 
นอกจากนีเ้มือ่ปีท่ีผ่านมา	 S&P	 ได้ลดปรมิาณความหนาถงุพลาสตกิหห้ิูวลง	 70	 ตัน	 การใช้แก้วกระดาษ 
ส�าหรับเครื่องดื่มแบบร้อน	 และพลาสติกรีไซเคิลส�าหรับแก้วเครื่องดื่มเย็นส�าหรับน�ากลับบ้าน 
การจดัแคมเปญ	Save	 the	world	 ร่วมรณรงค์ให้น�าแก้วมาเอง	 เมือ่ซือ้เครือ่งดืม่บลคูพัจะได้รับส่วนลด 
10	 บาทต่อการซื้อ	 1	 แก้ว	 ซึ่งเร่ิมเมื่อเดือนมิถุนายน	 2561	 มีการน�าแก้วรักษ์โลกกลับมาใช้	 43,326 
ที่คิดเป็น	1.78%	ของเครื่องดื่มบลูคัพ	นอกจากนี้	 เอส	แอนด์	พี	ยังได้มอบความพิเศษให้ส�าหรับลูกค้า
สมาชิก	 S&P	 Joy	 Card	 ด้วยแคมเปญ	No	 Bag	More	 Points	 รณรงค์งดรับถุงพลาสติก	 รับคะแนน 
10	 คะแนนทันที	 เริ่มแคมเปญเมื่อ	 10	 สิงหาคม	 -	 31	 ธันวาคม	 2561	 รวมถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ ์
ร่วมกบัเอสซจี	ีได้แก่	กล่องขนมไหว้พระจนัทร์	ทีใ่ช้วสัดกุระดาษเพ่ือง่ายต่อการย่อยสลายมดีไีซน์ทีส่วยงาม
สามารถน�ามาใช้ซ�้าได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

S&P	ใส่ใจในการน�าพลังงานกลับมาใช้	โดยใส่ใจเรื่อง	Clean	Energy	และได้น�านวัตกรรมต่างๆ	เข้ามา
ช่วยลดมลภาวะ	 อันจะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม	 จากการติดต้ังโซลาร์รูฟและเปลี่ยนหลอดไฟ 
จากฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED	ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงถึง	50%	การจัดท�าโครงการ	Spiral	
Freezer	 การน�าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการผลิต	 โดยลดการมีส่วนร่วมการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
จากกระบวนการปิโตรเลียมที่ส ่งผลกระทบต่อส่งแวดล้อม	 ท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิต 
ได้ถึง	 25%	 การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นท์	 เพื่อลดการใช้พลังงานและก๊าซเรือนกระจก 
ตลอดจนได้มกีารศึกษากระบวนการจดัการของเสีย	(Waste	Management)	เพื่อน�ากลับมาเป็นพลังงาน 
ใช้ในกระบวนการผลิตต่อไป	 และช่วยลดปัญหาการก�าจัดขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า 
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่กับโลกสืบไป

ในนามคณะกรรมการบริษัท	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนธุรกิจให้ก้าวมา 
ถงึวันนี	้แม้ในสภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารแข่งขนัสงู	เรายงัคงมุง่มัน่ด�าเนนิธรุกจิให้คงอยูไ่ด้อย่างมัน่คง	ก้าวหน้า 
โดยค�านงึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิต่อผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทกุกลุม่บนพืน้ฐานการด�าเนนิธรุกจิทีมี่ความรับผดิชอบ 
ต่อเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	และมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

S&P
ใส่ใจในการนําพลังงาน 
กลับมาใช้ โดยใส่ใจเรื่อง 
Clean Energy 
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟา้ถึง

50%

25%

จัดทําโครงการ
Spiral Freezer
ทําให้สามารถเพ่ิม
กําลังการผลิตได้ถึง
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เกษสุดา ไรวา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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10 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

เกีย่วกบัรายงานฉบบันี้
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)
ได้เริ่มจัดท�ารายงานความยั่งยืนในปี	 2561	 เป็นคร้ังแรก	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม 
ผลการด�าเนนิงานด้านความยัง่ยนืทีค่รอบคลมุทัง้	3	มติ	ิได้แก่	เศรษฐกิจ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม
ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล	 และสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนทราบ 
โดยมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องตามแนวทางการรายงาน	 Global	 Reporting	 Initiative	 (GRI) 
Standards	ในระดบัตวัชีวั้ดหลกั	(Core)	ขอบข่ายการน�าเสนอของรายงานฉบบันีค้รอบคลมุถงึ
บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซินดิเคท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 อันหมายถึงธุรกิจร้านอาหารและเบเกอรี ่
ภายใต้แบรนด	์เอส	แอนด	์พี	เครื่องดื่มบลูคัพ	ร้านแกรนด	์ซีไซด	์ศรีราชา	ภายในประเทศไทย	
โรงงานผลิตอาหารและผลิตเบเกอรีภ่ายในประเทศไทย	 โดยมขีอบเขตตัง้แต่วนัที	่ 1	 มกราคม	 - 
31	ธันวาคม	2561

ส�านักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)
2034/100-107	อาคารอิตัลไทย	ทาวเวอร	์ชั้น	23-24
ถนนเพชรบุรีตัดใหม	่แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร	10310
โทรศัพท์ (02)	785-4000

โทรสาร  (02)	785-4040

อีเมล  pr@snpfood.com

เว็บไซต์  www.snpfood.com

โดยในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน
และเรียกช�าระแล้ว

490,408,365 บาท
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เกี่ยวกับ S&P
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 
บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจร้านอาหาร	กาแฟ	และเครื่องดื่ม	ร้านจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
เบเกอรีแ่ละอาหารส�าเร็จรูปต่างๆ	พร้อมทัง้เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร	ภายใต้ชือ่	เอส	แอนด์	พ	ีและตราอืน่ๆ	ซึง่มรีายละเอยีดการด�าเนนิธรุกจิ
ประเภทผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ	และโครงสร้างกลุ่ม	บริษัท	เอส	แอนด์	พี	(สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานประจ�าปี	หน้า	20-29)

หมายเหตุ * จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บจ. เอส แอนด์ พี แอสเซท เป็น บจ. เอส แอนด์ พี ดิลิเวอรี่ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561

โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี

บจ.เอส แอนด์ พี
ดีเวลลอปเมนท์

โฮลดิ้ง

บจ.เอส แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล

ฟูด้ส์

บจ.เอส แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟูด้ส์ (กัมพูชา)

บจ.เอส แอนด์ พี
เทรนนิ่ง

*บจ.เอส แอนด์ พี
ดิลิเวอรี่

บจ.เอส แอนด์ พี 
โกลเบิล

บจ.อุเมะโนะฮานะ
เอส แอนด์ พี

บจ.ฟูด้เฮ้าส์
เคเทอร์ริ่ง
เซอร์วิสเซส

บจ.เอ็มเอสซี
ไทย คูซีน

บจ.ภัทรา 
ไฟน์ ไทย คูซีน

(สหราชอาณาจกัร)

บจ.เอส แอนด์ พี
เรสทัวรองท์ 

(สหราชอาณาจกัร)

บจ.ภทัรา
(เจนีวา) เอสเอ

(สวติเซอรแ์ลนด)์

บจ.ภัทรา 
เรสทวัรองท์ เวยีนนา

จีเอ็มบีเอช 
(ออสเตรีย)

บจ.ภัทรา
อินเตอร์เนชั่นแนล

เรสทัวรองท์
แมเนจเมนท์
(ปักกิ่ง) (จีน)

บจ.เอส แอนด์ พี
ดีเวลลอปเมนท์ 
โฮลดิ้ง (พีทีอี)

(สิงคโปร์)

บมจ.
เอส แอนด์ พี

ซินดิเคท

บจ.เซียงไฮ้
ยั่วะชื่อ เรสทัวรองท์ 

แมนเนจเม้นท์
(จีน)

100.00%

100.00% 100.00%

99.99%

50.00% 96.00% 62.00%

52.25%42.50% 96.11%

51.00%

99.99%

99.99%

99.98%

99.93%

80.00%

59.99%

49.98%

43.75%

บจ.เอ็ม เอส พี 
พร็อพเพอร์ตี้

(สหราชอาณาจกัร)

บจ.สุดา
(สหราชอาณาจักร)



ร ั  

12 ร ั   น   น ค  า ั  ม า น

บริษัทมีโรงงานทั้งหมด
4 แห่ง แบ่งเป็น

• โรงงานผลิตอาหาร 1 แห่ง
	 ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

• และโรงงานผลิตเบเกอรี่ 3 แห่ง
	 ดังที่อยู่ต่อไปนี้

โรงงานเบเกอรี่สุขมวิท 62
ตั้งอยู่เลขที่ 2, 2/1 ซอยสุขุมวิท 62 (แยก 3) 
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง 
กรุงเทพมหานคร

โรงงานลาดกระบัง
ตั้งอยู่เลขที่ 65/4-5 หมู่ 4
นิคมอุตสาหกรรม

โรงงานเบเกอรี่ บางนา-ตราด กม. 23.5
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด
กม. 23.5 ตําบลบางเสาธง
กิ่งอําเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานเบเกอรี่ ลําพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 4
ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน

สํานักงานใหญ่
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จํากัด (มหาชน)
2034/100-107	อาคารอิตัลไทย	ทาวเวอร์
ชั้น	23-24	ถนนเพชรบุรีตัดใหม่	แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง	กรุงเทพมหานคร	10310
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ชาย
รวม 1,648 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 1,321 327

ข้อมูลพนักงาน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 

ณ	31	ธ.ค.2561
สาขา 
ในประเทศไทย
486 สาขา

สาขา 
ในต่างประเทศ
17 สาขา

เพศ

ช่วงอายุ

ภาค

ชาย
รวม 

ภาคเหนือ
392 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 354 38

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
292 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 233 59

กรุงเทพ & ปริมณฑล
4,734 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 4,021 713

ภาคกลาง
238 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 217 21

ภาคตะวันออก
335 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 287 48

ภาคใต้
188 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 182 6

≤ 20
1,064 คน

ประจํา 745
ชั่วคราว 319 

21-30
2,628 คน

ประจํา 2,310
ชั่วคราว 318

31-40
1,499 คน

ประจํา 1,367
ชั่วคราว 132

41-50
748 คน

ประจํา 668
ชั่วคราว 80

51 ปีขึ้นไป
240 คน

ประจํา 204
ชั่วคราว 36

หญิง
รวม 4,531 คน

 ประจํา ชั่วคราว
 3,973 558

รวม

6,179 คน

ประจํา 5,294
ชั่วคราว 885
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14 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

สนิคา้และบรกิารภายใตบ้รษิทั เอส แอนด ์พี ซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
บริษัทได้มีการพัฒนาและแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่	 รวมทั้งออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่อง	 เพ่ือให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผูบ้รโิภคทีห่ลากหลาย	ทัง้กลุม่วยัรุน่	วยัท�างาน	และ
กลุม่ครอบครวัระดบักลางข้ึนไป	อกีทัง้ยงัตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลกูค้า 
ทีเ่ปลีย่นแปลงไป	 เช่น	ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ	แหล่งทีม่าของวตัถดุบิ
การใช้บริการส่ังอาหารออนไลน์	 เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่ง 
ในตลาดได้	ซึง่ในการพฒันาหรอืผลติผลติภณัฑ์เบเกอรีใ่หม่ๆ	นอกจาก
รสชาติที่อร่อยแล้ว	บริษัทได้ให้ความส�าคัญในด้านคุณภาพของสินค้า
และวัตถุดิบ	 ด้านความสดและด้านความอร่อย	 เพื่อเป็นการตอกย�้า
สโลแกนที่ว่า	“เอส แอนด์ พี ชื่อนี้ มีแต่ของอร่อย”
•	 เค้ก	(Cake)
•  ขนมอบ	(Puff	and	Pastry)
•  ขนมปัง	(Fresh	Bread)
•  คุกกี้	(Cookies)
•  ขนมไหว้พระจันทร์	(Mooncake)
•  ขนมไทย	(Thai	Sweet	Delicacies)

ผลิตภัณฑ์อาหาร
เอส	แอนด	์พี	ให้บริการอาหารในร้านด้วยนับตั้งแต่ตอนเปิดร้านแรก	
โดยเริม่จากเมนอูาหารจานเดยีวง่ายๆ	และอร่อยถกูใจลูกค้า	ซ่ึงหลายเมนู 
ยังคงได้รับความนิยมมาถึงทุกวันนี้	 เช่น	 ข้าวไก่อบ	 วุ้นเส้นผัดไทย 
ข้าวหน้ากุ้งพริกขี้หน	ูข้าวผัดอเมริกัน	เส้นหมี่ไก่ผัดน�า้พริกเผา	ต่อมา
ก็ได้มกีารเพิม่ความหลากหลายของเมนอูาหาร	ท้ังอาหารทานเล่น	สลัด	
แซนด์วชิ	พาสต้า	อาหารญ่ีปุน่	อาหารมงัสวริติั	รวมถึงเมนกูบัข้าวและ
ของหวาน	เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูค้าให้ครอบคลมุมากยิง่ขึน้
•  อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	(Quick	Meal)
•  ไส้กรอก	ตรา	Premo
•  วุ้นคาราจีแนน	ตรา	Jelio
•  ผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาต	ิ(PATIO)
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
• กาแฟ	BlueCup
• น�้าผลไม้ที่ท�าจากน�า้ผลไม้สด	100%	
• น�้านมถั่วเหลืองแบบญี่ปุ่น	(โทนิยุ)	จากร้านอุเมะโนะฮานะ

บริการ
• S&P	Delivery	1344	บริการจัดส่งอาหาร
•  บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที	่S&P	Catering
• ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอรีส่�าเรจ็รปู	 เพือ่อ�านวยความสะดวก 
	 ให้ลกูค้า	ทัง้ลกูค้าทีเ่ป็นผูบ้ริโภค	และลกูค้าท่ีเป็นผูข้ายต่อ	 (Traders) 
	 ได้เข ้าถึงสินค้าของบริษัทในช่องทางอื่นๆ	 นอกเหนือจาก 
	 หน้าร้านอาหารและร้านเบเกอรี่ในเครือ	เอส	แอนด์	พี

นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการน�าเสนอบริการผลิตสินค้าให้กับ	 Chain	
Restaurant	และบริษัทชั้นน�าของประเทศ	โดยรับจ้างผลิตตามความ
ต้องการของลูกค้า	(OEM)



รู้จัก S&P

16 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

2561 2560 2559

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ล้านบาท)

รายได้รวม 7,706 7,987 7,932

รายได้จากการขายและให้บริการ 7,608 7,786 7,775

ก�าไรขั้นต้น 3,334 3,527 3,476

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได	้(EBIT) 445 578 557

ก�าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 400 484 438

งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 4,040 3,970 3,714

หนี้สินรวม 1,450 1,346 1,293

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 2,589 2,625 2,421

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 490 490 490

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 43.82 45.30 44.71

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 5.19 6.06 5.52

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(%) 15.89 19.96 18.46

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(%)	-	ROA 9.99 12.59 11.64

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 1.59 1.57 1.39

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 0.58 0.53 0.55

ข้อมูลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ราคาปิด	ณ	31	ธันวาคม 19.50 21.90 25.50

ราคาพาร์ 1.00 1.00 1.00

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 5.14 5.13 4.75

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 0.81 0.99 0.89

เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น 0.73 0.87 0.80

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) 89.45 88.19 89.67
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รายได้รวมของธุรกิจปี 2561
• สัดส่วนรายได้รวมตามช่องทางการจัดจําหน่ายปี 2561 • รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

• กําไรสุทธิ (ล้านบาท)

• กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน (ล้านบาท)

• เงินปันผล (บาท/หุ้น)

• จํานวนร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ

• จํานวนร้านอาหารและเบเกอรี่ในต่างประเทศ

2559

25 25 17

16

ยุโรป

2560 2561

เอเชีย9
16
9

8
9

491 495 509

329

138
24

ร้านเบเกอรี่
S&P

2559 2560 2561

ร้านอาหาร
S&P

ร้านอาหาร
ตราอื่น

325

141
29

342

140
27

ร้านอาหารและเบเกอรี่ภาย นประเท  6 215 ล้านบาท
ายสงอาหารและเบอเกอรี่สาเร็จรูป 773 ล้านบาท

ร้านอาหาร นตางประเท  620 ล้านบาท

รวมทั้งส้ิน 7608 ล้านบาท

81.69%
10.16%

8.15%7608

2559 7,775

7,786

7,608

2560

2561
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ร ั  

18 ร ั   น   น ค  า ั  ม า น

ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่า

การจัดซื้อ
จัดหา

การ ลิต การกระจาย
สินค้า

การตลาด
และการ าย

การจัดการ
องเสีย

เอส	แอนด์	พี	ด�าเนินธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดหา	
การผลิต	 การกระจายสินค้า	 การตลาดและการขาย	 ตลอดจน
กระบวนการจัดการของเสียที่เกิดจากการผลิตในขั้นตอนสุดท้าย 
เราตระหนักถึงความส�าคัญเรื่องห่วงโซ่คุณค่าต่อกลุ ่มผู ้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง	 ดังนั้นการด�าเนินธุรกิจของ 
เอส	 แอนด์	 พี	 จึงต้องท�าความรู้จักและเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างลึกซึ้งมีความเข้าใจในความต้องการและความคาดหวังที่ผู ้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียมีต่อเอส	แอนด์	พี	

การจัดซื้อจัดหา
เอส	 แอนด์	 พี	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซ้ือจัดหาท่ีต้องมี
ประสิทธิภาพ	 มีความโปร่งใส	 และมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบที่ได้
คณุภาพตามมาตรฐานของเอส	แอนด์	พ	ี โดยการร่วมกนัพฒันาความรู้ 
ร่วมกบัคูค้่า	เพือ่ให้บรรลเุป้าหมายเดียวกนั	และเตบิโตไปด้วยกนัอย่าง
ยั่งยืน	 โดยบริษัทได้น�ากลไกการบริหารจัดการความเสี่ยงคู ่ค ้า 
มีการตรวจสอบผลงานให้ได้ตามมาตรฐาน	 โดยค�านึงถึงปัจจัยด้าน 
สิ่งแวดล้อม	 สังคม	 และการก�ากับดูแลกิจการ	 เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้า
และบริการที่ส่งถึงผู้บริโภคมีคุณภาพและปลอดภัย

การผลิต
เอส	แอนด์	พี	 ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต	การควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐาน	สะอาด	ความปลอดภัยในการผลิต	
การใช้ทรัพยากรต่างๆ	เช่น	ทรัพยากรน�้า	และพลังงานให้คุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สงูสุด	อกีทัง้ยงัควบคมุการผลติโดยมุง่หวงัว่าจะไม่ก่อให้
เกิดผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	การปฏบิตัติามข้อก�าหนดทาง
กฎหมายและมาตรฐานการจดัการต่างๆ	ตามหลกัสากล	เช่น	มาตรฐาน	
Codex	 ISO	 22000:2005	 ISO	 17025	 GMP	 HACCP	 เป็นต้น 
นอกจากนีย้งัมกีารพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างต่อเนือ่ง	อาทิ	
การพฒันาฉลากผลติภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริน้ท์	การใช้สารท�าความเยน็	
Spiral	Freezer	 เพื่อลดการใช้พลังงาน	 เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์

ของเอส	แอนด์	พี	มีคุณภาพ	ได้มาตรฐานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
และไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

การกระจายสินค้า
เอส	 แอนด์	 พี	 บริหารจัดการและการวางแผนการกระจายสินค้า 
ที่มีประสิทธิภาพด้วยช่องทางการกระจายสินค้าที่ครอบคลุม 
ท�าให้กระบวนการจดัส่งสนิค้าจากแหล่งผลติไปถงึจดุหมายปลายทาง 
ในแหล่งของผู้บริโภคได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 โดยสามารถรักษา
คณุภาพของสนิค้าพร้อมกบัความสมัพันธ์อันดรีะหว่างคูค้่าได้เป็นอย่างดี

การตลาดและการขาย
เอส	 แอนด์	 พี	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านช่องทางการ 
จดัจ�าหน่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ	ผลติภณัฑ์มทีีแ่สดงการใช้ฉลากผลติภณัฑ์ 
ทีร่ะบุรายละเอียดของผลติภณัฑ์	วนัทีผ่ลติ	วนัหมดอาย	ุเพือ่แสดงออก
ถึงความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสังคม	 การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
การขายเพือ่สร้างความสมัพนัธ์กบัผูบ้รโิภค	ขณะเดยีวกนัพร้อมรบัฟัง
ความคิดเห็นจากผู้บริโภคผ่านช่องทางติดต่อสื่อสารต่างๆ	 เพื่อน�ามา
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

การจัดการของเสีย
เอส	แอนด์	พ	ีได้พฒันานวตักรรมการผลติเพือ่ลดของเสยีลง	อนัเกดิจาก 
กระบวนการผลิต	 ส่วนทางหน้าร้านและโรงงานมีการคัดแยกขยะ 
เพือ่ลดปริมาณขยะ	มกีารน�าวสัดหุรอืบรรจภุณัฑ์สนิค้าประเภทต่างๆ	
เช่น	 ลังกระดาษ	 ตะกร้าพลาสติก	 ที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้มา
หมุนเวียนใช้ซ�้า	 เพ่ือลดปริมาณขยะและการสูญเสียทรัพยากร 
ธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

เอส	แอนด์	พ	ีมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการห่วงโซ่คณุค่าให้มคีวามยัง่ยนื
และมีความรับผิดชอบ	 โดยน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	
พร้อมทัง้สร้างการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมใหม่ๆ	ให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี
ทุกฝ่ายของเอส	แอนด์	พี
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การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ที่ผ่านมาบริษัทได้ท�าการประเมินปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อม	และสังคม	และน�ามาบรรจุไว้ในกลยุทธ์และแผนงานทางการตลาด
ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง	เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจขับเคลื่อนไปด้วยความยั่งยืน	อาทิ	บริษัทได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของสังคมและเศรษฐกิจท้องถิ่น
ทีเ่ข้มแข็ง	 โดยบรษิทัได้ให้ความรู้กบัเกษตรกรท้องถิน่เพือ่พฒันาคุณภาพสนิค้าและบรษิทัจะท�าการรบัซือ้สนิค้าทีไ่ด้คุณภาพจากเกษตรกรท้องถิน่ 
ดังกล่าว	 เพื่อช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานในระดับท้องถิ่นมีความเข็มแข็งและยั่งยืน	 อีกทั้งบริษัทยังได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ต่างๆ	เช่น	ส่งเสริมการขายฝรั่งออแกนิกส	์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้มีสุขภาพที่ดี

บริษัทได้อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงขึ้น	 ต้ังแต่ปี	
2555	โดยให้มีขอบอ�านาจหน้าที่คือ	
1)	 ก�าหนดนโยบาย	 กลยุทธ์	 ควบคุม	 และติดตาม	 การประเมิน 

การบริหารความเสี่ยงขององค์กร	
2)	 ก�ากับดูแลผลปฏิบัติงานในด้านต่างๆ	ขององค์กร	

บรษิทัได้ประกาศใช้ข้อก�าหนดบริหารความเส่ียง	(Risk	Management	
Instruction)	ลงวันที่	10	พฤษภาคม	2555	โดยมีวัตถุประสงค์ให้การ
บรหิารความเสีย่งเป็นไปตามนโยบายอย่างมปีระสทิธภิาพ	มมีาตรฐาน
เดียวกัน	 และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	 โดยพิจารณาปัจจัย 
ความเสี่ยงภายในหลักของบริษัทและแนวทางการจัดการดังต่อไปนี้
1) ความเสีย่งด้านกลยุทธ์	คณะกรรมการบรษัิทก�าหนดให้มกีารจดัท�า

แผนกลยทุธ์และงบประมาณ	เพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์ในการด�าเนนิ
ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว	 โดยในการด�าเนินงานได้มีการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการด�าเนิน
ธุรกิจ	 อันได้แก่	 ปัจจัยภายใน	 ปัจจัยภายนอก	 สภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจ	ภาวะอุตสาหกรรม	และคูแ่ข่งขนั	รวมทัง้การพจิารณา 
โอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	 บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรม 
เพ่ือสร้างการรับรู้และเข้าใจให้แก่พนักงานแต่ละระดับชั้น 
มกีารจดัท�าคูม่อื/แนวทางการปฏบิตังิานส�าหรบักจิกรรมทีส่�าคญั	
มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพ่ือให้มีการสอบทานงานระหว่างกัน 
มกีารรายงานและตดิตามอย่างเป็นระบบ	 รวมทัง้พจิารณาแนวทาง 
การพัฒนาวิธีการท�างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ	มีความรวดเร็ว	
มีความถูกต้อง	 และควบคุมต้นทุน	 ทั้งการผลิต	 การบริหารและ
การให้บริการ	 นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพื่อท�าหน้าท่ีในการตรวจสอบและติดตาม	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามภารกิจที่ก�าหนด	 และส่งผลให้การ 
ขับเคลื่อนองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3) ความเสี่ยงด้านการรายงานและควบคุม	 บริษัทได้ก�าหนดให ้
มีหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
รบัผิดชอบดแูลระบบงานและเสริมสร้างให้องค์กรมคีวามพร้อมในการ

รองรับนวัตกรรมใหม่ๆ	ทางด้านเทคโนโลยีมีการก�าหนดให้มีการ
จดัท�าแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	เพือ่ให้สอดรับกบั
แผนธุรกิจขององค์กร	 มีการจัดท�าแผนความม่ันคงปลอดภัย 
ทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	แผนธุรกจิต่อเนือ่ง	แผนส�ารองฉกุเฉนิ 
เพ่ือช่วยในการสนับสนุนงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มกีารรายงานและตดิตามการปฏบิตัติามแผนงานดงักล่าวข้างต้น
ให้ผู้บริหารรับทราบอย่างสม�่าเสมอ
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บริษัทได้มีการท�าการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ
โดยค�านึงถึงความรุนแรงของผลกระทบและความถี่ที่เกิดขึ้น
ก�าหนดได้ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเมือง	 ได้แก ่

ผลกระทบที่เกิดจากเศรษฐกิจโลกและการเมืองการปกครอง 
ส่งผลกระทบต่อก�าลงัซ้ือและพฤติกรรมการบริโภคของกลุม่ลกูค้า	
ซ่ึงเป็นความเส่ียงภายนอกหลักทีส่่งผลต่อผลประกอบการโดยตรง
จากรูปแบบและภาวะการแข่งขัน	 โดยมุ่งเน้นการขยายฐานการ
ผลิตในประเทศ	และได้ให้ความส�าคญักบัการลงทนุเปิดร้านอาหาร
ในต่างประเทศทั้งในรูปแบบด�าเนินกิจการเอง	 และการให้สิทธิ 
แฟรนไชส์	 รวมทั้งการท�าการตลาดส่งเสริมการขายอาหาร 
เบเกอรี	่ขนมหวานแช่แขง็	และขนมไหว้พระจนัทร์ในต่างประเทศ	
เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศ	 นอกจากน้ีบริษัทยังมีแผนการพัฒนาระบบ
ขนส่งและคลังสินค้าครบวงจรขึ้น	 เพื่อรองรับการขยายตัวทาง
ธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัในเครอืทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

2. ความเสีย่งจากภยัพิบตั	ิบริษัทได้เตรียมแผนการรองรับ	รวมทั้ง
การฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับภัยธรรมชาติต่างๆ	รวมทั้ง

ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือจากการกระท�าของมนุษย	์เช่น	ไฟไหม ้
การประท้วงต่างๆ	 โดยแผนรองรับดังกล่าวได้แบ่งเป็นระยะสั้น 
ในกรณีที่ เกิดเหตุฉุกเฉินและบริษัทจ�าเป็นต้องด�าเนินการ 
ทางธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง	(Business	Continuity	Plan:	BCP)	และ
แผนระยะปานกลางถึงยาวเพ่ือระงับหรือบรรเทาเหตุการณ ์
เฉพาะหน้าตามเหตุการณ์นั้นๆ	 และให้มีผลกระทบกับการ 
ด�าเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด	 และบริหารความเสี่ยงส่วนที่คงเหลือ 
ด้วยการท�าประกันภัยกับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

3. ความเสีย่งดา้นการเงนิบรษิทัมกีารบรหิารจัดการดา้นการเงนิ 
โดยค�านงึถงึความเสีย่งด้านสภาพคล่อง	 (Liquidity	Risk)	 ด้านคูค้่า 
(Credit	Risk)	และด้านตลาด	(Market	Risk)	เช่น	ความผันผวน
ของอตัราแลกเปลีย่นหรอืการปรับตวัของอตัราดอกเบีย้เป็นหลกั	
ทั้งนี้บริษัทมีการจัดท�าประมาณการทางการเงิน	 แนวทาง 
การบรหิาร	การตดิตาม	และก�าหนดมาตรฐานต่างๆ	เพือ่ลดระดบั
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้
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การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างทั้งภายในประเทศและสากล
รางวัลและความภาคภูมิใจปี พ.ศ. 2561

1. แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
กบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(IOD)	เพือ่ร่วมเป็น
ส่วนหนึง่ของกลไกในการป้องกนัและต่อต้านการทจุรติ	และสร้าง
ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	 สมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบรษิทัไทย	(Thai	Institute	of	Directors:	IOD)

2. เอส แอนด ์พี รบัตรา Thai Select การันตคุีณภาพอาหารไทย 
ส�าเร็จรูปส่งออก

	 บริษัท	เอส	แอนด	์พ	ีซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	ร่วมรับตรา	Thai	
Select	จากกรมส่งเสรมิการค้าระหว่างประเทศ	กระทรวงพาณชิย์	
ในพธิมีอบเกยีรติบตัรให้กับผู้ผลิตอาหารไทยส�าเร็จรูป	พร้อมออกบธู
ในงานแสดงสินค้าอาหาร	 “THAIFEX-World	 of	 Food	 Asia	
2018”	 เพื่อแสดงศักยภาพและความน่าเชื่อถือในการเป็นผู้น�า
ธุรกิจอาหารไทยและเบเกอรี	่ (King	of	Thai	Food	&	Bakery)	
ตลอดจนการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความ 
หลากหลาย	 สะดวก	 และสอดรับไลฟ์สไตล์ของคนรุ ่นใหม ่
ณ	อิมแพ็ค	อารีน่า	เมืองทองธานี

3. เอส แอนด์ พี รับรางวัล “องค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม)”

	 บริษัท	 เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	 (มหาชน)	รับมอบรางวัล	
“องค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 (ลดโซเดียม)”	
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.) 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเป็น
พันธมิตรเครือข่ายบริโภคลดเค็ม	ณ	อาคารเรียนรู้สุขภาวะ	สสส.	
ทัง้นี	้เอส	แอนด์	พ	ีได้รงัสรรค์เมนลูดความเคม็	6	เมน	ูโดยจ�าหน่าย
ในร้านเอส	แอนด์	พ	ีสาขาโรงพยาบาล	ตั้งแต่วันที่	1	พฤษภาคม	
2561	เป็นต้นไป

4. S&P รับมอบรางวลัเกยีรตคุิณ บริษัทน�าร่องโครงการรณรงค์
สร้างวินัยทางการเงิน ประจ�าปี 2561

	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซิดิเคท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับมอบรางวัล
เกียรติคุณ	 “บริษัทน�าร่องโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน	
ประจ�าปี	 2561”	 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ในพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการรณรงค์สร้างวินัยทางการเงิน	
ประจ�าปี	2561	เมื่อวันที	่18	กรกฎาคม	2561
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	 บริษัท	เอส	แอนด์	พ	ีซนิดเิคท	จ�ากดั	(มหาชน)	รับมอบโล่เชดิชเูกยีรติ
องค์กรที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการยกระดับองค์กรให้เป็นองค์กร
รอบรู้ด้านสุขภาพ	จากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสุขภาพ	
ในงานประชุมวิชาการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย	หัวข้อ
การขับเคลื่อนสังคมไทยรอบรู้ด้านสุขภาพ	 จัดโดยกรมอนามัย	
ทั้งนี้	เอส	แอนด์	พี	ได้ด�าเนินการเพื่อผลักดันองค์กรให้เป็นองค์กร
ด้านสขุภาพตามค�าสญัญาทีว่่า	 “Healthier	 Family,	 Happier	
World”	 อาทิ	 แคมเปญอาหารเพ่ือสุขภาพ	 Healthy	 Licious	
โครงการ	S&P	Kitchen	for	Kids	และกจิกรรม	S&P	Great	Food	
Good	Health	ฯลฯ	ณ	โรงแรมปรนิซ์	พาเลซ	มหานาค	

8. S&P รับประกาศนียบัตรผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน

	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซินดิเคท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับมอบ
ประกาศนียบัตรกลุ ่มผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อน	 จากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ในงาน	“ร้อยดวงใจ	ร่วมใจ
ลดโลกร้อน	ประจ�าปี	2561”	จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซ
เรือนกระจก	 (องค์การมหาชน)	 ณ	 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด	์
เซ็นทรัล	ลาดพร้าว

5. ต้มย�ากุ้ง ร้านภัทราฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะ 
การประกอบอาหารนานาชาติ อี้อิน คัพ ครั้งที่ 8 ประเทศจีน

	 ต้มย�ากุ้ง	ร้านภัทรา	ไฟน	์ไทย	คูซีน	(Patara	Fine	Thai	Cuisine)	
คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันศิลปะการประกอบอาหาร
นานาชาติ	 อี้อิน	 คัพ	 ครั้งที่	 8	 (8th	 International	 Culinary 
Artists	Competition	Yi	Yin	Cup)	ณ	เมืองปักกิ่ง	ประเทศจีน	
โดยมผีูเ้ข้าแข่งขนัจากกว่า	30	ประเทศทัว่โลก	ส�าหรับเมนูต้มย�ากุง้
สูตรเฉพาะของร้านภัทรามี	 6	 สาขาทั่วโลก	 ได้แก่	 กรุงเทพฯ	
อังกฤษ	(ลอนดอน)	สวิตเซอร์แลนด	์(เจนีวา)	ออสเตรีย	(เวียนนา)	
จีน	และสิงคโปร์

6. เอส แอนด์ พี รับประกาศนียบัตรองค์กรต้นอย่าง 
ห่างไกลยาเสพติด

	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซิดิเคท	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 รับมอบ
ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	 (มยส.)	และประกาศนียบัตร
โรงงานสีขาวส�าหรับบริการจัดเลี้ยง	 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน	 เพื่อดูแลพนักงานและองค์กรให้ปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด	อันเป็นการสร้างขวัญ	ก�าลังใจ	และความสุขในองค์กร	
ณ	สโมสรทหารบก	ถนนวิภาวดีรังสิต

7. S&P รับมอบประกาศเชิดชูเกียรติ 
 ‘องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ’
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การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ด้านเศรษฐกิจ
บริษัทได้มีระบุและการจัดล�าดับความส�าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 โดยตัวแทนพนักงานจากหน่วยงานต่างๆ	และผู้บริหาร
ไปพร้อมกับ	Materiality	Assessment	Workshop	โดยพิจารณาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	ทั้งทางตรง
และทางอ้อม	แบ่งออกเป็นทั้งหมด	9	กลุ่ม	

ชุมชน
และสังคม

คูค้า พนักงาน ลูกค้า ู้บริโภค

นักลงทุน
และ ู้ ือหุ้น

ส่ือมวลชนกลุมคนที่มีอิท ิพล
นส่ือออนไลน์

ภาครั และหนวยงาน
ทีอ่อกก ระเบียบ

ในการระบุประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 เพื่อน�าผลลัพธ์มาเป็นข้อมูลส�าคัญส�าหรับประกอบการตัดสินใจวางแนวนโยบาย
และกลยุทธ์ความยั่งยืนอย่างเหมาะสม	 บริษัทได้ส่งแบบสอบถาม	“การประเมินประเด็นที่มีความส�าคั ด้านความยั่งยืน”	 ให้กับกลุ่มผู้ม	ี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้ง	 9	 กลุ่ม	 เพื่อประเมินประเด็นที่มีความส�าคัญด้านความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจ	 สิ่งแวดล้อมและสังคมส่งผลกระทบต่อการ
ตดัสนิใจของผูม้ส่ีวนได้เสยีทีเ่ก่ียวข้อง	 อกีทัง้บรษิทัได้จดัเตรยีมช่องทางการส่ือสารให้เหมาะสมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	 รายละเอียดประเดน็ทีไ่ด้รบั	
ความสนใจจากการตอบสอบถามและช่องทางการสื่อสารตามที่แสดงในตาราง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

ชุมชนและสังคม •	 การพัฒนาชุมชน
•	 การส่งเสริมอาชีพและรายได้
•	 การเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของชุมชน

•	 การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
•	 การลงพื้นที่พบชุมชน
•	 กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม

นักลงทุนและผู้ถือหุ้น •	 คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและ	
	 ผู้บริหาร
•	 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
•	 ผลการด�าเนนิงานและการเตบิโตทางธรุกจิ
•	 การด�าเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

•	 แจ้งข่าวสารผ่านตลาดหลกัทรพัย์
•	 การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
•	 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
•		การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านทาง	
เว็บไซต์ของบริษัท	www.snpfood.com

กลุ่มคนที่มีอิทธิพล	
ในสื่อออนไลน์	

•	 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล •	 การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
•	 กิจกรรมร่วมกับกลุ่มสมาชิกออนไลน์

สื่อมวลชน •	 การสร้างคุณค่าให้แก่เศรษฐกิจและสังคม
•	 จริยธรรมทางธุรกิจ
•	 ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล
•	 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

•	 การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
•	 พบปะสื่อมวลชน
•	 ข่าวสารประชาสัมพันธ์และการแถลงข่าว
•	 กิจกรรมเพื่อสื่อมวลชน
•	 กิจกรรมร่วมกับสื่อมวลชน



เศรษฐกิจ

24 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

ภาครัฐและหน่วยงาน 
ที่ออกกฎระเบียบ

• การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
• บรรจุภัณฑ์และการบริหารก�าจัดขยะ
• นวัตกรรม
• คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

• การปฏิบัติงานร่วมกัน
• การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
• การสัมภาษณ์ผู้แทนผู้ออกกฎระเบียบ
• การประชุมระดับกระทรวงและเข้าร่วม 
 กิจกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานของรัฐจัดขึ้น 
 อย่างเป็นประจ�า

คู่ค้า • ความปลอดภัยของอาหาร
• เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• การพัฒนาบุคลากร
• การฝึกอบรมพนักงาน
• การส่งเสริมเรื่องการศึกษา

• การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
• การสัมภาษณ์ผู้แทนคู่ค้า
• การประชุมร่วมกับคู่ค้า
• เยี่ยมชมกิจการ

พนักงาน • การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากร 
 บุคคลและพนักงาน
• การจัดให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียน
• การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วม 
 ในการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร
• การจัดกิจกรรมสร้างความผูกพัน 
 ให้พนักงาน
• การมีสวัสดิการที่ดี

• กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
• การสือ่สารอเิลก็ทรอนกิส์ภายใน HR News 
 อย่างสม�า่เสมอ 
• การรับข้อร้องเรยีนผ่านช่องทางโทรศพัท์,  
 Email: whistleline@snpfood.com  
 และตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียน
• จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะ 
 ด้านต่างๆ
• การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี

ลูกค้า • คุณภาพอาหารและบริการหน้าร้าน
• กิจกรรมส่งเสริมการขาย
• ราคาสินค้าที่เหมาะสม
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์
• ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อ 
 สิ่งแวดล้อม

• การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
• กจิกรรมลกูค้าสมัพันธ์ รวม 15 ครัง้ ปี 2561
 ดูภาพยนตร์/ละคร รวม 12 ครั้ง/ปี
 Workshop 1 ครั้ง/ปี (Pantip)
 Summer Camp 1 ครั้ง/ปี
 กิจกรรมร่วมกับการตลาด 1 ครั้ง 
 (Workshop กับ ต้น นฤบดินทร์)
• สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และ 
 แอปพลิเคชันใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ
• การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางหน้าร้าน,  
 โทรศัพท์, Call center 1344,
 Email: crm@snpfood.com,
 FB: S&P และทางจดหมาย
• การสัมภาษณ์ผู้แทนลูกค้า

ผู้บริโภค • คุณภาพของสินค้าและราคาที่เหมาะสม
• ความปลอดภัยของอาหาร

• กิจกรรมนอกสถานทีแ่ละกจิกรรมส่งเสริม 
 การตลาดในช่องทางการขาย
• ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
• การส�ารวจประเดน็ด้านความยัง่ยนืประจ�าปี
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1. ระบุประเด็นความส�าคัญทางธุรกิจ
ประเด็นความส�าคัญทางธุรกิจ (Materiality) ของบริษัทได้ถูกระบุ 
โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบรษิทั ได้แก่ 
กลยทุธ์ของบรษิทั ความสนใจและความคาดหวงัจากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย 
แนวโน้มของโลกและอตุสาหกรรมเดยีวกนั และการเปลีย่นแปลงของ
ข้อก�าหนดกฎหมายในประเทศไทยที่สามารถส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
และห่วงโซ่อุปทานทั้งในแง่บวกและแง่ลบ

2. การจัดล�าดับความส�าคัญ
บรษิทัได้ประเมนิและจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ด้านความยัง่ยนื 
ที่ได้ระบุไว้ กระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน
ดังนี้
• การส่งผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท โดยให้ตัวแทน

พนักงานระดับการจัดการและผู้บริหารเข้าร่วมประเมินในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุและประเมินความส�าคัญของ
ประเด็นด้านความยั่งยืน

• การส�ารวจความสนใจและความคาดหวังจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยตรง โดยการจดัส่งแบบส�ารวจดงัทีก่ล่าวไปในหวัข้อ “การระบุ
และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

การระบุประเด็นความส�าคัญและการก�าหนดเนื้อหารายงาน

ผลจากการระบุประเด็นความส�าคัญและการก�าหนดเนื้อหารายงาน

3. การทวนสอบประเด็น
บริษัทยังได้มีการตรวจสอบความส�าคัญโดยการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี 3 กลุม่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัจากการ
จัดล�าดับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งประกอบด้วย 1. ลูกค้า 2. คู่ค้า 
3. ภาคเอกชน ที่มีหน้าที่ส่งเสริมและช่วยพัฒนาบริษัทจดทะเบียน 
เพื่อทบทวนประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รับฟัง
ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังในประเด็นที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ คือ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยน�าประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการ
จัดกิจกรรมไปพัฒนาประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให ้
ดยีิง่ขึน้ นอกจากนีก้ารมส่ีวนร่วมกบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยียงัช่วยให้บรษิทั
สามารถสื่อสารสาระส�าคัญเพื่อตอบสนองต่อสิ่งท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความสนใจอีกด้วย

4. การรับรองประเด็น
คณะท�างานได้น�าเสนอประเด็นความยั่งยืนต่อคณะกรรมการพัฒนา
ความยัง่ยนืทางธรุกจิ เพือ่พิจารณาเหน็ชอบ ยนืยนัและอนมัุตปิระเดน็
ส�าคัญด้านความยั่งยืน น�ามาซ่ึงการก�าหนดขอบเขตการรายงาน
ประเด็นส�าคัญ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และกลุ่ม 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวมากท่ีสุด 
เพื่อน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่เหมาะสมต่อไป
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ขอบเขตของประเด็น

หัวข้อในรายงาน ประเด็น กรอบ GRI ที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ด้านสังคม คุณภาพอาหาร
และความปลอดภยั

สขุภาพและความปลอดภยัของผูบ้รโิภค 
(GRI 103, GRI 416-1, G4-FP 5) • พนักงาน • ลูกค้า

ด้านเศรษฐกิจ การก�ากับดูแล
จริยธรรมทางธุรกิจ

การต่อต้านการทุจริต 
(GRI 103, GRI 205-2) • พนักงาน • คู่ค้า

• ลูกค้า
• นักลงทุนและผู้ถือหุ้น
• ภาครัฐและหน่วยงาน 
 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพและ
โภชนาการ

คุณภาพอาหารและความปลอดภัย 
(GRI 103, GRI 416-1, G4-FP 5) • พนักงาน • ลูกค้า

• ผู้บริโภค
• ภาครัฐและหน่วยงาน 
 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านสิ่งแวดล้อม การจัดการบริหาร
ของเสีย

การจัดการของเสียและอาหารเหลือทิ้ง 
(GRI 103, GRI 306-2) • พนักงาน • ชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ ฉลากผลิตภัณฑ์ การจัดการฉลากผลิตภัณฑ ์
อย่างมีความรับผิดชอบ 
(GRI 103, GRI 417-1, GRI 417-2)

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• กลุ่มคนที่มีอิทธิพล 
 ในสื่อออนไลน์ 
• สื่อมวลชน
• ภาครัฐและหน่วยงาน 
 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านเศรษฐกิจ บรรจุภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างมีความ 
รับผิดชอบ 
(GRI 103, GRI 417-1, GRI 417-2)

• พนักงาน • ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• คู่ค้า

ด้านสังคม การพัฒนา
บุคลากร

การบริหารด้านบุคลากรและแรงงาน 
(GRI 103, GRI 404-1) • พนักงาน • ภาครัฐและหน่วยงาน 

 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านเศรษฐกิจ นวัตกรรม การบริหารจัดการนวัตกรรม 
(GRI 103, GRI 203-1, GRI 203-2) • พนักงาน • ภาครัฐและหน่วยงาน 

 ที่ออกกฎระเบียบ
• คู่ค้า
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หัวข้อในรายงาน ประเด็น กรอบ GRI ที่เกี่ยวข้อง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต

ภายในองค์กร ภายนอกองค์กร

ด้านสังคม สิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 
(GRI 103, GRI 412-2) • พนักงาน • ภาครัฐและหน่วยงาน 

 ที่ออกกฎระเบียบ
• คู่ค้า

ด้านเศรษฐกิจ การจัดหาอย่าง 
รับผิดชอบ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
(GRI 103, GRI 141-1, GRI 308-1) • พนักงาน • คู่ค้า

ด้านสังคม การพัฒนาชุมชน การบริหารด้านชุมชนและสังคม 
(GRI 103, GRI 201-1) • พนักงาน • ชุมชนและสังคม

ด้านเศรษฐกิจ การท�าการตลาด
อย่างมีความ 
รับผิดชอบ

การท�าการตลาดอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 
(GRI 103, GRI 417-1, GRI 417-2, 
GRI 417-3)

• พนักงาน
• ลูกค้า
• ผู้บริโภค
• กลุ่มคนที่มีอิทธิพล 
 ในสื่อออนไลน์ 
• สื่อมวลชน
• ภาครัฐและหน่วยงาน 
 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านสังคม ความปลอดภัย
และอาชีวอนามัย

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(GRI 103, GRI 403-1 - 403-7, 
GRI 409-3)

• พนักงาน • ภาครัฐและหน่วยงาน 
 ที่ออกกฎระเบียบ

ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการ
พลังงาน

การใช้พลังงาน 
(GRI 103, GRI 302-1, GRI 302-4, 
GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-4, 
GRI 305-5)

• พนักงาน • ชุมชนและสังคม

ด้านสังคม ผลกระทบทาง
สังคมและชุมชน

การบริหารด้านชุมชนและสังคม 
(GRI 103, GRI 201-1) • พนักงาน • ชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจดัการน�า้ การใช้และบริหารจัดการน�า้
(GRI 103, GRI 303-1, GRI 303-2) •  พนักงาน • ชุมชนและสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(GRI 103, GRI 201-2) • พนักงาน • ชุมชนและสังคม
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การกํากับดูแล 
และการบริหารจัดการความยั่งยืน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ	 ความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการทีด่อีย่างต่อเน่ือง	โดยเชือ่ม่ันว่าการก�ากบัดแูลกจิการทีด่จีะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

บริษทัได้ให้ความส�าคญัต่อการปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการท่ีดี	
และมุง่มัน่ท่ีจะยกระดับคณุภาพ	ความส�าคญัของการก�ากบัดูแลกจิการ
ที่ดีอย่างต่อเนื่อง	 โดยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบริษัท	แม้ต้องเผชญิกับสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกจิ	สงัคม	สิง่แวดล้อม	และเทคโนโลยทีีม่กีารเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็ว	อีกทั้งยังสามารถเพิ่มมูลค่าและผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุน	 และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่าง
โปร่งใสและเป็นธรรม	สามารถตรวจสอบได้	โดยการก�ากบัดแูลกจิการ
ยังต้องมุง่เน้นถงึสทิธขิองผู้ถอืหุน้	การปฏบิติัต่อผู้ถอืหุน้อย่างเท่าเทยีมกนั	
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม	 การเปิดเผยข้อมูลและความ
โปร่งใส	และความรับผดิชอบของคณะกรรมการ	ตลอดจนการเปิดเผย
ข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

ทั้งนี้	 บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของ	
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย	(IOD)	และได้รบัการรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต	ในปี	พ.ศ.	2556	และ
ได้รับการรับรองต่อเนื่อง	 ในปี	 พ.ศ.	 2559	 และได้รับรางวัลองค์กร
โปร่งใส	(NACC	Integrity	Award	2012)	ในปี	พ.ศ.	2555		
								
อีกทั้งบริษัทยังมุ่งม่ันที่จะส่ือสารให้ทุกคนในองค์กรทราบและปฏิบัติ
ตามกลยุทธ์และหลักการที่ก�าหนด	 รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
มาตรการต่อต้านการคอร์รัปช่ันให้แก่สาธารณชนทราบ	 เร่ิมต้ังแต่	
การอบรม	 เร่ือง	 จรรยาบรรณ/การต่อต้านการทจุริต/Whistleblower	
ให้กับพนักงานใหม่ทุกเดือน	 และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้าและ
ลกูค้ารบัทราบ	ซ่ึงพนกังานทกุคนสามารถดขู้อมลูเพิม่เตมิได้จากระบบ	
Intranet	ขององค์กร			

ส�าหรับคู่ค้ามีการปฏิบัติตามนโยบายป้องกันและต่อต้านการทุจริต	
การให้	หรือการรับสินบน	จรรยาบรรณทางธุรกิจ	รวมทั้งกฎ	ระเบียบ	
ข้อบังคับของเอส	 แอนด์	 พี	 ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะประกาศใช้

ในอนาคต	 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุก	
รูปแบบ	 ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมคู่ค้าจะต้องด�าเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส	ซือ่สตัย์กบัภาครฐัและภาคเอกชน	การตดิต่องานกบัภาครฐั
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 และภาคเอกชน	 ตลอดจนบุคคลที่มีหน้าท่ี
เกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศจะต้องด�าเนินการให้เป็น
ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องคู่ค้าจะไม่ด�าเนินการใดๆ	 ที่มีความเสี่ยง	
ต่อการเกดิทจุรติคอร์รปัชัน่และต้องปฏบิตัติามข้อก�าหนด	 เรือ่ง	 การให้	
การรับของขวัญของก�านัล	และการเลี้ยงรับรองอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการบรษิทัได้ก�าหนดให้มนีโยบายการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ของบรษิทัอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร	และสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบั
ดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 และระเบียบ
ปฏิบัติของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
โดยจะให้มกีารทบทวนและปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ	มกีารสือ่สาร
และสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการก�ากับดูแลกิจการที่ดีให้	
ผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มบริษัทได้รับทราบ	และถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนือ่ง	เพือ่ส่งเสรมิประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบรษิทั	ซึง่ยงัรวมถงึ
ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ	 ฝ่ายจัดการ	 ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	
สถาบันการเงิน	 พันธมิตรทางธุรกิจ	 และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	
อนัเป็นกลไกให้บรษิทับรรลวุตัถปุระสงค์ของกจิการทัง้ด้านประสทิธภิาพ
และประสิทธผิล	สร้างความสามารถในการแข่งขนั	เพิม่มลูค่าแก่กจิการ	
และสร้างความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

การกากับ
ดูแลกิจการ

สิท ิ อง
ู้ ือหุ้น

การป ิบัติ
ตอ ู้ ือหุ้น
อยางเทาเทียม

บทบาท อง
ู้มีสวนได้เสีย

การเปดเ ย
้อมูลและ

ความโปรง ส

ความรับ ิดชอบ
องคณะกรรมการ

นโยบาย นด้าน
การพั นา

ทรัพยากรบุคคล

ระบบการ
ควบคุมภาย น
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การตรวจสอบภายใน
บรษิทัมหีน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึง่ท�าหน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตัิ
งานและระบบควบคุมภายในของหน่วยงานภายในองค์กร โดยยดึหลกั
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลที่
สอดคล้องกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้หลักเกณฑ์
การตรวจสอบตามผลประเมินความเสี่ยงและจุดควบคุมที่ส�าคัญและ
เน้นให้มีการควบคุมเชิงป้องกัน เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานปฏิบัติ
งานมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และมีการการควบคุมภายใน 
ที่เพียงพอ ซึ่งช่วยป้องกันและลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น 
ในองค์กร

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�าหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง
เหมาะสม รวมถึงมีประกาศนโยบายแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และนโยบายการรับ-มอบของขวัญ พร้อมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและจรรยาบรรณ เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจของบริษัทเป็นไปตาม
หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

อีกทั้งบริษัทยังมีช่องทางการรับข้อร้องเรียนจากพนักงาน ผ่านช่องทางโทรศัพท์ Email: whistleline@snpfood.com และตู้จดหมาย 
รับเรื่องร้องเรียน ตามสถานที่ท�างานต่างๆ โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ และมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน 
ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ

ผลการด�าเนินงานด้านการ
ตระหนักรู้เรื่องการต่อต้าน 
การทุจริต
จากการประกาศนโยบายการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่และนโยบาย
การรบั-มอบของขวญัทีบ่รษิทัสือ่สารประชาสมัพนัธ์ให้ พนกังาน คูค้่า 
ลกูค้า และสาธารณชนรบัทราบ เริม่ตัง้แต่การอบรม เรือ่ง จรรยาบรรณ/
การต่อต้านการทุจริต/Whistleblower ให้กับพนักงานใหม่ทุกเดือน 
ประมาณ 1,000 คน/ปี คิดเป็นร้อยละ 15 ของพนักงานทั้งหมด

มส่ืีอประชาสัมพันธ์ เรือ่ง จรรยาบรรณ/การต่อต้านการทจุรติผ่านระบบ Intranet/Email ภายในองค์กร ทีท่กุหน่วยงานภายในสามารถเข้าถงึได้

ผลการด�าเนินงานด้านการสื่อสารการต่อต้านการทุจริต 2559 2560 2561

ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต 100 100 100

ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต 100 100 100

ร้อยละของคู่ค้าที่ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต 70 80 90 

จากการตรวจสอบการปฏบิตังิานและระบบควบคมุภายในของหน่วยงานต่างๆ ผลการตรวจสอบและการประเมนิระบบควบคมุภายในของหน่วยงาน 
รวมถึงการให้ค�าปรึกษาแนวทางการปฏิบัติงาน ท�าให้สามารถป้องกันการทุจริตและลดโอกาสการเกิดทุจริตในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงานได้



เศรษฐกิจ

30 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

โครงสร้างของบริษัท วิธีการ และหลักการที่ใช้ในการบริหารจัดการ
ความยั่งยืน S&P Sustainability Strategic Framework 
(SDGs ที่เกี่ยวข้อง)
บริษัทได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จัดการอบรมให้กับหน่วยงานทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการท�าแผนกลยุทธ์การด�าเนินงาน 
ด้านความยั่งยืนขึ้นในวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561 ภายใต้กรอบ “Healthier Family, Happier World” และตามเป้าหมายการพัฒนา 
อย่างยัง่ยนื (Sustainable Development Goals) และมีการเปิดเผยข้อมลูและการเขยีนรายงานความย่ังยนืตาม GRI Standards ทัง้นีไ้ด้จดัตัง้ 
คณะท�างานด้านความยัง่ยนืขึน้เมือ่ปี 2561 ซึง่จะมกีรรมการบรษิทัอนมุตัแิละก�าหนดทศิทางการด�าเนนิงานผ่านคณะจดัการโครงการความยัง่ยนื 
เพื่อท�าหน้าที่ในการขับเคลื่อนการท�างานตามกลยุทธ์และเป้าหมาย SDGs ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท 
ในการก�าหนดทิศทางการท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการพัฒนา
ที่ยั่งยืนของบริษัทตั้งอยู่บนมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

Profit

People Planet
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S&P SDGs

: SDGs
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เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจ

เมนูเพื่อสุขโภชนาการที่ดี เมนูโลว์โซเดียมในโรงพยาบาล

รางวัล “องค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม)”

ผลิตภัณฑ์ปลอดไขมันทรานส์

การน�าผลติภณัฑ์เกษตรอนิทรย์ีมาใช้เพือ่ความปลอดภยัของผูบ้ริโภค

100% ของผู้จัดหาทีร่บัทราบ S&P Code of Conduct for Suppliers การจัดหาอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด
ผลิตภัณฑ์กับเกษตรกรไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ด้านสังคม

มีความมั่นคงและปลอดภัยในการท�างาน การจัดอบรมวินัยทางการเงิน

การประเมินศักยภาพความเป็นผู้น�า

ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับข้อก�าหนด
ของกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ

การมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาส ศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี

การให้ความรู้ด้านโภชนาการและสุขอนามัยที่ดีกับชุมชน โครงการ S&P Kitchen for kids

ด้านสิ่งแวดล้อม

ลดใช้พลาสติกลงถึง 70 ตัน ลดความหนาของถุงพลาสติกลง

น�าพลังงานจากโซลาร์มาผลิตกระแสไฟฟ้าที่ 720,000 kwh/ปี การติดตั้งโซลาร์รูฟเพื่อน�าพลังงานมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าลง
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การบริหารจัดการอาหารและความปลอดภัยสุขภาพและคุณค่าทางอาหาร 
ฉลากผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ และการทําการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ 
การจัดหาวัตถุดิบ การจัดหาอย่างรับผิดชอบ และการจัดการนวัตกรรม

S&P	เปิดร้านให้บริการกว่า	480	สาขาทั่วประเทศ	ด้วยสินค้าและบริการที่มีมาตรฐานเดียวกัน	มีโรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่เป็นศูนย์กลาง
กระจายสินค้า	 รวมถึงมีบริษัทฝึกอบรมด้านสินค้าและบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันด้วยการคัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพสดใหม	่
จากเกษตรกรโดยตรง	 ด้วยความมุ่งมั่นให้ผู้ใช้บริการได้รับอาหารที่มีคุณค่าสูงสุด	 เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง	
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นั บ เ ป ็ น ป ร ะ เ ด็ น ที่ ท ้ า ท า ย อ ย ่ า ง ต ่ อ เ นื่ อ ง ใ น ร ะ ดั บ โ ล ก 	 เ พื่ อ ใ ห ้ บ ร ร ล	ุ

เป้าหมายการพั นาที่ยั่งยืน

้อ 2 ้อ 3
จัดความหิวโหย

บรรลคุวามมัน่คงทางอาหาร
สงเสริมเก ตรกรรม

อยางยั่งยืน

รับรองการมีสุ ภาพ
และความเปนอยูที่ดี

องทุกคน
นทุกชวงอายุ

คณุภาพอาหารและความปลอดภยั (GRI	416-1	และ	G4-FP	5)
ปัจจุบันผู้บริโภคทั่วโลกมีแนวโน้มพฤติกรรมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น	 และให้ความส�าคัญกับการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ	
ผ่านการรับประทานอาหารที่ดี	ปลอดภัยและผลิตในแหล่งที่ได้มาตรฐาน	จากข้อมูลบนเว็บไซต์ของ	Mintel 	ในหัวข้อ	“2019 Global Food 

     ”	ระบุแนวโน้มของผู้บริโภคไว้ดังนี้

ภาพรวมการจดัการ

เป้าหมายภายในปี	 2573	บรษิทั	 เอส	แอนด์	พ	ี ซินดเิคท	จ�ากดั	
(มหาชน)	ในฐานะผู้น�าของร้านอาหารไทยระดบัแนวหน้า	มีความ
มุ ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค ้าที่ มีคุณภาพ	 ปลอดภัย	 และ	
ได้มาตรฐานคณุภาพในระดบัสากล	ด้วยมาตรฐานการผลติทีเ่ป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อมและชุมชน	โดยควบคุมตลอดทัง้ห่วงโซ่อาหาร	
ตัง้แต่คณุภาพวตัถดุบิ	ผลติภณัฑ์	และการบรโิภค	ตลอดจนการวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมรับประทาน	 เพ่ือส่งเสริม	
การเข้าถึงอาหารที่ดี	 มีคุณค่าทางโภชนาการ	 อันเป็นการ	
ตอบสนองความเป็นอยู่ที่ดีของคนในสังคมทั้งในประเทศไทย	
และภายนอกประเทศ

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations)

ซึ่งนับว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจอาหารโดยตรง 2 ข้อ ได้แก่

การบริ ภคอาหารที่สด หม่ตลอดเวลา
(Evergreen	Consumption)

อาหารอายวุั นะ (   )
เพื่อสุขภาพ	(Healthy	Aging)	และ	
ส�าหรับสังคมสูงวัย	(Aging	Society)	
ซึ่งจากข้อมูลส�านักงานสถิติแห่งชาติ	
สัดส่วนประชากรของสังคมสูงวัย	
เพิ่มมากขึ้น	20%	ในปี	2564

สะดวกสบาย
(Elevated	Convenience)

*ที่มา: Mintel, the world’s leading market intelligence agency, 14 November 2018, announced three forward-looking trends which  
will lead the momentum of global food and drink innovation in 2019 and beyond.; http://www.mintel.com/press-centre/ 
food-and-drink/mintel-announces-three-global-food-and-drink-trends-for-2019
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อย่างไรก็ตาม	องค์การอนามัยโลก	(WHO)	เปิดเผยว่า	สถิติล่าสุดการเสียชีวิตของประชากรโลกที่เป็นการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร	มีสาเหตุจาก
กลุ่มโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงั	 (Non-Communicable	Diseases 	NCDs)	 โดยส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจยัวถิกีารใช้ชวีติทีม่พีฤตกิรรมเส่ียงต่างๆ	 รวมถึง	
พฤติกรรมการบริโภคอาหารหวาน	มัน	เค็มจัด	โดยเฉพาะโรคหัวใจ	โรคหลอดเลือดสมอง	มะเร็ง	เบาหวาน	และโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง	นับเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยจ�านวนกว่า	4	แสนราย	หรือร้อยละ	71	ต่อปี	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	ปัญหาของโรคกลุ่มนี้จึงถือ
เป็นภัยเงียบที่ก่อให้เกิดความสูญเสียมากมาย	ทั้งนี้	เอส	แอนด์	พี	จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชากรไทย	ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายคณุภาพและความปลอดภยัอาหารของบรษิทัท่ีมุ่งมัน่ในการ	“พฒันาและผลติสนิค้าทีม่คุีณภาพและความปลอดภยัเป็นทีพ่อใจของลูกค้า
อย่างต่อเนื่อง”

เอส	แอนด์	พี	มุ่งมั่นในการบริหารจัดการคุณภาพมาตรฐานการผลิตอาหารในระดับสากล	สินค้าที่ผลิตต้องไม่พบปัญหาทางด้านความปลอดภัย
ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค	“เพราะระบบคุณภาพ (  ) ไม่ ช่แค่กิจกรรม แต่เปนวั นธรรมขององค์กร”	มีการบริหารจัดการ
เรื่องการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	โดยได้ตระหนักเสมอว่าลูกค้าคือคนส�าคัญ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ผลการดําเนินงาน

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ส่วนบริการ

อาหารในร้านจะต้องสะอาด	 ปลอดภัย
ส�าหรบัผู้บรโิภค	ไม่มสีิง่ปลอมปนในอาหาร	
และไม่มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์

จ�านวนข้อร้องเรียน	
สิ่งแปลกปลอมในอาหาร	

4 9 35

ร้านอาหาร	 ทุกร้านกว่า	 480	 จุดขาย	
จะต้องมีคุณภาพและความปลอดภัย	
ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน	ที่ร้อยละ	70	
ใช้เกณฑ์ประเมนิ	GMP	Codex	ประเมนิปีละ	
1	ครัง้	โดย	Auditor	ปี	2559	ทมีตรวจจาก
ส่วนคุณภาพและทีมฝ่ายปฏิบัติการที่ผ่าน
การอบรมผู้ตรวจติดตาม	 ปี	 2560-2561	
เป็นทีมตรวจส่วนกลาง	(ทีมส่วนคุณภาพ)

ร้อยละของร้านอาหารที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน

100% 100% 100%

ลดข้อร้องเรียนลง	5% จ�านวนข้อร้องเรียนรวมทั้งปี 184 153 169

หมายเหตุ
• จํานวนข้อร้องเรียน ปี 2559 มีจํานวนข้อร้องเรียน 184 ข้อ 
•	 ปี 2560 มีจํานวนข้อร้องเรียน 153 ข้อ ข้อร้องเรียนลดลง 16.84%
•	 และในปี 2561 มีข้อร้องเรียน 169 ข้อ จํานวนข้อร้องเรียนลดลงจากปี 2559 เท่ากับ 8.15% และมีข้อร้องเรียนเพ่ิมขึ้นจากปี 2560 เท่ากับ 9.46%  
 เนื่องจากมีการเปิดสาขาใหม่เพ่ิมขึ้น พนักงานที่ปฏิบัติงานยังไม่เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานและการรับข้อร้องเรียนกรณีที่ลูกค้าร้องเรียนที่สาขา 
 จึงทําให้มีจํานวนข้อร้องเรียนมากขึ้น

โดย เอส แอนด์ พี ตั้งเป้าหมายในระยะเวลา 3-5 ปี เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการและการรับข้อร้องเรียนดังนี้
1.	 ข้อร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์หมดอายุ	จ�านวนข้อร้องเรียนลดลง	5%
2.	 ข้อร้องเรียนร้ายแรงลดความรุนแรงลง	โดยผู้ปฏิบัติงานที่สาขาสามารถปิดข้อร้องเรียนได้	5%
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เอส	 แอนด์	 พี	 มีนโยบายท่ีมุ่งเน้นการผลิตสินค้า	 และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ	 ความปลอดภัยสอดคล้องตามกฎหมาย	 และมาตรฐานคุณภาพ	
ในระดบัสากล	โดยควบคมุตลอดทัง้ห่วงโซ่อาหารตัง้แต่การรบัวตัถดุบิ	การจดัเก็บวตัถดุบิ	การเตรียมวตัถุดบิ	กระบวนการแปรรปูเป็นผลติภณัฑ์	
การจัดเก็บผลิตภัณฑ์	การขนส่ง	จนถึงการน�าไปใช้ของผู้บริโภค	และยังมีการจัดการระบบการสืบย้อนกลับข้อมูลเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพและปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์

ระบบประกันคุณภาพตลอดกระบวนการเป็นกระบวนการท�างานเชิงป้องกัน	 และท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารไม่เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย	
ทั้งด้านการปนเปอนสิ่งแปลกปลอมต่างๆ	สารเคมี	และจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค	สร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภค

มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพส่วนผลิต (โรงงานอาหารและเบเกอรี่)

มาตรฐานระบบการประกันคุณภาพ 
ส่วนบริการ	(หน้าร้าน)	
1.	 S&P	 มีทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีน�านวัตกรรมการผลิต	

มาออกแบบมาตรฐานการผลิตสินค้าผสมผสานความต้องการ	
ของลูกค้า	และวิถีการด�ารงชีวิตของที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

2.	 S&P	 ออกแบบและปรับปรุงสถานที่ผลิตอาหารที่เป็นมาตรฐาน	
สะอาด	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารท่ีดี	 (GMP)	
มีเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย	ก�าหนดเกณฑ์การ
ควบคุมเพื่อสร้างมาตรฐานของกระบวนการผลิตที่ผ่านการ
ควบคมุด้านคณุภาพและความปลอดภยัอย่างเข้มงวดทกุขัน้ตอน
ของกระบวนการผลิต

3.	 มีหน่วยงานควบคุมคุณภาพในส่วนปฏิบัติการร ้านอาหาร	
ซึง่ท�าการตรวจประเมนิการปฏบิตังิานตามมาตรฐาน	โดยมเีกณฑ์
การตรวจประเมนิร้านอาหารและเบเกอร่ีชอปตามมาตรฐานระบบ	
GMP:	 Codex	 ซึ่งจะด�าเนินการตรวจภายในปีละ	 2	 ครั้ง	
รวมทัง้มกีารตรวจประเมนิเพือ่รบัรองระบบคณุภาพจากภายนอก
ทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้านการบริหารจัดการ 
เพ่ือลดขอ้ร้องเรียนและแนวทางป้องกนั
โครงการ	S&P	Unity	Pro ect	เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2557	
โดยผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทีไ่ด้รบัผลประโยชน์จากโครงการนี	้คอื	พนกังาน
ที่ปฏิบัติงานหน้าร้าน	และลูกค้า	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.	 เพื่อช่วยเหลือให้ข้อมูลและแนะแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้น	

กับสาขากรณีลูกค้าร้องเรียน	
2.	 เพือ่พฒันาขดีความสามารถของบคุลากร	ท�าให้เกดิประสทิธภิาพ

ในการท�างานมากขึ้น
3.	 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทาง

แก้ไขที่ดีร่วมกัน	 สร้างความรัก	 ความสามัคคีในการท�างาน	
ซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่จะน�าทีมและองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

4.	 เพื่อลดจ�านวนข้อร้องเรียน	และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ลกูค้า	อาท	ิเรือ่งผลกระทบต่อสุขภาพ	เรือ่งความปลอดภยั	เป็นต้น

เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ S&P, Premo, Delio, Patio, Jelio, etc. อย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้มีมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของตลาด ทั้งลูกค้าภายในและต่างประเทศ

ประเมินความเส่ียงและ
วิ เ ค ร า ะ ห์ อั น ต ร า ย 
ที่ครอบคลุมทุกขั้นตอน
ของกระบวนการผลิต
ด้ วย เครื่ อ งจั กรแล ะ
เทค โน โลยี ที่ ทั นสมั ย 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพต าม
มาตรฐานสากล

ออกแบบมาตรการควบคุม
เชิงป้องกัน มีการประยุกต์
ใช้ระบบบริหารคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล GMP, 
HACCP, ISO 9001:2015, 
ISO 22000:2005, BRC 
รวมทั้ งมีการรักษาและ
ปรับปรุงระบบคุณภาพ 
ดังกล่าวอย่างสมํา่เสมอ

ตรวจวิเคราะห์ คุณภาพ
ผลิตภัณ ฑ์ภาย ในห้ อง
ปฏิบัติการทดสอบที่ ได้
รบัรอง ISO 17025 กอ่นส่ง
ถึงมือผู้บริโภค ตลอดจน
การจัดเก็บ การกระจาย
สินค้าและระบบการขนส่ง
จากคลงัสินค้าไปสู่ผูบ้รโิภค
ทั่วโลก

โครงการ X-Ray เพ่ือ
ตรวจสอบหา ส่ิงแปลก
ปลอมในขั้นตอนการผลิต
ด้วยระบบที่ทันสมัย

มีร ะบบการทวนสอบ
กลั บของผลิ ตภัณฑ์ 
(Traceability) อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้ 
ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจ
ในคุณภาพและปลอดภยั 
ส า ม า รถตร ว จสอบ 
ยอ้นกลบัไปยงัแหลง่ทีม่า
ข อง สิ นค้ า ไ ด้ ต ลอด 
เส้นทาง
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การดําเนินการ
บริษัทมีขั้นตอนการบริหารจัดการกรณีเกิดข้อร้องเรียนอย่างมีระเบียบแบบแผน	 ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนที่ก�าหนดไว้	 มีการทวนสอบ	
หาสาเหตุการเกิดข้อร้องเรียน	ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการแก้ไข	รายงานผลด�าเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยมีผู้บริหารลงนามทุกครั้ง	 รวมถึงการเก็บข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์	 ปรับปรุงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านความโปร่งใสและเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้จัดท�าคู่มือการรับข้อร้องเรียน	และออกไปให้ความรู้รวมถึงแนะน�าแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ปฏิบัติ
งานที่หน้าร้านเป็นประจ�าทุกเดือน	 โดยมีเน้ือหาครอบคลุมเร่ืองการให้บริการอย่างไรที่จะท�าให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ	 การรับข้อร้องเรียน
ลูกค้าจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างไร	 และการสังเกตอาการลูกค้าในเบื้องต้นท่ีบ่งบอกว่าเกิดการแพ้อาหารรวมถึงวิธีการปฏิบัติ	 โครงการนี	้
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดจ�านวนข้อร้องเรยีน	และลดผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้กบัลกูค้า	อาท	ิเรือ่งผลกระทบต่อสขุภาพ	เรือ่งความปลอดภยั	เป็นต้น

โทรหา ครดี
เมื่อมีลูกค้าร้องเรียน เรื่อง ร้ายแรง

ร้องเรียนเรื่อง ร้ายแรง
ลกระทบตอสุ ภาพ องลูกค้า

 ท้องเสีย อาหารเปนพิ
 แพ้อาหารอยางรุนแรง
อุบัติเหตุภาย นร้าน

ส่ิงแปลกปลอม ปนเป้อน นอาหาร
 พบเ แก้ว เ พลาสติก เส้น ม

หนอน แมลงวัน ล

อันดับแรก
โทรแจ้ง

 ู้จัดการเ ต
 ู้จัดการสวน

หลักเกณ ์การชดเชยอ้างอิงจาก 	การประสานงานดูแลปัญหาภายในสาขา

โทรแจ้ง  081-170-1961

กรณีเดินทางไปพบลูกค้า
ู้จัดการสา า  ู้จัดการเ ต สวน  

 ทาจดหมาย อโท ลูกค้า
 ประสานงานด้านการตรวจสอบ
 ประสานงานด้านการชดเชย
  ความเสียหายที่เกิด ้น

อานาจดาเนินการ
 ู้จัดการเ ต
 ู้จัดการสวน

***สามาร ตัดสิน จ นเรื่องการประสานงาน
กับลูกค้าเบื้องต้น พร้อมทั้งชวยตรวจ ้อ ิดพลาด

ที่เกิด ้น นเบื้องต้นได้ทันที

ตวัอย่างขอ้รอ้งเรยีน แบง่ออกเป็น ดงันี้

1. ข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ

กรณี 	ลูกค้าแพ้อาหารเฉียบพลัน	สาขาโรงพยาบาลพญาไท	3
รายละเอียด 	ลูกค้า	2	ท่าน	ไปตรวจสุขภาพและรับประทานอาหาร	
ทีร้่าน	S&P	ลกูค้ารบัประทานเมนดูอกขจรผดัน�า้มนัหอยแล้วมอีาการ
ท้องเสยีทัง้	2	ท่าน	โดยภรรยามอีาการแพ้เฉยีบพลนัร่วมด้วย	มอีาการ
อาเจยีน	ตาบวม	ผืน่ขึน้ทัง้ตวั	(คล้ายอาการแพ้อาหาร)	หมอให้	Admit	
เพื่อสังเกตอาการ	

การด�าเนินการ 	 โดยวันเกิดเหตุผู้จัดการสาขาได้เข้าไปเยี่ยมเพื่อ	
ดอูาการลกูค้า	 และอยูดู่แลจนลกูค้าออกจากห้องฉกุเฉนิ	 จนขึน้ห้องพกั	
ผู้ป่วย	 หลังจากนั้นจึงกลับมาท�างานที่สาขา	 พร้อมทั้งรีบแจ้งเร่ือง	
ไปยังผู้จัดการเขต	 ผู้จัดการส่วน	 และแผนกลูกค้าสัมพันธ์รับทราบ	
วันถัดไปแผนกลูกค้าสัมพันธ์น�ากระเช้าเข้าเยี่ยมลูกค้าที่โรงพยาบาล	
และดูแลลูกค้าจนออกจากโรงพยาบาล
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2. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของลูกค้าจากการเข้าใช้บริการภายในร้าน 
หรือสภาพแวดล้อมโดยรอบร้าน

กรณี 	อุบัติเหตุบริเวณหน้าร้าน	SNP	Headquarter	
รายละเอียด 	 ชาวญี่ปุ่นเดินผ่านหน้าร้าน	 SNP	Headquarter	 แล้ว	
ลื่นล้มบริเวณหน้าร้าน	หัวไหล่	ร่างกายซีกซ้ายกระแทกพื้น	
การด�าเนินการ 	
•	 พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาขาได้ออกมาให้ความช่วยเหลือ	

โดยปฐมพยาบาลเบือ้งต้น	และเรยีกรถพยาบาลน�าส่งโรงพยาบาล
ราชวิถีทันที

•	 ผู้จัดการสาขา	 ผู้จัดการส่วน	 และแผนกลูกค้าสัมพันธ์	 เข้าเยี่ยม
ชาวญีปุ่น่ทีโ่รงพยาบาลราชวิถทัีนที	พร้อมอยูจ่นเสรจ็ขัน้ตอนการ
ตรวจและฟังผลการรักษา	รอจนส่งขึ้นห้องพักผู้ป่วย	และส่งมอบ
กระเช้าเยี่ยมให้กับญาติ	เพื่อปลอบขวัญและเป็นก�าลังใจ

หลังชาวญี่ปุ่นหายดีแล้วได้น�ากระเช้ามาขอบคุณพนักงานที่ร้าน	SNP	
Headquarter	ที่ได้ช่วยเหลือดูแลเป็นอย่างดี

กรณี 	อุบัติเหตุลูกค้าลื่นล้มที่สาขาสุวรรณภูมิ	2
รายละเอียด 	 ลูกค้าเข้าใช้บริการที่สาขากับเพ่ือน	 เมื่อรับประทาน
อาหารเสร็จเรียบร้อย	 ขณะที่ลูกค้าก�าลังจะเดินออกจากร้าน	 ได้เกิด
อบัุตเิหตล่ืุนล้มบรเิวณทางต่างระดับ	 (ทางลาดส�าหรบัลกูค้าทีน่�ารถเข็น	
เข้ามา)	 ลูกค้าไม่ได้สังเกต	 ท�าให้ก้าวพลาดเสียหลัก	 ศีรษะพุ่งไปโดน
ขอบโต๊ะ	เลือดไหลบริเวณคิ้ว	และมีอาการเจ็บที่แขน	
การด�าเนินการ
1.	 เบ้ืองต้นหัวหน้าบริการที่อยู่ในบริเวณนั้นได้เข้ามาดูแลลูกค้า

ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพราะเลือดออกมาก	 และได้ตามแพทย์
ประจ�าสนามบินสุวรรณภมูเิพ่ือตรวจอาการ	ก่อนพาลูกค้าไปรกัษา
ที่โรงพยาบาลสมิติเวช	 ศรีนครินทร์	 เพ่ือให้แพทย์ตรวจอาการ	
อย่างละเอียดอีกครั้ง

2.	 ได้แจ้งเรือ่งให้ผูจ้ดัการเขต	ผูจั้ดการส่วน	และแผนกลูกค้าสมัพนัธ์
รับทราบ	

3.	 ผู้จัดการเขต	 ผู้จัดการส่วน	 และแผนกลูกค้าสัมพันธ์	 น�ากระเช้า
เข้าเยี่ยมลูกค้าทันทีที่โรงพยาบาล

4.	 หลังจากออกจากโรงพยาบาลแผนกลูกค้าสัมพันธ์เข้าเย่ียมลูกค้า
ที่บ้าน	จังหวัดชลบุรี

หมายเหตุ 	 เนื่องจากเป็นพ้ืนต่างระดับประมาณ	 3	 ซม.	 ทางสาขา	
ได้แก้ไขโดยเพิ่มแถบสีแดงที่พื้นให้ใหญ่ขึ้น	 ลูกค้าจะได้มองเห็น	
อย่างชัดเจน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ�้าอีก
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ปัจจุบันทาง S&P ได้ผ่านการตรวจการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานจากสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่ยอมรับดังนี้

จํานวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเรื่องการสุขลักษณะและมีการประเมินอันตรายและความเสี่ยง 
ในระบบ HACCP ในส่วนผลิต (โรงงาน)

โรงงานอาหาร ส่วนบริการ (หน้าร้าน)โรงงานเบเกอรี่

•	 GMP
•	 HACCP
•	 ISO	9001:2015
•	 ISO	22000:20051

•	 BRC
•	 มาตรฐานระบบคุณภาพโรงงาน	

ส่งออกอาหารแช่แข็งที่ไม่มีเนื้อสัตว์
เป็นส่วนประกอบ	(Frozen	Ready	
to	eat:	Non	Meat	Product)

•	 มาตรฐานอาหารฮาลาล2

•	 ผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงาน	
USFDA

•	 มีป้ายประกาศ	Food	Safety	
โดยกระทรวงสาธารณสุข4

•	 การตรวจประเมินร้านอาหาร	
และร้านอาหารในเครือ5

•	 ระบบ	GMP:	Codex6

•	 ได้รับการตรวจประเมินมาตรฐาน
บริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว	
โดยกรมการท่องเที่ยว7

•	 GMP
•	 HACCP
•	 ISO	22000:2005
•	 ISO/IEC	17025:20053

หมายเหตุ
1 สายการผลิตอาหาร, สายการผลิตเบเกอรี่ 
2 กลุ่มผลิตภัณฑ์เยลลี่และกลุ่มผลิตภัณฑ์นํา้สลัด จากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
3 มีกําหนดการปรับปรุงระบบ ISO/IEC 17025 เป็น version 2017 ภายในปี 2562
4 การตรวจสอบวัตถุดิบที่นํามาใช้ในร้านอาหารและเบเกอรี่ชอปว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จํานวน 169 ร้าน และ 305 เบเกอรี่ชอป
5 ร้านอาหารและร้านอาหารในเครือผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินที่ 70% ทั้งหมด
6 ตรวจประเมินโดยสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO สําหรับ 5 จุดขาย ได้แก่ สาขาทองหล่อ สาขาสุขุมวิท 26 สาขาบางพลี สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว 
 และเบเกอรี่ชอปมาบุญครอง
7 จํานวน 17 สาขา ได้แก่ สาขาท่ามหาราช สาขาดอนเมือง 1 สาขาสุวรรณภูมิ 1 สาขาสุวรรณภูมิ 2 สาขาเซ็นทรัลภูเก็ต สาขาเซ็นทรัลสุราษฏร์ธานี  
 สาขาเซ็นทรัลแอร์พอร์ทเชียงใหม่ สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลภูเก็ต สาขาเซ็นทรัลขอนแก่น สาขาเซ็นทรัลเชียงราย สาขาเซ็นทรัลอุบลราชธานี 
 สาขาเซ็นทรัลอุดรธานี สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยา สาขาโรบินสันเพชรบุรี สาขาชะอํา สาขาหัวหินเฮ้าส์ สาขาแกรนด์ ซีไซด์ศรีราชา

โรงงาน
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จํานวนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

จํานวนผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการประเมิน

จํานวนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

จํานวนผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการประเมิน

จํานวนผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด

จํานวนผลิตภัณฑ์ 
ที่ได้รับการประเมิน

อาหาร 		388 		388 409 		409 	391 391

เบเกอรี่ 9,040	ตัน 5,514	ตัน
	61%

8,784	ตัน 5,398.84	ตัน
	61.46%

7,495.97	ตัน 4,785.44
	63.84%
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ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ S&P ไม่มีส่วนประกอบ
ของน�า้มันทีผ่่านกระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน ซึง่เป็นแหล่งของ
ไขมันทรานส์ และยังได้ระบุข้อมูลไขมันทรานส์ไว้ในกรอบข้อมูล
โภชนาการบนฉลากผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน

S&P กับนโยบายอาหารลดโซเดียม
จากข ้อมูลการส�ารวจการบริโภคโซเดียมคลอไรด ์หรือเกลือ 
ของประชากรไทย ในปี พ.ศ. 2550 โดยกรมอนามยัร่วมกบัมหาวิทยาลัย
มหิดล พบว่าประชากรไทยได้รับโซเดียมจากอาหารที่บริโภคสูงถึง 
4,351.7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งมากกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก
ก�าหนดถึง 2 เท่า (ปริมาณแนะน�า 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน) นอกจากนี้
การส�ารวจสุขภาพประชากรไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 
พ.ศ. 2551-2552 ทีด่�าเนนิการโดยส�านกังานส�ารวจสขุภาพประชากรไทย 
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พบว่าค่าเฉลี่ยของการบริโภคโซเดียม
อยูท่ี ่3,264 มลิลกิรมัต่อวนั แสดงให้เหน็ว่าประชากรไทยได้รบัโซเดียม
ในปรมิาณทีส่งูกว่าความต้องการต่อวนั ท�าให้ประชากรไทยมคีวามเสีย่ง
ต่อโรคความดันโลหิตสูง ไตวายเรื้อรัง เส้นเลือดอุดตัน และโรคหัวใจ 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม 
สุขภาพ (สสส.) โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
ได้เข้าร่วมเครือข่ายลดบริโภคเค็ม

และตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มียุทธศาสตร์ลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2559-2567 ทั้งนี้ S&P ไม่เคย
นิ่งนอนใจกับข้อก�าหนดต่างๆ S&P ได้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือ 
โดยตระหนกัถึงความส�าคญัของสขุภาพของบรโิภคด้วยการด�าเนนิการ
พัฒนาและปรับสูตรอาหารให้มีความเค็ม/โซเดียมลดลงตั้งแต่นั้นมา

บรษิทัตัง้เป้าหมายในการพฒันาสนิค้าของบรษัิทให้เป็นผลติภณัฑ์ทีดี่ 
มปีระโยชน์ต่อสขุภาพดงัแผนการตลาดปี 2562 คอื Healthier Living 
Happier World โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านอาหารเพื่อสุขภาพ
มาโดยตลอด จึงได้พัฒนาสูตรและเมนูอาหารที่ลดปริมาณโซเดียม 
ตามก�าหนด จากคุณภาพและมาตรฐานด้านอาหารของ S&P 
ในระยะเวลาทีผ่่านมาท�าให้เราสามารถสร้างความมัน่ใจให้กบัผูบ้รโิภค
ได้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารของ S&P ได้ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง 
เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับลูกค้า โดยมีข้อมูลโภชนาการแนะน�า 
การบริโภคโซเดียมต่อวัน รวมถึงระบุปริมาณโซเดียมของเมนูอาหาร 
นั้นๆ อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ S&P ยังตั้งเป้าหมายในการพัฒนาสินค้าเพื่อตอบโจทย์
สุขภาพและโภชนาการที่ดีของสังคมไทย ปีที่ผ่านมาได้จัดท�าเมนู

โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ
เพือ่ให้ผลิตภัณฑ์มคุีณภาพได้มาตรฐานและความปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
ทางบรษิทัได้ด�าเนนิการสร้างระบบประกนัคณุภาพและความปลอดภยั
อาหารอย่างยั่งยืนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน ต้ังแต่กระบวนการจัดการ
วัตถุดิบ การสรรหาและพัฒนาคู่ค้าตลอดจนถึงกระบวนการผลิตและ
ส่งมอบ ด้วยเชือ่มัน่ว่าวตัถดุบิทีด่เีป็นปัจจยัส�าคญัทีส่ดุส�าหรบัผูบ้รโิภค 
โดยในปี 2560 มีการจัดท�าโครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบจ�านวน 
6 โครงการ ดังนี้
1. โครงการพัฒนาคณุภาพวตัถดุบิกบัเกษตรกรแหล่งปลกูเผอืกหอม 

จังหวัดสระบุรี
2. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพวัตถุดิบสตรอเบอร์รี่ 
3. โครงการพัฒนาสถานแปรรูปวัตถุดิบทุเรียน จังหวัดจันทบุรี
4. โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบข้าวเหนียวเขี้ยวงู
5. โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบเนื้อหมู
6. โครงการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบกระเพาะปลาแห้ง

สุขภาพและคุณค่าทางอาหาร
S&P กับนโยบายผลิตภัณฑ์อาหารปลอดไขมันทรานส์
นับตั้งแต่ปี 2549 ท่ีทาง USFDA ได้ออกกฎระเบียบให้ภาค
อตุสาหกรรมภายในอเมริกาแสดงปรมิาณไขมนัทรานส์ในกรอบข้อมูล
โภชนาการบนฉลากอาหาร จึงท�าให้ทาง S&P ตระหนักถึงสุขภาพที่ดี
ของผู้บริโภค และเล็งเห็นถึงความเสี่ยงจากการบริโภคไขมันทรานส์ 
ที่มีส่วนท�าให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด จึงเป็นจุดเริ่มต้นที ่
เอส แอนด์ พ ีศกึษาข้อมลูและด�าเนนิการเพือ่เตรยีมผลติภณัฑ์เบเกอรี่ 
ทกุรายการให้มปีรมิาณไขมันทรานส์เป็น 0 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟนับตัง้แต่นัน้
เป็นต้นมา

ต่อมาในปี 2558 USFDA ได้ประกาศห้ามใช้น�้ามันและไขมันที่ผ่าน
กระบวนการเตมิไฮโดรเจนบางส่วน (PHOs) เมือ่เดอืนมถินุายน 2558 
โดยให้มผีลบังคับใช้ในเดอืนมถินุายน 2558 จนกระทัง่เมือ่ประเทศไทย
ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เลขที่ 388 เร่ือง ประกาศห้ามผลิต 
น�าเข้าหรือจ�าหน่าย โดยมีเน้ือหาของประกาศ คือ ให้น�้ามันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนและอาหารที่มีน�้ามันที่ผ่าน
กระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนเป็นส่วนประกอบ เป็นอาหาร 
ที่ห้ามผลิต น�าเข้าหรือจ�าหน่าย ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนด 180 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา น่ันคือจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่
วันที่ 9 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

S&P ในฐานะผู้น�าด้านผลิตภัณฑ์เบเกอรี่และอาหารของประเทศไทย 
จากการเตรยีมความพร้อมมาตัง้แต่เริม่ต้นกว่า 8 ปีท�าให้สามารถสร้าง



41

GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

อาหารลดโซเดยีมในกลุ่มโรงพยาบาล จ�านวน 6 เมนูคดิเป็นร้อยละ 30 
ของผลิตภัณฑ์ใหม่เฉพาะอาหารปรุงสุก

S&P ได้แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โดยเน้นจาก 
ความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก ซึ่งได้แนวทางจากทางผู้บริหาร 
ที่ให้มุ่นเน้นการผลิตอาหารและเบเกอรี่ที่ใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า

ทีมงาน S&P เริ่มต้นต้ังแต่การตลาด ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่าย 
จดัซือ้จดัหา ร่วมกันพัฒนาและน�าเสนอผลติภณัฑ์ให้ตรงต่อความต้องการ 
ดังหัวข้อต่างๆ ดังนี้

1. ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดไขมันทรานส์ 
S&P วางแผนเพื่อด�าเนินการในโครงการ zero gram trans fat 
มาตัง้แต่ปี 2550 โดยการวเิคราะห์ข้อมลูผลิตภัณฑ์ รวมถงึการวเิคราะห์
ปริมาณไขมันทรานส์ที่เป็นส่วนประกอบในแต่ละวัตถุดิบ ตลอดจน
การท�างานร่วมกนักับซพัพลายเออร์เพือ่ปรบัปรงุให้วตัถดุบิทีน่�ามาใช้
เป็นส่วนประกอบมีปริมาณของไขมันทรานส์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย 
และมีการจัดหาวัตถุดิบกลุ่มไขมันจากแหล่งใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือก
ด้านสุขภาพที่ไม่มีส่วนประกอบของไขมันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วน ซึง่ก่อให้เกดิไขมนัทรานส์หรอืเป็นไขมนัทีช่่วยเพิม่
คุณค่าทางโภชนาการมากขึ้นจากเดิม

2. ผลิตภัณฑ์อาหารลดโซเดียม 
S&P พฒันาผลติภณัฑ์โครงการลดโซเดยีม โดยเริม่ต้นน�าร่องจากกลุม่
ร้านอาหารในกลุม่โรงพยาบาลมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยการวเิคราะห์
ข ้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์ปริมาณโซเดียมที่ เป ็น 
ส่วนประกอบในแต่ละวตัถดุบิ เพือ่ปรบัปรงุให้แต่ละเมนมูปีรมิาณของ
โซเดยีมทีเ่หมาะสม โดยมหีลกัฐานยนืยนัเป็นผลการวิเคราะห์ปรมิาณ
โซเดยีม และระบุปรมิาณโซเดยีมในแต่ละเมน ูเพือ่ให้ผูบ้รโิภคสามารถ
เห็นได้ชัดเจน รวมถึงแจ้งปริมาณโซเดียมที่ควรบริโภคแนะน�าต่อวัน 
นอกจากนี ้ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2561 กรมสรรพสามติมแีนวคดิ
ที่จะเก็บภาษีจากสินค้าท่ีมีความเค็มในปริมาณมาก เนื่องจากเป็น 
ต้นเหตสุ�าคัญในการท�าลายสขุภาพ S&P มคีวามตระหนกัในการพัฒนา
อาหารสูตรลดโซเดียมอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายพัฒนาเมน ู
ลดโซเดียมดังนี้

0%
20% 30%

2562

เมนูจุดขายโรงพยาบาล

2563 2564 2565 2566

50%

100%

เมนูทั้งหมด

40%
60%

80%

10% 15% 20% 30% 40%

1. 100% ของผลิตภัณฑ ์ เบเกอร่ีทุกรายการไม ่มี ไขมันที่ม ี
ส่วนประกอบของน�า้มนัทีผ่่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วน 
ซึง่เป็นแหล่งของไขมนัทรานส์ และยกเลกิการใช้วตัถดุบิทีม่นี�า้มนั
ที่ผ่านกระบวนการเติมไฮโดรเจนบางส่วนที่เป็นแหล่งส�าคัญของ
ไขมันทรานส์สูตรผลิตภัณฑ์อาหาร โดยใช้วัตถุดิบอ่ืนทดแทน 
แต่ยังคงคุณภาพของสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเดิม 

2. ปัจจุบัน S&P มีการพัฒนาอาหารสูตรลดโซเดียมได้ 30% ของ
รายการผลติภณัฑ์ใหม่ทัง้หมดเฉพาะการปรงุสุดทัง้หมด จ�าหน่าย 
ณ ร้านอาหารสาขาในโรงพยาบาล ส�าหรบัผูบ้รโิภคทีร่กัษาสขุภาพ 
เพื่อให้มีสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้น
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3.	 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มุ ่งมั่นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ	
และตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค	 โดยมีการน�าวัตถุดิบ	
ที่มีประโยชน์และคุณสมบัติเฉพาะตัวมาใช้เป็นส่วนประกอบ	
อาทิ	 กลุ่มผลิตภัณฑ์ข้าวไรซ์เบอร์ร่ี	 ที่มีส่วนประกอบของสาร	
แอนโทไซยานนิจัดอยูใ่นกลุ่มของฟลาโวนอยด์หรอืสารต้านอนมุลู
อิสระที่มีประสิทธิภาพสูง	 ควินัวแดงที่น�าเข้าจากประเทศเปรู	
ซึง่เป็นแหล่งของวิตามนิ	Ribo avin	โฟเลต	และกากใยสงู	เป็นต้น

ข้าวผัดไรซ์เบอร์รี่ไก่และธัญพืช

ข้าวไรซ์เบอร์รี่แกงเขียวหวานหมูและมะเขือม่วง

ข้าวไรซ์เบอร์รี่แกงเผ็ดไก่และยอดมะพร้าว

4.	 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่ม	 Veggie	 ซึ่งไม่มีส่วนประกอบของ	
เนื้อสัตว์	แต่มีการเลือกใช้วัตถุดิบที่หลากหลายเป็นส่วนประกอบ	
เช่น	เกาลดั	แปะก๊วย	ควนิวัแดง	สมนุไพรไทย	(ตะไคร้,	ใบมะกรดู,	
พริกขี้หนู)	เป็นต้น	ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามินและไฟเบอร์

5.	 มกีารพฒันากลุม่ผลติภณัฑ์เยลลี	่Low	Sugar	และกลุม่ขนมหวาน
ในน�า้กะทแิละในน�า้เชือ่ม	สตูรน�า้ตาลน้อย	ซึง่ลดการใช้น�า้ตาลลง
จากสูตรปกติ	25%
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ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน หน่วย
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

ยอดขายทัง้หมดจากผลติภณัฑ์ทีม่กีารลดปริมาณไขมนัอ่ิมตวั 
ไขมันทรานส์ และน�้าตาลที่รวมถึงการสารให้ความหวาน
แทนน�้าตาลโดยแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์

บาท 3,170,194,026 3,170,194,026 3,185,357,651

%        0.9% 0.1% 0.4%

ผลิตภัณฑ์ 1 (เช่น อาหารปรุงสด) บาท 1,715,398,365 1,800,113,564 1,833,165,554

% 11.2% 4.9% 1.8%

ผลิตภัณฑ์ 2 (เช่น อาหารแช่แข็ง)
บัวลอยมันม่วง, เต้าทึงร้อน

บาท 0 0 679,054

ผลิตภัณฑ์ 3 เยลลี่ Low Sugar บาท 0 1,442,655 12,480,218

ผลิตภัณฑ์ 4 (เช่น เครื่องดื่ม) บาท 624,243,293 632,888,547 647,065,594

% 7.4% 1.3% 2.3%

ฉลากผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ และการท�าการตลาด 
อย่างมีความรับผิดชอบ

ปัจจุบันผู้บรโิภคดแูลสขุภาพ และมคีวามระมดัระวงัในการบรโิภคผลติภณัฑ์มากยิง่ข้ึน เนือ่งจาก
ฉลากผลิตภัณฑ์เป็นช่องทางการสือ่สารอกีหนึง่ช่องทาง เอส แอนด์ พ ีจงึมกีารแสดงรายละเอยีด
ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์ คณุค่าทางโภชนาการ และข้อมลูส�าหรบัผูแ้พ้อาหาร เพือ่ให้ลกูค้า
มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัโภชนาการ และเข้าใจถงึคณุสมบตั ิรวมถงึคณุภาพของผลติภณัฑ์
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้บรรจุภัณฑ์ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บริษัทมีความตั้งใจท�าฉลากผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมายให้สอดคล้องกับ
ประกาศขององค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และส�านักงานกลางชั่งตวงวัด 
กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ให้แม่นย�า ถูกต้อง ชัดเจนมากทีส่ดุ และต้องไม่มข้ีอร้องเรยีน 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลบนฉลากหรือผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบและ 
ผลิตอยู่บนพื้นฐาน 3R กล่าวคือ สามารถน�ามา Reuse Reduce หรือ Recycle ได้

บรรจุภัณฑ์ต้องออกแบบ 
และผลิตอยู่บนพ้ืนฐาน

Reuse

Reduce

Recycle

3R



เศรษฐกิจ

44 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

เนื่องด้วยมีกฎหมายเก่ียวกับฉลากผลิตภัณฑ์ออกมาเพ่ิมเติมหลายฉบับในช่วงปี 2561 บริษัทจึงมีการทวนสอบกฎหมายร่วมกับหน่วยงาน 
ส�านักบริหารคุณภาพอย่างสม�่าเสมอ เพื่อปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ส�าหรับบรรจุภัณฑ์เดิมที่ไม่สอดคล้องกับ 
กฎหมายจะต้องสั่งซื้อหรือผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ โดยมีการท�าบันทึกรายการ Checklist ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างด�าเนินการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งจะต้องท�าการแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมาย พร้อมเตรียมข้อมูลสินค้าส�าหรับสื่อสารกับลูกค้าให้ถูกต้องชัดเจนที่สุด

• การตลาดออกแบบ Concept & 
Design บรรจุภัณฑ์เบื้องต้น

• ทมีวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ จดัท�าข้อมลู
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้อง
กับกฎหมาย และตรวจทานความถกูต้อง
ของข้อมูลบนฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยมี 
การทดลองบรรจุภัณฑ์ และยืนยันผล
บรรจุภัณฑ์ ก่อนท�าการสั่งซื้อและจัดท�า 
เอกสารเฉพาะส�าหรับแต่ละบรรจภัุณฑ์ 
เพื่อใช้ในการตรวจรับบรรจุภัณฑ์ และ 
ทวนสอบความถูกต้องของข้อมูลฉลาก
อีกครั้ง ก่อนรับเข้ามาเพื่อใช้ในการผลิต

• ทมีจดัซือ้น�าเสนอสนิค้า หรือวตัถดุบิ
ตามคณุสมบตัทิีต้่องการ โดยเลอืกสรร
คูค้่าทีม่คีณุภาพ และมคีวามเป็นมติร
ต่อสิ่งแวดล้อม

โดยมีแนวทางการจัดการ ดังนี้
ในข้อมูลฉลากจะมีการแจ้งเบอร์โทรติดต่อหรือช่องทางเว็บไซต์ รายละเอียดข้อมูลส�านักงานใหญ่ของบริษัท ส�าหรับเป็นช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรยีนอกีทางหนึง่ เช่น หากลกูค้ามข้ีอสงสยัถงึส่วนประกอบทีเ่ป็นสารก่อภมูแิพ้หรอืไม่ ลกูค้าสามารถโทรติดต่อไปท่ีส่วนกลาง เพือ่ประสานกบั 
หน่วยงานประกันคุณภาพ ส�าหรับแจ้งข้อมูลสินค้าตามความเฉพาะเจาะจงของผลิตภัณฑ์ให้ทางลูกค้าทราบได้
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สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาพบว่า	 การสั่งซ้ือฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปบางรายการที่ปริมาณขั้นต�่าของการสั่งผลิตค่อนข้างสูง	 และ	
ไม่สัมพันธ์กับยอดการผลิตสินค้าส่งผลให้มีฉลากสินค้ารายการดังกล่าว	 คงเหลือในท้องตลาด	ภายหลังจากประกาศบังคับใช้	 ซึ่งมีการสั่งซื้อมา
ก่อนที่ประกาศจะบังคับใช้	(3	ธันวาคม	2557)	ยังคงเหลือใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน

แนวทางการดําเนินการแก้ไข                                                                                                                          
1.	 เร่งด�าเนินการแก้ไขรูปแบบของการพิมพ์ฉลากใหม่ของผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปให้สอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข	

(ฉบับที่	367)	พ.ศ.	2557	เรื่อง	การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจ	ุซึง่ก�าหนดแล้วเสรจ็ภายในวนัที	่31	พฤษภาคม	2559
2.	 บริษัทจะด�าเนินการยกเลิกการใช้ฉลากรูปแบบเก่าและเริ่มใช้ฉลากสินค้ารูปแบบใหม่ภายในวันที่	5	ตุลาคม	2559

สําหรับผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรับประทาน
ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มีการจัดการท�าฉลากบรรจุภัณฑ์	 โดยปฏิบัติตามกฎหมายการแสดงฉลากอาหารในภาชนะบรรจุ	 (ฉ.	 367)	 และ	
(ฉ.	383)	ฉลากอาหารคือสิ่งที่แสดง/สื่อสารข้อมูลอาหารแก่ผู้บริโภคได้โดยตรง	ต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย	ที่ภาชนะบรรจุต้องอ่านได้และชัดเจน	
โดยขนาดฉลากสัมพันธ์กับตัวอักษรและพื้นที่ภาชนะบรรจุ	 ดังนั้นฉลากจึงเป็นช่องทางส�าคัญในการให้ข้อมูลต่อผู้บริโภค	 และสร้างภาพลักษณ์
ให้แบรนด์	S&P	

โครงการปรับปรุงฉลากบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงฉบับที่ 367 และประกาศกระทรวงฉบับที่ 383

ผลิตภัณฑ์อาหาร	
แช่เยือกแข็งส�าเร็จรูป

จ�านวน

54
รายการ

ผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์แปรรูป

จ�านวน

16
รายการ

ผลิตภัณฑ์
เยลลี่เจลิโอ
จ�านวน

13
รายการ

ผลิตภัณฑ์
ซอสและน�้าสลัด

จ�านวน

8
รายการ

ผลิตภัณฑ์
ดรายมิกซ์
จ�านวน

1
รายการ

ผลการดําเนินงาน หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

Marketing and Labeling

จ�านวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ	
ด้านข้อมูลและฉลากของผลิตภัณฑ์และบริการ

ครั้ง 1 0 	1

หมายเหตุ * ในปี 2559 พบการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปบางรายการ ได้แก่ ไส้กรอกเบคอนชีสและไส้กรอกอิตาเลี่ยน 
   ที่ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
  ** ในปี 2561 พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 1 รายการ คือ ฟรุตเค้ก (กระป๋อง) เนื่องจากแสดงข้อความ “Premium” ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต 
   จากสํานักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขตามโครงการปรับฉลากผลิตภัณฑ์ ภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
   ฉบบัที ่394-2561 เรือ่ง อาหารทีต่อ้งแสดงฉลากโภชนาการและค่าพลงังาน นํา้ตาล ไขมัน และโซเดียม แบบจดีเีอ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข  
   ฉบับที่ 392-2561 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)
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การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตอาหาร
และเบเกอรี่ ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้ว่า ผลิตภัณฑ์ของ S&P 
มุง่มัน่ทีจ่ะสร้างความสขุและสขุภาพทีด่แีก่ลกูค้า จากการรบัประทาน
อาหารทีม่คีณุภาพ รสชาตอิร่อย และดต่ีอสขุภาพพร้อมกบัการบรกิาร
ที่ประทับใจ เรื่องวัตถุดิบ สุขภาพ และความปลอดภัยของลูกค้า 
จึงเป็นสิ่งที่ S&P เน้นย�้าและให้ความส�าคัญ ผลิตภัณฑ์อาหารและ 
เบเกอรี่ทุกชนิดต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ในต่างประเทศมีการ
ตื่นตัวเรื่องกฎหมายไขมันทรานส์ (น�้ามันที่ผ่านกระบวนการเติม
ไฮโดรเจนบางส่วนที่เป็นแหล่งส�าคัญของไขมันทรานส์) ท�าให้ S&P 
เร่ิมศึกษาหาข้อมูลและเข้มงวดกับคู่ค้าในด้านการพัฒนาวัตถุดิบ 
มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ผลิตภัณฑ์ S&P ทุกรายการปราศจากไขมัน
ทรานส์ หรือปริมาณไขมันทรานส์ 0 กรัมต่อ 1 เสิร์ฟ มานานแล้ว 
กระทั่งปัจจุบัน เพื่อตอกย�้าความมั่นใจให้กับผู้บริโภค S&P ยังคง
ท�าการตรวจสินค้าทุกๆ ปี มาอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้ง เอส แอนด์ พี เชื่อว่าอาหารที่ดีต้องมาจากวัตถุดิบที่ดี ดังนั้น 
อาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม ทุกประเภทของ S&P จะต้องผ่านการ
คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพเพ่ือส่งมอบวัตถุดิบที่ดีและมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการรับรองความปลอดภัยทางด้านอาหาร

จากการท่ีบรษิทัมคีวามมุง่มัน่ประกอบธรุกจิอย่างเป็นธรรม และก�ากบั
ดแูลกจิการด้วยหลกัธรรมาภบิาลเพ่ือท�าให้บริษทัเจริญเตบิโตไปพร้อมกบั
ความเจริญก้าวหน้าของสังคม เอส แอนด์ พี จึงเล็งเห็นว่าไม่ใช่แค ่
เอส แอนด์ พี เท่านั้นที่จะเจริญเติบโตไปพร้อมสังคมอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน แต่ยังรวมไปถึงคู่ค้าต้องมีการจัดการท่ีดี และยึดถือเจตจ�านง
เดียวกันกับ เอส แอนด์ พี ในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้า และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคมเช่นเดียวกัน
กับ เอส แอนด์ พี ดังนั้น เอส แอนด์ พี จึงคาดหวังให้คู่ค้าปฏิบัติตาม 
S&P Code of Conduct for Suppliers (CoC) อีกทั้งยังคัดเลือก 
คู่ค้ารายใหม่ด้วยความโปร่งใส

การก�าหนด S&P
Code of Conduct for Suppliers 
(CoC) และการน�าไปใช้
การตรวจประเมินคู่ค้า
มกีารจดัหลกัเกณฑ์จดัหาคูค้่ารายใหม่ด้วยความโปร่งใส โดยต้องแสดง
หลักฐานใบอนุญาตการประกอบกิจการและประกาศนียบัตรตาม
มาตรฐานระบบคุณภาพ โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาคุณภาพ 
เป็นผู้กลั่นกรองคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อสร้างความม่ันใจในผลิตภัณฑ์ 
และหน่วยงานประกันคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้อยู่
ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยทุกขั้นตอน ในกรณีที่คู่ค้าไม่สามารถ
ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่าได้ คู่ค้านั้นจะถูกปฏิเสธการคัดเลือกให้ด�าเนินธุรกิจ
ร่วมกบั S&P ส�าหรบัคูค้่าทีผ่่านเกณฑ์จะต้องลงนามยอมรบัระเบยีบปฏบิติั
ส�าหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct for Suppliers) ก่อนการ 
เริ่มท�าธุรกิจ

การคัดเลือกคู่ค้าและคัดเลือกวัตถุดิบของ S&P ค�านึงถึงคุณภาพ 
และความปลอดภัยของอาหารรวมถึงความสามารถในการตรวจสอบ
ที่มาของสินค้า

คูค้่าของ S&P จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมนิความส�าคญัและความเสีย่ง
ของคู่ค้าโดยใช้เกณฑ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร 

ในกรณีที่ประเมินแล้วเกิดความเสี่ยง จะมีการส่งรายการข้อแก้ไขให ้
คูค้่าจดัท�าแผนการแก้ไขและตดิตามเพือ่ให้เกดิการปรบัปรงุตามเกณฑ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (S&P Code of Conduct for Suppliers)

การประเมนิความเสีย่งของผูจ้ดัหา 
โดยใช ้Purchasing Portfolio matrix
จากทฤษฎีการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบโดยใช้ Portfolio Models สามารถ
จัดกลุ่มผู้ส่งมอบออกเป็น 4 ประเภทตามกลุ่มวัตถุดิบที่ผู้ส่งมอบนั้น
จัดหา ได้แก่ Non-critical items, Leverage, Bottleneck และ 
Strategic ซึ่งวัตถุดิบในแต่ละกลุ่มจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนั้นแนวคิดที่ใช้ในการบริหารวัตถุดิบและผู้ส่งมอบแต่ละกลุ่มก็จะ
แตกต่างกนัตามไปด้วย โดย Weele (2005) และ Ellram et al., (1997) 
ได้เสนอแนวคิด ดังนี้
• กลุ่ม Non-critical items
• กลุ่ม Leverage items
• กลุ่ม Bottleneck items
• กลุ่ม Strategic items
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การบริหารความเสี่ยงการจัดหาวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 
เพื่อป้องกันความเสี่ยงให้มีคุณภาพเพียงพอต่อการผลิตและการขาย	โดยบริหารตามแนวทาง	Purchasing	Matrix	ประกอบการตรวจประเมิน
คู่ค้ารายเดือนและสรุปผลเป็นรายปีตามระบบ	SOP

หลักเกณฑ์การจัดการ แบ่งเป็น
1. วธิกีารจดัการวตัถุดบิและบรรจุภณัฑท์ีม่กีารซือ้เป็นประจํา  

1.1	การประเมินผลรายเดือน	 เพื่อเป็นทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบและคู่ค้า	 หากตรวจสอบปัญหาคุณภาพจะด�าเนินการแจ้งคู ่ค้า	
เพื่อให้ปรับปรุงคุณภาพและบริการทันที

1.2	จัดหาผู้ขายรายใหม่เพิ่ม	 โดยผู้ขายจะต้องผลิตวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและบริการตามความต้องการของ	 S&P	 เพื่อตอบสนอง
นโยบาย	Single	Supplier	ของผู้บริหาร

2. วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นชนิดใหม่ 
2.1	มีการทดสอบตัวอย่างสินค้าจากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา
2.2	มีการตรวจประเมินผู้ขายรายใหม่	ก่อนการซื้อขาย

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้จัดหา (Supplier audit)

หนวยงานที่เกี่ยว ้อง

แ นกประกันคุณภาพ
จัดซื้อ

แ นกประกันคุณภาพ
• คลังศรีนครินทร์

• โรงงานผลิตอาหาร

สรุปประวัติด้านการซื้อ
MCVA, ME61

สรุปปั หา
เรื่องการรับสินค้า

จัดลาดับความสาคั จุด ( )
ที่เลือกกาหนดเ ้าตรวจประเมินประจาป

จัดทาตารางแ นงานเ ้าเยี่ยมชม
และตรวจประเมิน  ประจาป

ประมวล ล

วิเคราะห์ ้อมูล

จ . จัดซื้อจัดหา ทบทวน

 ทบทวน

Y

A

แ นกประกันคุณภาพ
เตรียมแจ้งทีมเ ้าตรวจประเมิน

สงแบบฟอร์ม 005
ห้ทีม ู้รวมตรวจลงชื่อ

นัดหมาย ยืนยัน
วันเ ้าตรวจประเมิน

ทีมเ ้าตรวจประเมิน
เมื่อ งกาหนดวันนัดหมาย

บันทก ลการตรวจประเมินทุกหัว ้อ
นแบบฟอร์ม 001

บันทกการประเมินส านที่ ลิตคูค้า

ภาย น 7 วัน หลังการเ ้าตรวจประเมิน
ต้องรวบรวม ลและสรุป ห้คะแนน

ทบทวนและรับรองการประเมิน ล
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เป้าหมาย 100% ของผูจ้ดัหาทีร่บัทราบ S&P Code of Conduct for Suppliers เริม่ด�าเนนิการ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 เป็นต้นมา

จ�านวนคู่ค้า หน่วย พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด ราย 1,425 1,684 1,917

จ�านวนคู่ค้าใหม่ ราย 233 259 282

จ�านวนคู่ค้าใหม่ที่รับทราบ S&P Code of Conduct 
for Suppliers เริ่มด�าเนินการต้ังแต่เดือนสิงหาคม 
2561 เป็นต้นมา

ราย - - 23

ร้อยละ - - 100

จ�านวนคู่ค้าใหม่ที่มีเอกสารด้านสิ่งแวดล้อม ราย - - 9

ร้อยละ - - 39.2

โครงการที่โดดเด่นในรอบปี
การจัดหาแหล่งวัตถุดบิทีเ่ป็นอาหารอนิทรย์ี บริษทัมนีโยบายใช้สนิค้าทีผ่ลติในประเทศเป็นหลกัจงึได้ร่วมมอืกบักลุม่วสิาหกจิชมุชนสขุใจออร์แกนคิ 
เพื่อท�าการซื้อขายสินค้าเกษตรอินทรีย์ วัตถุดิบจะถูกคัดสรรคุณภาพอย่างดี การร่วมมือของบริษัทและวิสาหกิจชุมชนสุขใจออร์แกนิค 
จะไม่หยุดเป็นเพียงผู้ซื้อและผู้ขายเท่านั้น ยังได้ร่วมศึกษาและพัฒนาโครงการปลูกผักอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ต่อไป
• โครงการพัฒนาผู้จัดหาที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ เช่น

เผือก
เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 บริษัทได้มีการเข้าไปร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหรเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี พัฒนาคุณภาพเผือก
ร่วมกับเกษตรกรในการเพาะปลูกเผือกหอม เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน
คุณภาพสินค้าและมีปริมาณผลผลิตที่เพียงพอต่อความต้องการของ
บริษัท ปัจจุบันเรายังคงมุ่งมั่นที่จะซ้ือขายกับเกษตรกรไทยโดยตรง 
เพ่ือสนบัสนนุเกษตรกรไทย สร้างอาชพีให้ชมุชนอย่างมัน่คงและยัง่ยนื
ตลอดไป
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ปลาบึกสยาม
บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท ร่วมกับส�านักคณะกรรมการวิจัย 
แห่งชาติ (วช.) สนับสนุนทุนวิจัยแด่คณะนักวิจัยเทคโนโลยีประมง 
และทรพัยากรทางน�า้ มหาวทิยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2553-2555 ในการ 
วิจัยปรับปรุงสายพันธุ์ปลาหนัง เรียกว่า ปลาลูกผสมบึกสยาม ท�าให้
ได้พันธุ์ปลาเศรษฐกิจตัวใหม่ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเนื่องจาก
เป็นอาหารสุขภาพ มีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นแหล่งของโปรตีน 
วติามนิ แร่ธาต ุและกรดไขมนัทีดี่ เช่น ไขมนักลุ่มโอเมก้า 3 เป็นกรดไขมนั
ชนดิ DHA (docosahexaenoic acid) และ EPA (eicosapentaenoic 
acid) ที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาสมองช่วยป้องกันโรคหลอดเลือด
และหัวใจ

ตลอดจนบริษัท เอส แอนด์ พี ยังรับซื้อสินค้าปลาบึกสยามเพื่อน�ามา
พัฒนาเป็นเมนูในร้านอาหาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ปลาบึกสยาม 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา ส่งเสริมเป็นอีกหน่ึงอาชีพให้กับ
เกษตรกรไทยในชุมชนบริเวณเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

การบริหารจัดการนวัตกรรม
ในยุคปัจจุบันที่พฤติกรรมผู้บริโภคให้ความสนใจในเร่ืองสุขภาพ 
รวมไปถึงการเร่ิมเข้าสู ่สังคมผู้สูงอายุ เทรนด์นวัตกรรมท่ีถือเป็น 
ความท้าทาย คือ การพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสุขภาพที่ดี
บนพืน้ฐานการด�าเนนิธุรกจิทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม โดยเช่ือมโยงแนวคดิ
เศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งในด้าน
ซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ด้วยการบริการดีลิเวอรี่ที่เข้าถึงได้ง่าย 
เพือ่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ชวีติในยุคดจิทิลั พร้อมขบัเคลือ่นประเทศไทย
ไปสู่การเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

S&P มทีมีวจิยัและพฒันาผลติภัณฑ์ส�าหรบัแต่ละผลิตภณัฑ์ ทัง้โรงงาน
อาหาร เบเกอรี ่และบริการหน้าร้าน เพ่ือคดิค้นผลติภณัฑ์ทีต่อบสนอง
ความต้องการของลกูค้าและวถิกีารด�ารงชวีติทีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา 
ด้วยการน�านวัตกรรมมาออกแบบการผลิตสินค้า โดยมุ ่งหวังว่า 
จะสามารถลดการใช้พลงังานและทรพัยากร และได้สนิค้าทีม่มีาตรฐาน
และดต่ีอสุขภาพ รวมไปถงึจากการใช้วตัถดุบิธรรมชาต ิเกษตรอนิทรย์ี 
พืชผักออร์แกนิค และแหล่งโปรตีนใหม่ที่มีคุณภาพ โดยไม่ผ่านการ
ดัดแปลงพันธุกรรม

การพัฒนาด้านนวัตกรรมของ เอส แอนด์ พี มุ่งเน้นไปที่การคิดค้น 
เมนูอาหารที่สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคและกระบวนการผลิต 
ที่มีประสิทธิภาพ

การพัฒนานวัตกรรมอาหารของ S&P 
มุ่งเน้นสู่การผลิตอาหารเพ่ือสุขภาพ
อาทิ
• อาหารเพื่อสุขภาพส�าหรับผู้ที่ต้องได้รับการดูแล (Medicare 

Food)
• อาหารพลังงานสูงส�าหรับคนออกก�าลังกาย (Energy Food)
• อาหารกึ่งสุขภาพ (Semi Healthy Food) ส�าหรับเป็นทางเลือก

ให้ลูกค้าที่มีข้อจ�ากัดของอาหารเพื่อสุขภาพ (Healthy Food) 
ด้านรสชาติ และวัตถุดิบที่หายาก

นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมการน�าไปสู่ความก้าวหน้า 
ทางธุรกิจอาหาร Digital Food อาทิ Application ส�าหรับสั่งอาหาร 
ตดิตามความเคลือ่นไหว ระบบการจ่ายเงนิ ระบบสมาชกิ การให้ข้อมลู
รายละเอียดของแต่ละเมนู และบริการดีลิเวอรี่



เศรษฐกิจ

50 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

นวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต
เอส แอนด์ พี เล็งเห็นว่ากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตและลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ดังนั้น 
ในช่วงที่ผ่านมา เอส แอนด์ พี ได้มีการด�าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม ได้แก่
• การพัฒนา Supplier ให้มีมาตรการการควบคุมกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการ 
• การพัฒนาปรับใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดของเหลือทิ้ง

ในปี พ.ศ. 2561 ทีผ่่านมา เอส แอนด์ พ ีได้มกีารลงทนุเกีย่วกบัพัฒนาและวจิยัผลติภณัฑ์อาหาร เพือ่ให้ตอบโจทย์ผูบ้รโิภคทัง้คณุภาพและรสชาติ 
อีกทั้งยังมีโครงการในรอบปีที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับการน�านวัตกรรมเข้ามาใช้ในองค์กร ดังนี้

โรงงานอาหาร
1. โครงการใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบ Sous-vide ในผลติภัณฑไ์ก่อบ เพ่ือการพัฒนาเนือ้สมัผสัและรสชาติของผลติภณัฑ์ 
 รวมถึงน�า้หนักผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมขึ้นมากกว่า 20% ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้บริโภค

รายละเอียด ก่อนปรับปรุง
พฤษภาคม 2561

หลังปรับปรุง
กรกฎาคม 2561 ผลที่ได้รับ

ไก่อบ Sous-vide 250 กรัมต่อชิ้น 300 กรัมต่อชิ้น 1. ลูกค้าได้รับเนื้อไก่ที่มีน�า้หนักมากขึ้น 20%
2. ผลิตภัณฑ์มีเนื้อสัมผัสที่ดี นุ่มขึ้น

เวลาในการต้ม 45 นาที 90 นาที ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย (น้อยกว่า 5%)

สภาพการบรรจุ แบบธรรมดา แบบสุญญากาศ

สรุปผลด�าเนินการ 
1. ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 5% 
2. น�้าหนักเพิ่มขึ้นมากกว่า 20%
3. ผลตอบแทนระยะเวลาคืนทุน = 1 เดือน

2. โครงการใชม้ว้นฟลิม์แบบพิมพ์ทดแทนการใชส้ตกิเกอรใ์นผลติภัณฑเ์ยลลีผ่ลไม้

ก่อนปรับปรุง
มกราคม 2560

หลังปรับปรุง
มกราคม 2561 ผลที่ได้รับ

ฟิล์มปิดผนึก + สติกเกอร์ 1.  ฟิล์มปิดผนึกพิมพ์ส�าเร็จรูป 
  ลงทุนแม่พิมพ์สี  
  = 294,000 บาท
2.  ลงทุนเครื่องยิง Ink Jet 
  3 Lines = 192,600 บาท

1.  ลดต้นทุนแรงงาน 
  และค่าใช้จ่ายสติกเกอร ์
  เดือนละ 120,000 บาท
2.  ลดปริมาณขยะ เศษกระดาษ 
  สติกเกอร ์
  เดือนละ 300 กิโลกรัม

สรุปผลด�าเนินการ 
ผลตอบแทนระยะเวลาคืนทุน = 5 เดือน

โรงงานเบเกอรี่
1. โครงการติดตั้ง “โซลาร์รูฟ” เป็นการ 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยการผลิต
พลั ง ง านสะอาดอี กหนึ่ งพลั ง ง าน 
ทางเลือกท่ีจะช่วยลดผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อม

2. โครงการจัดท�าฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ส�าหรับ “เค้กบัตเตอร์วานิลลา ตรา 
เอส แอนด์ พี’’ เพื่อแสดงปริมาณก๊าซ
เรอืนกระจกทีป่ล่อยออกมาจากผลติภณัฑ์
ต่อหน่วยตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์
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S&P ตระหนกัเรือ่งความส�าคญัของทรพัยากรบคุคล ซึง่มคีวามส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิให้ประสบความส�าเรจ็ตามเป้าหมาย จงึมุง่มัน่ในการสร้าง 
และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะ และมีความสามารถอย่างยั่งยืน พร้อมรับมือกับการแข่งขันทางธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มุ่งเน้นการพัฒนาพนักงานทุกระดับตามแผนกลยุทธ์ขององค์กรในการสร้างคนอย่างยั่งยืน
ปัจจุบันแนวโน้มการใช้แรงงานมีการปรับให้ใกล้เคียงกับแรงงานระดับสากลมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจะต้อง 
ปรับเปลี่ยนการดูแลแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงานในระดับสากล

ท่ามกลางบรบิททีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ รวมถงึความสลบัซบัซ้อนทีม่มีากข้ึนในการท�าธรุกจิและสงัคม จนส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกจิโลก 
และการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศจึงนับเป็นความท้าทายและสะท้อนถึงความจ�าเป็นในการวางรากฐานการด�าเนินธุรกิจให้สอดรับ 
และก้าวทันกับการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจได้อย่างมีเสถียรภาพ S&P ได้ก�าหนดทิศทางในการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การด�าเนินธุรกิจ เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวภายใต้แนวปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับนโยบายขององค์กร “คุณธรรม  
เพื่อความยั่งยืน” เพื่อการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ

ด้านสังคม
ภาพรวมการจัดการ

การบรหิารดา้นบคุลากรและแรงงาน



ังคม

52 ร ั   น   น ค  า ั  ม า น

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและหลากหลาย	 การบริหารทรัพยากรบุคคลจึงเป็นเรื่องท่ีท้าทายของทุกองค์กร	 เพื่อการบริหารจัดการ 
ด้านบุคลากรให้สอดรับและก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแต่ละยุคสมัยที่มีการแข่งขันในภาคธุรกิจสูง	

การพัฒนาบุคลากร

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการ

จัดให้มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ 
ให้มีทักษะในการทํางานผ่านการฝึกอบรมที่บริษัท training และระบบ E-learning  

ทบทวนหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีการปรับเปลี่ยน 
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ

ดําเนินการประเมินศักยภาพผู้นํา 
(Head of Customer Group หรือ HCG) เพ่ือพัฒนาให้เป็นผู้นํา
ทางด้านการขายและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญขององค์กร

1 

2 

3 

ในปีที่ผ่านมาบริษัทมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มี
ประสทิธิภาพสงู	โดยใช้หลกัธรรมาภบิาล	ด�ารงไว้
ซึ่งคุณธรรม	จริยธรรม	ให้กับพนักงาน	เพื่อให้ 
องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการด�าเนินธุรกิจ	
บริษัทสนับสนุนให ้พนักงานได ้ใช ้ความรู  ้
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ี	 รวมถึง
การมี โอกาสก ้าวหน ้าในหน ้าที่การงาน 
และเติบโตไปพร้อมๆ	 กับความส�าเร็จของ
องค์กรด้วย	 โดยการยึดวัฒนธรรมองค์กรของ	
เอส	แอนด์	พ	ีสอนให้คนท�างานอย่างมจีรยิธรรม	
โดยให้คนปฏิบัติตาม	 PATARA	 Core	 value	
ได้แก่	

Passion: 
มคีวามชอบทาํงานดว้ยใจรกั 
รักในงาน รักในองค์กร

Action: 
ลงมือทําอย่างชาญฉลาด

Team Play: 
ประสานการทํางานเป็นทีม

Attitude: 
มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน

Responsibility:
ทําในส่ิงที่ถูกต้อง  
รับผิดชอบต่อองค์กร 
สังคมและลูกค้า

Achievement: 
มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ท้าทาย
ความสําเร็จ



53

GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

หลักสูตรการอบรมพนักงานของ S&P 
มีการฝึกอบรมให้พนักงานในหน่วยงานต่างๆ มีทักษะความช�านาญในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเสริมสร้างภาวะผู้น�า เช่น การพัฒนา
กลุ ่มผู ้บริหารซึ่งจะเป็นผู ้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบัติการให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้ตามมาตรฐาน มกีารจดัท�าคูม่อืมาตรฐานการปฏิบตังิาน และปรบัเปลีย่นระบบการท�างานโดยใช้ระบบสารสนเทศ สนบัสนนุให้การท�างานให้ง่าย 
และรวดเร็วขึ้น

ในระดับผู้บริหารได้รับการอบรม
หลักสูตร

• The 7 Habits of Highly Effective People
• Food Innovation and New Business Opportunity
• Design Thinking Workshop for H12 Executives
• Middle Management A (x) celeration Program
• Business Revolution and Innovation Network
• Director Certification Program 
• การเตรียมความพร้อมระบบบัญชี เพื่อรองรับการช�าระเงิน 
 ทางอิเล็กทรอนิกส์
• Gear up SIAM Industry: เร ่งเคร่ืองอุตสาหกรรมไทย  
 ทะยานไกลสู่อนาคต เป็นต้น

• มาตรฐานงานส�าหรบัพนกังานระดบัต้น ระดบักลาง และหวัหน้า
• การก�ากับดูแลวัตถุดิบหน่วยครัว
• ทักษะผู้น�าหน่วยครัว
• Sense of Service 
• เทคนิคการบริหารระบบงานหน่วยบริการ
• การเขียนหน้าเค้กและรับออเดอร์เค้กสั่ง
• การบริหารจุดควบคุมหน่วยเบเกอรี่
• การท�า Latte Art
• การเชียร์ขายเครื่องดื่ม เป็นต้น

ในระดับพนักงานระดับปฏิบัติการได้รับ
การอบรมมาตรฐานงานในระดับต่างๆ 
ตามต�าแหน่งงาน

ข้อมูล หน่วย

Data Collection Period
2559 2560 2561

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

ผู้บริหารระดับสูง ชั่วโมง/คน/ปี 7 6 6 6 6 4

ผู้บริหารระดับกลาง ชั่วโมง/คน/ปี - - - - - -

ผู้จัดการ ชั่วโมง/คน/ปี 6 6 7 7 5 5

พนักงาน คนงาน ชั่วโมง/คน/ปี 10 9 8 7 5 7

ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรมพนักงาน

มีพนักงานทั้งหมดประมาณ 7,000 คน ได้รับการอบรมในปี 2561 จ�านวน 5,360 คน คิดเป็น 76.57% ส่งพนักงานครัวสอบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 จ�านวน 180 คน สอบผ่าน 150 คน คิดเป็น 83.33%
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Highlight

S&P Award

• อบรมวินัยทางการเงิน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถบริหาร วางแผนด้านการเงินของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการออม 
และความพอเพียงในชีวิต เพิ่มความสุขทางการเงิน เพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน และลดปัญหาการลาออกของพนักงาน และสร้างความมั่นคง
ในยามเกษียณอายุ

ผู้เข้าอบรมเป็นพนักงานระดับผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขึ้นไปที่เข้าอบรมแล้วทั้งหมด 311 คน โดยในปี 2562 จะขยายโครงการไปในส่วนของ 
สายการผลิตทั้งหมด

• วัตถุประสงค์
วตัถปุระสงค์ เพือ่ให้พนักงานมคีวามรูค้วามเข้าใจ และสามารถบรหิาร 
วางแผนด้านการเงินของตนเองและครอบครัว ส่งเสริมการออม 
และความพอเพยีงในชวีติ เพิม่ความสขุทางการเงิน เพิม่ประสทิธภิาพ
การท�างาน และลดปัญหาการลาออกของพนักงาน และสร้างความมัน่คง
ในยามเกษียณอายุ

ผูเ้ข้าอบรมเป็นพนกังานระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการสาขาขึน้ไปทีเ่ข้าอบรมแล้ว
ทั้งหมด 311 คน โดยในปี 2562 จะขยายโครงการไปในส่วนของ 
สายการผลิตทั้งหมด

•  รายละเอียด เกณฑ์การคัดเลือก
 
 1. เป็นบุคคลที่ท�าผลงานส�าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ก�าหนด 
  ไว้ในแต่ละปี จากการติดตาม KPI
 2. เป็นบุคคลที่ประพฤติและวางตัวเหมาะสมในสถานที่ 
  ปฏิบัติงาน
 3. เป็นบุคคลทีม่คีวามเตม็ใจในการให้ความร่วมมอืต่อส่วนรวม 
  และกิจกรรมของบริษัทเป็นอย่างดี
 4. เป็นบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานคนอื่นๆ
 5. เป็นบุคคลที่ใช้วาจาเหมาะสมกับผู้ร่วมงานในทุกๆ ระดับ
 6. เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู ้ร ่วมงานคนอื่นๆ  
  และเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากบุคคลอื่น
 7. เป็นบุคคลที่มีทัศนคติต่อบริษัท และผู้ร่วมงาน
 8. เป็นบคุคลท่ีปฏบิตังิานด้วยความซือ่สตัย์ มจีรยิธรรมภายใต้ 
  ระเบียบข้อบังคับ และจรรยาบรรณของบริษัท

• ผู้เข้าร่วม
ผู้จัดการแผนกขึ้นไป หรือผู้จัดแผนกที่รักษาการ มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป 
จ�านวน 334 คน

•  ผลการด�าเนินการ มีการจัดประเภท
การให้รางวัล ดังนี้

 
 1. Sales Growth ทีมงานสาขาร้านอาหาร และฝ่ายขาย
 2. Store Expansion Team
 3. Sustainable and Cost Saving Team
 4. Legal Team
 5. Learning Center Team 
 6. New Product
 7. Support Team
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บริษัทตระหนักดีว่าสิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกๆ คนพึงได้รับ โดยเฉพาะพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญ 
ของธรุกจิทีย่ัง่ยนื ซึง่สามารถช่วยลดความเสีย่งทางกฎหมาย หลกีเลีย่งการหยดุชะงักทางธรุกจิ และเพือ่แสดงความรบัผดิชอบและสร้างความ 
เชื่อมั่นในการด�าเนินธุรกิจ

เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการจัดการด้านสิทธิมนุษยชนของพนักงานให้มีเสรีภาพในการในการปฏิบัติ หรือเสนอความคิดเห็นและร้องเรียน 
ให้โอกาสเท่าเทยีมกนั ไม่เลอืกปฏบัิต ิหมายถงึ ไม่กดีกนัศาสนา เพศ ทกุคนสามารถท�างานได้ทกุหน้าที ่และได้รบัสิทธกิารท�างานตามทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

เป้าหมาย

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน 
(การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม ความเท่าเทียมกันในองค์กร การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน) การพัฒนาบุคลากร (GRI 412-2)

จัดอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับเรียนรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
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เอส	 แอนด์	 พี	 ค�านึงถึงรูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีน่าสนใจ	 และส่งเสริม
จินตนาการท่ีดีให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย	 เราใส่ใจกับรายละเอียด 
ทกุส่วนของผลติภณัฑ์จงึเลอืกน�าเสนอความสนกุสนาน	โดยใช้การ์ตนู
ที่ทุกคนคุ้นเคยมาหลายช่วงอายุคนมาใช้ในการผลิตเค้ก	 คุกกี้	 และ
บรรจุภัณฑ์	ส�าหรับลูกค้าของเรา	ด้วยบุคลิกของตัวการ์ตูน	เนื้อเรื่อง	
รวมถงึนโยบายขององค์กรดสินีย์ทีส่่งเสรมิจนิตนาการเชิงบวก	คณุธรรม	
จริยธรรม	และความรับผิดชอบต่อสังคม	ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตที่ใช้ลิขสิทธิ
ดสินีย์จะต้องปฏิบัตติาม	Disney	Code	of	Conduct	ด้วยเช่นเดยีวกนั		

บริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์	 (The	Walt	Disney	Company)	 ได้จัดท�า
โปรแกรมมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ	หรอื	The	Walt	Disney	
Company	International	Labor	Standards	(ILS)	ขึน้เพือ่สนบัสนนุ
ให้โรงงานผลิตสินค้าแบรนด์ดิสนีย์ทุกแห่งเป็นสถานท่ีท�างาน 
ที่ปลอดภัย	มีมาตรฐานเป็นหนึ่งเดียวกัน	และให้เกียรติซึ่งกันและกัน	
โปรแกรม	ILS	เป็นส่วนหนึง่ท่ีส�าคญัในความมุ่งมัน่ต่อการเป็นพลเมอืง
ที่ดีภาคองค์กรของบริษัทเดอะวอลต์ดิสนีย์

การเลือกใช้ลิขสิทธิดิสนีย์	นอกจากจะได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ
ลูกค้า	การปรับกระบวนการท�างานให้เป็นไปตาม	Disney	Code	of	
Conduct	 โดยการน�า	 ILS	มาปฏิบัติ	 ก็เป็นการยกระดับการบริหาร
จัดการของสายการผลิตให้มีมาตรฐานด้านแรงงานที่ดีในระดับสากล
อีกทางหนึ่งด้วย		

ในฐานะผูไ้ด้รับอนญุาตหรอืผูจ้�าหน่ายของดสินย์ี	โรงงานผลติมหีน้าที่
รบัผดิชอบในการตรวจสอบให้มัน่ใจว่า	สนิค้าแบรนด์ดสินย์ีได้รบัการผลติ
โดยปฏิบัติตามข้อก�าหนดใน	 ILS	 ซึ่งเป็นข้อก�าหนดทั่วไปส�าหรับ 
ผู้ได้รับอนุญาตและผู้จ�าหน่าย	 พร้อมมีเอกสารอ้างอิงท่ีช่วยให้ปฏิบัติ
ตามข้อก�าหนดในสัญญาได้อย่างถูกต้อง	 และจะต้องมีการตรวจสอบ 
ให้ม่ันใจว่าโรงงานผลิตมีความรู้	 ประสบการณ์และความสามารถ 
ในระดับที่เพียงพอที่จะปฏิบัติตามความคาดหวังของ	ILS	

การปรับปรุงกระบวนการด้านการใช้แรงงานและความปลอดภัย 
ในการท�างานให้สอดคล้องกบั	ILS	ซึง่ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชน	
และความปลอดภัยของแรงงานเป็นหลัก

ผู้ได้รับอนุญาตและผู้จําหน่ายต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด

ในโปรแกรม ILS ดังต่อไปนี้:

เลือกโรงงานผลิตที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและ 

ข้อกําหนดในประเทศที่ได้รับอนุญาตให้จัดซื้อ/

จัดหาเปิดเผยข้อมูลโรงงานผลิต 

จัดทําเอกสารที่จําเป็น และปฏิบัติตามเงื่อนไข 

เพ่ิมเติมใดๆ

ยื่นขออนุมัติขั้นต้นจากดิสนีย์ก่อนการผลิต

ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานและ 

ข้อกําหนดอย่างต่อเนื่อง และจัดทํารายงาน

ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงาน

ระหว่างประเทศ (ILS) ตามกําหนดเวลาหากจําเป็น

แก้ไขและกํากับดูแลการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน 

และข้อกําหนด และหยุดการผลิตหากจําเป็น

แจ้งให้ดิสนีย์ทราบทันทีที่มีการยกเลิกการใช้

โรงงานผลิต

S&P ได้เลือกใช้ลิขสิทธิ์ของ Disney
เพ่ือการผลิตเบเกอรี่โดยได้นํามาประยุกต์ใช้ข้อกําหนดทางด้านแรงงานในระดับสากล 
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จรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจของดิสนีย์	 ส�าหรับผู้ผลิตดิสนีย์คาดหวังให้โรงงานผลิตทุกแห่งที่มีส่วนร่วมผลิตสินค้าแบรนด์ดิสนีย์	 (รวมถึง 
การออกแบบ	การพิมพ์	การผลิต	การตกแต่งขัน้สุดท้าย	หรือการบรรจหุบีห่อ)	ปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของดสินีย์หรอืจรรยาบรรณ 
ของมาตรฐานแรงงานอืน่ๆ	ทีไ่ด้รบัการรบัรองล่วงหน้าจากดสินย์ี	 หลกัการทีก่�าหนดไว้ในจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิของดสินย์ีสอดคล้องกับ 
อนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labour	Organization)	

ดสินย์ีก�าหนดให้โรงงานผลติทุกแห่งทีม่ส่ีวนร่วมผลติสนิค้าแบรนด์ดสินย์ีปฏิบัตติามและรกัษาระดบัการปฏบิตัติามจรรยาบรรณในการด�าเนนิธรุกจิ 
ที่ก�าหนดไว้ขั้นต�่าที่เรียกว่า	 มาตรฐานการปฏิบัติตามข้อก�าหนดขั้นต�่า	Minimum	Compliance	 Standard	 (MCS)	 ในการปฏิบัติตาม	MCS	
โรงงานผลิตจะต้องแสดงให้เห็นว่าไม่มีการละเมิดหมวดหมู่ใดๆ	ดังต่อไปนี้เกิดขึ้นที่โรงงานผลิต

นอกจากนี	้MCS	ยงัก�าหนดไว้ว่าโรงงานผลิตจะต้องเตรยีมความพร้อม
ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน	รวมถึงการเข้าถึงสถานที่ทุกจุด
ภายในโรงงาน	 เอกสารที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์คนงานอย่าง 
เป็นส่วนตัวในปัจจุบัน	 โรงงานที่ได้รับการรับรองให้ผลิตสินค้าดิสนีย์	
ได้แก่	โรงงานเบเกอรี่สุขุมวิท	และโรงงานเบเกอรี่บางนา

บริษัทได้จัดให้มีการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน	 และตามข้อก�าหนด 
การปฏิบัติของดิสนีย์ให้กับพนักงานในโรงงานเบเกอรี่	 2	 แห่ง	 
ได้แก่	โรงงานเบเกอร่ีสขุุมวทิ	และโรงงานเบเกอรีบ่างนา	รวม	880	คน	
คิดเป็นร้อยละ	12.57	ของพนักงานทั้งหมด	7,000	คน	โดยพนักงาน
มสีทิธิและเสรภีาพในการแสดงความคิดเหน็หรือร้องเรียนผ่านช่องทาง
โทรศัพท์	  	 และตู้จดหมาย 
รับเรื่องร้องเรียนตามสถานที่ท�างานต่างๆ	โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เฉพาะ	 และมีนโยบายคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนักงาน 
ที่แจ้งข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย	กฎระเบียบ	ข้อบังคับบริษัท	และจรรยาบรรณ

แรงงานเด็ก

แรงงานโดยไม่สมัครใจ

การบังคับ และ/หรือการคุกคาม

การเลือกปฏิบัติ

สภาพแวดล้อมในการทํางานที่เส่ียงต่อปัญหา

สุขภาพและความปลอดภัยอย่างร้ายแรง

เสรีภาพในการรวมตัวเป็นสมาคม

การจ้างเหมาช่วงหรือผู้รับงานไปทําที่บ้าน
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เอส	 แอนด์	 พี	 ได้ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและสวัสดิภาพท่ีดีของ
พนักงาน	 โดยให้ความส�าคัญอย่างมากต่อความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามยัของพนกังานในโรงงานทัง้	4	แห่ง	คอื	สขุุมวทิ	62,	บางนา	
กม.	23.5,	ลาดกระบงั	และล�าพนู	พนกังานปฏบิตักิารทีอ่ยูป่ระจ�า	450	
จุดขายท่ัวประเทศ	 กลุ่มบริหารงานส�านักงานทั้งหมดในเขตกรุงเทพ	 
รวมถึงผู ้บริโภค	 ผู ้รับเหมาและคู ่ค้า	 เนื่องจากบริษัททราบดีว่า 
การท�างานอย่างปลอดภยัมส่ีวนส�าคัญในการช่วยให้ธรุกจิด�าเนนิไปได้
อย่างต่อเนื่อง

เอส	 แอนด์	 พี	 จึงมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจของบริษัทให้เป็นไป 
ในลกัษณะทีส่่งเสรมิความปลอดภยัให้แก่พนกังานทีเ่กีย่วข้องกบัลกูค้า	 
ผูบ้รโิภค	รวมถงึผูร้บัเหมาและคูค้่า	บรษิทัจะพยายามป้องกนัอบัุตเิหตุ	
ลดการบาดเจบ็และความเจบ็ป่วยเน่ืองจากงานทีป่ฏบิตัด้ิวยความร่วมมอื
อย่างจริงจังของพนักงานทุกคน	 บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพยายาม
อย่างต่อเนื่องเพื่อตรวจหาให้พบสาเหตุและขจัดหรือควบคุม 
ความไม่ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัท	

บรษัิทเชือ่มัน่ว่าความปลอดภยัในการท�างานจะเกดิขึน้ต้องได้รบัความ
ร่วมมือร่วมใจ	 ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน 
ในองค์กร	นบัตัง้แต่คณะผูบ้รหิาร	ผูบ้งัคบับญัชา	หวัหน้างานทกุระดบั	
และเพื่อให้การบริหารงานความปลอดภัย	 มีการด�าเนินงานเป็นไป 
ด้วยความสะดวก	ราบรื่น

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายด้านความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ
สภาพแวดล้อมในการท�างานของบรษิทั	ในแต่ละพืน้ทีก่ารท�างานได้มีการ
จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างานอย่างเป็นทางการ	ซึ่งสอดคล้องกับข้อก�าหนดกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย	 โดยท่ี 
คณะกรรมการมีหน้าที่ตรวจสอบ	 และแก้ไขปัญหาด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย	 เพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ปฏิบัติงานแต่ละพื้นท่ี	 
มีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี	รวมถึงการประเมินความเสี่ยง
ที่เกิดจากการท�างาน	 และการส่ือสารด้านความปลอดภัยให้กับ
พนักงานและผู้รับเหมาในพื้นที่ได้รับทราบในเบื้องต้น		

เอส แอนด ์ พี ไดจั้ดทาํนโยบายความปลอดภัย อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
สําหรับเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือแสดงถึงความมุ่งมั่นขององค์กรต่อการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้

เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดทําและรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารจัดการ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ลดความเสี่ยงอันตราย และอุบัติเหตุต่างๆ ของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงการดําเนินงานของธุรกิจให้เกิดความปลอดภัย

1

2

3

4
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กรอบการด�าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

แนวทางการด�าเนินการตามนโยบาย ขั้นตอนการท�างาน

ด�าเนินการและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย และ
ความปลอดภยัตามมาตรฐานอย่างเหมาะสมและสอดคล้อง
กับข้อก�าหนดของกฎหมาย และข้อก�าหนดอื่นๆ ที่องค์กร
ได้ท�าข้อตกลงไว้ อาทิเช่น มาตรฐานโรงงานสีขาว

• บริษัทถือว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของบริษัท ดังนั้น  
 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างานของ 
 พนักงานจึงถือเป็นนโยบายส�าคัญของบริษัท
• บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บังคับบัญชาทุกคนต้องกระท�าตนให้เป็น 
 แบบอย่างทีด่ ีและมหีน้าทีดู่แลรบัผดิชอบในเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั 
 และสภาพแวดล้อมในการท�างานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ  
 ข้อบังคับที่บริษัทได้ก�าหนดโดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• บริษัทก�าหนดเป็นนโยบายให้พนักงานทุกคนต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ 
 ในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเอง และเพื่อนร่วมงาน 
 โดยปฏบิตัติามกฎ ข้อบงัคบัความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างานที่บริษัทได้ก�าหนดและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
• พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ว่าด้วยความปลอดภัย  
 อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานอย่างเคร่งครดั หากมกีาร 
 ฝ่าฝืนหรือละเลย อาจถูกพิจารณาโทษตามระเบียบของบริษัท
• พนักงานทุกคนจะต้องปฏิบัติ 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
 สร้างนิสัย) ในสถานที่ท�างานอย่างเคร่งครัด เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ  
 และความเจ็บป่วย เนื่องจากการท�างาน

ด�าเนินการปรับปรุงและป้องกันอันตราย จากเครื่องมือ 
เครื่องจักร อัคคีภัย สารเคมีและอันตราย ซึ่งมีความเสี่ยง
ตั้งแต่ระดับปานกลางขึ้นไป รวมทั้งควบคุมความเส่ียง 
ทกุระดบัในองค์กร โดยท�าการสือ่สารให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องทกุคน
น�าไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

• บริษัทจะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 ในการท�างานและวธิกีารปฏบิตังิานทีป่ลอดภยั เพือ่ให้เกดิความปลอดภยั 
 ในการท�างาน โดยจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ความปลอดภัยให้เพียงพอ 
 กับสภาพงาน จูงใจให ้พนักงานได ้ตระหนักถึงอันตรายต ่างๆ  
 ท่ีจะเกดิขึน้ในขณะท�างาน ตลอดจนแนะน�า ชีแ้จงให้ทราบถงึสาเหตแุละ 
 วิธีป้องกัน
• บรษิทัจะยกระดบัและพฒันาสภาพแวดล้อมภายในบรษิทั สถานทีท่�างาน 
 ความสะอาดโดยรอบบริเวณบริษัทอยู่เสมอ เพื่อให้มีความปลอดภัย  
 มีสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะ อันน�ามาซึ่งคุณภาพชีวิตการท�างาน 
 และสุขภาพที่ดีโดยรวมของพนักงาน

ให้การสนับสนุนทรัพยากร ท้ังในเรื่องบุคลากร เวลา  
งบประมาณ และการฝึกอบรมให้ความรู ้ที่เก่ียวข้อง 
อย่างเหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

• บริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานท�างานด้วยความปลอดภัยในการท�างาน 
 เป็นหน้าที่รับผิดชอบอันดับแรกของพนักงานทุกคนในการปฏิบัติงาน
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แนวทางการด�าเนินการตามนโยบาย ขั้นตอนการท�างาน

เน้นย�้าให้พนักงาน ผู้รับเหมา และผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน 
ในบริษัท ทราบว่าการรักษาความปลอดภัย เป็นหน้าที่
ความรบัผิดชอบของทกุคน รวมทัง้ความปลอดภยันอกงาน

• บริษัทส่งเสริม สนับสนุนให้มีกิจกรรมความปลอดภัยต่างๆ ท่ีจะช่วย 
 กระตุ้นจิตส�านึกของพนักงาน เช่น การอบรม การจูงใจ ให้ค�าแนะน�า  
 และประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

การทบทวนและประเมินผล การด�าเนินงานตามความ
เหมาะสม เพื่อทราบความก้าวหน้า และเพ่ือให้แน่ใจว่า
ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัย

• บริษัทจะทบทวนและประเมินระบบการด�าเนินงานด้านความปลอดภัย 
 เป็นระยะๆ เพื่อน�ามาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
• บรษิทัถอืว่าพนกังานทกุคนมส่ีวนร่วมในการป้องกนัอบุตัเิหต ุและรกัษา 
 สิ่งแวดล้อม บริษัทยินดีรับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงาน  
 โดยจะน�าไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่างๆ  
 ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด

Safety Health Environment (SHE) 
เพราะคุณภาพชีวิตการท�างานท่ีดี มีส่วนส�าคัญยิ่งในการสนับสนุนให้พนักงานเกิดขวัญและก�าลังใจต่อการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และสามารถส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เอส แอนด์ พี ได้ก�าหนดมาตรฐาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน (SHE) ดังนี้
1. ปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ไม่กระทบต่อทั้งตนเอง ผู้ที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
3. ประเมินความเสี่ยง เพ่ือหาทางป้องกัน และแก้ไขปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อพนักงาน ทรัพย์สิน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  
 รวมไปถึงการพัฒนางานของผู้รับเหมาทางด้านความปลอดภัย
4. จัดให้มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องภายในองค์กร ทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมให้กับพนักงาน  
 รวมทั้งผู้รับเหมาก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และตรวจติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง
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Health (H) 
คือ ด้านสุขภาพ มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี ปีละ 1 ครั้ง โดยพนักงานทุกระดับขั้น 
จะได้รับการตรวจสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน กรณีพนักงานที่อยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น คลังสินค้า โรงงาน
ฝ่ายผลิต หน่วยงานซ่อมบํารุง เป็นต้น จะได้รับการตรวจสุขภาพเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน

Environment (E) 
คอื ดา้นส่ิงแวดลอ้ม มีการตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการทาํงานประจาํปีตามทีก่ฎหมายกาํหนด 
เช่น การตรวจวัดแสงสว่าง การตรวจวัดเสียง และนํา้ดื่ม เป็นต้น

Safety (S) 
คือ ด้านความปลอดภัย แบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

S&P	 ได้วางเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ทางด้านความมั่นคง	 ความปลอดภัย	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กร	 (Safety	 Health	 
and	Environment:	SHE)	ไว้	3	ด้าน	คือ

1. การปฏิบัติตามนโยบายที่บริษัทกําหนด 

 • ประกาศนโยบายความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 • มีคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท�างาน	(จป.)	แต่ละระดับ	จป.หัวหน้างาน,	จป.บริหาร
 • อบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงานเข้าใหม่
 • จัดท�าคู่มือความปลอดภัยในการท�างาน
 • จัดท�าแผนฉุกเฉิน	ป้องกันภัย	เช่น	กรณีเพลิงไหม้	กรณีอพยพหนีไฟ	กรณีแก๊ส	LPG	รั่วไหล	เป็นต้น

2. ควบคุมความปลอดภัยผู้รับเหมา

 • ตรวจประเมินด้านความปลอดภัย	ส�าหรับผู้รับเหมาปีละ	2	ครั้ง
 • ยกระดับมาตรฐานผลตรวจจากระดับต�่ากว่ามาตรฐานเป็นระดับมาตรฐานปฏิบัติสม�่าเสมอ

3. กิจกรรมความปลอดภัย

 • กิจกรรมรณรงค ์ด ้านความปลอดภัยภายในบริษัท	 เพื่อรณรงค ์ ให ้พนักงานตระหนักถึง เ ร่ือง 
	 	 ความปลอดภัยในทุกๆ	ด้าน
 • ข่าวสารความปลอดภัยประจ�าเดือน	การประชาสัมพันธ์การป้องกันและระวังอุบัติเหตุ
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62 ร ั   น   น ค  า ั  ม า น

โรงงาน
ลาดกระบัง

โรงงานเบเกอรี่
บางนา

โรงงานเบเกอรี่
สุ ุมวิท 62

หนวยจัดเลี้ยง
ป ิบัติการสา า

ไมหยุดงาน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

หยุดงานเกิน 3 วัน

4
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1 0 1 2

เอส	แอนด์	พี	ได้มุ่งเน้นให้ความส�าคัญต่อความปลอดภัยในการท�างาน	และรณรงค์ให้ความรู้	วิธีการป้องกัน	รวมถึงการสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครอง
ความปลอดภัยขณะท�างาน	 เพ่ือเป็นการลดอัตราการบาดเจ็บและอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน	 ทั้งสายการผลิตภายในโรงงานและสายการ 
ปฏิบัติการของจุดขายแต่ละแห่ง	โดยก�าหนดเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานในปี	พ.ศ.	2562	(จากฐานข้อมูลปี	พ.ศ.	2561)	เป็นดังนี้	
•	 อัตราการบาดเจ็บรุนแรงจากการท�างาน	(หยุดงานมากกว่า	3	วัน)	ลดลง	50%	
•	 อัตราการบาดเจ็บเล็กน้อยจากการท�างาน	(หยุดงานไม่เกิน	3	วัน)	ลดลง	20%
•	 ปราศจากการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน	100%

โรงงาน
ลาดกระบัง

โรงงานเบเกอรี่
บางนา

โรงงานเบเกอรี่
สุ ุมวิท 62

หนวยจัดเลี้ยง
ป ิบัติการสา า

ไมหยุดงาน

หยุดงานไมเกิน 3 วัน

หยุดงานเกิน 3 วัน

4

18

7

1

16

2 1

26

1 0 1 2

สถิติอุบัติเหตุ พ.ศ. 2561

ส�าหรับในปี	 พ.ศ.	 2562	 บริษัทได้ก�าหนดมาตรการส�าหรับควบคุม 
และตรวจสอบความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา	 และ 
การบริหารความปลอดภัยในแต่ละสาขาเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยง 
ต่ออุบัติเหตุกับลูกค้าของเรา	

การสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยส�าหรับพนักงานได้จัดมีการ 
จดัอบรมหลกัสตูร	“ความปลอดภยั	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน”	ให้กับพนักงานที่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทและโรงงาน	
โดยสอดคล้องกับข้อก�าหนดตามกฎกระทรวง	 ซึ่งได้มีการประเมิน 
และตดิตามผลหลงัจากมกีารอบรมอย่างต่อเนือ่ง	รวมถงึมกีารจดัท�าคูม่อื
ความปลอดภยัส�าหรบัหน่วยงานปฏบัิตกิารสาขา	และแผนป้องกนัภยั	
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพื้นที่การปฏิบัติงาน
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กิจกรรมการสื่อสารด้านความปลอดภัย

กิจกรรมจัดท�าคู่มือความปลอดภัย

 
 คูมือการปฏิบัติงานอยางปลอดภัยและมาตรฐานสาขา 

หน้าที 
1 / 32 

วนัทีบงัคบัใช ้ :   กนัยายน 2559 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
เสนอโดย ตรวจสอบโดย อนุมตัโิดย 

 
 

…………………………….. 

 
 

…………………………….. 

 
 

…………………………….. 
   

คูมอืความปลอดภัยในการทํางาน 

โครงการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อมในการท�างานที่ผ่านมาในรอบปี พ.ศ. 2561

บรษิทัมุง่เน้นให้พนกังานมคีวามใส่ใจเรือ่งความปลอดภยั อาชวีอนามยั สภาพแวดล้อมในการท�างาน รวมถงึการด�าเนนิชีวติส่วนตวัของพนกังาน 
ให้ค�านึงถึงการป้องกันและระวังภัยในทุกๆ ด้าน เพื่อเป็นสวัสดิภาพที่ดีในการใช้ชีวิตของตัวเองและครอบครัว
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กิจกรรมการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้พนักงาน
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กิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ�าปี พ.ศ. 2561
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การบริหารด้านชุมชนและสังคม
Happier Family, Healthier World ครอบครัวสุขภาพดีที่พร้อม 
จะส่งต่อเรือ่งราวดีๆ ให้ชมุชนและสงัคมเป่ียมไปด้วยความสขุ ค�ามัน่สญัญา
ของ เอส แอนด์ พี ที่มุ่งมั่นพัฒนาอาหารอร่อย พร้อมโภชนาการที่ดี 
และความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากต้นน�้า  
ส่งต่อคนไทยให้เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการ
แบบองค์รวมในการด�าเนินธุรกิจและกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท

 เอส แอนด์ พ ีเชือ่ว่าในการด�าเนนิธรุกจิให้เตบิโตไปได้อย่างยัง่ยนื
นั้นเกิดจากการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมในทุก
กระบวนการ รวมทั้งควบคู ่ไปกับการค�านึงถึงผลกระทบต่อ 
ทัง้เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม นอกจากการด�าเนินธรุกิจทีไ่ด้รบั
ผลก�าไรทีพ่อเหมาะแล้ว ยงัต้องดแูลชมุชนและสงัคมให้มคีวามสขุ 
ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให ้
ยงัด�ารงอยูไ่ด้อย่างสมดลุ ด้วยความตระหนักดังกล่าว เอส แอนด์ พ ี
ได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคมที่เราต้ังใจปลูกฝังแนวความคิดเรื่อง
ความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานในองค์กร คู ่ค้าและ
พันธมิตร จากการน�าศักยภาพและความเช่ียวชาญในการ 
ด�าเนินธุรกิจที่เรามีถ่ายทอดสู่ชุมชน และยังช่วยลดผลกระทบ 
ที่อาจเกิดกับสิ่งแวดล้อมด้วย 

ทั้งนี้ โครงการเพื่อสังคมของ เอส แอนด์ พี ยังสอดคล้องกับทิศทาง
ของเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ที่เป็นกรอบการด�าเนินโครงการ 
ให้ครอบคลุมทุกมิติและเกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านการขจัดความ
หิวโหยและการส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
และความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน ด้านการส่งเสริมการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจและการจ้างงานอย่างมีคุณค่า รวมทั้งความร่วมมือ 
กบัพนัธมติรต่างๆ เพือ่ให้โครงการบรรลวุตัถปุระสงค์อย่างเตม็ศกัยภาพ
ยิ่งขึ้น

 ดังนัน้ S&P จงึด�าเนนิโครงการต่างๆ ด้วยความมุง่มัน่ทีจ่ะยกระดบั
เกษตรกรไทยด้วยการเข้าไปแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะสามารถ
น�าไปต่อยอดพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการ
สร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ชุมชน รวมทั้งการดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมให้ด�ารงอยู่อย่างยั่งยืนในทุกกระบวนการด�าเนินงาน
ตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

 โดยเป้าหมายของการด�าเนินโครงการนี้ เพื่อต้องการยกระดับ
คุณภาพชีวิตแก่คนในชุมชนให้มีความสุขทั้งกายและใจ สามารถ
เติบโตอยู่ได้อย่างยั่งยืนด้วยตัวเองไปพร้อมๆ กับการเติบโต 
ของบริษัท และความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมที่อยู่ร่วมกันได ้
อย่างยั่งยืน

 ความมุ่งมัน่ทีจ่ะยกระดบัเกษตรกรไทยด้วยการเข้าไปแลกเปลีย่น
องค์ความรู ้ที่จะสามารถน�าไปต่อยอดพัฒนาวัตถุดิบให ้มี 
คณุภาพดยีิง่ขึน้ ทัง้ยงัเป็นการสร้างรายได้อย่างยัง่ยนืให้แก่ชมุชน 
รวมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล ้อมให ้ด�ารงอยู ่อย ่างยั่งยืน 
ในทุกกระบวนการด�าเนินงานตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า

โดยเป้าหมายหลักของการพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อขจัดปัญหา
ความเหล่ือมล�้าทางสังคม การให้การศึกษา การส่งเสริมทักษะ 
การเรียนรู ้ด ้านวิชาชีพให้กับเด็กในชุมชนและผู ้ที่ด ้อยโอกาส  
เพื่อเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชน ขจัดความยากจน 
และความหิวโหย ด้วยการแบ่งปันสู่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม 
ไปด้วยกัน
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บรษิทัยดึหลกั	 คณุธรรม 	เป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ	ถอืเป็น
ทั้งรากฐานและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน	 เพ่ือให้เกิดความสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	 ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหารและ
เพื่อเป็นต้นแบบให้พนักงานในองค์กรร่วมขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน	 พร้อมกันน้ีได้ก�าหนดกลยุทธ์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ซึ่งสอดคล้องกับค�ามั่นสัญญาท่ีว่า	 “Happier	 Family,	 Healthier	
World”	มุง่สร้างสรรค์อาหารอร่อยจากวตัถดุบิคุณภาพด	ีเพือ่สขุภาพทีด่ี
ของผู้บริโภค	 โดยการด�าเนินงานภายใต้แนวทางดังกล่าว	 มุ่งเน้น 
การสร้างคณุค่าทางสังคมผ่านการด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม	การส่งเสรมิ
รายได้ที่มั่นคงและยกระดับอาชีพเกษตรกร	 อีกทั้งช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานในการ 
ด�ารงชวีติทัง้ด้านสุขอนามยั	การกินอยู	่ รายได้	 และการศกึษา	 ด้วยการ 
น�าความเช่ียวชาญและศักยภาพของบริษัทมาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ
และสังคมเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เอส	 แอนด์	 พี	 มีหน่วยงานท่ีช่ือว่า	 ส�านักพัฒนาความยั่งยืน 
และส่ือสารองค์กร 	 ท�าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบสังคม	 อีกทั้งมีการ

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร	 และสร้างจิตส�านึกให้กับทุกคนในองค์กร 
ในการร่วมพัฒนาและเสริมสร้างสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ควบคู่ไปกับการ
เตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนืและสมดลุ	ซ่ึงวตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิ
กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทนั้นต้องมีความสอดคล้องและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และสามารถ 
ยกระดบัคณุภาพชวีติของชมุชนและสงัคมให้ดขีึน้	ทัง้นี	้ ความช่วยเหลอื
ดงักล่าวล้วนมาจากความเช่ียวชาญของบรษิทั	อาทิ	 ด้านโภชนาการทีด่ี	
ด้านสุขภาวะในครัวเรือนที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล	 โดยจะเป็น 
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น	 มีร่างกาย 
ที่แข็งแรง	 พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโต 
ต่อไปได้อย่างยั่งยืน	

ทั้งนี้	 หากชุมชน	 หรือกลุ ่มผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียโดยรอบโรงงาน 
เอส	แอนด์	พี	มีข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ	สามารถส่งข้อร้องเรียน
มาได้ที่	 ส�านักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร	 ส�านักงานใหญ่ 
เพือ่จะได้ช่วยแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุกระบวนการท�างานให้เป็นมติร
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยแนวทางที่เหมาะสม

บริษัทได้นําเสนอโครงการที่โดดเด่น โดยแบ่งวัตถุประสงค์ 
เป็น 3 ด้านหลัก ผ่านโครงการ 5 ประเภท

เศรษฐกิจ 
  โครงการสงเสริมรายได้ที่มั่นคง
และยกระดับอาชีพเก ตร

สิ่งแวดล้อม 
  โครงการที่สนับสนุนด้าน 
ส่ิงแวดล้อม

สังคม 
  โครงการปลูก ังจิตสานกที่ดี 
แกเยาวชน

  โครงการนาความเชี่ยวชา  
องบริ ัทสงตอสังคม

  โครงการสงตอความสุ แก
สังคม
  โครงการสนับสนุนสุ ภาพ

คุณธรรม
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จากโครงการเพ่ือสังคมต่างๆ ของบริษัทสามารถวัดผลได้จากจํานวนผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมและความต่อเน่ือง 
ของโครงการต่างๆ ในปี 2561 โดยแบ่งประเภทโครงการดังนี้ 
1.	 	โครงการน�าความเช่ียวชาญของบริษทัส่งต่อสังคม	(อบรมผู้ต้องขงั,	Kitchen	for	Kids,	โครงการเสรมิสร้างคณุภาพชวิีต)	จ�านวน	3	กจิกรรมต่อปี
2.	 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเยาวชน	(ศูนย์การเรียนเอส	แอนด์	พี)	จ�านวน	1	กิจกรรมต่อปี
3.	 โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคม	(Cake	A	Wish,	โครงการน�้าใจไมตรี	S&P	ให้คุณ)	จ�านวน	2	กิจกรรมต่อปี
4.	 โครงการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีแก่เยาวชนและส่งเสริมสถาบันครอบครัว	(School	Tour,	Summer	Camp)	จ�านวน	2	กิจกรรมต่อปี
5.	 โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ	(S&P	Great	Food	Good	Health)	จ�านวน	1	กิจกรรมต่อปี
6.	 	โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม	(เติมรอยยิ้ม,	No	bag	more	point)	จ�านวน	2	กิจกรรมต่อปี

ประเภทโครงการเพ่ือสังคมของบริษัท ปี 2561

  โครงการนําความเชี่ยวชาญ 
ของบริษัทส่งต่อสังคม

  โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาเยาวชน
  โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคม
  โครงการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่เยาวชน
  โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ

  โครงการสนับสนุนด้านส่ิงแวดล้อม

สาํหรบัการแบ่งสัดสว่นการดาํเนนิโครงการเพ่ือสงัคมใน 6 ดา้นนี ้บรษิทัคาํนวณจากจาํนวนโครงการเพ่ือสงัคมแตล่ะประเภท
ที่เกิดขึ้นในปี 2561 คิดเป็นอัตราส่วน ดังนี้

9.09%

27.27%

9.09%

18.18%

18.18%

18.18%

ผลการดําเนินงาน: สรุปยอดเงินลงทุนของบริษัทกับชุมชน
จากการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมที่ผ่านมาของบริษัท	 ในปี	 2561	 บริษัทได้ด�าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อสังคมภายใต้ความมุ่งมั่นและกลยุทธ์	 
ทั้งสิ้นกว่า	6,164,580.18	บาท	ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดการลงทุนส�าหรับกิจกรรมเพื่อสังคมออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้	

* ข้อมูลเดือน ม.ค. - ต.ค. 2561

1     การบริจาคเพ่ือการกุ ล  
มูลคา 1,905,893.32 บาท

2    การลงทุนเพ่ือพั นาชุมชนและสังคม  
มูลคา 2,971,680.27 บาท

3   การ ห้ความอนุเคราะห์เพ่ือประโยชน์
ทางการค้า  
มูลคา 1,287,006.59 บาท
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สรุปยอดเงินการลงทุนสําหรับโครงการเพ่ือสังคม ปี 2561

สรุปยอดเงินการลงทุนสําหรับกิจกรรมเพ่ือสังคม ปี 2559-2561

  การบริจาคเพ่ือการกุศล
 การลงทุนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม
 การให้ความอนุเคราะห์เพ่ือประโยชน์ทางการค้า

 
 *(ข้อมูลเดือน ม.ค. - ต.ค. 61)

20.9%

48.2%

30.9%

18,672,673.00

ปี 2559

15,414,972.12

ปี 2560

6,164,580.18

ปี 2561



สังคม
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โครงการส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการชุมชนและสังคม 
ในรอบปี พ.ศ. 2561

โครงการน�าความเชี่ยวชาญของบริษัทส่งต่อสังคม

 โครงการ “อบรมวิชาชีพแก่ผู้ต้องขัง”
 เนื่องจากบริษัทเป็นผู้น�าด้านธุรกิจอาหารด�าเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 44 ปี ท�าให้มีผู้เชี่ยวชาญทั้งการท�าอาหารคาว อาหารหวาน เบเกอรี่ 

และเครือ่งดืม่ กิจกรรมนีจ้ะช่วยสร้างอาชพีและรายได้ทีม่ั่นคง อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างโอกาสทีด่ใีห้แก่ผูต้้องขังทีใ่กล้จะพ้นโทษ เพือ่ให้มทัีกษะ
วิชาชีพข้ันพ้ืนฐานสามารถน�าไปประกอบสัมมาอาชีพได้หลังพ้นโทษ และยังช่วยเสริมสร้างความเชื่อม่ันในศักยภาพของตน อันเป็นการ 
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีคืนสู่สังคม

 โดยได้ด�าเนนิการสอนทกัษะวชิาชีพแขนงต่างๆ ให้แก่ผู้ต้องขงัทีใ่กล้จะพ้นโทษจ�านวน 3 แห่ง คอื การสอนแต่งหน้าเค้ก ณ เรอืนจ�าพเิศษธนบรีุ  
การสอนชงเครื่องดื่ม ณ เรือนจ�าพิเศษมีนบุรี และการสอนท�าอาหารเมนูผัดไทย ณ ทัณฑสถานบ�าบัดพิเศษหญิงธัญบุรี ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วม 
การอบรม 100 คน
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ภาพที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์	50	จ.ขอนแก่น

 โครงการ S&P Kitchen for Kids 
บรษิทัรเิริม่โครงการ	“S&P	Kitchen	for	Kids”	มาตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2552	
ด้วยความมุ ่งม่ันเสริมสร้างสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี	 เพ่ือ 
ยกระดบัคณุภาพชีวติของนกัเรยีนและบคุลากรให้ดขีึน้	 เกิดการต่อยอด
และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป	 โดยบริษัทได้น�าตัวแทนพนักงานเข้าไป
ร่วมปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 
เพื่อให้มีพื้นที่ประกอบอาหารที่ถูกสุขอนามัย	และยังมีทีมผู้เชี่ยวชาญ
ด้านโภชนาการของบริษัทเข้าไปมอบความรู ้ด้านสุขอนามัยและ 
ความปลอดภัยในการประกอบอาหารแก่แม่ครัวและบุคลากร 
ในโรงเรียน	พร้อมกับมอบหนังสือ	 “เมนูจานโปรดของน้องวัยเรียน”	
และอุปกรณ์ในครัว	 เพื่อเสริมสร้างโภชนาการท่ีดี	 นอกจากนี้บริษัท 
ยังได้มอบเมล็ดพันธุ ์พืช	 อาหารสัตว์	 และอุปกรณ์การเกษตร 
ให้แก่โรงเรียน	 เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านเกษตรกรรม	 และส�าหรับ
เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนตามความต้องการ
ของแต่ละโรงเรียนด้วย

ส�าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกโรงเรียนในแต่ละปีนั้นมาจาก 
ทั้งโรงเรียนท่ีขอรับการสนับสนุนเอง	 โรงเรียนในชุมชนของพนักงาน	
และการส�ารวจโรงเรยีนทีย่งัขาดแคลนหรือประสบปัญหาด้านสขุภาวะ
และความปลอดภัยในโรงครัว

หลังจากการส่งมอบโรงครัวที่ปรับปรุงใหม่แก่โรงเรียนแล้วนั้น	 ในทุก	
3	 ปี	 บริษัทจะกลับไปประเมินด้านสุขภาวะและสภาพของโรงครัว 
ทีไ่ด้ส่งมอบไป	พร้อมทัง้มอบประกาศนยีบตัรและเงนิรางวลัแก่โรงเรยีน
ทีไ่ด้รบัผลการประเมนิในระดบั	Gold,	 Silver	 และ	Bronze	 เพือ่เป็น 
ก�าลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้มีแรงขับเคลื่อน 
และสานต่อโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและอยู่อย่างยั่งยืนในที่สุด	

ปี 2561 ดําเนินการปรับปรุงโรงครัว
และส่งมอบแก่ 2 โรงเรียนคือ

โรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนนเรศวร 
บ้านห้วยโสก จ.เพชรบุรี 

นักเรียน
จํานวน 173 คน

โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 50 
จ.ขอนแก่น 

นักเรียน
จํานวน 835 คน

Before After

Before After

ภาพที่โรงเรียน 
ต�ารวจตระเวน 

ชายแดนนเรศวร	 
บ้านห้วยโสก	 

จ.เพชรบุรี
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ตั้งแต่ พ.ศ.
2550-2561

รวมทั้งสิ้น 12 รุ่น

จํานวนนักเรียน 869 คน 

จํานวนนักเรียน
ที่เข้ารับ
การศึกษา
ระดับ ปวช.

 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส
สืบเนื่องจากความส�าเร็จของโครงการ	S&P	Kitchen	 for	Kids	บริษัทยังได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุน	“โครงการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส”	ซึ่งด�าเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่	3	ด้วยการเข้าไปปรับปรุงโรงครัวและโรงอาหาร	พร้อมมอบ
อุปกรณ์ครัว	และบอร์ดให้ความรู้เรื่องโภชนาการ	รวมทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญจากเอส	แอนด์	พี	 ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยที่ดีในการท�าครัวและ
การแยกขยะให้ถกูต้อง	นอกจากนีย้งัมีการมอบพนัธุป์ลาเพือ่สนบัสนนุด้านโภชนาการทีด่แีละวถิชีวีติทีย่ัง่ยนืของนกัเรยีนและบคุลากรในโรงเรยีน
โคกใหม่นายม	จ.ขอนแก่น	โดยมีนักเรียนจ�านวน	100	คน

โรงเรียนโคกใหม่ 
นายม	จ.ขอนแก่น
นักเรียน	จ�านวน	
100	คน

Before After

โครงการยกระดบัคณุภาพการศกึษาแก่เยาวชน

 ศนูย์การเรยีน บรษิทั เอส แอนด์ พี ซนิดิเคท จาํกดั (มหาชน)
โครงการที่สืบเนื่องจากเร่ืองการส่งเสริมด้านการศึกษาของพนักงาน
และเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	 โดยขอจัดต้ังและเริ่ม 
เปิดท�าการครัง้แรกในปีการศกึษา	2550	ตามพระราชบญัญติัการศกึษา
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 มาตรา	 12	 ได้รับการรับรองโดยกระทรวง
ศกึษาธกิาร	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ใช้เป็นสถานศกึษาในสถานประกอบการ	
ส�าหรับให้ความรูแ้ละพฒันาทกัษะวชิาการ	ซึง่เป็นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ที่จ�าเป็นให้แก่พนักงานและหรือเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา	
โดยศูนย์การเรียนได้รับนักเรียนต่างจังหวัดที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 
เข ้ามาเรียนในระบบทวิภาคีเพ่ือเป็นการช่วยเหลือให้เยาวชน 
จากชุมชนห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษา	 และการพัฒนาด้าน
ทักษะวิชาชีพ	 เพื่อใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเอง	ซึ่งเป็นการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของครอบครัว	สร้างความมีวินัย	และยกระดับคุณภาพชีวิต
ให้ดียิ่งขึ้น	 อันเป็นการลดภาระทางสังคมในระยะยาว	 และยังเป็น 
แบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในสังคมด้านการด�าเนินชีวิตอีกด้วย	

ส�าหรบัปี	2561	ศนูย์การเรียน	เอส	แอนด์	พ	ีมนัีกเรียนส�าเร็จการศกึษา
ไปแล้วทั้งหมด	 9	 รุ ่น	 จ�านวน	 284	 คน	 มีจ�านวนนักเรียนที่รับ 
เข้าศึกษาระดับ	 ปวช.	 ในระบบการศึกษาของศูนย์การเรียนตั้งแต่ปี	

ปี 2561
ูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี 

มีนักเรียนสาเร็จการ ก าไปแล้วทั้งหมด 9 รุน 

จํานวน 284 คน

พ.ศ.	 2550-2561	 รวมทั้งสิ้น	 12	 รุ่น	 จ�านวนนักเรียน	 869	 คน	 
โดย	18%	ของนักเรียนทั้งหมด	เมื่อจบการศึกษาแล้วบุคลากรเหล่านี้
ยงัคงท�างานต่อกบับรษิทั	โดยมตี�าแหน่งงานตัง้แต่พนกังานระดบักลาง
ไปจนถึงผู้บริหารสาขา	 และมีบุคลากรบางส่วนที่กลับไปสร้างอาชีพ
เลี้ยงครอบครัวในถิ่นภูมิล�าเนาเดิม
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นอกจากน้ีศูนย์การเรียน เอส แอนด์ พี ยังได้ดําเนิน
โครงการความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ ทั่วประเทศ ได้แก่

1  ห้ทุนการศกษาเรียน รีแก่นักเรียนด้อย อกาส โดยบริษัท 
ให้เรยีนฟรใีนระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพี	(ปวช.)	ของศนูย์การเรียน	
เอส	 แอนด์	 พี	 และให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี	 โดยนักเรียน/
นกัศกึษาจะฝึกอาชพีควบคูกั่บการท�างาน	และหลังจบการศกึษาจะได้รบั
การบรรจุเป็นพนักงานประจ�าของบริษัท	 ซ่ึงในปี	 2561	 มีนักเรียน 
ศูนย์การเรียนส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวช.	จ�านวน	56	คน	ปัจจุบัน 
ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจ�าของบริษัทแล้ว	 และรวมจ�านวน
นักเรียนทั้งหมดที่จบการศึกษา	9	รุ่น	จ�านวน	284	คน

ทั้งนี้	ในปี	2561	มีนักศึกษาทุนปริญญาตรีทั้งหมดมากกว่า	130	คน	
โดยมีผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	
จ�านวนกว่า	 20	 คน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 
จ�านวน	13	คน	ซึง่จะได้รบัการบรรจเุป็นพนกังานประจ�าระดบับรหิาร
ร้านสาขาของบริษัทต่อไป

  ความร่วมมือกับส าบันอุดมศกษาระดับปริ าตรี นการ
รบันกัศกษาเข้ามา กงานและ กอาชพี นส านประกอบการ	ได้แก่	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
มหาวทิยาลยัมหดิล	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	มหาวทิยาลยัสวนดสุติ	มหาวทิยาลยั
ศิลปากร	 มหาวิทยาลัยบูรพา	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั	และจุ าลงกรณ์มหาวทิยาลยั

  ความร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศกษา 
(สอศ ) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาก�าลังคนสู่มาตรฐานสากล 
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน	 โดยมีการท�าบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมอืคณะกรรมการร่วมภาครฐัและเอกชนเพือ่พฒันาก�าลงัคน
อาชีวศึกษาในกลุ่มอาชีพภาคธุรกิจและบริการอาหารกับวิทยาลัย
อาชีวศึกษาทั่วประเทศ

2  ลงนามความร ่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการ 
การอาชวีศกษา (สอศ )	โดยการรบันกัศกึษาจากวทิยาลยัอาชวีศกึษา
ในกรงุเทพและต่างจงัหวดัเข้ามาฝึกงาน/ฝึกอาชพีในสถานประกอบการ	
ส�าหรับในปี	 2561	 มีนักเรียนทวิภาคีที่เข้ารับการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ	 
รวมกว่า	 900	 คน	 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจ�านวนกว่า	 50	 แห่ง 
ทั่วประเทศ

3  ความร่วมมอืกบัส าบนัอดุมศกษา นการ ลติบณั ติระดบั
ปริ าตรี นสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและบริการ	 เพื่อสร้าง
บุคลากรท่ีมีความรู ้ความสามารถด้านธุรกิจอาหารและบริการท่ี 
ตรงกับความต้องการของบริษัท	 ซึ่งสามารถประกอบอาชีพเป็นเชฟ
หรอืผูบ้รหิารร้านอาหาร/เบเกอรีช่อปได้ทนัทหีลงัจบการศกึษา	ได้แก่

•	 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหาร 
และการบริการ

•	 	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 สาขาการตลาด	 
ธุรกิจค้าปลีก	และสาขาอาหารและโภชนาการ

•	 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ	 2	 (วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่)	
สาขาการตลาดธุรกิจค้าปลีก

ป 2561
นักเรียนศูนย์การเรียน

สาํเร็จการศกึษาระดบั ปวช. 
จํานวน 56 คน

รวมจํานวนนักเรียน 
ทัง้หมดทีจ่บการศกึษา 9 รุน่ 

จํานวน 284 คน
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ปี 2561
ส่งมอบความสุข 

ผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี 
จํานวน 740 ปอนด์

โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคม

 โครงการ S&P Cake a wish make a wish 
เป็นโครงการด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่	พ.ศ.	2547	เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน	เป็นการสร้าง
คุณค่าทางจิตใจ	 ด้วยการมอบเค้กขนาดพิเศษแก่สถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆ	 ตามเจตนารมณ์ของ 
ผูบ้รหิารทีต่ัง้ใจจะแบ่งปันความสขุและตอบแทนสงัคม	 โดยยดึหลกัปฏบิตั	ิ คุณภาพ	 คุณค่า	คณุธรรม 	 จึงได้ 
ด�าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้	ในแต่ละปี	เอส	แอนด์	พี	ได้หมุนเวียน
สับเปลี่ยนมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล	 เพื่อให้เค้กแห่งความสุขนี้กระจายไปสู่
ผู้รับได้อย่างทั่วถึง	 ในปี	 2561	 ได้เดินสายส่งมอบความสุขผ่านเค้ก	 เอส	 แอนด์	 พี	 จ�านวน	 740	 ปอนด	์ 
แก่สถานสงเคราะห์	มูลนิธิ	และโรงพยาบาล	24	แห่ง	มีผู้ด้อยโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรวม	5,124	คน	
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 โครงการนํ้าใจไมตรี S&P ให้คุณ
บริษัทมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ	 เพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งในยามภาวะวิกฤต	 และภาวะปกติ	 โดยมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ศีกัยภาพในการกระจายผลติภณัฑ์ไปถงึมอืผูร้บัในภมูภิาคต่างๆ	ส�าหรบัปี	2561	บรษิทัได้มอบขนมไหว้พระจนัทร์
แด่กองบัญชาการกองทัพบก	จ�านวน	3,932	ชิ้น	เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจให้แก่ผู้อารักขาประเทศ

ปี 2561
มอบขนมไหว้พระจันทร์

แด่กองบัญชาการ
กองทัพบก จํานวน 

3,932 ชิ้น 

โครงการปลูกฝังจิตสํานึกที่ดีแก่เยาวชน 
และส่งเสริมสถาบันครอบครัว

 โครงการ S&P School Tour
บริษัทด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี	 2546	 เพื่อส่งเสริม 
การเรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ	 ซึ่งเป็นการปลูกจิตส�านึกที่ดีและ
ตระหนกัถงึการด�าเนนิชวีติด้วยความรบัผดิชอบต่อสังคมตัง้แต่วยัเยาว์	
โดยกจิกรรมดังกล่าวจดัขึน้แก่แด็กวยัประถมศกึษาในเขตกรงุเทพมหานคร
และต่างจังหวัด	 โดยส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆ	 อาทิ	 ด้านสุขภาพ	
สังคม	การอนรุกัษ์สิง่แวดล้อม	เนือ่งจากเป็นวยัทีอ่ยูใ่นช่วงเรยีนรู	้จดจ�า	
และเตรียมพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นวัยผู ้ใหญ่ท่ีเป็นก�าลังส�าคัญของ
ประเทศในอนาคต	ซึง่ในแต่ละปีจะหมุนเวยีนโรงเรยีนเพือ่จดักจิกรรม
ให้น้องๆ	โรงเรียนต่างๆ	ทั่วประเทศ	ส�าหรับในปี	2561	บริษัทได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ผ่านละครเวทีเรื่องสังคมก้มหน้า	 พร้อมเสริมสร้าง
จนิตนาการและเสรมิสร้างกล้ามเนือ้มอืมดัเลก็ๆ	ด้วยกจิกรรมแต่งหน้า
เค้ก	D.I.Y	มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	6,933	คน	จาก	30	โรงเรียน
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76 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

 โครงการประจ�าปีเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 
บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีแก่เยาวชน ตลอดจนสนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีแก่สถาบันครอบครัว ซึ่งเป็น
ประโยชน์กับสมาชิก S&P Joy Card อาทิ กิจกรรม S&P Summer Camp พาน้องๆ สมาชิก S&P Joy Card ไปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
และเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียงตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์การเรียนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2561 นอกจากนี้ยังส่งเสริมกิจกรรมครอบครัวโดยการจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม
เพ่ือถวายเป็นพระราชกศุลแด่รชักาลที ่ 9 โดยเชญิสมาชกิกลุม่ครอบครัวร่วมกจิกรรมฝึกจติ ท�าสมาธ ิประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ ณ สถานปฏิบตัธิรรม 
บ้านไรวา จังหวัดชลบุรี



77

GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ

 โครงการ S&P Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ
ปัจจุบันคนไทยส่วนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพเกิดโรคภัยที่ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบและ 
ขาดการตระหนักถึงโภชนาการที่ดี จึงมีการใช้ชีวิตที่อยู่ง่าย รับประทานง่าย โดยไม่ได้ค�านึงถึงคุณภาพที่อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในอนาคต

ดังนั้น เอส แอนด์ พี ในฐานะผู้ด�าเนินธุรกิจอาหารที่มีความเชี่ยวชาญด้านอาหาร ผนวกกับค�ามั่นสัญญาของบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพที่ดี 
ของผู้บริโภค จึงน�าความรู้ที่มีมาถ่ายทอดส่งต่อแก่คนไทยถึงวิธีการบริโภคอย่างไรให้อายุยืนสามารถขยายผลต่อคนในครอบครัว รวมทั้งการฝึก
ออกก�าลงักายพืน้ฐานทีเ่หมาะแก่การน�าไปปรับใช้ได้จริง น�ามาซ่ึงสขุภาพด ีมสีขุอย่างยัง่ยนื โดยม ีคณุเมจ-ิอโณมา คุก๊ วทิยากรผูส้ร้างแรงบนัดาลใจ 
ด้านสขุภาพทีไ่ด้ศกึษาเร่ืองโภชนาการและร่างกายมากว่า 7 ปีร่วมถ่ายทอดความรู ้กจิกรรมดงักล่าวจดัขึน้ 2 ครัง้ คอื ครัง้ที ่1 จดัขึน้ทีส่วนหลวง ร.9 
มีพนักงานบริษัทเข้าร่วม จ�านวน 229 คน และครั้งที่ 2 จัดขึ้นที่เดอะสเตเดียมวัน มีประชาชนที่สนใจเข้าร่วม จ�านวน 145 คน



ังคม

78 ร ั   น   น ค  า ั  ม า น

โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

 โครงการเติมรอยยิ้มให้กัน
กิจกรรมทีส่ร้างการมส่ีวนร่วมแก่พนักงานในองค์กร	ตลอดจนการปลกูฝัง
จิตส�านึกที่ดีในการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม	 และเป็นการเติมรอยยิ้ม
ทั้งผู ้ให้และผู้รับ	 โดยในทุกปีจะเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมไปตาม
สถานการณ์	ณ	ปัจจุบัน	ในปี	พ.ศ.	2561	ประเทศไทยประสบปัญหา
ด้านมลพษิทางอากาศ	มค่ีาฝุน่ละอองเกนิมาตรฐาน	บรษิทัจงึได้ด�าเนนิ
กิจกรรมภายใต้แนวคิด	 “ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้	 กทม.”	 เพื่อเป็น 
ส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืสงัคม	อกีทัง้ยงัเป็นความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ภาครฐัเพือ่ตอบสนองนโยบายร่วมสร้างถนนสายอตัลกัษณ์ด้วยพนัธุไ์ม้ 
บนถนนสุขุมวิท	 ด้วยการเชิญชวนตัวแทนพนักงานบริษัท	 40	 คน 
ร่วมส่งมอบและปลูกต้นพิกุลจ�านวน	100	ต้น	แก่ส�านักงานเขตวัฒนา	
ส�านักงานเขตคลองเตย	 ส�านักงานเขตพระโขนง	 และส�านักงาน 
เขตบางนา	

 โครงการ NO BAG MORE POINTS
บริษัทได้ก�าหนดนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อม	 แผนกลูกค้าสัมพันธ์จึงได้จัดแคมเปญ	 “NO	 BAG	MORE	 POINTS” 
มอบคะแนน	10	คะแนนให้กับสมาชิก	S&P	Joy	Card	เมื่อซื้อสินค้าโดยไม่รับถุงพลาสติก	พร้อมทั้งจัดโปรโมชั่นสมัครสมาชิก	S&P	Joy	Card	
แถมถุงผ้ารักษ์โลก	เพื่อรณรงค์ลดปัญหาขยะพลาสติกในประเทศไทย	และช่วยสร้างจิตส�านึกที่ดีเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปี 2561
ประเทศไทยประสบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศมีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน 

บริษัทจึงได้ดําเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิด 

“ปลูกต้นไม้ลดฝุ่นควันให้ กทม.”



สิ่งแวดล้อม

79

GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

ด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร

เอส แอนด์ พี
มุ่งมั่นในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันส่ิงแวดล้อมเริ่มมีปัญหาด้านมลภาวะและส่งผลกระทบอย่าง
กว้างขวาง ด้วยเหตุน้ีเอง บริษัทจึงเน้นหนักเร่ืองการน�าเทคโนโลยี 
การผลิตท่ีสะอาดเพื่อป้องกันของเสียที่แหล่งก�าเนิดแทนการควบคุม
บ�าบัด และจัดการของเสียแบบเดิมท�าให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม 
และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตไปพร้อมๆ กัน

เอส แอนด์ พี ได้มีการก�าหนดนโยบายและจัดท�าระบบบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นมา โดยมีการแต่งต้ังคณะกรรมการในการบริหาร
จัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ทั้งทางด้านการใช้พลังงาน 
การใช้น�า้ การควบคมุมลภาวะทางอากาศ การควบคมุมลภาวะทางน�า้ 
และการควบคมุการก�าจดัของเสยี ทีมุ่ง่เน้นในเรือ่งการผลติทีเ่ป็นมติร 

กับสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส�าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสะอาด 
ในกระบวนการผลติตัง้แต่การคัดเลอืกวตัถดุบิอย่างมคีณุภาพ ขัน้ตอน
การผลิต การบรรจุและหีบห่อ การจัดจ�าหน่าย การขนส่ง หรือการ
ก�าจัดขยะ ของเสีย และวัสดุไม่ใช้แล้ว โดยมุ่งเน้นท�าให้ของเสียลดลง
ไม่ต�่ากว่าปีละ 20% ทุกปีอย่างต่อเนื่อง นับจากปี 2561 จนเหลือ 0% 
ภายในปี 2571 เป็นการส่งเสรมิให้เกดิการใช้ประโยชน์จากทรพัยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัดได้คุ้มค่ามากที่สุด ส่วนด้านการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัดจึงได้ก�าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบเพื่อ 
ใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานด้านพลังงาน เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงาน 
ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด



80 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)

การจัดการของเสียและอาหาร
เหลือทิ้ง (Food waste)

บรษิทัตระหนกัถงึการบรหิารจดัการของเสยี เพ่ือควบคมุของเสยีทีเ่กดิขึน้
ทั้งจากการกระบวนการผลิตและจากหน้าร้าน โดยการสร้างมูลค่า 
จากวัตถุดิบและของเสียให้เกิดประโยชน์สูงสุด เน้นสร้างจิตส�านึก 
ให้ความรู ้และควบคมุพนกังานให้ท�างานตามมาตรฐาน พร้อมตดิตาม
การด�าเนินงานเรื่องการลดของเสีย เพื่อให้ของเสียที่เกิดขึ้นในองค์กร
มีการลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกห่วงโซ่ธุรกิจขององค์กร

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารการจัดการของเสียภายใต้โครงการ
ต่างๆ ดังนี้
1. ลดปรมิาณของเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและกจิกรรมต่างๆ 

ในโรงงาน
2. น�าของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ส่งเสริมการจัดการของเสียภายในโรงงานอุตสาหกรรมตามหลัก 

3R (Reduce, Reuse และ Recycle) 

เป้าหมายโครงการ

ลดปริมาณขยะทั่วไป

10%
ภายในปี พ.ศ. 2561
โดยเทียบจาก
ผลการดําเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2560

เพ่ิมประสิทธิภาพ
การคัดแยก
ขยะรีไซเคิล

เพ่ิมปีละ 20%
ภายในปี พ.ศ. 2561
โดยเทียบจาก
ผลการดําเนินงาน
ของปี พ.ศ. 2560

จัดทําโครงการ
ส่งเสริมการจัดการ
ขยะของเสีย
ภายในโรงงาน
ภายในปี พ.ศ. 2561

กลยุทธ์และการจัดต้ังนโยบาย ได้มีการก�าหนดนโยบายทางด้าน 
การบริหารจัดการของเสียรวมถึงแนวทางหรือกรอบแนวคิดในการ
จัดการของเสีย เพ่ือให้ประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ 
ของบริษัท มีดังนี้ 
1. การใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบของเราอย่างคุ้มค่า ลดปริมาณการ

เกิดของเสีย และน�ามาพิจารณาถึงวิธีการจัดการ กระบวนการ 
ให้มขีองเสยีเกดิขึน้น้อยท่ีสดุ หรอืป้องกนัไม่ให้เกดิของเสยี รวมถึง
แนวทางที่สามารถน�าของเสียที่เหลือมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูปขนมปังแซนด์วิชเป็นขนมปัง 
อบกรอบ เพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ก�าหนดมาตรฐานเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณวัตถุดิบเหลือทิ้ง

2. ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากหน้าร้าน
2.1 การจัดเก็บผักใส่ถุงเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสีย การควบคุม

ปริมาณการสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอ, การควบคุมอุณหภูมิ, 
การ First In First Out (FIFO), การเตรียมงานให้เหมาะสม
กับรอบของการขาย, การผลิตที่มีประสิทธิภาพเพ่ือลด 
ของเสีย และรับออเดอร์ที่ถูกต้องแม่นย�า

2.2 การคัดแยกขยะ มีการจัดถังแยกขยะในร้านเป็น 3 ถัง คือ 
ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียก ได้มีการรณรงค์และ 
ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับผู้บริหารสาขา

3. แนวการบริหารจัดการในโรงงานการผลิตมีดังนี้
3.1 ส�ารวจประเภทของเสียต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

และคัดแยกของเสียตามประเภท 
3.2 ก�าหนดมาตรฐานวิธีการจัดการโดยใช้หลัก 3R: Reduce 

(ลดการใช้หรือใช้น้อยเท่าที่จ�าเป็น) Reuse (การใช้ซ�า้) และ 
Recycle (แปรรูปมาใช้ใหม่) เพื่อให้มีการหนุนเวียนและใช้
ทรัพยากรรว่มกันอย่างเกดิประสิทธิภาพสงูสุด โดยเริ่มตั้งแต่
การออกแบบผลิตภัณฑ์การวางแผนการผลิต ขั้นตอนวิธีการ
ผลิตและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน

3.3 ควบคุมและตรวจติดตาม
3.4 ประเมินผลการด�าเนินการจัดการอย่างต่อเนื่อง
3.5 รายงานผลต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
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โครงการ ตัวชี้วัด 2560 2561 ผลการด�าเนินงาน

1. การลดปริมาณขยะทั่วไป 
 ที่เกิดจากกระบวนการผลิต 
 และกิจกรรมต่างๆ ในโรงงาน

ปริมาณน�้าหนักขยะทั่วไป 
ลดลง 20%

116.44 ตัน 97.03 ตัน ลดลง 16.67%

2. การเพิ่มประสิทธิภาพ 
 การคัดแยกขยะรีไซเคิล

ปริมาณน�้าหนักขยะรีไซเคิล 
เพิ่มขึ้น 20% ภายในปี 2561

39.48 ตัน 52.64 ตัน เพิ่มขึ้น 25%

3. การจัดท�าโครงการส่งเสริม 
 กิจกรรมการจัดการขยะ 
 ภายในโรงงานตามหลัก 3R

จ�านวนโครงการด้านการจัดการ
ขยะของเสียในปี 2561

3 โครงการ 7 โครงการ -

โครงการส�าคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการของเสียและอาหารเหลือทิ้ง

1. โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือการจ�าหน่ายต่อ

รายละเอียดโครงการ
1. การจัดตั้งทีมงานโครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล
2. การประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการ
3. อบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะจากแหล่งก�าเนิดให้กับพนักงาน
4. การก�าหนดจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล
5. การคัดแยกและจัดจ�าแนกประเภทขยะภายในโรงงาน
6. การคัดเลือกซัพพลายเออร์ ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล
7. การก�าหนดรอบการจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล
8. รวบรวมรายได้การจ�าหน่ายขยะรีไซเคิล

ผลการด�าเนินงานของโครงการ
เปรียบเทียบปริมาณขยะรีไซเคิลปี 2560 จ�านวน 39.48 ตัน 
ภายหลงัโครงการสามารถคัดแยกปรมิาณขยะรไีซเคลิปี 2561 จ�านวน 
52.64 ตัน เพิ่มขึ้น 25%
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2. โครงการติดตั้งจุดคัดแยกขยะ

3. โครงการนําขยะแลกไข่ 
กับกรุงเทพมหานคร

4. การแปรรูปขนมปังแซนด์วิช 
 เป็นขนมปังอบกรอบ

รายละเอียดโครงการ
1.	การจัดตั้งทีมงานการบริหารจัดการขยะ
2.	การก�าหนดรูปแบบถังขยะและแยกสีตามประเภทของชนิดขยะ	
3.	การจัดท�าป้ายชี้บ่งและก�าหนดจุดรวบรวมขยะประเภทต่างๆ
4.	การประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการให้พนักงาน
5.	การคัดแยกและจัดจ�าแนกประเภทขยะภายในโรงงาน
6.	รวบรวมปริมาณขยะของเสียแต่ละประเภท

ผลการดําเนินงานของโครงการ
ด�าเนินการติดตั้งครบถ้วน	100%	ตามแผนที่ตั้งไว้

รายละเอียดโครงการ
1.	การจัดตั้งทีมงานโครงการขยะแลกไข่กับกรุงเทพมหานคร
2.	เรียกประชุมทีมเพื่อก�าหนดรายละเอียดของกิจกรรม
3.	การประชาสัมพันธ์และสื่อสารโครงการให้พนักงาน
4.	รวบรวมประเภทของชนิดขยะรีไซเคิลที่สามารถน�ามาแลกไข่
5.	จัดกิจกรรมการน�าขยะรีไซเคิลที่รวบรวมแลกไข่
6.	ประเมินผลการจัดกิจกรรมจากปริมาณขยะรีไซเคิลที่รับแลก

ผลการดําเนินงานของโครงการ
ปี	2562		มีการน�าขยะรีไซเคิลมาแลกไข่	0.2	ตัน

เอส	แอนด์	พี	ได้มกีารจดัการแปรรูปผลติภณัฑ์ก่อนหมดอาย	ุเพือ่สร้าง
มูลค่าเพิ่มและยืดอายุผลิตภัณฑ์	 เพื่อลดปัญหาของเสียที่จะเกิดขึ้น	
โดยการน�าขนมปังต่างๆ	 อาทิ	 ขนมปังข้าวกล้อง	 ขนมปังฮอทดอก	
ขนมปังนมสด	มาแปรรปูเป็นขนมปังอบกรอบเพ่ือในรสชาตต่ิางๆ	เช่น	
ขนมปังอบกรอบ	เนยน�า้ตาล	และขนมปังอบกรอบรสกระเทยีมแอนโชวี่

โดยในปีที่ผ่านมาขนมปังอบกรอบทุกชนิดท่ีสามารถน�ามาอบแปรรูป
คิดเป็นร้อยละ	 2	 ของวัตถุดิบที่ใช้ในการท�าเบเกอรี่ทั้งหมด	 (Raw	
material	used)
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การใช้พลังงาน 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

การใช้พลงังาน	นอกจากจะเป็นต้นทนุส�าคัญในกระบวนการผลติแล้ว	
ยังเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 ทางบริษัทจึงได้ให้ความส�าคัญ
อย่างมากกับการใช้พลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ดังนั้น	 บริษัทได้ตระหนักถึงผลกระทบดังกล่าว	 จึงมุ่งม่ันที่จะเป็น	
ส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	โดยการลดใช้พลังงาน
และการจัดการบริหารเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
ไว้ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความปลอดภัย	 อาชีวอนามัย	 และ	
ส่ิงแวดล้อมของบริษัท	 เพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานในทุกธุรกิจ	
ของบริษัทมีส่วนร่วม	 สนับสนุน	 และผลักดันให้เกิดการด�าเนินการ	
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจัง

บรษิทัมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด�าเนนิการปรบัปรงุประสิทธภิาพใช้ทรพัยากร
พลังงานขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับธุรกิจ	 เทคโนโลยี	
ที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

บริษัทมีการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานในแต่ละปี	 พร้อมติดตาม	
แผนงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน	โดยมีเป้าหมายในปี	2561	
ดังนี้	ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง	3%	จากปี	2560

อีกทั้งในระยะยาวบริษัทจะด�าเนินการก�าหนดเป้าหมายในการลด	
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง	 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการลดการปล่อยก๊าซ
เรอืนกระจกลงและลดผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ

การจัดการด้านพลังงาน
บรษิทัจะด�าเนนิการและพฒันาระบบการบรหิารจดัการพลงังานอย่าง
เหมาะสม	 โดยก�าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหน่ึงของ	
การด�าเนินงานและก�าหนดเป้าหมายรวมทั้งแผนการด�าเนินงาน	
การอนุรักษ์พลังงาน	 และสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

บริษัทสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน	
ตลอดจนให้การสนับสนุนที่จ�าเป็น	 รวมถึงทรัพยากรด้านบุคคล	
ด้านงบประมาณ	เวลาในการท�างาน	การฝึกอบรม	และการมส่ีวนร่วม
ในการน�าเสนอข้อคดิเหน็	เพือ่มุง่เน้นการลดการใช้พลงังานและต้นทนุ
การผลิต

บริษัทก�าหนดให้คณะท�างานด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์
พลังงานจะต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบาย	 เป้าหมาย	 และ	
แผนการด�าเนินงานด้านพลังงานเป็นประจ�าทุกปี

การบริหารจัดการ
การจัดหาแหลงพลังงานจากหลายแหลง ปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์
เพ่ือเพ่ิมประสิท ิภาพการ ช้พลังงาน เพ่ิมสัดสวนการ ช้พลังงานทดแทนที่เปนมิตร
ตอส่ิงแวดล้อม พั นาสินค้าและบริการที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก

เพ่ิมประสิท ิภาพการ ช้พลังงาน
ปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ตาง  ห้มีประสิท ิภาพ นการ ช้พลังงานสูง ้น
หรือหาทางนาพลังงานเหลือทิ้ง นกระบวนการ ลิตกลับมา ช้ ห้เปนประโยชน์
เพ่ือลดการ ช้เชื้อเพลิงและลดการปลอยกาซเรือนกระจก

เพ่ิม ีดความสามาร การ ช้พลังงานทดแทน
พั นาเทคโนโลยีการ ช้พลังงานทดแทน สาหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรม
เพ่ือเพ่ิมสัดสวนการ ช้พลังงานทดแทน นรูปแบบตาง

การพั นา ลิตภัณ ์
พั นา ลิตและสินค้าและบริการที่ชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก โดยเริ่มตั้งแต
น ั้นกระบวนการ ลิต การ นสงไปจน งการ ช้งาน ลิตภัณ ์ รวม งสงเสริม
การรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ลิตภัณ ์ตาง

ปลูก ังจิตสานกด้านการอนุรัก ์พลังงานแกพนักงาน
สงเสริมและเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านพลังงาน ห้แกพนักงาน
ด้วยการจัดกิจกรรมตาง  อยางตอเนื่อง และตลอดทั่วทั้งองค์กร เพ่ือนาไปสู
การป ิบัติด้วยตนเอง องแตละบุคคล และ ยายไปสูเพ่ือนรวมงานและครอบครัว
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การจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
บริษัทจัดตั้งทีมคณะกรรมการประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิ่งแวดล้อม พบว่าการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการ
ขนส่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นบริษัทจึงก�าหนดเป้าหมายในการลดการใช้พลังงานและการสูญเสีย ผลักดัน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมถึงติดตามตรวจสอบการใช้พลังงานและการสูญเสียเทียบกับเป้าหมายและน�าเสนอ 
ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) เพื่อก�าหนดนโยบายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงดังกล่าว

ปริมาณลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปี พ.ศ. 2561

ปริมาณการลดการใช้ไฟฟา้ในปี พ.ศ. 2560-2561

รายการ ปริมาณ (หน่วย) EF(kgCO2e)/หน่วย kgCO2e Tons CO2e

พลังงานไฟฟ้า 163,412 0.5610 91,674 92

โครงการลดการใช้ไฟฟา้
ปริมาณการใช้ไฟฟา้
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง)

ร้อยละของ
ปริมาณการใช้
ไฟฟา้ที่ลดลง2560 2561

โครงการปรับปรุงระบบแช่เยือกแข็ง Air-blast Freezer 277,959 193,363 30

โครงการลดระยะเวลาในการเติมอากาศในระบบบ�าบัดน�้าเสีย 165,600 124,200 25

โครงการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศจ�านวน 40 ชุด 359,512 341,536 5

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็นหลอดไฟฟ้า LED 
18 วัตต์ จ�านวน 300 หลอด

38,880 19,440 50

โครงการเปลี่ยนสปอร์ตไลท์ 400 W เป็น 100 W 26,280 6,570 75

โครงการ Solar PV Rooftop 510 kw 727,294 724,667 0.36
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แห่งประเทศไทย โดยเริม่ปรบัปรงุระยะเวลาในการเตมิอากาศแล้วเสรจ็ 
ในปี พ.ศ. 2561 มีแผนวิธีการด�าเนินงานพอสังเขปดังนี้ 
1. การจัดต้ังทีมโครงการลดระยะเวลาในการเติมอากาศในระบบ

บ�าบัดน�้าเสีย
2. รวบรวมและศึกษากระบวนการบ�าบัดน�้าเสีย SBR ในข้ันตอน 

การเติมอากาศของระบบ
3. ออกแบบการทดลองเพื่อก�าหนดรายละเอียดของโครงการ
4. ด�าเนินการเก็บตัวอย่างน�้าเสียภายหลังการเติมอากาศทุกๆ 

1 ชั่วโมง เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรีย 
ใช้ในการย่อยสารอินทรีย์ (BOD)

5. เปรียบเทียบผลการทดลองเพื่อศึกษาปริมาณของ BOD ที่ลดลง
6. ค�านวณค่าใช้จ่ายทางด้านของพลังงานไฟฟ้าในการเติมอากาศ 

ที่ลดลง
7. ประเมินสรุปผลการด�าเนินโครงการ

ผลการด�าเนินงาน
สามารถลดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายลงเมื่อปรับลดระยะเวลา
ในการเตมิอากาศจาก 4 ช่ัวโมง เหลอืเพยีง 2 ชัว่โมง ซึง่สามารถลดการ 
ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 124,200 Kw/h ต่อปี จากเดิมค่าใช้จ่าย
ประมาณ 165,600 Kw/h ต่อปี สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้ 25%

3. โครงการล้างท�าความสะอาด 
 เครื่องปรับอากาศ จ�านวน 40 ชุด
จากภาวการณ์ปัจจุบันการใช้พลังงานไฟฟ้าของบริษัท S&P อยู่ใน
อัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ การประหยัดการใช้พลังงานต่างๆ จึงเป็นทางออก
อกีวธิหีนึง่ การล้างท�าความสะอาดเครือ่งปรบัอากาศจงึเป็นอกีวธิหีนึง่
ทางเทคนคิทีส่ามารถลดค่าใช้จ่ายได้ ช่วยให้เครือ่งปรบัอากาศท�างาน
ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ และยดือายกุารใช้งานของเครือ่งปรบัอากาศ 
โดยเริม่ปรบัเปลีย่นในปี พ.ศ. 2561 มแีผนวธิกีารด�าเนนิงานพอสงัเขป
ดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะท�างานโครงการ
2. รวบรวมและศึกษาปริมาณเครื่องปรับอากาศทั้งหมด
3. คัดเลือกและเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติของซัพพลายเออร์ที่ให้

บริการล้างท�าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
4. ก�าหนดแผนการท�าบริการและการบันทึกผลค่าพลังงานไฟฟ้า 

ก่อนและหลัง
5. ค�านวณค่าใช้จ่ายทางด้านของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
6. ประเมินสรุปผลการด�าเนินโครงการ

โครงการที่ส�าคัญในรอบปี
โครงการประหยัดพลังงานเพื่อลดผลกระทบภาวการณ์เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง โดยการจัดสายรถ
เพิ่มขนาดการบรรทุกเพื่อลดน�า้มันเชื้อเพลิงการขนส่ง เป้าหมายลดลง 5% ภายในปี พ.ศ. 2562 โดยเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2561

1. โครงการปรับปรุงระบบแช่เยือกแข็ง  
 Air-blast Freezer
บริษัท S&P มีการน�าระบบการการแช่เยือกแข็งแบบ Air-blast 
Freezer เดิมทีใช้ระบบแช่เยือกแข็งแบบตู้ (Cabinet Freezer) ซึ่งมี
การใช้งานมานาน เครื่องจักรมีสภาพเก่าขนาดเล็ก ประสิทธิภาพต�่า 
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ไม่สอดคล้องกับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น 
ทางบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนระบบการแช่เยือกแข็งแบบห้องที่มีขนาด
ใหญ่ข้ึนและมปีระสทิธภิาพสงูขึน้ เพือ่ให้เพยีงพอต่อความต้องการของ
ลูกค้า ซึ่งพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าเพือ่ใช้ในการเดนิเครือ่งท�าความเยน็ ซึง่ใช้ในกระบวนการแช่แขง็
และกระบวนการเก็บในห้องเย็น จึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะ
ควบคุมดูแลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ โดยเร่ิมปรับเปลี่ยน 
แล้วเสร็จครบถ้วนในปี 2561 มีแผนวิธีการด�าเนินงานพอสังเขปดังนี้ 
1. จัดตั้งคณะท�างานโครงการ
2.  รวบรวมและศึกษาประสิทธิภาพห้องแช่เยือกแข็งก่อนปรับปรุง 

และปริมาณอัตราการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับประสิทธิภาพ 
การแช่เยือกแข็ง

3. คัดเลือกและเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติของซัพพลายเออร์ 
4. ก�าหนดแผนการปรับปรุงระบบการแช่เยือกแข็งแบบ Air-Blast 

Freezer
5. การบันทึกผลค่าพลังงานไฟฟ้าก่อนและหลัง
6. ค�านวณค่าใช้จ่ายทางด้านของพลังงานไฟฟ้าที่ลดลง
7. ประเมินสรุปผลการด�าเนินโครงการ

ผลการด�าเนินงาน
สามารถลดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายลงเม่ือปรับปรุงระบบการ
แช่เยือกแข็งแบบ Air-blast Freezer 1 ห้อง ซ่ึงสามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้า ประมาณ 193,363 Kw/h ต่อปี จากเดิมค่าใช้จ่าย
ประมาณ 277,959 Kw/h ต่อปี  สามารถลดค่าไฟฟ้าลง 30%

2. โครงการลดระยะเวลาในการเติมอากาศ 
 ในระบบบ�าบัดน�้าเสีย
บริษัท S&P มีการน�าระบบการบ�าบัดน�า้เสียแบบ SBR (Sequencing 
Batch Reactor) ซึ่งเป็นระบบบ�าบัดน�า้เสียทางชีวภาพ ซึ่งค่าใช้จ่าย
หลักของระบบ คือ พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการเติมอากาศ ดังนั้นทาง
โรงงานจึงมีการศึกษาแนวทางเพื่อปรับลดค่าใช้จ่าย โดยการลดระยะ
เวลาในการเติมอากาศเพื่อลดค่า BOD ในน�า้เสีย แต่ยังท�าให้คุณภาพ
น�้าเสียท่ีบ�าบัดแล้วผ่านตามเกณฑ์น�้าทิ้งของการนิคมอุตสาหกรรม 
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6. โครงการ Spiral Freezer
โครงการ	 Spiral	 Freezer	 เริ่มต้นจากต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่สูง	
เนือ่งจากการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวในการแช่เยอืกแข็ง	ประกอบกบั
คาร์บอนไดออกไซด์เหลวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีความ
ต้องการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตให้ทันสมัยและต่อเน่ือง	
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนั้น	
1.	 ประหยัดค่าใช้จ่ายลงเมื่อเปรียบเทียบการใช้คาร์บอนไดออกไซด์

เหลวกบัการใช้พลงังานไฟฟ้าประมาณ	450,000-550,000	บาท/
เดือน	 จากเดิมต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณ	 850,000-1,200,000	
บาท/เดือน

2.	 ลดการมส่ีวนร่วมการใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวจากกระบวนการ
ปิโตรเลียมที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

3.	 ลดก�าลังคนได้	 4	 คนจากเดิมและท�าให้มีขั้นตอนการท�างาน	
ที่ไหลต่อเนื่อง

4.	 มีก�าลังการผลิตเพิ่มจากเดิม	25%

ผลการดําเนินงาน
สามารถลดพลงังานและประหยดัค่าใช้จ่ายลงเม่ือล้างท�าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ	ประมาณ	341,536	Kw/h	ต่อปี	จากเดิมค่าใช้จ่าย
ประมาณ	359,512	Kw/h	ต่อปี		สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้	5%

4. โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟา้ฟลอูอเรสเซนต์  
 36 วัตต์ เป็นหลอดไฟฟา้ LED 18 วัตต์  
 จํานวน 300 หลอด
บริษัท	 S&P	 ตระหนักในความส�าคัญของการประหยัดพลังงาน	
จึงด�าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน	 โดยการ
ด�าเนินการปรับเปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากเดิม	
หลอดฟลูออเรสเซนต์	 เปลี่ยนเป็นหลอด	 LED	 ที่มีประสิทธิภาพสูง	
ในอาคารผลิต	 ซึ่งเป ็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์	 มีความคงทน	
ประสทิธภิาพในการส่องสว่างอยูใ่นระดบัสงูมาก	อายกุารใช้งานเฉลีย่
ประมาณ	5	ปีขึ้นไป	ประหยัดพลังงานและค่าไฟฟ้ามากกว่า	โดยเริ่ม
ปรับเปลี่ยนในปี	พ.ศ.	2561	มีแผนวิธีการด�าเนินงานพอสังเขปดังนี้	
1.	 จัดตั้งคณะท�างาน
2.	 ตรวจสอบจ�านวนหลอด	และต�าแหน่งติดตั้ง
3.	 ศกึษาข้อมลู	หลอดประหยดัพลงังาน	LED	เปรยีบเทยีบคณุสมบตัิ
4.	 ก�าหนดคุณสมบัติหลอด	เพื่อสอบราคาและจัดหา
5.	 ติดตั้งใช้งาน
6.	 ตรวจสอบติดตามผล

ผลการดําเนินงาน
สามารถลดพลงังานและประหยดัค่าใช้จ่ายลงเมือ่ปรบัเปลีย่นอปุกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างจากเดิมหลอดฟลูออเรสเซนต์	เปลี่ยนเป็นหลอด	LED	
ประมาณ	19,440	Kw/h	ต่อปี	 จากเดิมค่าใช้จ่ายประมาณ	38,880	
Kw/h	ต่อปี	สามารถลดค่าไฟฟ้าลงได้	50%

5. โครงการ Solar Rooftop
โครงการเริ่มต้นจากผู้บริหารเห็นความส�าคัญของการใช้พลังงานและ
การหาพลังงานทดแทนมาใช้เพื่อลดการใช้พลังงาน	อีกทั้งยังเป็นการ
ลดต้นทุนของการผลิต	จึงมีการลงทุนโครงการ	Solar	Rooftop	ขึ้น	
และได้เริ่มใช้งานเมื่อวันที่	 14	 พฤศจิกายน	 2559	 โครงการ	 Solar	
Rooftop	นี้ผลิตพลังงานไฟฟ้าที่	 510	 kw	และมีความสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าที่	 720,000	 kwh/ปี	 เป็นการรับประกันผลิตผลจาก	
ผู้ติดตั้ง	 ส่วนผลผลิตจริงจะได้มากกว่าที่รับประกันไว้ประมาณ	 2%	
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้ประมาณ	 19-20%	 ของการใช้
กระแสไฟฟ้าทั้งหมด

แผง Solar Rooftop ติดตั้งบนหลังคาอาคารผลิต 1

ภาพที่ 1 ผลิตภัณฑ์ลําเลียงเข้าสู่เครื่อง Spiral freezer

ภาพที่ 2 ผลิตภัณฑ์ที่แช่แข็งภายในเครื่อง Spiral Freezer
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GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

การใช้และบริหารจัดการน�า้
น�้าเป็นปัจจัยหลักในการผลิตอาหารในโรงงาน ปรุงอาหารและการจัดการหน้าร้านของ เอส แอนด์ พี จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน�้า 
ให้ถูกต้องและเพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน

บริษัทจึงมีความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อทรัพยากรน�้า โดยการปล่อยน�้าเสียจากโรงงานผลิตให้น้อยที่สุด และใช้ทรัพยากรน�้าอย่างคุ้มค่า 
ทั้งส่วนของการผลิตและหน้าร้าน

บริษัทได้ก�าหนดนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน�า้ให้ใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้จัดการส่วนผลิต เป็นผู้รับผิดชอบภาพรวม
การจัดการ เนื่องจากธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
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แผนกประกันคุณภาพ สายการผลิตอาหาร 

ส่วนการผลิตในโรงงาน และการขาย
ผลติภณัฑแ์ละการปรงุอาหารหนา้รา้น 
บริษัทจึงมีการจัดการทรัพยากรน�้า
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังนี้
- การประเมินการใช้น�้าของ S&P และ 

ผลกระทบด้านการใช้น�้าที่เก่ียวข้องกับ
องค์กรทั้งในการผลิตและการให้บริการ

- กระบวนการน�าน�้ามาใช้ในธุรกิจ
- ขั้นตอนการก�าหนดเป้าหมายที่เกี่ยวกับ

การใช้น�้าขององค์กร โดยที่สามารถ
เกี่ยวข้องกับนโยบายของประเทศและ
พื้นที่ขาดแคลนน�า้

- มาตรการเพื่อลดผลกระทบที่ระบุจาก
การประเมิน และวิธีการที่องค์กรปฏิบัติ
ต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีของการมส่ีวนร่วม
การใช ้ทรัพยากรน�้าร ่วมกันการน�า
เทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ 
เพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการใช้ทรพัยากรน�า้

ปริมาณการใช้น�า้ที่ลดลงจากโครงการด้านบน

รายการ
ปริมาณน�้าที่ใช้ (ลูกบาศก์เมตร/ปี) เปอร์เซ็นต์ลดลง

จากปี 25602560 2561

โครงการติดตั้งวาล์วน�้าระบบเซนเซอร์ 144 108 25

โครงการใช้ระบบ High Pressure Spray ในการลดอุณหภูมิ
ไส้กรอก

450 290 36

โครงการการต้มเส้นสปาเก็ตตี้แบบสายพาน 4836 4686 3

โดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ด�าเนินโครงการเพ่ือลดการใช้น�้าดังนี้
• โครงการติดตั้งวาล์วน�า้ระบบเซนเซอร์
• โครงการใช้ระบบ High Pressure Spray ในการลดอุณหภูมิไส้กรอก
• โครงการการต้มเส้นสปาเก็ตตี้แบบสายพาน 
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หัวข้อ Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting

and Topic-Specific Standards)
Page Number (or link) Identified

omission(s)
Explanation 

for
omission(s)

Organization Profile

ข้อมูลของ
องค์กร

GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-1 Name of the organization SR 2018, P 4-5
Disclosure 102-2 Activities, brands, products, 
and services 

SR 2018, P 4-5

Disclosure 102-3 Location of headquarters SR 2018, P 5
Disclosure 102-4 Location of operations “SR 2018, P 12-13

https://company.snpfood.
com/th/location/index.html”

Disclosure 102-5 Ownership and legal form SR 2018, P 4-5, 10-11
Disclosure 102-6 Markets served SR 2018, P 12-17
Disclosure 102-7 Scale of the organization “SR 2018, P 10-13

https://company.snpfood.
com/th/location/index.html”

Disclosure 102-8 Information on employees 
and other workers 

SR 2018, P13

Disclosure 102-9 Supply chain SR 2018, P 18
Disclosure 102-10 Significant changes to 
the organization and its supply chain

No significant change 
during reporting year

Disclosure 102-11 Precautionary Principle 
or approach

SR 2018, P 19-20

Disclosure 102-12 External initiatives
Disclosure 102-13 Membership of associations SR 2018, P 21-22

กลยุทธ์ GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-14 Statement from senior 
decision-maker

SR 2018, P 6-9

จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-16 Values, principles, 
standards, and norms of behavior

SR 2018, P 6-9

การก�ากับดูแล GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-18 Governance structure “http://sandp-th.listed 
company.com/directors.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/management.html
http://sandp-th.listed 
company.com/organization_
chart.html”

GRI Content Index
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GRI

รายงานความยั่งยืน ปี 2561 

หัวข้อ Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting

and Topic-Specific Standards)
Page Number (or link) Identified

omission(s)
Explanation 

for
omission(s)

การด�าเนินงาน 
การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-40 List of stakeholder groups SR 2018, P 23
Disclosure 102-41 Collective bargaining 
agreements

All employees are covered 
by collective bargaining

Disclosure 102-42 Identifying and selecting 
stakeholders

SR 2018, P 23-24

Disclosure 102-43 Approach to stakeholder 
engagement

SR 2018, P 23-24

Disclosure 102-44 Key topics and concerns raised SR 2018, P 25
การจัดท�า
รายงาน

GRI 102:
General
Disclosures

Disclosure 102-45 Entities included in the 
consolidated financial statements

SR 2018, P 16-17

Disclosure 102-46 Defining report content 
and topic Boundaries

SR 2018, P 10

Disclosure 102-47 List of material topics SR 2018, P 25
Disclosure 102-48 Restatements of 
information

No restatement of 
information as this is the 
first corporate sustainability 
report.

Disclosure 102-49 Changes in reporting No rchanges in reporting 
as this is the first corporate 
sustainability report.

Disclosure 102-50 Reporting period SR 2018, P 10
Disclosure 102-51 Date of most recent report SR 2018, P 10
Disclosure 102-52 Reporting cycle SR 2018, P 10
Disclosure 102-53 Contact point for 
questions regarding the report

SR 2018, P 10

Disclosure 102-54 Claims of reporting in 
accordance with the GRI Standards

SR 2018, P 10

Disclosure 102-55 GRI content index SR 2018
Material Topics
การก�ากับดูแล 
จริยธรรมทาง
ธุรกิจ

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 28

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 28-29

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 29

GRI 205:
Anti-corruption

Disclosure 205-2 Communication and 
training about anti-corruption policies and 
procedures

SR 2018, P 29 Information 
unavailable 
(d and c)

S&P will 
improve the data 
collection in 
the next 
reporting period
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หัวข้อ Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting

and Topic-Specific Standards)
Page Number (or link) Identified

omission(s)
Explanation 

for
omission(s)

คุณภาพ
อาหารและ
ความปลอดภัย

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 34

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 36-39

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 35, P 39

GRI 416:
Customer 
Health and 
Safety

Disclosure 416-1 Assessment of the health 
and safety impacts of product and service 
categories

SR 2018, P 35

Disclosure FP5: Percentage of production 
volume manufactured in sites certified by 
an independent  third party according to 
internationally recognized food safety 
management system standards

SR 2018, P 35, P 39

สุขภาพและ
โภชนาการ

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the  
material topic and its Boundary

SR 2018, P 40

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 40

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 40-42

G4
Food 
Specific

Disclosure FP6: Percentage of total sales 
volume of consumer products, by product 
category, that are lowered in saturated fat, 
trans fats, sodium and added sugars

SR 2018, P 41 and P 43

การจัดหา 
อย่างรบัผิดชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 46

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 46-47

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 48

GRI 308:
Supplier
Environmental 
Assessment

Disclosure 308-1 New suppliers that were 
screened using environmental criteria

SR 2018, P 48

GRI 414:
Supplier
Social
Assessment

Disclosure 414-1 New suppliers that were 
screened using social criteria

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period
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การบรหิาร
จดัการ
นวตักรรม

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 50

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 50

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 50

GRI 203:
Indirect 
Economic 
Impacts

Disclosure 203-1 Infrastructure investments 
and services supported

SR 2018, P 50

Disclosure 203-2 Significant indirect 
economic impacts

SR 2018, P 50

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR 2018, P 43

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 44-45

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 44-45

GRI 417:
Marketing 
and 
Labeling

Disclosure 417-1 Requirements for product 
and service information and labeling

SR 2018, P 44-45

Disclosure 417-2 Incidents of non-compliance 
concerning product and service information 
and labeling

SR 2018, P 44-45

การท�าการ
ตลาดอย่างมี
ความรบัผดิชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR 2018, P 43

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 44-45

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 44-45

GRI 417:
Marketing 
and Labeling

Disclosure 417-3 Incidents of non-compliance 
concerning marketing communications

SR 2018, P 44-45

การบริหาร
จัดการของเสีย

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR 2018, P 80

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 80-82

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 81

GRI 301:
Materials

Disclosure 301-2 Recycle input materials 
used

SR 2018, P 82
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การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 
และการปล่อย
ก๊าซเรอืนกระจก

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the material 
topic and its Boundary

SR 2018, P 83

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 83-85

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 84-86

GRI 305: 
Emissions

Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) GHG 
emissions

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 305-2 Energy indirect (Scope 2) 
GHG emissions

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 305-4 GHG emissions intensity - Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 305-5 Reduction of GHG 
emissions

SR 2018, P 84 Information 
unavailable 
(c, d and e)

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

การบรหิาร
จดัการพลงังาน

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 83

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 83-85

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 84-86

GRI 302:
Energy

Disclosure 302-1 Energy consumption 
within the organization

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 302-4 Reduction of energy 
consumption

SR 2018, P 84 Information 
unavailable 
(c and d)

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period
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การบรหิาร
จดัการน�า้

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 87

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 87

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

GRI 303:
Water and 
Effluents

Disclosure GRI 303-1 Interactions with 
water as a shared resource

SR 2018, P 87 Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 303-2 Management of water 
discharge-related impacts

SR 2018, P 87 Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

Disclosure 303-3 Water withdrawal by 
source

- Information 
unavailable

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

การพฒันา
บคุลากร

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 52

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 52-54

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 53

GRI 404: 
Training and 
Education

Disclosure 404-1 Average hours of training 
per year per employee

SR 2018, P 53

สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 54

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 55-57

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 55-57

GRI 412: 
Human 
Rights 
Assessment

Disclosure 412-2 Employee training on 
human rights policies or procedures

SR 2018, P 57 Information 
unavailable 
(b)

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period
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ความปลอดภัย
และ 
อาชีวอนามัย

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 58

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 58-61

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 62

GRI 403: 
Occupational 
Health and 
Safety

Disclosure 403-1 Occupational health and 
safety management system

SR 2018, P 58-61

Disclosure 403-2 Hazard identification, risk 
assessment, and incident investigation

SR 2018, P 59-60

Disclosure 403-3 Occupational health 
services

SR 2018, P 59-60

Disclosure 403-4 Worker participation, 
consultation, and communication on 
occupational health and safety

SR 2018, P 59-60

Disclosure 403-5 Worker training on 
occupational health and safety

SR 2018, P 59-60

Disclosure 403-6 Promotion of worker 
health

SR 2018, P 59-60

Disclosure 403-7 Prevention and mitigation 
of occupational health and safety impacts 
directly linked by business relationships

SR 2018, P 63-65

Disclosure 403-9 Work-related injuries SR 2018, P 62 Information 
unavailable 
(b, c, d, e, f 
and g)

S&P will 
improve the 
data collection
in the next 
reporting 
period

ผลกระทบ 
ทางสังคม 
และชุมชน

GRI 103: 
Management 
Approach

Disclosure 103-1 Explanation of the 
material topic and its Boundary

SR 2018, P 66

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2018, P 67-78

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2018, P 70-78

GRI 201: 
Economic 
Performance

Disclosure 201-1 Direct economic value 
generated and distributed

SR 2018, P 16, 68-69

การพัฒนา
ชุมชน

- - SR 2018, P 70-78








