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82 ตัน

S&P
เดินหน้าปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม
ท�ำให้สำมำรถลดกำรใช้พลำสติกไป
กวำ่

มีการขับเคลื่อนนโยบาย
ลดและเลิกใช้พลาสติก
แบบใช้ครั้งเดียว
(Single-Use Plastic)

S&P
มคีวามมุง่มัน่พัฒนาเมนูสุขภาพ
เพิ่มขึ้น

ภายในปี 2568

100 เมนู
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GRI

สารจากประธานกรรมการบริษัท

ตลอดระยะเวลากว่า	46	ปีที่ผ่านมา	เอส	แอนด์	พี	ด�าเนินธุรกิจอาหาร
และเบเกอรี่	 ตั้งแต่เป็นร้านไอศกรีมคอนเนอร์จนมาเป็นร้านอาหาร 
และเบเกอรี่ที่มีชื่อเสียง	 และมีการเติบโตด้วยการขยายร้านอาหาร 
และเบเกอรี่ชอพกว่า	 500	 สาขา	 อันเป็นที่ยืนยันได้ว่าแบรนด์	 S&P 
มีความมั่นคงและยั่งยืน	 ด้วยบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด	
“คุณธรรมเพื่อความยั่งยืน”	 จึงให้ความส�าคัญกับการดูแลผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างจริงใจทั้งพนักงาน	 ลูกค้า	 ผู ้ถือหุ้น	 ตลอดจน 
คู่ค้าและพันธมิตรของเรา

ในป	ี2562	เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศทั่วโลกจากการด�าเนินกิจกรรม
ของมนษุย์	ส่งผลต่อคณุภาพชวีติและต่อเนือ่งมายงัระบบเศรษฐกจิ	S&P	
จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจอาหารไทยใส่ใจสุขภาพ	พร้อมกลยุทธ์
แบรนด์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ด้วยการเดนิหน้าปรบัเปลีย่นบรรจภุณัฑ์
ต่างๆ	อนัเป็นส่วนหนึง่ในการช่วยเหลอืโลก	อกีทัง้สร้างจติส�านกึรกัษ์โลก
ด้วยโครงการรณรงค์ลดการใช้พลาสติก	และการสร้างความตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรท่ีมีให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ท�าให้สามารถลดปริมาณ 
การใช้พลาสติกได้ถึง	82	ตัน

สบืเนือ่งมาถงึปี	2563	S&P	ได้ขานรบันโยบายภาครฐัด้วยการร่วมรณรงค์
ลดและเลิกการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว	 (Single-Use	 Plastic) 
ด้วยโครงการงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว	 รวมถึงเปลี่ยนมาใช้ 
หลอดกระดาษทดแทนการใช้หลอดพลาสติก	 ที่ย ่อยสลายได้ง ่าย 
อันเป็นการช่วยลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโลกอีกทางหนึ่ง

S&P	 ให้ความส�าคัญในทุกขั้นตอนการผลิต	 ตั้งแต่กระบวนการต้นน�้า 
จนถึงปลายน�้า	 ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี	 ปลอดภัย	 ตรงตาม
มาตรฐานจากเกษตรกรท้องถ่ิน	 เพื่อรังสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณค่า 
ทั้งเมนูจานหลัก	 เบเกอรี่	 ของหวาน	 และเคร่ืองดื่ม	 โดยมีเป้าหมาย 
เพื่อให้ลูกค้าของเรามีสุขภาพที่ดี	 และมีความสุขอย่างยั่งยืนตาม 
ค�ามั่นสัญญาที่ว่า	“Healthier	Family,	Happier	World”

นอกจากนี้	 S&P	 มีความมุ่งม่ันพัฒนาเมนูสุขภาพเพิ่มขึ้น	 100	 เมนู 
ภายในปี	2568	เพ่ือเป็นทางเลือกใหม่ๆ	ให้แก่ลกูค้า	อกีทัง้เพือ่ให้สอดรบั 
กับไลฟ์สไตล์การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ	 ด้วยการเพ่ิมคุณค่าทาง
อาหาร	การลดความหวาน	มัน	เค็มในเมนูอาหาร	เบเกอรี	่และเครื่องดื่ม	
นอกจากนีย้งัมุง่พฒันามาตรฐานและความปลอดภยัในกระบวนการผลติ
ให้ผ่านเกณฑ์การรับรองคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในโรงงานผลิต
เบเกอร่ี	 โรงงานผลิตอาหาร	 ร้านอาหาร	 และเบเกอรี่ชอพทุกสาขา 
เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู ้บริโภคอีกทางหนึ่ง	 ตลอดจนเรายังให้ 
ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญ 
ของบริษัทฯ	ด้วย

ในนามของคณะกรรมการบริษัท	ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	คู่ค้า	รวมถึง
ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นพลังขับเคลื่อน
ธุรกิจให้เติบโตมาจวบจนทุกวันนี้	 S&P	 ยังคงมุ่งม่ันพัฒนาสินค้าและ 
บริการของเราให้เติบโตควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อม	
อย่างสมดุลและยั่งยืนตลอดไป

ภัทรา ศิลาอ่อน
ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อำานวยการ
สำานักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร

ในปัจจุบันท่ามกลางสภาวการณ์แข่งขันสูงของธุรกิจอาหาร	S&P	ยังคง
ยึดหลักการด�าเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด	‘คุณภาพ	คุณค่า	และคุณธรรม’	
ควบคูก่บักลยทุธ์การด�าเนนิงานท่ีมุง่เน้นการเตบิโตของธรุกจิไปพร้อมกบั
สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล	 จึงท�าให้	 S&P	 เป็นที่ยอมรับและ 
ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และคู่ค้าเสมอมา

ปีที่ผ่านมา	นับเป็นก้าวส�าคัญของ	S&P	ในการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์
เพ่ือสิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้	 เรายังมีแผนปรับเปล่ียนบรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นมิตร 
ต่อส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเน่ืองอีกหลายรายการในปี	 2563	 ด้วย	 รวมท้ัง
การใช้หลอดกระดาษทดแทนหลอดพลาสติก	 การลดความหนาของ 
ถุงบรรจุแพ็ค	 และการยกเลิกถุงพลาสติกหูหิ้วขนาดเล็กจ�านวนกว่า 
3.2	 ล้านใบต่อปี	 อีกท้ังด�าเนินโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก 
ในทกุวนัที	่4	ของเดอืน	อนัเป็นการสร้างความตระหนกัในการดแูลรกัษา
สิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและลูกค้า

ด้านกระบวนการผลิตเบเกอรี่	 จากการติดต้ังโซลาร์รูฟที่ผ ่านมา 
ในปี	2562	S&P	สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ได้ถงึ	
756.34	KWh	ลดการสร้างปริมาณก๊าซเรือนกระจกได	้440	Ton	CO2e	
รวมทั้งผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม	 ยังได้รับการรับรองฉลากผลิตภัณฑ์
คาร์บอนฟุตพริ้นท์เพิ่มอีก	1	รายการ

ด้านการจัดการของเสีย	 S&P	 มีการตั้งเป้าหมายการจัดการเบเกอรี่ 
เหลอืทิง้ลดลงถงึ	30%	ภายในปี	2573		และมรีะบบการจดัการของเสยีอย่าง
เป็นรูปธรรม	ด้วยการด�าเนินโครงการคัดแยกขยะทั้งในโรงงานผลิตและ
หน้าร้าน	S&P	 เพื่อน�าไปสู่กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
รวมทั้ง	 S&P	 น�าหลัก	 3Rs	 มาปรับใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 ส�าหรับสาย 
การผลิตอาหารภาคอุตสาหกรรมทั้งการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง	
(Reduce)	การใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าด้วยการน�ากลบัมาใช้ซ�า้	(Reuse)	
และการเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ได้	 (Recycle) 
ส่งผลให้ในปีทีผ่่านมา	S&P	ได้รบัรางวลั	3Rs	Award	รางวลั	Zero	Waste	

to	Landfill	Achievement	Award	และรางวัล	3R+	Awards	ระดับ
เหรียญทอง	 จากโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2562	 อันเป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก�าจัด	น�าไปสู่การใช้ประโยชน์จาก
ของเสียได้ทั้งหมดโดยไม่มีการน�าของเสียไปฝังกลบ	 ถือเป็นตัวอย่างท่ีดี
ส�าหรับการจัดการของเสียในภาคอุตสาหกรรม

ด้านการสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า	 นับเป็นเป้าหมายส�าคัญ 
ของ	S&P	อกีประการหนึง่	โดยมกีารตัง้เป้าหมายการสร้างความพงึพอใจ
ให้แก่ลกูค้าไม่ต�า่กว่า	85%	ด้วยการประเมนิผลผ่านระบบอเิลก็ทรอนกิส์
ทั้งเรื่องรสชาติอาหาร	บริการ	ความสะอาด	และการแนะน�าต่อ	นับเป็น
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อน�ามา
ปรับปรุง	และพัฒนาแบรนด์	S&P	ให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ด้านการพัฒนาบุคลากร	 S&P	 ให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่องภายใต้
นโยบายการด�าเนินธรุกจิอย่างมคีณุธรรมตามหลักธรรมาภิบาล	ตลอดจน
การสร้างความรู้ความเข้าใจกับคู่ค้าของบริษัทเร่ืองการด�าเนินงาน 
อย่างมคีวามรบัผดิชอบ	โดย	เอส	แอนด์	พ	ีตัง้เป้าหมายให้คู่ค้าธรุกจิหลกั 
ทั้ง	100%	ยอมรับในหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ	(S&P	Code	
of	Conduct)	เพ่ือสร้างความมัน่ใจแก่ผูบ้รโิภคในเรือ่งการจดัหาวตัถดุบิ
คุณภาพดีมีความปลอดภัย	 รวมท้ังการจ้างแรงงานที่เป็นธรรม	น�าไปสู่
เป้าหมายการบรรลุความม่ันคงทางอาหารและส่งเสริมเกษตรกรรม 
อย่างยั่งยืนเพื่อขจัดความหิวโหย	นับเป็นพันธกิจหลักของ	S&P

ส�าหรับการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชน	 S&P	 น�า
ทักษะความช�านาญเรื่องโภชนาการและสุขอนามัยไปถ่ายทอดต่อชุมชน
และสงัคมผ่านโครงการ	S&P	Kitchen	for	Kids	รวมทัง้ยงัมีการจดัอบรม
วิชาชีพผู้ต้องขังเพ่ือสร้างทักษะวิชาชีพให้แก่ผู ้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ 
อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้มีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีขึ้น
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GRI

สุดท้ายนี้
ขอขอบคณุผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสียทุกท่านท่ีให้การ
สนบัสนนุธรุกจิ S&P ด้วยดเีสมอมา แม้ในสภาวะ
เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง เรายังคงมุ่งมั่น 
ในการด�าเนินธุรกิจอย่างมั่นคง โดยค�านึงถึง
ผลกระทบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม ให้เติบโตคูก่นั
อย่างย่ังยืนต่อไป

ตั้งเป้าหมาย
การจัดการเบเกอรี่เหลือทิ้งลดลงถึง

ภายในปี 2573

ตั้งเป้าหมาย

100%
ให้คู่ค้าธุรกิจหลัก (Critical Suppliers)
ยอมรับในหลกัจรรยาบรรณ
แห่งพนัธมติรธรุกจิ (S&P Code of  Conduct)

S&P
มีการวางเป้าหมายการสร้างความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่ไม่ต�า่กว่า30%

ร้อยละ 85

มณีสุดา ศิลาอ่อน
ผู้อ�านวยการ

ส�านักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)8

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

โครงสร้างกลุ่มบริษัท เอส แอนด์ พี (2562)

บมจ.
เอส แอนด์ พี ซินดิเคท

100.00%

100.00% 100.00% 42.50% 52.25% 96.82%

99.99%

50.00% 96.00% 62.00%

59.17%

99.99% 99.99% 99.98% 99.93% 80.00% 59.99% 49.97%

บจก.เอส แอนด์ พี
ดีเวลลอปเมนท์ 
โฮลดิ้ง (พีทีอี) 

(สิงคโปร์)

บจก.เอ็ม เอส พี 
พร็อพเพอร์ตี้

(สหราช
อาณาจักร)

บจก.สุดา
(สหราช

อาณาจักร)

บจก.ภัทรา เรสทัวรองท์ 
เวียนนา จีเอ็มบีเอช 

(ออสเตรีย)

บจก.ภัทรา 
อินเตอร์เนชั่นแนล  

เรสทัวรองท์ 
แมเนจเมนท์ 
(ปักกิ่ง) (จีน)

บจก.เอส แอนด์ พี
ดีเวลลอปเมนท์ 

โฮลดิ้ง

บจก.ภัทรา ไฟน์ 
ไทย คูซีน
(สหราช

อาณาจักร)

บจก.เอส แอนด์ พี 
เรสทัวรองท์ 

(สหราช
อาณาจักร)

บจก.ภัทรา 
(เจนีวา) เอสเอ 

(สวิตเซอร์แลนด์)

บจก.เซียงไฮ้
ยั่วะชื่อ

เรสทัวรองท์ 
แมนเนจเม้นท์

(จีน)

บจก.เอส แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล

ฟู้ดส์

บจก.เอส แอนด์ พี
อินเตอร์เนชั่นแนล

ฟู้ดส์ (กัมพูชา)

บจก.เอส แอนด์ พี
เทรนนิ่ง

บจก.เอส แอนด์ พี 
ดิลิเวอรี่

บจก.เอส แอนด์ พี 
โกลเบิล

บจก.อเุมะโนะฮานะ
เอส แอนด์ พี

บจก.ฟู้ดเฮ้าส์ 
เคเทอร์ริ่ง  

เซอร์วิสเซส
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
	 บริษัท	 เอส	 แอนด์	 พี	 ซินดิเคท	 จ�ากัด	

(มหาชน)	 จัดท�ารายงานความย่ังยืน 
ต่อเนื่องเป็นปีที่	2

	 เพื่อส่ือสารประเด็นส�าคัญต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียใน	 3	 มิติ	 ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจ	
สังคม	และสิง่แวดล้อม	โดยถ่ายทอดความ
มุ ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจสู ่ความยั่งยืน 
ในทุกมิติท่ามกลางสภาวะที่กระแสสังคม
ให ้ความสนใจ	 โดยตระหนักถึงหลัก 
ธรรมาภิบาลและความส�าคัญของการ
ด�าเนนิธุรกจิทีเ่ตบิโตอย่างยัง่ยนืและสมดลุ

ข้อมูลการติดต่อขอบเขตการดำาเนินงาน
	 รายงานความยัง่ยนืประจ�าปี	2562	ฉบบันี	้น�าเสนอผลการด�าเนนิงาน	

ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	ถึง	31	ธันวาคม	2562
	 ครอบคลุมธุรกจิร้านอาหาร	และเบเกอรีภ่ายใต้แบรนด์	เอส	แอนด์	พ ี

เครื่องดื่มบลูคัพ	และร้านแกรนด	์ซีไซด	์ศรีราชา	โรงงานผลิตอาหาร	
และเบเกอรี่	จ�านวน	4	โรงงาน	ภายในประเทศไทย

	 จัดท�าขึน้โดยมเีนือ้หาทีส่อดคล้องตามแนวทางของ	Global	Reporting 
Initiative	 Standards	 (GRI	 Standards)	 ในระดับตัวชี้วัดหลัก 
(Core)	กรอบดัชนี	Thailand	Sustainability	Investment	(SET	
THSI	Index)	และมีการพิจารณาการด�าเนินงานของสหประชาชาต	ิ
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ด้วย

 ส�านักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
	 บรษัิท	เอส	แอนด์	พ	ีซนิดเิคท	จ�ากดั	(มหาชน)	ส�านกังานใหญ่ 

เลขที	่ 2034/100-107	อาคารอิตลัไทย	ทาวเวอร์	 ชัน้	 23-24 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม ่ 	 แขวงบางกะป ิ 	 เขตห ้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร	10310

	 โทรศัพท์	 :	 0-2785-4000
	 โทรสาร		 :	 0-2785-4040
	 อีเมล	 	 :	 pr@snpfood.com
	 เว็บไซต์		 :	 www.snpfood.com



เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)10

เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี
ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัท	เอส	แอนด์	พี	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	
และกลุ่มบริษัทในเครือประกอบธุรกิจร้าน
อาหาร	กาแฟ	และเครือ่งดืม่	ร้านจ�าหน่ายผลติภณัฑ์
เบเกอรี่และอาหารส�าเร็จรูปต่างๆ	 พร้อมทั้ง
เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร	 ภายใต้ช่ือ	
เอส	แอนด์	พี	และตราอื่นๆ	ซึ่งมีรายละเอียด
การด�าเนนิธรุกจิ	ประเภทผลติภณัฑ์สนิค้าและ
บรกิาร	และโครงสร้างกลุม่บรษิทั	เอส	แอนด์	พี	
(สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานประจ�าปี	
หน้า	30-39)

4
2 1

3

กลุ่มธุรกิจภายในประเทศ บริษัทฯ	มีโรงงานทั้งหมด	4	แห่ง	แบ่งเป็น
 โรงงานผลิตอาหาร	1	แห่งที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
 โรงงานผลิตเบเกอรี่	3	แห่ง	ดังที่อยู่ต่อไปนี้

สาขาในประเทศไทย รวมทั้งสิ้น

สาขาในต่างประเทศ

ร้านอาหารและเบเกอรี่
144 สาขา

ยุโรป 9 สาขา

500 สาขา

18 สาขา

ร้านเบเกอรี่
356 สาขา

เอเชีย 9 สาขา

โรงงานเบเกอรี่ สุขุมวิท 62
ตั้งอยู่เลขที่ 2, 2/1 ซอยสุขุมวิท 62 
(แยก 3) ถนนสุขมุวิท แขวงพระโขนงใต้ 
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โรงงานเบเกอรี่ บางนา-ตราด กม. 23.5
ตั้งอยู่เลขที่ 86 หมู่ 4 ถนนบางนา-ตราด 
กม. 23.5 ต�าบลบางเสาธง กิง่อ�าเภอบางเสาธง 
จังหวัดสมุทรปราการ

โรงงานเบเกอรี่ ลำาพูน
ตั้งอยู่เลขที่ 81 หมู่ที่ 4
ต�าบลบ้านกลาง อ�าเภอเมือง
จังหวัดล�าพูน

โรงงานลาดกระบัง
ตั้งอยู่เลขที่ 65/4-5
หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง
แขวงล�าปลาทิว เขตลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
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ข้อมูลพนักงาน

ประจ�า 1,305  ชั่วคราว 279

รวม 1,584 คน

ประจ�า 4,083  ชั่วคราว 460

รวม 4,543 คน

เพศชาย เพศหญิง
รวม
พนักงานประจำา

5,388

รวม
พนักงานทั้งหมด คน

รวม
พนักงานชั่วคราว

739

6,127

ช่วงอายุ ภูมิภาค

 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  กรุงเทพ & ปรมิณฑล

 ภาคตะวันออก

 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

 ภาคใต้

 ภาคเหนือ

 ภาคกลาง

 21-30 ปีี

 31-40 ปี

 41-50 ปีี

 51 ปีขึน้ไป

ประจ�า  459
ชั่วคราว 171

ประจ�า   4,027
ชั่วคราว  643

ประจ�า   305
ชั่วคราว  35

ประจ�า   281
ชั่วคราว  9

ประจ�า   197
ชั่วคราว  2

ประจ�า   354
ชั่วคราว  33

ประจ�า   224
ชั่วคราว  17

ประจ�า 2,564
ชั่วคราว 343

ประจ�า  1,341
ชั่วคราว 129

ประจ�า  744
ชั่วคราว 56

ประจ�า   280
ชั่วคราว  40

รวม
630 คน

รวม
4,670 คน

รวม
340 คน

รวม
290 คน

รวม
199 คน

รวม
387 คน

รวม
241 คน

รวม
2,907 คน

รวม
1,470 คน

รวม
800 คน

รวม
320 คน



เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)12

สินค้าและบริการภายใต้บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำากัด (มหาชน)

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
เอส	 แอนด์	 พี	 มีการพัฒนาและแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างต่อเนื่อง 
โดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ	 รวมทั้งออกแบบ 
บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่อยู่เสมอ	 โดยปีน้ีจะเน้นการใช้วัสดุรักษ์โลก 
ที่สามารถรีไซเคิล	 (Recycle)	 ได้	 รวมถึงการดีไซน์ที่สวยงามให้ลูกค้า
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดได้	 (Reuse)	 เพื่อการใช้ทรัพยากร
หมนุเวยีนให้มปีระสทิธภิาพสงูสดุ	ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภค
ที่หลากหลาย	ทั้งกลุ่ม	วัยรุ่น	วัยท�างาน	และกลุ่มครอบครัว	ตอบโจทย์
ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป	 เช่น	 ความใส่ใจในเร่ืองสุขภาพ	
แหล่งทีม่าของวตัถดุบิ	ผลิตภณัฑ์ทีใ่ส่ใจสิง่แวดล้อม	รวมถงึการใช้บรกิาร
สัง่อาหารออนไลน์	เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้า	และเพ่ิมศกัยภาพ
ในการแข่งขันในตลาดได้	 ทั้งน้ี	 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ใหม่ๆ	
นอกจากรสชาติที่อร่อยแล้ว	 บริษัทยังให้ความส�าคัญกับคุณภาพของ
สนิค้าและบรกิาร	โดยมุง่เน้นการคดัสรรวตัถดุบิทีด่	ีสดใหม่และปลอดภยั	
เ พ่ือความสด	 ความอร ่อย	 อันเป ็นการตอกย�้ าสโลแกนท่ีว ่ า 
“เอส	แอนด์	พ	ีชื่อนี้มีแต่ของอร่อย”	โดยสามารถแบ่งกลุ่มเบเกอรี่	ดังนี้
	 เค้ก	(Cake)
	 ขนมอบ	(Puff	and	Pastry)
	 ขนมปัง	(Fresh	Bread)
	 คุกกี้	(Cookies)
	 ขนมไหว้พระจันทร์	(Mooncake)
	 ขนมไทย	(Thai	Sweet	Delicacies)

ผลิตภัณฑ์อาหาร
เอส	แอนด์	พ	ีให้บริการอาหารหลากหลาย	ทั้งอาหารทานเล่น	กับข้าว	
และของหวาน	อาท	ิสลัด	แซนด์วชิ	พาสต้า	อาหารไทย	อาหารญีปุ่น่	รวมถงึ 
อาหารมังสวิรัติ	 เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าท่ีหลากหลาย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่	เมนไูก่อบสตูรต้นต�ารบัทีค่รองใจลกูค้ามานานกว่า	46	ปี	
ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของร้าน	โดยในปีนี้เราได้รังสรรค์พิเศษเฉพาะเทศกาล
ปีใหม่	3	 เมนูอร่อย	 ได้แก่	ข้าวผัดคีนัว-ไก่อบ,	สลัดไก่อบ-มันม่วง	และ 
ไก่อบ-มักกะโรนีผักโขมอบชีส	นอกจากนี้ยังมีอาหารประจ�าฤดูกาล	เช่น	
เมนูข้าวแช่	 และข้าวเหนียวมะม่วงน�้าดอกไม้	 ในช่วงหน้าร้อนของทุกปี	
ตลอดจนมีการขยายกลุ่มเมนูอาหารสุขภาพ	 อาทิ	 กลุ ่มเมนูอาหาร 
Low	 Sodium	 กลุ่มผลิตภัณฑ์คัดสรรจากฟาร์ม	 (Selected	 Farm	
Products)	เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ให้ความใส่ใจในเรื่อง
สุขภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบมากขึ้น	 โดยสามารถแบ่งกลุ่มอาหาร	
ดังนี้
	 อาหารส�าเร็จรูปแช่แข็ง	(Quick	Meal)
	 ไส้กรอก	ตรา	Premo
	 ผลิตภัณฑ์อาหารนานาชาต	ิ(Patio)
	 วุ้นคาราจีแนน	ตรา	Jelio
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ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
กาแฟสดท่ีมีคุณภาพโดดเด่นด้วยรสชาติของกาแฟชั้นดีจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ ์
อาราบิก้า	 100%	 จากแหล่งเพาะปลูกในประเทศไทยและเมล็ดกาแฟ	 Original 
จากต่างประเทศพร้อมลาเต้อาร์ตหรือศลิปะการตกแต่งฟองนมบนแก้วกาแฟ	ภายใต้ชือ่	
Bluecup	 รวมถึงเครื่องดื่มที่หลากหลาย	 อาทิ	 มัตฉะชาเขียวออร์แกนิก	 เครื่องดื่ม 
กลุ่มชาต่างๆ	เครือ่งดืม่โคลด์บรูว์	เครือ่งด่ืมน�า้นมถัว่เหลืองแบบญีปุ่น่	(โทนยิ)ุ	ทัง้ร้อน	เยน็	
และสมทูตี้

ส�าหรับปีนี้	S&P	ได้เพิ่มสินค้าในกลุ่มน�า้ผลไม้ออร์แกนิก	ได้แก่	
 ฝร่ังกมิจ	ูและมะพร้าวออร์แกนิก	คดัสรรวตัถดุบิอนิทรย์ีจาก	“สามพรานโมเดล”	

โครงการเชื่อมต่อห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทรีย	์และการพัฒนาระบบอาหารยั่งยืน	
ท�าให้ได้ผลผลิตรสชาติอร่อยปลอดภัยต่อสุขภาพ	

 น�า้มลัเบอรี	่จากดอยค�า	ทีป่ลกูโดยวถีิเกษตรอนิทรย์ี	(Organic	farm)	ณ	โรงเรยีน
หนองไผ่	 ซึ่งได้รับต้นพันธุ์จากศูนย์ขยายหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสกลนคร 
อันเป็นซูเปอร์ฟรุตตระกูลเบอร่ีที่อุดมไปด้วยกรดโฟลิกมีส่วนช่วยในการสร้าง 
เม็ดเลือดแดง

 น�้าส้มออร์แกนิกแท้	 100%	 คั้นสดจากส้มสีทอง	 จ.น่าน	 ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอนิทรย์ีแบบมส่ีวนร่วม	SDGsPGS	NAN	ด้วยเกษตรกรยอมเปลีย่น 
วิถีการท�าการเกษตรแบบเดิมๆ	 มาเป็นการท�าเกษตรอินทรีย์	 เพื่อสุขภาพ 
ที่ดีของเกษตรกรเองและผู ้บริโภคได้รับประทานอาหารปลอดภัย	 รวมทั้ง 
ยังสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับชุมชนอีกด้วย

บริการ
	 S&P	Delivery	:	1344	บริการจัดส่งดิลิเวอรี่
	 หรือ	www.snp1344.com
	 แอปพลิเคชัน	‘S&P	Joy	Card’	และ	‘S&P	Delivery’	
	 บริการจัดเลี้ยงนอกสถานที	่S&P	Catering
	 ธรุกจิขายส่งอาหารและเบเกอรีส่�าเรจ็รปู	ส�าหรบัลกูค้า

ที่เป็นผู้ขายต่อ	 (Traders)	 เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงสินค้าของบริษัท	 นอกเหนือจาก
หน้าร้าน	S&P

	 บริการรับจ้างผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า	
(OEM)	ส�าหรับ	Chain	Restaurant	และบริษัทชั้นน�า
ของประเทศ
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ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน

2560 2561 2562

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	(ล้านบาท)

รายได้รวม 	7,987	 	7,706	 	7,385	

รายได้จากการขายและให้บริการ 	7,786	 	7,608	 	7,312	

ก�าไรขั้นต้น 	3,527	 	3,334	 	3,092	

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได	้(EBIT) 	578	 	445	 	349	

ก�าไรสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 	484	 	400	 	314	

งบแสดงฐานะทางการเงิน	(ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 	3,970	 	4,040	 	3,891	

หนี้สินรวม 	1,346	 	1,450	 	1,355	

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 	2,625	 	2,589	 	2,536	

ทุนจดทะเบียนช�าระแล้ว 	490	 	490	 	490	

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�าไรขั้นต้น	(%) 	45.30	 	43.82	 	42.28	

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม	(%) 	6.06	 	5.19	 	4.25	

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(%) 	19.96	 	15.89	 	12.55	

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย	์(%)	-	ROA 	12.59	 9.99 	7.90	

อัตราส่วนสภาพคล่อง	(เท่า) 	1.57	 	1.59	 	1.75	

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	(เท่า) 	0.53	 	0.58	 	0.53	

ข้อมูลต่อหุ้น	(บาท/หุ้น)

ราคาปิด	ณ	31	ธันวาคม 	21.90	 	19.50	 	15.70	

ราคาพาร์ 	1.00	 	1.00	 	1.00	

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น 	5.13	 	5.14	 	5.08	

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น 	0.99	 	0.81	 	0.64	

เงินปันผลสุทธิต่อหุ้น 	0.87	 	0.73	 	0.56	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	(%) 	88.19	 	89.45	 	87.35	
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รายได้รวมของธุรกิจปี 2562

• สัดส่วนรายได้รวมตามช่องทางการจัดจำาหน่ายปี 2562 • รายได้จากการขายและให้บริการ (ล้านบาท)

• กำาไรสุทธิ (ล้านบาท)

• กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน (ล้านบาท)

• เงินปันผล (บาท/หุ้น)

• จำานวนร้านอาหารและเบเกอรี่ในประเทศ

• จำานวนร้านอาหารและเบเกอรี่ในต่างประเทศ

83.27%

10.50%

7,312

6.22%

 ร้านอาหารและเบเกอรี่ภายในประเทศ 6,089 ล้านบาท
 ขายส่งอาหารและเบเกอรี่ส�าเร็จรูป 768 ล้านบาท
 ร้านอาหารในต่างประเทศ   455 ล้านบาท

 รวมทั้งสิ้น       7,312 ล้านบาท
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ร้านเบเกอรี่ S&P
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ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโซ่คุณค่า

เอส	แอนด	์พี	ด�าเนินธุรกิจอาหารและเบเกอรี่ค้าปลีกเป็นหลัก	เพื่อให้บริการ
แก่ลกูค้าทัว่ประเทศสามารถเข้าถึงได้ง่าย	โดยมห่ีวงโซ่คณุค่าครอบคลมุตัง้แต่
ขั้นตอน	การจัดซื้อจัดหา	การผลิต	การกระจายสินค้า	การตลาดและการขาย	
ตลอดจนกระบวนการจัดการของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตในขั้นตอน
สุดท้าย	 มีความตระหนักถึงความส�าคัญเร่ืองห่วงโซ่คุณค่าต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง	ดังนั้น	 เอส	แอนด	์พี	 จึงต้องท�าความ
รู้จักและเข้าใจกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้ง	 เพื่อการบริหารจัดการ 
ที่สนองตอบความต้องการและความคาดหวังที่ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อ 
เอส	แอนด์	พี

อย่างไรก็ตาม	เอส	แอนด์	พี	ยังมีการจัดจ�าหน่ายสินค้าผ่านทางธุรกิจขายส่ง
โดยผ่านผู้ขายต่อ	 (Traders)	 ในช่องทางโมเดิร์นเทรด	 ทั้งไฮเปอร์มาร์เก็ต 
ดีพาร์ตเมนต์สโตร์	 ซูเปอร์มาร์เก็ต	 และร้านสะดวกซื้อชั้นน�าต่างๆ	 รวมถึง 
ต่างประเทศทั่วโลก	อาทิ	จีน	อินเดีย	สหรัฐอเมริกา	ยุโรป	ออสเตรเลีย	เป็นต้น
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การจัดซื้อจัดหา
เอส	 แอนด์	 พี	 ให้ความส�าคัญกับกระบวนการจัดซื้อจัดหาที่ต้องมี
ประสทิธภิาพ	มคีวามโปร่งใสและมุง่เน้นการคดัสรรวตัถดุบิทีไ่ด้คณุภาพ
ตามมาตรฐานของ	เอส	แอนด์	พี	โดยผูจ้ดัหาต้องยอมรบัในข้อตกลงตาม	
S&P	 Code	 of	 Conduct	 ซ่ึงบริษัทได้น�ากลไกการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงคู่ค้า	โดยค�านึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม	สังคม	และการก�ากับ
ดูแลกิจการ	รวมทั้งมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้ได้ตามมาตรฐาน

นอกจากนี	้ยงัมคีวามมุง่มัน่ในการสนบัสนนุเกษตรกร	และวสิาหกจิชมุชน	
ด้วยบรษิทัเลง็เหน็ถงึความส�าคญัของสงัคมและเศรษฐกจิท้องถิน่ทีเ่ข้มแขง็ 
จึงมีนโยบายการรับซ้ือสินค้าที่ได้คุณภาพจากเกษตรกรท้องถิ่น	 รวมทั้ง
สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 การท�าเกษตรอินทรีย์ 
ผลติผลออร์แกนกิ	ตลอดจนมีการแลกเปลีย่นประสบการณ์ให้ความรูกั้บ
เกษตรกรเพือ่พฒันาวตัถดิุบและสนิค้าร่วมกนั	อนัจะท�าให้ห่วงโซ่อปุทาน
ในระดบัท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็และยัง่ยนืเพือ่ให้บรรลเุป้าหมายเดยีวกนั	
นัน่คือ	การส่งเสรมิให้ประชาชนทัว่ไปได้มสีขุภาพท่ีดแีละเติบโตไปด้วยกนั 
อย่างยั่งยืน

การผลิต
เอส	 แอนด์	 พี	 ใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตการควบคุม
คุณภาพของสินค้าให้ได ้มาตรฐาน	 สะอาด	 ความปลอดภัยด้วย 
การปฏิบั ติ ต ามข ้ อก� าหนดทางกฎหมายและมาตรฐานการ 
จัดการต่างๆ	 ตามหลักสากล	 เช่น	 มาตรฐาน	 ISO	 22000:2005 
ISO/IEC	17025:2017	GMP	HACCP	 เป็นต้น	 นอกจากน้ี	 ยังค�านึงถึง 
การใช้ทรัพยากรต่างๆ	 เช่น	 ทรัพยากรน�้า	 พลังงานไฟฟ้าให้คุ้มค่าและ 
เกิดประโยชน์สูงสุด	 ตลอดจนมีการใช้พลังงานทางเลือกด้วยการติดตั้ง 
โซล่าร์รฟูในการผลติเบเกอรีบ่างส่วนด้วยความมุง่หวงัว่าจะไม่ก่อให้เกดิ
ผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม	นอกจากนี	้ยงัมกีารพฒันานวตักรรม
และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	 การพัฒนาฉลากผลิตภัณฑ์คาร์บอน
ฟตุพริน้ต์	การใช้สารท�าความเยน็	Spiral	Freezer	เพือ่ลดการใช้พลงังาน
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของ	เอส	แอนด	์พ	ีมีคุณภาพ	ได้มาตรฐาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม

นอกจากน้ี	 เอส	 แอนด์	 พี	 ยังมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตเพื่อลด 
ของเสียอันเกิดจากกระบวนการผลิต	 มีการคัดแยกขยะ	 เพื่อน�าไปสู่
กระบวนการจัดการต่อที่มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งมีระบบจัดการน�้าเสีย	
ส�าหรับขยะชีวภาพได้น�ามาท�าโครงการต่างๆ	 เช่น	 ปุ๋ย	 น�้าจุลินทรีย์	
นอกจากนี้	 ยังมีนโยบายการหมุนเวียนใช้ซ�้า	 (Reuse)	 ส�าหรับวัสด ุ
หรือบรรจุภัณฑ์สินค้าบางประเภท	 เช่น	 ลังกระดาษ	 ตะกร้าพลาสติก 
เพื่อลดปริมาณขยะและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึ่ง

การจัดซื้อ
จัดหา

• การผลิต
• การจัดการ
 ของเสีย

การจัดสง
และกระจาย

สินคา

ลูกคาจัดจำหนาย
สินคาและ

บริการ
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การกระจายสินค้า
เอส	แอนด์	พี	มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและกระจาย
สินค้าอย่างต่อเนื่อง	 โดยได้มีการลงทุนในโครงการคลังสินค้า	 และ 
ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่	โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี	2561	และคาดว่า
จะพร้อมด�าเนนิงานภายในปี	2563	เพ่ือเพิม่ความสามารถในการบรหิาร
จัดการ	 และควบคุมต้นทุนค่าขนส่งสินค้า	 รวมไปถึงการน�าระบบ
คอมพิวเตอร์ด้านคลังสินค้า	 (Warehouse	Management	 System:	
WMS)	 และเทคโนโลยีใหม่ๆ	 มาใช้ในการบริหารสินค้าคงคลัง	 ควบคู่ 
ไปกับระบบการกระจายสินค้าด้วยการบริหารจัดการขนส่ง	(Transport	
Management	 System:	 TMS)	 วางแผนและจัดวางเส้นทางในการ 
กระจายสนิค้าให้ครอบคลุมในทกุพ้ืนท่ี	ในขณะเดยีวกันมกีารวางแผนขนส่ง 
สินค้า	 (ไป-กลับ)	 ซึ่งเป็นการลดการวิ่งรถเที่ยวเปล่า	 (Backhauling	
Management)	 เพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ท�าให้
สามารถจัดส่งสินค้าจากแหล่งผลิตไปถึงจุดหมายปลายทางได้ตาม 
เป้าหมายและในระยะเวลาทีก่�าหนด	โดยสามารถรกัษาคณุภาพของสนิค้า
ให้ได้มาตรฐานก่อนถงึมอืผูบ้ริโภคพร้อมกบัการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

การตลาดและการขาย
เอส	แอนด	์พ	ีส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภคผ่านหลากหลายช่องทาง	
โดยการจัดจ�าหน่ายสินค้าและบริการที่ร้าน	 S&P	 จ�านวน	 500	 จุดขาย
เป็นหลัก	 โดยในปีนี้ได้พัฒนาโมเดลทางธุรกิจแบบใหม่	 ชื่อว่า	 “Food	
and	 Bakery”	 ซึ่งเน้นการขายอาหารปรุงสดในสถานีบริการน�้ามัน 
และสถานีขนส่งต่างๆ	รวมถึงมีการจ�าหน่ายผ่านทางผู้ขายต่อ	(Traders)	
ในช่องทางโมเดิร์นเทรดที่มีประสิทธิภาพ	 ด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดง
ฉลากผลติภณัฑ์ระบรุายละเอยีดชดัเจน	อาทิ	วันทีผ่ลติ	วันหมดอาย	ุคณุค่า
ทางโภชนาการข้อมลูส�าหรบัผูแ้พ้อาหารเพือ่แสดงออกถงึความรบัผดิชอบ
ต่อผู ้บริโภค	 รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายส�าหรับสร้าง 
ความสมัพนัธ์ทีด่แีละมอบสทิธปิระโยชน์พเิศษให้กบัผูบ้รโิภคพร้อมรับฟัง
ความคดิเหน็ผ่านช่องทางตดิต่อสือ่สารต่างๆ	เพือ่น�ามาพฒันาผลติภณัฑ์
และบริการให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุด

เอส	แอนด	์พ	ีมุ่งมั่นน�าเสนอสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ	พร้อมสร้าง
การเรียนรู้และนวตักรรมใหม่ๆ	ให้กบัผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่าย	เพือ่การ
บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่มีความรับผิดชอบและยั่งยืนสืบไป
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แผนภูมิโครงสร้างการจัดการ ปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจาหนาที่บริหาร

สายปฏิบัติการธุรกิจ S&P

ฝายปฏิบัติการ
รานอาหารและ
เบเกอรี่ชอพ

Japanese

S&P Delivery
1344 AEC

Specialty:
Vanilla, Catering 

ฝายพัฒนา
ธุรกิจ

สายขยาย
ธุรกิจราน

สายการตลาด

สวนบุคคล
ปฏิบัติการ

Culinary
Center

สายการผลิตเบเกอรี่

สายการผลิตอาหาร

สายซัพพลายเชน

สายการขาย

สายจัดซื้อจัดหา

สายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ

สายบัญชีและการเงิน

Investment & IR Strategy

สำนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ฝายกลยุทธและขอมูลธุรกิจ

คณะกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการตรวจสอบ

สำนักงานตรวจสอบ

สายบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

S&P Academy &
Learning Center

Corporate Affairs

สำนักพัฒนาความยั่งยืน
และสื่อสารองคกร

สำนักกฎหมาย

Global

Innovation Center

สายการผลิตและการเงิน Corporate Office
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ด้านเศรษฐกิจ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความส�าคัญของบริษัท
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับ 
การดูแลอย่างดี ทั้งนี้ สามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายนอกและภายในออกเป็น 7 กลุ่มหลัก ได้แก่

การแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในปี 2562 มีการเปลี่ยนแปลงจาก 9 กลุ่ม เป็น 7 กลุ่ม โดยได้รวมลูกค้ากับผู้บริโภคเข้าด้วยกัน และรวมสื่อมวลชน
กับกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์เข้าด้วยกัน เนื่องจากพิจารณาถึงความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมไปในทิศทางเดียวกัน

 นักลงทุน และผู้ถือหุ้น บรษิทัตระหนกัเสมอว่าจะด�าเนินธรุกจิอย่างโปร่งใส มุง่มัน่ในการสร้างการเจริญเตบิโตและผลตอบแทนทีด่ี 
ให้กับผู้ถอืหุ้นอย่างต่อเนือ่งในระยะยาว

 องค์กรภาครัฐและหน่วยงานทีอ่อกกฎระเบยีบ บรษิทัปฏบิตัติามกฎระเบยีบ กฎหมาย และกรอบกตกิาของสงัคมและประเทศชาติ
อย่างเคร่งครัด รวมถึงศึกษาแนวคิด นวัตกรรม ด้านโภชนาการที่ดีและเป็นประโยชน์ในระดับสหประชาชาติเพื่อน�ามาเป็นแนวปฏิบัติ
ในฐานะผู้น�าธุรกิจอาหารไทยและเบเกอรี่

 ลกูค้า/ผูบ้ริโภค บริษทัมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาคณุภาพและมาตรฐานสินค้าให้อร่อย ปลอดภัยและมโีภชนาการท่ีดเีหมาะสมกบัท่ีได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นผลิตภัณฑ์ส�าหรับครอบครัว พร้อมมุ่งมั่นสร้างสรรค์การท�าการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบผ่านช่องทางการขายสินค้า
และบริการท่ีร้าน S&P ช่องทางส่ือออนไลน์และแอปพลิเคชัน ตลอดจนเอาใจใส่การบริการลูกค้าอย่างเป็นมิตรเพื่อความพอใจสูงสุด
ของลูกค้า รวมทั้งมีหน่วยงานท่ีท�าหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อเร่งด�าเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดและมีการเก็บรักษาข้อมูล
ความเป็นส่วนตัวของลูกค้า

 พนักงาน บริษัทยึดถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและต้องได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมทั้งด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนา
ศกัยภาพ พร้อมให้ความม่ันใจในคุณภาพชวิีตและความปลอดภยัในการท�างาน ตลอดจนสวสัดกิารทีเ่หมาะสมและกองทนุส�ารองเลีย้งชพี 
ทัง้นีใ้นด้านผลตอบแทนของพนกังานบรษิทัมกีารก�าหนดนโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกบับริษัททีอ่ยูใ่นอุตสาหกรรมประเภทเดยีวกนั
และอตัราเงนิเฟ้อ (Inflation Rate)

 คู่ค้า บริษัทยึดมั่นและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน

 ชุมชนและสังคม บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ท้ังให้ความส�าคัญกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
โดยจดัให้มหีน่วยงานท่ีท�าหน้าท่ีดแูลและรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงการส่งเสริมวฒันธรรมองค์กรและสร้างจติส�านึกให้กบัทุกคนในองค์กร 
ที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

 องค์กรอิสระ สื่อมวลชน และกลุ่มคนที่มีอิทธิพลในสื่อออนไลน์ บริษัทมุ่งมั่นด�าเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 
ทัง้ให้ความส�าคญักบัการดแูลรกัษาสิง่แวดล้อม โดยจดัให้มหีน่วยงานทีท่�าหน้าทีด่แูลและรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถงึการส่งเสริมวฒันธรรม
องค์กรและสร้างจิตส�านึกให้กับทุกคนในองค์กรที่จะดูแลพัฒนาและเสริมสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควบคู่ไปกับ 
การเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

นักลงทุน และผู้ถือหุ้น  คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
 ความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ
 ผลการด�าเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
 การด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

 แจ้งข่าวสารผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 การส�ารวจประเด็นความยั่งยืนประจ�าปี
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี
 การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

มายัง อีเมล secretary@snpfood.com หรือ 
audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท ์
หมายเลข 0-2785-4000 หน่วยงานเลขานกุารบรษัิท 
หรือส�านักงานตรวจสอบภายใน

องค์กรภาครัฐ และหน่วยงาน
ที่ออกกฎระเบียบ

 คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
 การโฆษณา/ฉลากบรรจุภัณฑ์และการคุ้มครอง 

ผู้บริโภค
 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
 การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

 การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
 การตอบรับนโยบายและความร่วมมือ 
 การรายงานการด�าเนนิธรุกิจตลาดแบบตรงทกุครึง่ปี
 การเข้าพบหรือติดต่อประสานงานตามวาระต่างๆ
 การประชุม สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมของ 

หน่วยงานภาครัฐอย่างสม�่าเสมอ

ลูกค้า/ผู้บริโภค  คุณภาพของสินค้าอาหารและการบริการ
 วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของอาหาร
 บรรยากาศภายในร้านและความสะอาดของสถานที่
 การโฆษณา/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 ราคาสินค้าที่เหมาะสม
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์
 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 การส�ารวจประเด็นความยั่งยืนประจ�าปี
 การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านรหัส 

คิวอาร์โค้ดท้ายใบเสร็จ
 สื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์และแอปพลิเคชัน 

S&P Joy Card
 การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางหน้าร้าน, 

Call Center 1344, E-mail: crm@snpfood.com, 
FB: snpfood และทางจดหมาย

 การสัมภาษณ์ผู้แทนลูกค้า
 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์

พนักงาน  สุขภาพ อนามัย และความปลอดภัย
 ค่าตอบแทน/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน ์

และกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 

และพนักงาน
 การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
 การจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน 

และการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร

 กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
 การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในด้วย 

HR News และแอปพลเิคชนั PacD อย่างสม�า่เสมอ
 การส�ารวจประเด็นความยั่งยืนประจ�าปี
 จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านต่างๆ
 การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์, 

E-mail: whistleline@snpfood.com 
และตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียน

คู่ค้า  ความปลอดภัยของวัตถุดิบ อาหาร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
 การด�าเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน 

และสิ่งแวดล้อม
 การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
 การเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า

 การส�ารวจประเด็นความยั่งยืนประจ�าปี
 การตกลงปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ เอส แอนด์ พี 

ส�าหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct)
 การเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจ�าปี
 แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเยี่ยมชมกิจการ 

ทั้งในรูปนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชนทุกไตรมาส
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

ชุมชนและสังคม  การพัฒนาชุมชน
 การส่งเสริมอาชีพและรายได้ท้องถิ่น
 การเคารพสิทธิมนุษยชน
 การค�านึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

 กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
 การลงพื้นที่พบชุมชน
 การรบัข้อเสนอแนะ และการร้องขอความอนเุคราะห์

ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail: pr@snpfood.com 

องค์กรอิสระ สื่อมวลชน 
และกลุ่มคนที่มีอิทธิพล 
ในสื่อออนไลน์

 ข้อมูล ข่าวสารความเคลื่อนไหวขององค์กร 
 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย
 การแสดงความคิดเห็นของลูกค้าของผู้บริโภค 

ต่อแบรนด์ เอส แอนด์ พี

 การส�ารวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�าปี
 ติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์, 

เว็บไซต์ www.snpfood.com, 
E-mail: pr@snpfood.com, FB: snpfood

 งานแถลงข่าว ส่งภาพข่าว และสกูป๊ข่าวประชาสมัพนัธ์
 การพบปะสื่อมวลชนตามวาระต่างๆ เช่น 

งานครบรอบสื่อมวลชน เทศกาลปีใหม่ 
เทศกาลไหว้พระจันทร์

การระบุประเด็นความส�าคัญ และการก�าหนดเนื้อหารายงาน

1. เอส แอนด์ พี ระบุประเด็นความส�าคัญทางธุรกิจ (Materiality) 
โดยพจิารณาจากปัจจยัต่างๆ ทัง้จากภายในและภายนอกบรษัิท ได้แก่ 
กลยทุธ์ของบรษิทั ความสนใจและความคาดหวงัจากผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี 
แนวโน้มของโลกและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของข้อก�าหนดกฎหมายในประเทศไทยที่สามารถส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจและห่วงโซ่อุปทานทั้งในแง่บวกและแง่ลบ 

2. เอส แอนด์ พี ท�าการประเมินและจัดล�าดับความส�าคัญของประเด็น
ด้านความยัง่ยนืทีไ่ด้ระบไุว้ โดยมีผูบ้รหิารและตัวแทนพนกังานระดบั
การจัดการเข้าร่วมประเมินในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระบุ 
และประเมินความส�าคัญของประเด็นด้านความยั่งยืน โดยค�านึงถึง
ความส�าคัญใน 2 มติ ิได้แก่ การส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธุรกจิของ
บริษัท และการประเมินจากความสนใจและความคาดหวังในทัศนะ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. เอส แอนด์ พ ีมกีารตรวจสอบความส�าคญัของประเดน็โดยการสมัภาษณ์
เชงิลกึผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 3 กลุม่ทีม่คีวามส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของ
บรษิทัจากการจดัล�าดับผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ซึง่ประกอบด้วย 1. ลกูค้า 
2. คู่ค้า 3. องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานท่ีออกกฎระเบียบเพื่อ
ทบทวนประเดน็ความส�าคญัทางธรุกจิ (Materiality) รบัฟังข้อเสนอ
แนะและความคาดหวงัในประเดน็ทีค่รอบคลมุท้ัง 3 มติ ิคอื เศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการน�าประเด็นต่างๆ ไปพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัทให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนอง 
ต่อสิ่งที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจอีกด้วย

4. คณะท�างานได้น�าเสนอประเดน็ความยัง่ยนืต่อคณะกรรมการพฒันา
ความยั่งยืนทางธุรกิจเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ยืนยันและอนุมัติ
ประเด็นส�าคัญด้านความยั่งยืน น�ามาซึ่งการก�าหนดขอบเขตการ
รายงานประเด็นส�าคัญ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ และ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความเก่ียวข้องกับประเด็นดังกล่าว 
มากที่สุดเพ่ือน�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เหมาะสมต่อไป

ระบุประเด็นส�ำคัญ
ทำงธุรกิจ

จัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญ

ทวนสอบประเด็น รับรองประเด็น

1 2 3 4
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ผลจากการระบุประเด็นความส�าคัญและการก�าหนดเนื้อหารายงาน
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Importance to Business - ระดับควำมส�ำคัญต่อธุรกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม

กำรจัดกำรของเสีย
และเศษอำหำร

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ

กำรจัดกำรน�้ำ

กำรจัดกำร
พลังงำน

บรรจุภัณฑ์

ลูกค้ำสัมพันธ์

คุณภำพอำหำร 
ควำมปลอดภัย 
สุขภำพ 
และโภชนำกำร

กำรพัฒนำ
บุคลำกร

ผลกระทบทำง
สังคมและชุมชน
และกำรพัฒนำ
ชุมชน

อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย

สิิทธิมนุษยชน 
และกำรปฏิบัติ 
ด้ำนแรงงำน

กำรจัดหำ
อย่ำงรับผิดชอบ

กำรก�ำกับดูแล
และจริยธรรม
ทำงธุรกิจ

นวัตกรรม

กำรท�ำกำรตลำด
อย่ำงรับผิดชอบ 
และฉลำกผลิตภัณฑ์

ธรุกจิและกำรก�ำกบัดแูล

ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน
ประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืนมากที่สุด
1. กำรจัดกำรของเสียและเศษอำหำร
2. บรรจุภัณฑ์
3. ลูกค้ำสัมพันธ์
4. กำรพัฒนำบุคลำกร
5. คุณภำพอำหำร ควำมปลอดภัย สุขภำพ และโภชนำกำร

ประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืนปานกลาง
1. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
2. กำรจัดกำรพลังงำน
3. ผลกระทบทำงสังคมและชุมชน และกำรพัฒนำชุมชน
4. กำรจัดกำรน�้ำ
5. กำรจัดหำอย่ำงรับผิดชอบ
6. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
7. กำรก�ำกับดูแลและจริยธรรมทำงธุรกิจ
8. กำรท�ำกำรตลำดอย่ำงรับผิดชอบ และฉลำกผลิตภัณฑ์
9. นวัตกรรม

ประเด็นที่ส�าคัญต่อความยั่งยืน
1. สิทธิมนุษยชน และกำรปฏิบัติด้ำนแรงงำน

ประเด็นที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2562 เอส แอนด์ พี ได้ด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย 1. องค์กรภาครัฐ 2. คู่ค้า 3. ลูกค้า 
และหน่วยงานท่ีออกกฎระเบยีบ เพ่ือรวบรวมข้อคดิเหน็ต่อประเดน็ด้านการพฒันาความยัง่ยนืของบรษิทัผ่านการสมัภาษณ์เชงิลกึ ท้ังนีผ้ลทีไ่ด้รบัจาก
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยที่ส�าคัญในการน�าไปพิจารณาจัดล�าดับประเด็นส�าคัญและปรับปรุงการบริหารจัดการของบริษัท ดังนี้

องค์กรภาครัฐ และหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ : ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
“S&P เป็นผู้น�าธุรกิจอาหารขนาดใหญ่ที่มีความชัดเจนเรื่องอาหารสุขภาพ โดยเฉพาะอาหาร 
Low Sodium และให้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ของภาครัฐอย่างสม�า่เสมอ อย่างไรก็ตาม
ต้องการให้ S&P ขยายผลเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพในสาขาอื่น นอกเหนือจากสาขาโรงพยาบาล 
อาทิ ห้างสรรพสินค้าเพื่อให้ผู้ป่วย ผู้รักสุขภาพสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น”

ประเด็นส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
 โภชนาการที่สูงเกินมาตรฐาน (การลดเกลือ, ไขมัน และน�า้ตาล)
 การท�าการตลาดอย่างรับผิดชอบ (ช่วยรณรงค์ลดการสร้างพฤติกรรมการบริโภคสารอาหาร 

ที่เกินความจ�าเป็นในสื่อโฆษณา รวมทั้งการให้ข้อมูลสารอาหารกับผู้บริโภค)
 อาหารเหลือทิ้งและขยะพลาสติก

องค์กรภาครัฐ
และหน่วยงานที่ออกกฎระเบียบ
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ลูกค้า : คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันบณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ (คณุทองมา พรมกลู)
“คุณภาพอาหาร พนักงาน และการบริการที่ดี คือ เหตุผลที่ท�าให้อุดหนุนสินค้า S&P ตลอดมา 
ส�าหรับในอนาคตอีก 3-5 ปี อยากเห็น S&P เป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจอาหารในอนาคต ลดการใช้
พลาสติกและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม”

ประเด็นส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
 ความปลอดภัยของอาหารและโภชนาการ
 บรรจุภัณฑ์
 ลูกค้าสัมพันธ์

ลูกค้า

การประเมินประเด็นส�าคัญ

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน

สื่อออนไลน์

การจัดการของเสีย 
และเศษอาหาร

การจัดการของเสีย 
และอาหารเหลือทิ้ง 
(GRI 103, GRI 301-2)

บรรจุภัณฑ์ การจัดการบรรจุภัณฑ์
อย่างมีความรับผิดชอบ 
(GRI 103, GRI 471-1, 
GRI 471-2)

ลูกค้าสัมพันธ์  การบริหารจัดการ
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

 สุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 
(GRI 103, GRI 416-2)

ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ

คู่ค้า : บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน)
“การมีส่วนร่วมกัน (Collaboration) ของกลุ่มธุรกิจในด้านการพัฒนาวัตถุดิบ และส่ิงแวดล้อม
เป็นโอกาสที่ท�าให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อทั้งบริษัทและบริบทของโลกในด้านความยั่งยืน 
หลงัจากทีค่ณุท�าเรือ่งความยัง่ยนืคณุจะได้ลกูค้ามากขึน้เพราะวันนีล้กูค้าให้ความส�าคัญกบัประเดน็
นี ้จากนั้นพวกเขาก็เชื่อมั่นและเราจะกลายเป็นผู้น�าที่ยั่งยืน”

ประเด็นส�าคัญที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสนใจ
 ระบบการทวนสอบย้อนกลับกับคู่ค้า
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

คู่ค้า
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ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน

สื่อออนไลน์

การพัฒนาบุคลากร  การบริหารด้าน
บุคลากร และแรงงาน

 การอบรมและการศกึษา 
(GRI 103, GRI 404-1)

คุณภาพอาหาร 
ความปลอดภัย สุขภาพ 
และโภชนาการ

สุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
(GRI 103, GRI 416-1, 
G4-FP5)

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 
(GRI 103, GRI 305-1, 
GRI 305-2, GRI 305-4, 
GRI 305-5)

การจัดการพลังงาน การบรหิารจดัการพลงังาน
(GRI 103, GRI 302-1, 
GRI 302-4)

ผลกระทบทางสังคม 
และชุมชน และการ
พัฒนาชุมชน

 การบริหารด้านชุมชน
และสังคม

 ชุมชนท้องถิ่น 
(GRI 103, GRI 201-1)

การจัดการน�้า  การใช้และบริหาร
จัดการน�า้

 น�้าทิ้งและของเสีย 
(GRI 103, GRI 303-1, 
GRI 303-2, GRI 303-3)

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ  การปฏิบัติด้านการ 
จัดซื้อจัดจ้าง

 การประเมินคู่ค้าด้าน
สิ่งแวดล้อม

 การประเมินคู่ค้าด้าน
สิทธิมนุษยชน

 การประเมินคู่ค้าด้าน
ผลกระทบต่อสังคม 
(GRI 103, GRI 414-1, 
GRI 308-1)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือหุ้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน

สื่อออนไลน์

อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

 อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

 การรกัษาความปลอดภัย 
และความปลอดภัย 
ในกระบวนการผลิต 
(GRI 103, GRI 403-1, 
GRI 403-2, GRI 403-3, 
GRI 403-4, GRI 403-5, 
GRI 403-6, GRI 403-7, 
GRI 403-9)

การก�ากับดูแล 
และจริยธรรมทางธุรกิจ

  การต่อต้านการทุจริต
 ความสอดคล้องกับ 

ข้อบังคับ 
(GRI 103, GRI 205-2)

การท�าการตลาด 
อย่างรับผิดชอบ 
และฉลากผลิตภัณฑ์

 การจัดการฉลาก
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความ
รับผิดชอบ 
(GRI 103, GRI 417-1, 
GRI 417-2)

 ความสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับ (GRI 103, 
GRI 417-1, GRI 
417-2, GRI 417-3)

นวัตกรรม การบริหารจัดการ
นวัตกรรม (GRI 103, 
GRI 203-1, GRI 203-2)

สิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติ 
ด้านแรงงาน

 การจัดการด้าน 
สิทธิมนุษยชน

 การจ้างงาน
 ความหลากหลาย 

และโอกาสที่เท่าเทียม 
(GRI 103, GRI 412-1, 
GRI 412-2, GRI 412-3)

ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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การบรหิารจดัการความยัง่ยนื

โครงสร้างบริษัท วิธีการ และหลักการที่ใช้ในการ
บริหารจัดการความยั่งยืน S&P Sustainability 
Strategic Framework (SDGs ที่เกี่ยวข้อง)
เอส แอนด์ พี ด�าเนินทิศทางกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน ภายใต้ 3 เสาหลัก 
ได้แก่ People Planet และ Profit บนพ้ืนฐานของการก�ากับดแูลกจิการทีด่ี 
ภายใต้ค�ามั่นสัญญา “Healthier Family, Happier World” โดยมี 
จุดมุ ่งหมายสูงสุด คือ ผลตอบแทนในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของบริษัท 
เพือ่สขุอนามยัทีด่ขีองผูบ้ริโภค คูค้่าธรุกิจ และชมุชน ตลอดจนการมส่ีวนร่วม 
ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการขับเคลื่อนการ
ท�างานตามกลยุทธ์และแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
Sustainable Development Goals (SDGs)

S&P Value

Passion
กำรท�ำงำน 
ด้วยใจรัก 
จริงจัง 

และสร้ำงสรรค์

Action
กำรตัดสินใจ 
ที่ชำญฉลำด 

และทันต่อเวลำ

Teamplay
กำรประสำนงำนกนั 
อยำ่งคล่องแคล่ว 

และคุ้นเคย

People

Profit Planet

Responsibility
ควำมจริงใจทีจ่ะท�ำ 
ในสิ่งที่ถูกที่ควร

Ambition
ควำมทะเยอทะยำน 
ทีจ่ะปรบัมำตรฐำน 
ตนเองให้ดีขึ้น

ตลอดเวลำ

Achievement
ควำมเพียรพยำยำม 
ที่จะท�ำสิ่งที่ตั้งใจ

ให้ส�ำเร็จ

S&P Vision
To be #1 top of mind
Thai Restaurant and Bakery
for Modern Family

สร้างสรรค์ความดี
มุ่งสร้างความยั่งยืน

P A T A R A
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

“HEALTHIER FAMILY, HAPPIER WORLD”

SENSIBLY PARTICULAR

ST
YL

IS
H 

- P
IO

N
EE

R
SUSTAIN

ABLE - PRO
FESSIO

N
AL

GLOBAL BRAND FROM THAILAND
PROUD TO SUSTAIN OUR LEGACY
PROUD  TO SERVE THE WORLD SUSTAINABLY

MARKETPLACE

Profit

เศรษฐกิจ

กำรจัดหำอย่ำงรับผิดชอบ

คุณภำพอำหำร ควำมปลอดภัย 
สุขภำพ และโภชนำกำร

กำรท�ำกำรตลำดอย่ำง 
รบัผดิชอบและฉลำกผลิตภัณฑ์

ลกูค้ำสัมพนัธ์

นวตักรรม

WORKPLACE

People

สังคม

กำรพัฒนำบุคลำกร

สิทธิมนุษยชนและ
กำรปฏิบัติดำ้นแรงงำน

อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย

COMMUNITY

ผลกระทบทำงสังคมและ
ชุมชน และกำรพัฒนำชุมชน

ENVIRONMENT

Planet

สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์

กำรจัดกำรของเสีย 
และเศษอำหำร

กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

และกำรจัดกำรพลังงำน

กำรจัดกำรน�้ำ
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ และโภชนาการ
1. ร้าน S&P ทุกสาขา ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
 มาตรฐานคุณภาพและบริการ QSC 
 (Quality Service and Cleanliness) 
 ภายในปี 2568

เอส แอนด์ พี ได้มีการจัดท�าระบบคุณภาพ GMP Codex (Good Manufacturing 
Practice) ตั้งแต่ปี 2547  โดยมีการยื่นขอรับรองระบบครั้งแรกกับส�านักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือ TISI ต่อมาในปี 2552 ส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม ได้ให้สถาบันรับรองมาตรฐาน ISO รับเป็นผู้ตรวจประเมินแทน 

โดยปัจจุบันได้มีการยื่นขอรับรองระบบ GMP Codex จ�านวน 5 จุดขาย  ได้แก่ 
1. สาขาทองหล่อ 
2. สาขาสุขุมวิท 26
3. สาขาบางพลี กม. 23.5
4. สาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว 
5. เบเกอรี่ชอพ มาบุญครอง  

ส�าหรับจุดขายอื่นๆ ของบริษัท ได้มีการน�าระบบ GMP มาใช้ขยายผลกับทุกจุดขาย 
ซึ่งมีมาตรฐานในการจัดท�าระบบเช่นเดียวกันกับจุดขายที่ได้รับการรับรอง รวมถึง QSC 
(Quality Service and Cleanliness) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ว่าด้วยหลักส�าคัญด้านคุณภาพ 
บริการ และความสะอาดของการท�าธุรกิจร้านอาหารเพื่อการรับรองที่มีมาตรฐานต่อไป

นอกจากนี ้ยงัได้รบัมาตรฐานบริการอาหารเพือ่การท่องเทีย่ว โดยกรมการท่องเทีย่ว จ�านวน 
17 จดุขาย

รวมทั้งบริษัทยังได้รับการประกาศเกียรติคุณด้วยเครื่องหมาย “Clean Food Good 
Taste” และ “Food Safety” จากกระทรวงสาธารณสขุส�าหรบัร้านอาหารและร้านเบเกอรี่
รวม 70 สาขา เมือ่ปี 2547

2. ยกระดับมาตรฐานสายการผลิตส�าหรับ 
 โรงงานผลิตอาหารและเบเกอรี่ S&P 
 โดยมีเป้าหมายการรับรอง 
 ISO 22000:2018 ภายในปี 2568

 ในปี 2542 โรงงานเบเกอรี่ S&P ที่สุขุมวิท 62 และโรงงานผลิตอาหารที่ลาดกระบัง 
ได้รับใบรับรอง HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึ่งเป็นมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อาหารสากลอันเป็นที่ยอมรับในวงการอุตสาหกรรมการผลิตอาหารทั่วโลก 

 ในปี 2545 โรงงานเบเกอรี่ S&P ได้รับการรับรอง GMP (Good Manufacturing 
Practice) ซึ่งหมายถึงการมีหลักเกณฑ์การผลิตที่ดี และได้รับใบรับรอง ISO/IEC 
17025: 2017 ส�าหรับห้องปฏิบัติการ อันแสดงถึงความมีมาตรฐานในการผลิต 
จากส�านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม

 ในปี 2547 สายการผลิตอาหาร โรงงานลาดกระบัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน HACCP 
จาก RWTUV (ประเทศไทย) และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ในขณะที่สายการผลิตเบเกอรี่ โรงงานบางนา-ตราด กม. 23.5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP จากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

S&P Sustainability Goals
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เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

3. มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/เมนู S&P 
 เพื่อสุขภาพส�าหรับเป็นทางเลือกให้แก่ 
 ผู้บริโภคจ�านวน 100 รายการ 
 ภายในปี 2568
  

ปี 2562 มีการออกผลิตภัณฑ์/เมนูใหม่ S&P เพื่อสุขภาพ จ�านวนทั้งสิ้น 35 รายการ ได้แก่
 กลุ่มเครื่องดื่ม Healthier Choice 9 รายการ
 กลุ่มอาหาร Low Sodium 7 เมนู
 กลุ่มเมนูออร์แกนิก 7 เมนู
 กลุ่มเบเกอรี่ปรับลดน�า้ตาล 8 รายการ 
 กลุ่มเบเกอรี่เพื่อสุขภาพ 3 รายการ
 กลุม่อาหารพร้อมรบัประทาน Healthier Choice ได้แก่ ข้าวหมูทอดกระเทยีม 1 รายการ

ลูกค้าสัมพันธ์
ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการ 
ของ S&P อยู่ในระดับ 85% ภายในปี 2568

S&P มีการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้า 4 ด้าน โดยมีระดับผลการประเมิน ดังนี้
 ด้านรสชาติอาหาร 86%
 ด้านบริการ 86%
 ด้านความสะอาด 89%
 ด้านการแนะน�าต่อ 83%

ทั้งนี้ เป็นการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าผ่านช่องทาง E-Survey โดยลูกค้าสามารถ
สแกนรหสัควิอาร์โค้ด เพือ่ประเมนิความพงึพอใจในท้ายใบเสรจ็ โดยเป็นข้อมลูการประเมนิ
จากลูกค้าจ�านวน 10,339 คน ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

บรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์ส�าหรับสินค้าหน้าร้าน S&P 
ต้องสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 100% 
ภายในปี 2565

มีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 10 รายการ โดยสามารถลดการใช้
พลาสติกไปกว่า 82 ตันในปี 2562

การจัดการของเสียและเศษอาหาร
1. มีการวางแผนเพื่อควบคุมจ�านวนเบเกอรี่ 
 ของเสียให้ลดลง 30% ภายในปี 2573

ในปี 2562 มีมูลค่าของเสียเบเกอรี่จ�านวน 220 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ที่มีมูลค่า 
ของเสียจ�านวน 234 ล้านบาท สรุปยอดเบเกอรี่ของเสียลดลง 5.98% ในปี 2562

2. มีการคัดแยกขยะที่ร้าน S&P ทุกสาขา ฝ่ายปฏิบัติการอยู่ในขั้นตอนวางแผนและออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตส�านึก 
ให้กับพนักงานสามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง โดยคัดแยกขยะออกเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล เพื่อให้การจัดการขยะในร้านเป็นไป 
อย่างถูกวิธี อันน�าไปสู่กระบวนการก�าจัดที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อไป

การพัฒนาบุคลากร
1. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน 
 ระดับบริหารให้ไม่เกิน 5% ภายในปี 2568

ในปี 2562 มีอัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร เท่ากับ 11%

2. มีเป้าหมายการพัฒนาบุคลากร 
 โดยมีค่า HCROI เพิ่มขึ้น 20% 
 ภายในปี 2568

ในปี 2562 มีระดับการพัฒนาบุคลากร โดยวัดเป็นค่า Human Capital Return on 
Investment (HCROI) เท่ากับ 3.04
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและสากล

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี พ.ศ. 2562

1. รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s  
 Export Award: PM Export Award 2019) ประเภท 
 แบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand)
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับมอบรางวัล 

ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award: 
PM Export Award 2019) ประเภทแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best 
Thai Brand) จากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี
ณ ตึกสันติไมตรีท�าเนียบรัฐบาล โดยรางวัล PM Export Award 
ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออก 
ดีเด่น เพื่อเป็นเคร่ืองหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศ 
และเป็นการประกาศเกียรติคุณถึงความส�าเร็จและความทุ่มเท 
ของผู้ประกอบการไทย

3. รางวัล “Top Brand Thai Restaurant และ Top Employer  
 (Food & Beverage) 2019”
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) รับมอบ 2 รางวัล

แห่งปี “Top Brand Thai Restaurant และ Top Employer 
(Food & Beverage) 2019” จากงาน “2019 Asia CEO Summit & 
Award Ceremony” จดัโดยอนิฟลเูอน็เชีย่ลแบรนด์ (ประเทศสงิคโปร์) 
โดยเป็นรางวัลสุดยอดแบรนด์แห่งเอเชียในประเภทต่างๆ เพื่อสร้าง
ชื่อเสียงของแบรนด์ให้เป็นที่รู ้จักและได้รับความเชื่อถือยิ่งขึ้น 
ในภูมิภาคเอเชีย ณ ห้อง Chatrium Ballroom โรงแรม Chatrium 
Hotel Riverside Bangkok ถนนเจริญกรุง

 
 ส�าหรับรางวัล Top Employer Brand Awards เป็นรางวัลใหม ่

ที่มอบให้กับองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและ
ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยมีพิธีมอบในงาน
ประกาศรางวัลสุดยอดแบรนด์ชั้นน�าแห่งเอเชีย ครั้งที่ 7 ภายใต้ชื่อ 
“2019 Asia CEO Summit & Influential Brands Awards 
Ceremony” นบัเป็นครัง้แรกทีม่กีารจดังานขึน้ทีป่ระเทศไทย โดยมี 
องค์กรและแบรนด์ทีม่ชืีอ่เสยีงจากหลากหลายประเทศในทวปีเอเชยี
เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเอส 31 ถ.สุขุมวิท

2. รางวลัพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็ 
 พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัล 
 ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการโดยรวม Thailand  
 Corporate Management Excellence Awards 2019
 บรษิทั เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จ�ากดั (มหาชน) รบัรางวลัพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีรางวลัความเป็นเลศิในการบรหิารจดัการโดยรวม 
Thailand Corporate Management Excellence Awards 2019 
จากพลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีเพ่ือเป็นการยกย่อง
และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอ่ืนๆ ด้วยการส�ารวจความคิดเห็น 
ผู ้บริหารระดับสูงจากกว่า 1,000 องค์กร จัดโดย TMA และ 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก 
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4. การรับรองฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ 
 เค้กกล้วยหอม S&P
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับการรับรอง

ฉลากคาร์บอนฟุตพร้ินท์ส�าหรับผลิตภัณฑ์เค้กกล้วยหอม ในงาน 
ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการ 
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีคุณธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ 
เลขานุการรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นผู้มอบ ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน�้า หลังจากที่ไดร้ับการ
รบัรองคาร์บอนฟตุพริน้ท์ ส�าหรบัผลติภณัฑ์บทัเทอร์เค้กเอส แอนด์ พี 
ไปเมื่อปี 2561 ซึ่งท้ังสองรายการเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม
และมียอดขายจ�านวนมากเป็นอันดับต้นของแบรนด์

5. ประกาศนียบัตรใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ภาค 
 อุตสาหกรรมที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการ 
 ปรับลดปริมาณเกลือหรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร 
 เชงิสมคัรใจ”
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ได้รับมอบ

ประกาศนียบัตรใน “พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ภาคอุตสาหกรรม 
ที่เข้าร่วมโครงการประชาสัมพันธ์มาตรการปรับลดปริมาณเกลือ 
หรือโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารเชิงสมัครใจ” ในกิจกรรมรณรงค ์
“รูฉ้ลาก กนิฉลาด ลดโซเดยีม” ซึง่จดัข้ึนโดยส�านกังานคณะกรรมการ 
อาหารและยา (อย.) ร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชน 
โดยมีคุณสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นผู้มอบรางวัลเพื่อรณรงค์ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้เรื่องการบริโภค
ลดโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร น�าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การบริโภค อันเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCDs) ณ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

6. รางวัล 3Rs Award รางวัล Zero Waste to Landfill  
 Achievement Award และรางวัล 3Rs+ Awards 
 ระดบัเหรยีญทอง
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) สายการผลิตอาหาร 

ได้รับรางวัล 3Rs Award รางวัล Zero Waste to Landfill 
Achievement Award และรางวลั 3Rs+ Awards ระดบัเหรยีญทอง 
ในโครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�า
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีคุณบรรจง สุกรีฑา รองอธิบดีกรม
โรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้มอบรางวัล ณ สโมสรทหารบก ซึ่งการ
จัดการกากอุตสาหกรรมตามหลัก 3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) 
การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการน�าสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ�้า 
(Reuse) และการน�าหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถน�ากลับมา
รีไซเคิลหรือน�ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เป็นการส่งเสริมการ
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสียและลดปริมาณของเสียที่ต้องก�าจัด 
เพื่อมุ่งสู่การใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมดโดยไม่มีการน�าของเสีย
ไปฟังกลบ (Zero  Waste to Landfill) อันเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
จัดการของเสียให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป
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การกำากับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

7. พิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง S&P และพาณิชย์ จังหวัดน่าน
 เพื่อการสนับสนุนส้มสีทองอินทรีย์ จ.น่าน
 บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือกับ

พาณชิย์จงัหวดัน่าน โดยมคีณุวบิรูณ์ แววบณัฑติ รองผูว่้าราชการจงัหวดัน่าน 
และคุณฑิฆัมพร กองสอน วิสาหกิจชุมชนอินทรีย์เกษตร จังหวัดน่าน 
ร่วมลงนามสนับสนุนส้มสีทองอินทรีย์ จ.น่าน เพ่ือส่งต่อสินค้าปลอดภัย 
สู่ผู้บริโภคและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนสู่เกษตรกร ณ ศาลากลาง จังหวัดน่าน 

 
 S&P มีเป้าหมายในการท�าธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยค�านึงถึงสุขภาพและความ

ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญเราจะเป็นแรงผลักดันให้กับเกษตรกรมี
ความเช่ือมั่นและก�าลังใจในการท�าเกษตรกรอินทรีย์ที่จะมีตลาดรองรับที่
แน่นอนเพือ่สร้างรายได้ให้กบัชมุชนได้เตบิโตอย่างมัน่คงและยัง่ยนืไปกับเรา
ตลอดไป

การก�ากับดูแล และจริยธรรมทางธุรกิจ

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคญัต่อการปฏบัิติตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ท่ีดีและมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ ความส�าคัญของการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ด้วยเชื่อมั่นว่าการก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็น
ประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทแม้ต้องเผชิญกับสถานการณ์
ภาวะเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของทุกกลุ่ม การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ ตลอดจนการเปิดเผยข้อมลูให้ผูท้ีเ่กีย่วข้องได้รบัทราบ
อย่างทัว่ถงึ และทนัเหตกุารณ์ เพือ่ให้สามารถเพิม่มลูค่าและผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บรษิทัเป็นลายลกัษณ์อกัษรและสอดคล้องกบัหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และระเบียบปฏิบัติของ 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการทบทวน
และปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุนัอยูเ่สมอ ทัง้มกีารสือ่สารเพือ่สร้างความรูค้วาม
เข้าใจในเรือ่งการก�ากบัดูแลกจิการทีด่ใีห้ผูบ้รหิารและพนกังานของกลุม่
บริษัทได้รับทราบถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบริษัทครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ 
ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น นักลงทุน สถาบันการเงิน พันธมิตรทางธุรกิจ และ
ผู้มส่ีวนไดส่้วนเสียทกุกลุม่ อนัเป็นกลไกให้บริษทับรรลวุตัถปุระสงค์ของ
กิจการทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน เพิ่มมูลค่าแก่กิจการ และสร้างความเจริญเติบโตให้บริษัท 
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

แนวทางการจัดการ
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และยดึหลกัความถกูต้อง โปร่งใสเป็นพืน้ฐานส�าคญัในการบริหารองค์กร 
ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยก�าหนดนโยบาย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร 
ประกาศและสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรทราบและปฏิบัติตามหลักการ 
ที่ก�าหนด รวมท้ังเปิดเผยข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน 
การคอร์รัปชันให้แก่สาธารณชนทราบ จัดการอบรมเรื่องจรรยาบรรณ/
การต่อต้านการทจุรติ/การรบัเรือ่งร้องเรยีนให้กบัพนกังานใหม่เป็นประจ�า
ทุกเดือน รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ ์ให ้คู ่ค ้าและลูกค ้าทราบ 
โดยพนักงานทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องดังกล่าวได้จาก
ระบบ Intranet ภายในขององค์กร
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นอกจากนี ้บรษิทัยงัปฏบิตัติามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ อย่างถกูต้อง
เหมาะสม โดยมกีารสอบทานการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมถึงประกาศนโยบายแนวทางการปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันและนโยบายการรับมอบของขวัญส�าหรับผู ้บริหารและ
พนักงานทุกคน เพื่อสามารถปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบข้อบังคับและ
จรรยาบรรณให้การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัเป็นไปตามหลกัการก�ากบัดแูล
กจิการทีด่ ีตลอดจนมหีน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีต่รวจสอบการ
ปฏิบัติงานและระบบควบคุมหน่วยงานภายในองค์กร โดยยึดหลักการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามมาตรฐานสากลท่ีสอดคล้องกับกฎบัตร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้หลักเกณฑ์การตรวจสอบตามผลการ
ประเมินความเส่ียงและจุดควบคุมที่ส�าคัญและเน้นให้มีการควบคุมเชิง

ผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562

 ร้อยละของผู้บริหารที่ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริต

100 100 100

 ร้อยละของพนักงานที่ได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้าน 
การทุจริต

100 100 100

 ร้อยละของคู่ค้าได้รับการสื่อสารนโยบายการต่อต้านการทุจริต 80 90 95

จากการประกาศนโยบายเรื่องจรรยาบรรณ/การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและนโยบายการรับ-มอบของขวัญที่บริษัทสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
ให้พนกังาน คูค้่า ลูกค้า และสาธารณชนรบัทราบนัน้ บริษทัได้มกีารจัดอบรมเป็นหลกัสตูรประจ�าเดอืนให้กบัพนกังานใหม่ทกุคน รวมถงึสือ่ประชาสมัพนัธ์
ผ่านระบบ Intranet/Email/Whistleblower ภายในองค์กรที่ทุกหน่วยงานภายในสามารถเข้าถึงได้

ทัง้นี ้บรษิทัมนีโยบายคุม้ครองและให้ความเป็นธรรมแก่พนกังานทีแ่จ้งข้อมลูหรอืให้เบาะแสเกีย่วกบัการทจุรติหรอืไม่ปฏบิตัติามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ข้อบังคับบริษัท และจรรยาบรรณ โดยมีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากพนักงาน 4 ช่องทาง ได้แก่

โทรศัพท์
089-204-5542 

หรือ 0-2785-4000 ต่อ 386

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail:

whistleline@snpfood.com

จดหมายปิดผนึก
ส�ำนักงำนตรวจสอบ

บมจ. เอส แอนด์ พี ซินดิเคท 

ตู้รับเรื่องร้องเรียน
ส�ำนักงำนใหญ่ โรงงำนผลิตอำหำร

เบเกอรี่ และส�ำนักงำนต่ำงๆ
ของบริษัท

ป้องกนัเพือ่ให้มัน่ใจว่าทกุหน่วยงานสามารถปฏิบติังานได้อย่างมคีณุภาพ
เป็นไปตามมาตรฐานมีการควบคุมภายในที่เพียงพอช่วยป้องกันและ 
ลดโอกาสการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กับแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทเอกชนไทย (IOD) และได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC 
Integrity Award 2012) ในปี 2555 และได้รับการรับรองฐานะสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตในปี 2556 
และต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562

จ�านวนร้องเรียน - 9 10

การเรียกรับผลประโยชน์/เอื้อประโยชน์กับ Supplier - 3 1

การทุจริตทางการเงิน - 5 8

การทุจริตด้านเวลางาน/บกพร่องในหน้าที่ - 1 1
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การกำากับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ
บริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร 
เพิม่เตมิจากคณะท�างานบริหารความเส่ียงระดับหน่วยงานข้ึนต้ังแต่ปี 2555 
โดยให้มีขอบเขตอ�านาจหน้าที่ ดังนี้
1. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ ควบคมุ และตดิตามการประเมนิการบรหิาร

ความเสี่ยงขององค์กร 
2. ก�ากับดูแลผลปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ขององค์กร 

ทั้งนี้ ได้เริ่มมีการประกาศใช้ข้อก�าหนดบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management Instruction) ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2555 อันมวีตัถปุระสงค์ 
ให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีมาตรฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ส�าหรับปี 2562 คณะกรรมการมีการประชุมทั้งหมด 2 ครั้ง ด้วยการ
ประเมินปัจจัยความเสี่ยงครอบคลุมทุกหน่วยงานทั้งองค์กร จัดอันดับ
ความเส่ียง โดยพจิารณาถงึความถ่ี โอกาส และความรนุแรงของผลกระทบ 
ก�าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง และมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
จัดให้มีมาตรการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 
ทีย่อมรบัได้ โดยการประเมนิค�านงึถงึผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 
เพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี และสามารถบรรลเุป้าหมาย
ที่บริษัทก�าหนดไว้

ปัจจัยความเสี่ยงหลักของบริษัท และแนวทางการบริหาร 
มีดังต่อไปนี้
1. ความเสีย่งด้านกลยทุธ์ คณะกรรมการบริษทัก�าหนดให้มกีารจดัท�า

แผนกลยุทธ์และงบประมาณเพ่ือก�าหนดยุทธศาสตร์ในการด�าเนิน
ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในการด�าเนินงานได้มีการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้และปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิ 
อันได้แก่ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก อาทิ สภาพแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจ ภาวะอุตสาหกรรมและคู่แข่งขัน การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผู้บริโภค เช่น การให้ความส�าคัญด้านสุขภาพมากขึ้น 
(Health Conscious) รวมทัง้การพจิารณาโอกาสในการขยายธรุกจิ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. ความเสีย่งด้านการปฏิบตังิาน บรษิทัมกีารจดัท�าคูม่อื/แนวทางการ
ปฏบิตังิานมกีารฝึกอบรมเพือ่สร้างการรบัรู้และเข้าใจให้แก่พนกังาน
แต่ละระดับชั้น มีการแบ่งแยกหน้าที่งานเพื่อให้มีการสอบทานงาน
ระหว่างกัน มีการรายงานและติดตามอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
พิจารณาแนวทางการพัฒนาวิธีการท�างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ 
มีความถูกต้อง รวดเร็ว และควบคุมต้นทุน ทั้งการผลิต การบริหาร

และการให้บริการ นอกจากนี้บริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายใน
เพือ่ท�าหน้าทีใ่นการตรวจสอบและตดิตามให้ผูป้ฏบิติังานด�าเนินงาน
ได้ตามภารกิจที่ก�าหนด อันส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน บริษัทมีการบริหารจัดการด้านการเงิน 
โดยค�านึงถึงความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) ด้านคู่ค้า 
(Credit Risk) และด้านตลาด (Market Risk) เช่น เศรษฐกิจโลก 
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน หรือการปรับตัวของอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทมีการจัดท�าประมาณการทางการเงิน 
แนวทางการบริหาร การติดตามและก�าหนดมาตรฐานต่างๆ 
อาทิ สัดส่วนหนี้สินต่อทุน เงินส�ารอง เพ่ือลดระดับความเสี่ยง 
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้

4. ความเสี่ยงด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทมีหน่วยงาน
เทคโนโลยสีารสนเทศดแูลรบัผดิชอบระบบงานและเสรมิสร้างความ
พร้อมในการรองรบันวตักรรมใหม่ๆ ทางด้านเทคโนโลยใีห้แก่องค์กร 
มกีารจัดท�าแผนแม่บททางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เพ่ือให้สอดรบั
กับแผนธุรกิจขององค์กร แผนความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber 
Attack) ตลอดจนแผนธุรกิจต่อเนื่อง แผนส�ารองฉุกเฉิน โดยมีการ
รายงานและติดตามการปฏิบัติตามแผนงานให้ผู้บริหารรับทราบ
อย่างสม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังประเมินถึงการเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนาของเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หรือสื่อสังคม 
(Social Media) ต่างๆ ทีส่ามารถส่งผลกระทบต่อธุรกจิ ควบคูไ่ปกบั
การพิจารณาถึงโอกาส โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่ม
ช่องทางและประสทิธภิาพในการให้บรกิาร และการสือ่สารกบัลกูค้า 

5. ความเส่ียงด้านภยัพบัิตทิางธรรมชาตแิละการเมอืง ในสภาวะทีโ่ลก
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
change) ที่เพิ่มมากขึ้น เช่น อุณหภูมิที่ร้อนขึ้น น�า้ท่วม การเกิดโรค
ระบาด ความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ของพืชและสิ่งมีชีวิตบางสายพันธุ์ 
การเกิดความไม่สงบทางการเมือง เช่น การประท้วง การปิดกั้นการ
จราจร ทีปั่จจุบนันบัว่ามแีนวโน้มความถีแ่ละความรนุแรงเพิม่มากข้ึน 
บริษัทได้เตรียมแผนการรองรับเป็นแผนระยะส้ันในกรณีท่ีเกิด 
เหตุฉุกเฉินและบริษัทจ�าเป็นต้องด�าเนินการทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
(Business Continuity Plan: BCP) เพื่อการรับมือกับเหตุการณ์
เฉพาะหน้า รวมทั้งมีการฝึกอบรมพนักงานในการรับมือกับ 
ภยัธรรมชาตต่ิางๆ รวมทัง้ภยัทีเ่กดิจากอบุตัเิหตหุรอืการกระท�าของ
มนษุย์ เช่น ไฟไหม้ การประท้วง นอกจากนีย้งัมีแผนระยะปานกลาง
ถึงระยะยาวเพ่ือให้มีผลกระทบกับการด�าเนินธุรกิจให้น้อยท่ีสุด 
ตลอดจนมกีารบรหิารความเสีย่งส่วนท่ีคงเหลือด้วยการท�าประกนัภยั
กับสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

6. ความเสี่ยงอื่นๆ เนื่องจากบริษัทอยู่ในธุรกิจอาหารแบบครบวงจร 
คอื เป็นทัง้ผูผ้ลติ ผูจ้ดัจ�าหน่าย บรหิารจดัการร้าน ดังนัน้ จะมคีวามเสีย่ง
บางประการทีอ่าจเกดิขึน้ได้ตลอดเวลาเป็นปกต ิและเป็นความเสีย่ง
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โดยตรงของธุรกิจ (Industry Specific Risk) คือ ทั้งในเรื่องภาวะการแข่งขันสูง ความผันผวนของราคาวัตถุดิบ การขาดแคลนแรงงาน 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบหรือมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรการทางด้านภาษีการ
บริโภค อาทิ ภาษีในเครื่องดื่มที่มีน�้าตาล ภาษีสิง่แวดล้อม อาท ิภาษคีาร์บอน ภาษพีลงังาน รวมถงึภาษแีรงงาน หรอืภาคเอกชน เช่น HACCP, 
GMP ซึ่งฝ่ายบริหารจัดการจะมีระบบแนวทางในการบริหารและควบคุมความเสี่ยงเหล่านี้ หากเรื่องใดมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจมาก
ขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็จะเข้ามาร่วมให้ค�าปรึกษา

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
ทีม่คีวามยัง่ยนืนัน้ต้องเริม่ต้นจากการจดัหาทีมี่ประสทิธภิาพเป็นพืน้ฐาน
ส�าคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ในราคา 
ที่เหมาะสม มีมาตรฐานเดียวกัน ในปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ
ส�าหรับก�าลังการผลิต

เอส แอนด์ พี ในฐานะผู้ผลิตและผู้ให้บริการด้านอาหารและเบเกอรี ่
ที่มีสาขาให้บริการมากถึง 500 สาขาจึงจ�าเป็นต้องมีการคัดสรรวัตถุดิบ
และคู่ค้าอย่างเข้มงวดเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าว่า S&P เป็น
ผลติภัณฑ์ทีส่ร้างความสขุจากวตัถดิุบทีม่คีณุภาพ รสชาตอิร่อย ตลอดจน
มอบสุขภาพท่ีดีให้กับผู้บริโภค ส่งผลให้บริษัทเติบโตในอุตสาหกรรม
อาหารอย่างมั่นคงมาตลอด 46 ปี

ความมุ่งมั่น
คูค้่าของเอส แอนด์ พ ีต้องเช่ือถอืได้มกีารบรหิารจดัการด้วยความรบัผิดชอบ
คัดสรรวัตถุดิบจากแหล่งผลิตที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ท�าลาย 
ส่ิงแวดล้อม มีการจ้างงานตามหลักสิทธิมนุษยชน มีความโปร่งใส 
และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตลอดจน 
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผลิตผลเพ่ือสนองตอบความต้องการ 
ของผู้บริโภคและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันร่วมกัน

เป้าหมาย
 คูค้่าหลกั (Critical Supplier) ของ เอส แอนด์ พ ีต้องยอมรบัในหลกัการ

จรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจ (S&P Code of Conduct) 100%
 เอส แอนด์ พี สามารถคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์หลัก 

ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในการส่งมอบเพื่อการผลิต 100%
 เอส แอนด์ พี มีแผนการพัฒนาคู่ค้า 10 รายต่อปี ของคู่ค้าที่ผ่าน 

การประเมินตามเกณฑ์ของบริษัท
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การจัดหาอย่างรับผิดชอบ
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บรรจุภัณฑ์
Tier 1 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงสูง มูลค่าการซื้อสูง โดยการ 

 บริหารของกลุ่มนี้ โดย Multiple Suppliers
Tier 2, 3 กลุ่มบรรจุภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงปานกลาง มูลค่าการซื้อสูง 

 โดยการบริหารของกลุ่มนี้ โดย Multiple Suppliers และ  
 Supplier Relation Management

แนวทางการจัดการ
นโยบาย (Policies)
เอส แอนด์ พี มีการจัดหลักเกณฑ์จัดหาคู่ค้ารายใหม่ด้วยความโปร่งใส 
โดยต้องแสดงหลกัฐานใบอนญุาตการประกอบกจิการและประกาศนยีบตัร 
ตามมาตรฐานระบบคุณภาพ โดยมหีน่วยงานวิจยัและพฒันาคณุภาพเป็น
ผู ้กลั่นกรองคัดเลือกวัตถุดิบเพื่อสร้างความมั่นใจในผลิตภัณฑ์และ 
หน่วยงานประกันคุณภาพเป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบให้อยู่ภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยทุกข้ันตอน ส�าหรับคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์จะต้อง 
ลงนามยอมรับระเบียบปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct) 
ก่อนการเริ่มท�าธุรกิจ

เอส แอนด์ พี ประกาศใช้แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า ตามหลักปฏิบัติ 
S&P Code of Conduct (CoC) เพื่อก�าหนดมาตรฐานในการด�าเนิน
ธุรกิจของคู่ค้าในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล 
โดยตัง้เป้าหมายให้คูค้่าทุกรายทีม่กีารด�าเนนิธรุกิจกบับรษิทัต้องยอมรบั
และปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวทุกรายการภายในปี 2565 ถือเป็น 
ส่วนหนึ่งของการเผยแพร่นโยบายการจัดหาอย่างยั่งยืน

กลไกการจดัการข้อกงัวลใจ (Grievance Mechanism)
การระบุความส�าคัญของคู่ค้า
บริษัทให้ความส�าคัญกับคู่ค้าตามกลุ่มประเภทสินค้าและมูลค่าการ 
ซื้อขาย ตลอดจนความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจัดล�าดับความส�าคัญ
ของคู่ค้าและกลุ่มประเภทสินค้าที่ครอบคลุมถึงระดับความเสี่ยงและ 
ผลกระทบต่อรายได้บริษัท โดยใช้หลักการ Purchasing Matrix ดังนี้ 

วัตถุดิบ
Tier 1  กลุ่มวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงสูง มูลค่าการซื้อสูง โดยการ 

  บริหารของกลุ่มนี้ โดยการจัดซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออร์ 
  หลายราย (Multiple Suppliers)

Tier 2, 3 กลุ่มวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงปานกลาง มูลค่าการซื้อสูง  
   โดยการบริหารของกลุ่มนี้ โดยการจัดการความสัมพันธ์ 
   กับซัพพลายเออร์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการค้า และ 
   การจัดการการส่งกลับ ซึ่งมีการแบ่งปันความรู้ในบริบท 
   ของการบรูณาการโซ่อปุทานภายนอก เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ 
   โซ่อุปทาน Knowledge Sharing, Supplier Relation  
   Management

Tier จ�านวนรายการวตัถดิุบ การด�าเนินการ

Tier 1 6 Multiple Suppier

Tier 2 17 SRM, Knowledge Sharing

Tier 3 27 SRM

รวม 50

Tier จ�านวน Supplier การด�าเนินการ

Tier 1 2 Multiple Suppier

Tier 2 3 Multiple Suppier

Tier 3 24 SRM

รวม 29
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ส�าหรบัคูค้่าทีม่มีลูค่าสนิค้าการซือ้ขายปรมิาณสงู บรษิทัจะก�าหนดหลกัเกณฑ์การจดัท�าสญัญาการซือ้ขายระยะยาว เพือ่ลดความเสีย่งและเพือ่ให้คูค้่า
เตรียมการวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และการจัดการหาสินค้ารองรับอย่างยั่งยืน 

ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะส่งเสริม “Healthier Family, Happier World” เอส แอนด์ พี จึงมีแนวทางการจัดการและเป้าหมายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
อย่างมีความรับผิดชอบ โดยเน้นการจัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภคใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกระบวนการ
บริหารการด�าเนินงาน ดังนี้

จัดหา

ทวนสอบ

ทดสอบ
ตัวอย่าง

สั่งซื้อ

วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลทดสอบ

ผู้บริโภค

นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังค�านึงถึงการพัฒนาศักยภาพของคู่ค้า 
โดยค�านงึปัจจัยความเสีย่งด้านเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อมควบคูก่นั 
จึงได้ก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

การประเมินความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ของคู่ค้า
 เอส แอนด์ พี วางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

โดยให้ความส�าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 
รับผิดชอบต่อสังคมอย่างอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งสื่อสารด้านการ 
รับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมแก่คู ่ค ้า 
ในห่วงโซ่อุปทาน

 เอส แอนด์ พี บริหารคู่ค้าอย่างต่อเน่ือง ควบคู่กับการตรวจสอบ
ศกัยภาพและตรวจประเมินผลการท�างานของคู่ค้าให้สอดคล้องกับ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติต่อคู ่ค้าของบริษัท (S&P Code of 
Conduct) ตามข้อก�าหนดต่างๆ รวมถงึนโยบายด้านความปลอดภยั 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สังคมและการก�ากับดูแลองค์กรที่ดี 
ที่พนักงานและคู่ค้าต้องยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 ระบบจัดการความเสีย่งของคูค้่าของบรษิทัประกอบด้วยการประเมนิ
ความเส่ียงในห่วงโซ่อุปทาน เพื่อระบุผู้ค้าที่มีความส�าคัญในห่วงโซ่
อุปทานและจัดท�าทะเบียนคู่ค้า (Approved Vender List: AVL)

กระบวนการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน
1. คู่ค้ารายใหม่ 
 การพัฒนาคู่ค้ารายใหม่ที่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกในการซ้ือขาย บริษัท 

จะคัดกรองโดยมีการตรวจประเมินด้านคุณภาพสินค้า บริการ 

และปัจจยัความเสีย่งหรอืความผนัผวนของวตัถดุบิทีอ่าจกระทบต่อ
การซ้ือขาย ประมวลผลและรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคู่ค้า 
สู่ความยั่งยืน 
 การลงทะเบียนคู่ค้ารายใหม่ : แนวทางปฏิบัติส�าหรับคู ่ค้า 

และการประเมินความยั่งยืน
 การคัดกรองคู่ค้ารายใหม่ : การตรวจประเมินคู่ค้า ณ สถาน

ประกอบการ
2. คู่ค้ารายปัจจุบัน
 การพัฒนาคู่ค้ารายปัจจุบัน เอส แอนด์ พี ได้จัดกลุ่มทางธุรกิจโดย

พจิารณาจากผลประเมนิรายเดือนตามหลกัเกณฑ์การประเมนิผูข้าย 
4 ด้าน คือ 1. ราคา 2. คุณภาพ 3. การขนส่ง และ 4. การบริการ
 การพิจารณาซื้อสินค้า : ยอมรับระเบียบปฏิบัติส�าหรับคู่ค้า 

ในสัญญาการซื้อขาย
 การประเมนิผลงานคูค้่า : ตรวจประเมนิคูค้่ารายส�าคญั และคูค้่า

ที่มีความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ณ สถานประกอบการ

การตรวจประเมินคู่ค้า
 การตรวจสอบคณุสมบตัผิูท่ี้จะขึน้ทะเบียนเป็นคูค้่าของบรษิทัจะต้อง

ผ่านเกณฑ์การประเมนิทัง้ 4 ด้าน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
เพื่อทวนสอบคู่ค้าในแต่ละด้านพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข 
ร่วมกันและผลการประเมินรายปี ได้แก่ 
1. ความสามารถในการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ

สินค้า 
2. ความรบัผดิชอบต่อความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดล้อม 
3. การประเมนิด้านจรยิธรรมและการด�าเนนิตามกฎหมายแรงงาน 
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4. การท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล คู่ค้าจะผ่านการประเมิน
ประสิทธิภาพการท�างานรายปี เพ่ือติดตามผลการด�าเนินงาน 
ในรปูแบบการประเมนิตนเอง (Control Self Assessment: CSA) 
หรอืผ่านการตรวจประเมนิสถานประกอบการ (Site Audit) ตาม
เกณฑ์บรษิทั โดย เอส แอนด์ พ ีมกีารจดัท�าแผนประจ�าปีในการ
ตรวจประเมินคู่ค้า (Supply Chain Audit) ในด้านสถานที่ผลิต 
กระบวนการผลิต และการจัดการด้านคุณภาพ ตลอดจน 
การขนส่ง การพฒันาศักยภาพคูค้่า : การจดัประชมุร่วมกบัคูค้่า
และการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณคู่ค้า

 ส�าหรับปี 2562 เอส แอนด์ พ ีมกีารตรวจประเมินสถานประกอบการ 
(Site Audit) ของคู่ค้าจ�านวน 22 ราย และมีการด�าเนินงาน 
ในรูปแบบการประเมินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) 
ของคู่ค้าจ�านวน 141 ราย

การประเมนิแนวทางการจดัการและผลการด�าเนินงาน 
กระบวนการในการคัดสรรวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ 
 หน่วยงานจัดซือ้มข้ีอก�าหนดในการตรวจประเมนิคูค้่าทีค่รอบคลมุถงึ

มาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ ความปลอดภัย ความสามารถ 
ในการส่งมอบ จากหน่วยงานวิจัยและพัฒนา เมื่อผ่านการประเมิน
คู่ค้าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่ค้าหลักในการซื้อขาย 

 หน่วยงานประกันคุณภาพจะเป็นผู้ตรวจคุณภาพสินค้าก่อนการ 
รับมอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ เพื่อน�าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไป 

 กระบวนการจัดหาอย่างรับผิดชอบที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
1. ศึกษา ค้นหา วิเคราะห์ 
2. จัดหาความเป็นไปได้ถึงแหล่งที่มา 
3. ติดต่อประสานงาน
4. คัดเลือกแหล่งที่มา : จากคู่ค้ารายปัจจุบันและคู่ค้ารายใหม่ 

ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกคุณภาพมาตรฐาน
5. ผลการจัดหา 
6. ตรวจประเมินคุณภาพและพัฒนาคู่ค้า

ผลการด�าเนินงาน
ผลการด�าเนินงาน

(ตัวชี้วัด)
2560 2561 2562

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด 1,684 1,917 1,958

จ�านวนคู่ค้ารายใหม่ 259 282 227

จ�านวนคู่ค้าใหม่ที่รับทราบ 
และยอมรับข้อก�าหนด 
จรรยาบรรณการร่วมธุรกิจ 
(Code of Conduct)

- 100% 100%

Highlight Case โครงการและประโยชน์ทีอ่งค์กรได้รับ
ส้มสีทองอินทรีย์ วิถีน่าน
S&P ร่วมมือกับพาณิชย์ประจ�าจังหวัดน่าน ในการสนับสนุนส้มสีทอง
อินทรย์ี จ.น่าน เพือ่ส่งต่อสนิค้าปลอดภยัสูผู่บ้รโิภค และสร้างความยัง่ยนื
และมัน่คงให้กบัเกษตรกร โดยทาง S&P มเีป้าหมายในการท�าธรุกจิอย่าง
ยัง่ยนื ในปี 2562 มกีารสนบัสนนุเครอืข่ายวสิาหกจิชมุชมเกษตรอนิทรย์ี
น่าน ในการรบัซือ้ส้มสทีองอนิทรย์ี ปริมาณ 3.4 ตนั และส่งเข้าทดสอบ
คณุภาพจากหน่วยงานวจิยัและพฒันาพร้อมทัง้ฝ่ายการตลาด ในการเสนอ
เมนูเครื่องดื่มสุขภาพให้กับผู้บริโภค ท�าให้เป็นตลาดใหม่ส�าหรับกลุ่ม
เกษตรกรอินทรีย์ท่ีสามารถรับซ้ือส้มที่มีขนาดผลเล็กและผิวไม่สวย 
ในปริมาณมาก โดยทดสอบผ่านและได้รับการรับรองส้มปลอดสารเคมี
จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสามารถทวนสอบกลับถึงแหล่งท่ีมาตาม 
ใบ Certificate SDGsPGS

งาน Sustainability Together 2019
บมจ. เอส แอนด์ พ ีซนิดเิคท จัดงานสมัมนา  “Sustainability Together 
2019”  ทศิทางขบัเคลือ่นธรุกจิอย่างยัง่ยนืร่วมกบัคูค้่าและระบบอาหาร
สมดุลตามวิถีอินทรีย์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านแนวทาง 
การพัฒนาวัตถุดิบท่ียั่งยืนร่วมกับคู่ค้ากว่า 100 ราย โดยมีพันธมิตร 
คุณอรุษ นวราช กรรมการผู้จัดการสวนสามพราน และผู้ริเริ่มสามพราน
โมเดล มาร่วมแบ่งปันข้อมูล ณ สวนสามพราน จ.นครปฐม เมื่อวันที ่
15 มีนาคม 2562
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คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ

คณุภาพอาหาร ความปลอดภยั และโภชนาการ (Food Quality, Safety & Nutrition)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารและเครื่องดื่ม
ปัจจุบันอาหารเพ่ือสุขภาพก�าลังได ้รับความนิยมเป็นอย่างมาก 
ในประเทศไทย เนือ่งจากผู้บรโิภคเริม่ตระหนกัถงึความส�าคญัของสขุภาพ
และความเป็นอยูท่ีด่ขีึน้ การรบัประทานอาหารหรอืเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพ 
ตลอดจนการรับประทานอาหารเสริมจึงเป็นที่ต ้องการของตลาด 
เอส แอนด์ พ ีในฐานะผูน้�าธุรกจิอาหารไทยจงึตัง้ใจสร้างสรรค์และพฒันา
เมนูอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่มใหม่ที่มีประโยชน์ เพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการอย่างสม�า่เสมอ ตลอดจนส่งเสรมิปัจจยัทางเลอืกทีด่ต่ีอสขุภาพ 
ได้แก่ การให้ข้อมูลเก่ียวกับวัตถุดิบและที่มาของอาหารและเครื่องดื่ม 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารของ เอส แอนด์ พี มาจาก
แหล่งท่ีปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีความโปร่งใสในการ
เลอืกสรรวตัถดุบิ สามารถตรวจสอบวตัถดุบิย้อนกลบัได้จากคูค้่าทกุราย 
รวมถึงการผลิตสินค้าด้วยความใส่ใจต่อคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย 
สุขภาพ และโภชนาการ อันเป็นประเด็นส�าคัญต่อความยั่งยืนมากที่สุด
ประเด็นหนึ่ง

ขณะเดียวกันปัจจัยด้านการป้องกัน นับเป็นอีกปัจจัยที่ เอส แอนด์ พี 
ค�านงึถึงเพือ่เป็นทางเลือกทีด่ต่ีอสขุภาพ อาท ิการลดความหวาน เค็ม มนั 
เพือ่ป้องกนัการเกดิปัญหาด้านสขุภาพจากการบรโิภคในกลุม่โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง อาทิ โรคอ้วน เบาหวาน คอเลสเตอรอลสูง หรือความดันโลหิตสูง 
รวมถึงความพร้อมรับส�าหรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมเพื่อลด
โรคไม่ติดต่อระดับชาติได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียมในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559-2568 โดยต้ังเป้าหมายให ้
คนไทยลดการบริโภคโซเดียมลงร้อยละ 30 หรือ 7 กรัมต่อคนต่อวัน 
ตามเป้าหมายขององค์การอนามยัโลก (WHO) ภายในปี 2568 ตลอดจน
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับที่ 392 พ.ศ. 2561 ที่ระบุถึงบุคคลผู้ที่ต้องการพลังงานวันละ 2,000 
กิโลแคลอรี่ ควรได้รับสารอาหารต่างๆ และมีปริมาณโซเดียมที่แนะน�า
ต่อวันน้อยกว่า 2,000 มลิลกิรมั นอกจากนี ้ตามสถติปีิ 2561 ประเทศไทย
มีผู้ป่วยโรคไตจ�านวน 8 ล้านคน หรือ 1 ใน 8 ของประชาชนทั้งหมด 
ด้วยตระหนกัถงึสถานการณ์ดังกล่าว เอส แอนด์ พี จงึด�าเนินการพฒันาเมน ู
อาหารลดโซเดยีมเพือ่ให้ผูบ้ริโภคมโีภชนาการทีด่แีละเหมาะสม โดยเริม่
จ�าหน่ายในจุดขายน�าร่อง ณ สาขาโรงพยาบาล ในเดือนพฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 โดยบรษิทัได้รับรางวลัองค์กรดเีด่นผลิตภณัฑ์สุขภาพลดโซเดยีม 
จากส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เมื่อเดือน
สิงหาคม พ.ศ. 2561

เบเกอรี่
จากการเติบโตของสังคมเมืองท�าให้รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนเป็นไป
อย่างเร่งรีบ พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
และเครือ่งดืม่บลคัูพจงึเป็นสิง่ทีต่อบโจทย์ชวีติส�าหรบัคนเมอืง เนือ่งจาก
เข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็วในการรับประทานและให้พลังงานส�าหรับ
การท�างานในแต่ละวนั นอกจากนี ้การทีส่งัคมไทยปัจจบุนัมผีูส้งูอายมุากขึน้ 
ตลอดจนผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ด้วยโรคเบาหวานมากเป็น
อันดับที่ 3 ของภูมิภาคอาเซียน เอส แอนด์ พี จึงตั้งใจพัฒนาผลิตภัณฑ์
เบเกอร่ีเพ่ือสุขภาพท่ีมีรสชาติอร่อย ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติท่ีมี
ประโยชน์ต่อสขุภาพและร่างกาย และพฒันาสตูรลดน�า้ตาลในผลติภณัฑ์
เบเกอรี่สอดรับกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับ
โภชนาการที่ดี
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งานบริการและคุณภาพ
องค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่าโรคที่เกิดจากอาหารโดยเฉพาะอาหารที ่
ไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้ทัว่โลกและต้องอาศยัความ
ร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือก�ากับดูแลห่วงโซ่อาหาร เพ่ือให้ม่ันใจว่า 
คนทั่วโลกจะมีอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพไว้บริโภค โดยชูค�าขวัญ 
“จากฟาร์มสู่จาน สร้างอาหารปลอดภัย (From farm to plate, 
make food safe)” รณรงค์ให้คนทั้งโลกตระหนักถึงความส�าคัญ 
ของพลานามัยจากสิ่งที่รับประทานเข้าไป

เอส แอนด์ พี จึงมีการด�าเนินการบริหารจัดการภายใต้นโยบายคุณภาพ 
“พัฒนาและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นท่ีพอใจของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง” ด้วยการวางรากฐานจากการพัฒนาบุคคลากรเพื่อ
สร้างวฒันธรรมความปลอดภยัของอาหาร (Food Safety Culture) และ
ให้ความส�าคญัในการดแูลด้านโภชนาการอาหารทีด่ต่ีอผูบ้รโิภค ตลอดจน 
การปรบัปรงุระบบบรหิารงานคณุภาพทีเ่ป็นมาตรฐานสากลและทนัสมยั 
เกิดการพัฒนากระบวนการท�างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างมาตรฐาน 
ในการท�างานให้กับองค์กร รวมไปถึงการสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
ให้กับผู้บริโภค เป็นผลให้ เอส แอนด์ พี สามารถแข่งขันและมีการ 
เจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
อาหารและเครื่องดื่ม 
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาอาหาร เบเกอรี่ และเครื่องดื่ม
สุขภาพ โดยมุ่งม่ันพัฒนาอาหารเมนูลดโซเดียม และเมนูเครื่องดื่ม
ออร์แกนกิ เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผูบ้รโิภค และมุ่งพฒันา
เมนใูหม่เพิม่เตมิอย่างต่อเนือ่ง มกีารระบถุงึปรมิาณโซเดยีมทีแ่นะน�าต่อวนั 
และระบุปริมาณโซเดียมแต่ละเมนูเพื่อส่ือสารให้ผู ้บริโภคเลือก 
รบัประทานโภชนาการทีเ่หมาะสมและได้คณุภาพ รวมถงึการคดัสรรวตัถดุบิ
จากแหล่งที่มาที่ปลอดภัย ปลอดสารเคมีด้วยวัตถุดิบออร์แกนิกจากการ
ท�าเกษตรอินทรีย์ร ่วมกับสามพรานโมเดลและวัตถุดิบจากดอยค�า 
เพ่ือสร้างสรรค์เมนเูคร่ืองด่ืมน�า้ผลไม้ออร์แกนกิ เพือ่ส่งต่อเมนทูีป่ลอดภยั
และดีต่อสุขภาพ

เบเกอรี่
ส�าหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ เอส แอนด์ พี พัฒนาสูตรลดน�า้ตาล เริ่มต้นที่ 
10% เพ่ือให้ผูบ้ริโภคเร่ิมปรบัพฤติกรรมแต่ยังสามารถรับประทานเบเกอรี ่
ที่มีรสชาติอร่อยได้ในขณะเดียวกัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
กลุ่มเค้กชิ้น (Packaged cake) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมไหว้พระจันทร์
ไส้เม็ดบัวที่สามารถรับประทานได้บ่อยครั้ง นอกจากนี้ ยังลดปริมาณ
น�า้ตาลในผลติภณัฑ์กลุม่เค้กบทัเทอร์ปอนด์และครีมบัทเทอร์ทีใ่ช้ในการ
ตกแต่งลงอีกด้วย 

งานบริการและคุณภาพ
เอส แอนด์ พี ตระหนักถึงความต้องการของผู้บริโภคในด้านการบริการ 
คณุภาพและความปลอดภยัของสนิค้าจึงให้ความส�าคญัในทกุขัน้ตอนของ
กระบวนการผลิต โดยมุ่งมั่น “ยกระดับมาตรฐานอาหารปลอดภัยให้แก่
ผูบ้รโิภค” ด้วยการควบคมุคณุภาพตลอดทัง้ห่วงโซ่ผลติภณัฑ์ ตัง้แต่ต้นน�า้
ด้วยการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การพัฒนาคู่ค้า กระบวนการผลิต 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส�าหรับผู้บริโภค ตลอดจนมุ่งมั่นคิดค้น
เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ ตามหลักโภชนาการที่ ดีตามที่กระทรวง
สาธารณสุขก�าหนดไว้ น�าความรู้ แนวคิด และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
มาประยกุต์ใช้ในการพฒันาระบบการท�างานอย่างต่อเนือ่ง ท้ังส่วนโรงงาน 
และร้าน เอส แอนด์ พี ครอบคลุมช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานและยกระดับการบริการที่ให้ความสะดวกสบายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค



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

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ

เป้าหมาย
ในปี 2562 เอส แอนด์ พี ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการเพื่อส่งเสริมและผลักดันให้มีการผลิต
ที่ปลอดภัย อาหารที่มีคุณภาพและโภชนาการที่ดี ในระยะเวลา 5 ปี โดยมุ่งมั่นให้เกิดผลส�าเร็จภายในปี 2568 ใน 3 ประเด็น ดังนี้

เป้าหมายด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ
(Food Quality, Safety & Nutrition)

ร้าน S&P ทุกสาขา
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน

มำตรฐำนคุณภำพและบริกำร 
QSC (Quality Service and 

Cleanliness)

ยกระดับมาตรฐาน
สำยกำรผลิตส�ำหรับโรงงำน
ผลิตอำหำรและเบเกอรี่ S&P 
โดยมีเปำ้หมำยกำรรับรอง 

ISO 22000:2018 

มีการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/เมนู S&P 
เพื่อสุขภำพ ส�ำหรับ 

เป็นทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภค
จ�ำนวน 100 เมนู 

แนวทางการจัดการ

เอส แอนด์ พี มุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและคุณค่าทาง
โภชนาการ ทีจ่ะสามารถผ่านหลกัเกณฑ์โครงการพฒันาและส่งเสรมิการ
ใช้สัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย ส�าหรับเป็นข้อมูลการตัดสินใจเลือก
ผลติภณัฑ์อาหารของผูบ้รโิภคเพือ่ลดการบริโภคน�า้ตาล โซเดยีม และไขมนั 
พร้อมสร้างความม่ันใจว่าผู้บริโภคจะสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณค่า 
ทางโภชนาการอย่างแท้จริง โดยมีความมุ่งม่ันที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier menus) อย่างน้อย 100 รายการ 
ภายในปี 2568

นโยบาย
(Policies)

ทรัพยากร
(Resources)

ความรับผิดชอบ
(Responsibilities)

กลไกการจดัการข้อกงัวลใจ 
(Grievance Mechanism)
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier menus)

1. กลุ่มลดปริมาณสารอาหารที่ไม่เป็นมิตร
ต่อสุขภาพ

โซเดียม
 ลดลงอย่างน้อย 10% จากผลติภณัฑ์เดมิ
 ส�าหรับผลิตภณัฑ์ใหม่ต้องมโีซเดยีมเฉลีย่ไม่เกนิ 660 มลิลกิรมั/เมนู

น�า้ตาล
 ลดลง 10% จากผลิตภัณฑ์เดิม

ไขมัน
 ลดลง 10% จากผลิตภัณฑ์เดิม

2. กลุ่มเพิ่มสารอาหารที่ดี  ใส่ส่วนผสมของสารอาหาร/คุณค่าอาหารเพิ่มอย่างน้อย 3-5% เช่น วิตามิน ไฟเบอร์
 เพิ่มวัตถุดิบที่ดีในปริมาณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ซูเปอร์ฟู้ด

3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก เมนูที่มีวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอย่างน้อย 25% ของวัตถุดิบทั้งหมด
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แนวทางการพัฒนาเมนูอาหารและเครื่องดื่ม
1. เมนลูดโซเดยีม จากจดุขายโรงพยาบาลได้พฒันาอาหารด้วยปรมิาณ

โซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูคูโรบูตะ - ลูกช้ินปลาภูเก็ต, 
ก๋วยเตีย๋วต้มย�าหมคูโูรบตูะ, ก๋วยเต๋ียวไก่ - ลูกช้ินปลาภเูก็ต, ข้าวคนีวั - 
ต้มย�าปลากะพง, ข้าวคีนัวปลากะพงน่ึงสมุนไพร, ไข่ตุ ๋นคีนัว 
เนื้อปู + ข้าวกล้องงอก และเส้นหมี่น่องไก่ตุ๋นสมุนไพร

2. เมนูน�้าผลไม้ออร์แกนิก ต้องเป็นผู้ผลิตหรือเกษตรกรที่มีมาตรฐาน 
ได้รับการรับรองวัตถุดิบที่ปลอดสารเคมี อาทิ ฝร่ังออร์แกนิก จาก
กลุ่มเกษตรสามพรานโมเดล, ส้มสทีองอนิทรย์ี จากสมาพนัธ์เกษตรกร
ยั่งยืนน่าน, มัลเบอรี่ออร์แกนิก จากดอยค�า

 เมนท่ีูจ�าหน่าย ได้แก่ น�า้ส้มสทีองอนิทรย์ีคัน้สด, น�า้ส้มสทีองอนิทรย์ี
คั้นแยกกาก, น�้าฝรั่งสดออร์แกนิก (คั้นแยกกาก), ฝรั่งสดออร์แกนิก, 
น�้าฝรั่งสดออร์แกนิกเมล็ดเชียปั ่น, น�้ามะพร้าวสดออร์แกนิก, 
น�้ามะพร้าวสดออร์แกนิกเมล็ดเชียปั่น และมัลเบอรี่ออร์แกนิก 
สปาร์คลิ่ง
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3. เมนูเครื่องดื่มกลุ ่มชาและกาแฟที่ได้รับการรับรองสัญลักษณ์
โภชนาการ Healthier logo มาตรฐานจ�ากัดปริมาณไขมันและ
น�้าตาลจากมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือสุขภาพที่ดีแก่ผู้บริโภค ได้แก่ 
จัสมินและดอกไม้ร้อน, อู่หลง ดอยช้างร้อน, คาโมมายล์มินท์ร้อน, 
แครนเบอรีแ่อปเปิลร้อน, เอร์ิลเกรย์ร้อน, กาแฟโคลด์บรว์ู, อเมรกิาโน่, 
ชาโคลด์บรูว์แครนเบอรี่แอปเปิล และชาโคลด์บรูว์อู่หลงออร์แกนิก

4. อาหารพร้อมรับประทานท่ีได้รับการรับรอง
สัญลักษณ์โภชนาการ Healthier logo มีการ
พัฒนาสินค้าที่ได้รับการรับรองอาหารสัญลักษณ์
โภชนาการ Healthier logo จากมหาวิทยาลัย
มหิดล เพื่อสุขภาพที่ ดีแก ่ผู ้บริ โภค จ�านวน 
1 รายการ ได้แก่ ข้าวหมูทอดกระเทียมพริกไทย 
(ตรา เอส แอนด์ พ ีอซีีม่ลี) ในเดอืนกรกฎาคม 2562

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่
ผลิตภัณฑ์ที่ปรับลดปริมาณน�า้ตาล ได้แก่
1. ผลติภัณฑ์กลุม่เค้กชิน้ (Packaged cake) ได้แก่ เค้กกล้วยหอม ชอ็กโกแลตบราวนี่  

ช็อกโกแลตหน้านิ่ม  เค้กท็อฟฟี่แมคคาเดเมีย ฟรุ้ตเค้ก และเอแคลร์
2. ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมไหว้พระจันทร์ไส้เม็ดบัว
3. เค้กบัทเทอร์ปอนด์และครีมบัทเทอร์

ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้ส่วนประกอบทีม่คุีณค่าทางโภชนาการสงู มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ได้แก่
1. ผลิตภัณฑ์เค้กอาซาอิเบอรี่ดีไลท์  
2. ขนมไหว้พระจันทร์ไส้เบอรี่ผสมอาซาอิเบอรี่
3. ขนมไหว้พระจันทร์ไส้อินทผลัมธัญพืช
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งานบริการ และคุณภาพ
เอส แอนด์ พี มีการก�าหนดมาตรฐานของหน่วยผลิต ส�าหรับน�าไปปฏิบัติและมีการตรวจสอบเพ่ือตอกย�้าในเร่ืองความสะอาด ปลอดภัย 
และไม่มีสารพิษ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานส�าหรับผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี ทุกรายการซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภค 
ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี มีแนวทางในการจัดการส�าหรับส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

โรงงานผลิตอาหาร 
 ระบบการจัดการ

 ปัจจุบันการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย
จ�าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการกระบวนการผลิต 
ตลอดทั้งห่วงโซ่อาหารตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า 
เป็นประเด็นส�าคัญในการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน 

 ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัย 
 เอส แอนด์ พ ีมกีารก�าหนดมาตรฐานวตัถดิุบ และบรรจภุณัฑ์ 

โดยมี เกณฑ ์ ในการตรวจสอบคุณภาพวั ตถุ ดิ บ 
บรรจภุณัฑ์ มกีารก�าหนดค่าควบคมุในกระบวนการผลติ
เพื่อความสม�่าเสมอของผลิตภัณฑ์ มีการก�าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ตรวจสอบคุณภาพ ก่อนจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
และเกิดความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค โดยมุ่งเน้นการ 
ยกระดบัมาตรฐานของกระบวนการผลติให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล 

โรงงานผลิตเบเกอรี่
 ระบบการจัดการ

 ระบบการจดัการคณุภาพของ เอส แอนด์ พ ีเป็นระบบมาตรฐานสากลเพือ่ความ
ปลอดภยัทางอาหารและเป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพท่ีก�าหนด รวมถงึการสร้าง
คณุค่าเพิม่ให้กบัผูบ้รโิภค ซึง่ได้รับการตรวจสอบและรบัรองโดยหน่วยงานอิสระ
จึงการันตีได้ว่าการด�าเนินการของ เอส แอนด์ พี มีมาตรฐานเป็นไปตาม 
กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายสร้างความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ เอส แอนด์ พี 
มคีวามปลอดภยัและได้มาตรฐานตลอดทกุขัน้ตอนจนเป็นผลติภณัฑ์ส่งถงึผูบ้รโิภค  

 ระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัย 
 ในกระบวนการผลติมกีารควบคมุจดุทีส่�าคญัในแต่ละขัน้ตอนการผลติจงึสามารถ

ป้องกันอันตรายจากสิ่งแปลกปลอมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ 
การควบคุมการปนเปื้อนข้ามการควบคุมด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพ และสาร 
ก่อภมูแิพ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ณ จดุหรอืขัน้ตอนทีเ่ป็นจดุควบคมุทีส่�าคญั (Critical 
Control Point: CCP) รวมไปถึงการทวนสอบผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยห้อง 
ปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี ้ด้านกระบวนการคดัเลอืกวตัถดุบิจากคู่ค้า เอส แอนด์ พ ีมหีน่วยงานจดัหาทีร่บัผดิชอบก�ากับดแูลและเข้าตรวจสอบแหล่งผลติวตัถดุบิจาก
ผูผ้ลติ เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าสนิค้ามมีาตรฐานตรงตามความต้องการ โดยถอืเป็นการควบคมุต้ังแต่ต้นน�า้ จนจบกระบวนการผลติ ก่อนจะเป็นผลติภณัฑ์
ส่งถึงผู้บริโภค และยังมีหน่วยงานประกันคุณภาพ (QA) ในแต่ละส่วน ดังนี้

QA ส่วนการจัดซื้อ 

ตรวจสอบเอกสำรและวัตถุดิบ
อย่ำงเข้มงวด ก่อนกำรน�ำเข้ำ

QA ส่วนคลังสินค้า/
QA โรงงาน  

ตรวจสอบคุณภำพ 
และมำตรฐำนวัตถุดิบ 

ก่อนถึงสำขำ/หน่วยงำนผลิต 
ในส่วนของโรงงำน

QA ส่วนปฏิบัติการสาขา    

ตรวจสอบคณุภำพ และอำยสิุนค้ำ 
ณ สำขำ เพื่อให้เป็นไป 

ตำมมำตรฐำนที่ก�ำหนด
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ร้านเอส แอนด์ พี
ร้านเอส แอนด์ พี มีหน่วยงานคุณภาพท�าหน้าที่ตรวจสอบ และจัดการ
ควบคุมสินค้าและบริการของร้านเพื่อดูแลเร่ืองคุณภาพและความ
ปลอดภยัของอาหารให้ลกูค้าได้รบัสนิค้าทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานทีก่�าหนด 
โดยมีการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานของสาขาอย่างน้อย 
1 คร้ังต่อปี ในทุกจุดขายเพ่ือน�าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพของร้านและการบริการอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้มีการยื่นขอรับรองระบบคุณภาพหลายรายการ 
ได้แก่   
1. ระบบ GMP CODEX
2. มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว
3. ระบบ Food Safety

ส�าหรับปี 2563 เอส แอนด์ พี มีเป้าหมายจัดการระบบคุณภาพด้วยการ
พัฒนาระบบการตรวจประเมิน Quality Service and Cleanliness 
(QSC) มาตรฐานที่ว ่าด ้วยหลักส�าคัญด้านคุณภาพ บริการและ 
ความสะอาดในการท�าธุรกิจร้านอาหาร โดยจะน�ามาใช้กับทุกจุดขาย 
เพื่อให้คงไว้ซึ่งมาตรฐานและการบริการที่ดีอันเป็นการเพิ่มคุณค่า 
และประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าของเรา
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ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier menus)

เมนู
จ�านวนเมนู 
ที่พัฒนา 
ปี 2561

จ�านวนเมนู 
ที่พัฒนา 
ปี 2562

ยอดขาย 
ปี 2560 

(ล้านบาท)

ยอดขาย 
ปี 2561

(ล้านบาท)

ยอดขาย 
ปี 2562

(ล้านบาท)

เมนูลดโซเดียม 6 7 - 3.44 2.10

เมนูออร์แกนิก 2 7 - 3.91 4.49

เมนูเครื่องดื่ม Healthier logo - 9 33.11* 33.33* 40.41

อาหารพร้อมรับประทาน
Healthier logo

- 1 7.99* 7.53* 8.54

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ปรับลดปริมาณ
น�้าตาล

- 8 605.90** 672.60** 627.20

ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่เพื่อสุขภาพ - 3 0.80 0.75 8.10

รวม 8 35 614.69 722.27 693.95

หมำยเหตุ:  * ยอดขำย ปี 2560 และ 2561 เป็นยอดขำยผลิตภัณฑ์ปกติ ที่ยังไม่ได้ขอรับกำรรับรอง Healthier logo
                  ** ยอดขำย ปี 2560 และ 2561 เป็นยอดขำยผลิตภัณฑ์ปกติ ที่ยังไม่ได้มีกำรปรับลดปริมำณน�้ำตำล

 GMP
 HACCP
 ISO 9001:2015
 ISO 22000:2005
 British Retail Consortium (BRC)

 มาตรฐานระบบคุณภาพโรงงานส่งออกอาหารแช่แข็ง 
(Frozen ready to eat: Non Meat Product)

 มาตรฐานอาหารฮาลาล (กลุ่มผลิตภัณฑ์เยลลี่ และน�า้สลัด 
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

 ผ่านการตรวจประเมินจากหน่วยงาน USFDA

 GMP
 HACCP
 ISO 22000:2005
 ISO/IEC 17025:2017

พัฒนำสู่ พัฒนำสู่BRC
Issue 7

BRC
Issue 8

ISO/IEC 
17025:2005

ISO/IEC
17025:2017

โรงงานอาหาร โรงงานเบเกอรี่

การรับรองมาตรฐานโรงงาน

เป้าหมาย : ยกระดับมาตรฐานการรับรอง
ISO 22000:2018 ภายในปี 2568
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จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในส่วนผลิต (โรงงาน)

ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2560 2561 2562

ก�าลังการผลิตเบเกอรี่ทั้งหมด ตัน 8,784.53 9,225.17 8,866.27

ก�าลังการผลิตเบเกอรี่ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของอาหารตามกฎหมายภายในประเทศ 
เช่น GMP, อย.

ตัน 8,784.53 9,225.17 8,866.27

% 100 100 100

ก�าลังการผลิตเบเกอรี่ที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของอาหารที่เป็นสากลเช่น  ISO 22000, 
HACCP

ตัน 5,398.84 6,191.40 5,741.99

% 61.46 67.11 64.76

ก�าลังการผลิตอาหารทั้งหมด ตัน 6,366.00 6,058.00 6,119.00

ก�าลังการผลิตอาหารที่ได้รับการรับรองจากมาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยของอาหารตามกฎหมาย หรอืมาตรฐานสากล 
เช่น GMP, GMP Codex, ISO 9001:2015, ISO 22000, 
BRC, HACCP

ตัน 6,366.00 6,058.00 6,119.00

% 100 100 100

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562 เป้าหมายระยะกลางหรือระยะยาว

ได้รับประกาศนียบัตรและเครื่องหมาย 
Food Safety โดยกระทรวงสาธารณสุข

135 ร้าน 141 ร้าน 142 ร้าน ได้รับการรับรองทุกสาขาที่เปิดใหม่

300 ชอพ 327 ชอพ 347 ชอพ

 สาขาและเบเกอรี่ชอพที่ได้รับรองระบบ
มาตรฐาน GMP Codex

5 5 5* ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพและ
บริการ (QSC) ภายในปี 2568

 มาตรฐานบริการอาหารเพื่อการท่องเที่ยว 11 17 17** เพิม่จ�านวนสาขาทีจ่ะเข้าร่วมโครงการเป็น 
25 จุดขายในพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยว

***ระดับคะแนนการตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) ทุกจุดขาย

 คะแนน ต�่ากว่า 70% 5 207 0

 คะแนน 71-79% 114 87 <25

 คะแนน 81-89% 212 69 >250

 คะแนน 91-100% 116 17 >225

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (สาขา)

หมำยเหตุ:  * สถำบันรับรองมำตรฐำน ISO รับเป็นผู้ตรวจประเมินแทนส�ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) โดยปัจจุบันบริษัทได้ยื่นและได้รับกำรรับรองระบบ 
    GMP Codex ในสำขำน�ำร่องจ�ำนวน 5 จุดขำย ได้แก่ 1. สำขำทองหล่อ 2. สำขำสุขุมวิท 26 3. สำขำบำงพลี กม. 23.5 4. สำขำเซ็นทรัล ลำดพร้ำว 
    5. เบเกอรี่ชอพ มำบุญครอง  
   ** จ�ำนวน 17 สำขำ ได้แก่ สำขำทำ่มหำรำช, สำขำดอนเมือง 1, สำขำสุวรรณภูมิ 1, สำขำสุวรรณภูมิ 2, สำขำเซ็นทรัล ภูเก็ต, สำขำเซ็นทรัล สุรำษฏร์ธำนี, สำขำเซ็นทรัล  
    เฟสติวัล เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่, สำขำเซ็นทรัล ขอนแก่น, สำขำเซ็นทรัล เชียงรำย, สำขำเซ็นทรัล อุบลรำชธำนี, สำขำเซ็นทรัล อุดรธำนี, 
    สำขำเซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยำ, สำขำโรบินสันเพชรบุรี, สำขำชะอ�ำ, สำขำหัวหินเฮำ้ส์, สำขำแกรนด์ ซีไซด์ ศรีรำชำ
   *** ปี 2562 มีกำรปรับหัวข้อกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) ส่งผลให้คะแนนกำรตรวจสอบในแต่ละสำขำลดลงจำกปีที่ผ่ำนมำ
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เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ Low Sodium
เอส แอนด์ พี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “รู้ฉลาก กินฉลาด ลดโซเดียม” 
ซ่ึงจัดขึ้นโดยส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อรณรงค ์
ให้ผู้บริโภคตระหนักรู้เร่ืองการบริโภคโซเดียมในอาหาร น�าไปสู่การ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภค อันเป็นลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCDs)

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี

โครงการรับรองระบบมาตรฐาน BRC

เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร บริษัท เอส แอนด์ พี 
ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน) ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง (โรงงานผลิต
อาหาร) ได้ปรับปรุงระบบการรับรองมาตรฐาน BRC Food Safety 
(Issue 8) ซึ่งพัฒนาจาก Issue 7 ด้วย เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคัญกับ
การผลิตอาหารปลอดภัยเป็นส�าคัญภายใต้ระบบบริหารคุณภาพท่ีเป็น
มาตรฐานสากล ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การจัดเก็บวัตถุดิบ การเตรียม
วัตถุดิบ กระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การจัดเก็บผลิตภัณฑ ์
การขนส่ง จนถึงการน�าไปใช้ของผู้บริโภคและยังมีการจัดการระบบการ
สืบย้อนกลับข้อมูลเพื่อให้ผู ้บริโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพและ
ปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ มีความมุ่งมั่นด้านการจัดการในประเด็นส�าคัญเพิ่มจากเดิมส�าหรับ
การวิเคราะห์อันตรายและจุดควบคุมวิกฤต (HACCP) โปรแกรมความ
ปลอดภัยด้านอาหารตามมาตรฐาน และสนับสนุนระบบการจัดการ
คุณภาพ อันได้แก่ 
1. การสร้างวฒันธรรมด้านคณุภาพและความความปลอดภัยของอาหาร 

(Food safety culture)
2. การตรวจสอบและการเฝ้าระวังติดตามพื้นที่ผลิตด้านสิ่งแวดล้อม 

(Environmental monitoring)
3. การปกป้องด้านความปลอดภัยในพื้นท่ีผลิตและการป้องกัน 

การปนเปื้อนโดยเจตนา (Food security and defense)
4. การจัดการสารก่อภูมิแพ้ (Allergen management)             
5. การควบคุมฉลากและการบรรจุ (Labeling and packing controls)
6. การแบ่งแยกโซนความเสีย่งของพืน้ทีก่ารผลติให้มีความชดัเจนมากขึน้ 

(Production Risk Zone)
7. การปรับเพิ่มข้อก�าหนดส�าหรับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อจ�าหน่าย 

(Requirements for Traded Products)
8. การควบคุมฉลากและการบรรจุ (Labeling and packing controls)

พัฒนำสู่

โครงการมาตรฐานอาหารเพื่อการท่องเที่ยว : 
กรมการท่องเที่ยว
ปี 2562 เอส แอนด์ พี ได้เข้าร่วมโครงการมาตรฐานเพื่อการท่องเที่ยว 
โดยปัจจุบันมีสาขาที่ได้รับรองจากกรมการท่องเที่ยวจ�านวน 17 สาขา 
โดยได้รับการต่ออายุใบประกาศ จ�านวน 6 สาขา ได้แก่ สาขา 
ท่ามหาราช, สาขาสุวรรณภูมิ 2, สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, 
สาขาเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่, สาขาเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 
และสาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น

BRC
Issue 7

BRC
Issue 8
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มาตรฐาน BRC Food Safety (Issue 8)

ไดรับการรับรอง
เมื่อสิงหาคม 2562ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

ลูกคา/ผูบริโภค องคกร S&P พนักงาน S&P
งบประมาณ

สนับสนุนโครงการ
84,500 บาท

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 (การทดสอบอาหาร ดานจุลินทรีย)

ไดรับการรับรอง
เมื่อสิงหาคม 2562ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

ลูกคา/ผูบริโภค องคกร S&P พนักงาน S&P
งบประมาณ

สนับสนุนโครงการ
79,000 บาท

โครงการยกระดับมาตรฐานห้องปฏบิตักิาร 
ISO/IEC 17025:2017
ในสภาวะที่มีการแข่งขันสูงในอุตสาหกรรมอาหาร 
ณ ปัจจบัุน การสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผลติภัณฑ์และการ
ด�าเนนิธุรกิจนบัว่ามคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ โดย เอส แอนด์ พี 
ให้ความส�าคัญกับคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ 
อยู่ในอันดับต้นเพื่อได้รับการยอมรับยอมรับอย่างเป็น
สากล โดยมีการรับรองระบบคุณภาพในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต และการบริหารงาน เช่น GMP, HACCP, 
ISO 9000, ISO 22000 ตลอดจนมาตรฐานอ่ืนๆ และเพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงกระบวนการควบคุมคุณภาพสินค้าอย่าง 
มีมาตรฐาน ผลการตรวจสอบสินค้าจึงต้องมาจากห้อง
ปฏบิตักิารทดสอบทีไ่ด้มาตรฐานมคีวามน่าเชือ่ถอื ส�าหรบั
ระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ของส�านักมาตรฐาน 
ห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุขนัน้ นบัเป็นระบบมาตรฐานของห้องปฏบิตักิาร
ทดสอบที่ให้ผลการทดสอบที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ ผู้บริโภค
สามารถมั่นใจต่อสินค้าของ เอส แอนด์ พี ว่ามีคุณภาพ
ผ่านกรรมวิธีการผลิตและการตรวจสอบที่ได้มาตรฐาน 
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

พัฒนำสู่ISO/IEC 
17025:2005

ISO/IEC 
17025:2017

ภำพเอกสำรใบรับรองมำตรฐำน
BRC Food Safety (Issue 8)

ภำพใบรับรองมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร 
ISO/IEC 17025:2017

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ได้รับการรับรอง

เมื่อสิงหาคม 2562

ลูกค้า/ผู้บริโภค องค์กร S&P พนักงาน S&P
งบประมาณ

สนับสนุนโครงการ
84,500 บาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ได้รับการรับรอง

เมื่อสิงหาคม 2562

ลูกค้า/ผู้บริโภค องค์กร S&P พนักงาน S&P
งบประมาณ

สนับสนุนโครงการ
79,000 บาท
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การทำาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
การเข้าสูส่งัคมเมืองอย่างเตม็ตวัส่งผลให้ผู้บริโภคใช้ชีวติอยูน่อกบ้านนานขึน้ 
และมีความจ�าเป็นในการเลือกซื้ออาหารส�าเร็จรูปมากขึ้น การพัฒนา
ฉลากผลิตภัณฑ์ท่ีถูกต้องเหมาะสมจึงถือเป็นการท�าการตลาดอย่างมี
ความรับผิดชอบอย่างหนึ่ง เนื่องจากฉลากผลิตภัณฑ์จะเป็นข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจให้ผู ้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร 
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมส�าหรับแต่ละบุคคลได้

เอส แอนด์ พ ีในฐานะผูน้�าธรุกจิอาหารและเบเกอรีใ่ห้ความส�าคญัในการ
ท�าการตลาด โดยแสดงข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ไว้บนฉลากอย่าง 
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตรฐานของกฎหมายและมาตรฐานระบบการผลติ
เพ่ือให้ได้ผลติภณัฑ์ทีมี่คณุภาพ เพือ่เป็นอกีเครือ่งมือหนึง่ในการคุม้ครอง
ผู้บริโภคให้สามารถติดตามและตรวจสอบได้โดยหน่วยงานภาครัฐและ
สร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค

นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังส่งเสริมให้ผู้บริโภคเลือกรับประทานอาหาร
ที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและสุขภาพของตนเอง ซึ่งเป็นกลยุทธ์เชิง
ป้องกันที่ส�าคัญ ด้วยตระหนักถึงปัญหาทางสังคมจากการที่มีอัตราคนที่
เป็นโรค NCDs (Non-Communicable diseases) หรอืกลุม่โรคไม่ตดิต่อ
เรื้อรัง ซึ่งเป็นผลจากการด�าเนินชีวิตที่มีพฤติกรรมเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ 
รวมถึงการรับประทานอาหารที่มีรสหวาน มัน เค็มจัด หรือใช้น�้ามัน 
ทอดซ�า้ๆ และใช้วัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพอีกด้วย ทั้งนี้ กลุ่มโรค NCDs นั้น
สามารถป้องกันได้ หากผู้บริโภคสามารถลดหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เสี่ยงควบคู่ไปกับการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ โดยศึกษาฉลากผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบทางด้านโภชนาการ
ของอาหารผู้ผลิตข้อบ่งชี้เก่ียวกับสุขภาพที่ครอบคลุมถึงสารก่อภูมิแพ ้
ทีเ่ป็นไปได้และส่วนประกอบอืน่ๆ ทีอ่าจเป็นอนัตราย ดงัน้ัน ข้อมลูเหล่าน้ี
จึงมีส ่วนส�าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์อาหารส�าหรับ 
ผู้บริโภค

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการท�าการตลาดอย่างรับผิดชอบทั้งต่อ
ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยกว่าจะเป็นเมนูหรือ
ผลิตภัณฑ์ส่งต่อถึงผู้บริโภคนั้นจะเริ่มต้นจากทีมงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ หน่วยงานจัดซื้อคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและมีหน่วยงาน 
ตรวจสอบคณุภาพอกีทอดหนึง่ไปจนถงึการพฒันาฉลากผลติภณัฑ์ทีม่กีาร
ตรวจสอบและระบุข้อมูลโภชนาการ พลังงาน น�้าตาล ไขมันแบบจีดีเอ 
และข้อมูลต่างๆ บนฉลากให้ครบถ้วนตามข้อก�าหนดทางกฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขเพ่ือให้ลูกค้าได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นประโยชน์สูงสุด

การท�าการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์ 
(Responsible Marketing and Product Labeling)

นอกจากนี้ เอส แอนด์ พี ยังมุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การ 
ได้รบัการรบัรองฉลากทางเลอืกเพือ่สุขภาพ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์โภชนาการ
อย่างง่าย (Simplified Logo) เพื่อลดความซับซ้อนให้ผู้บริโภคสามารถ
ตัดสินใจเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น ซ่ึงแสดงถึงผลิตภัณฑ์
อาหารที่มีปริมาณโซเดียม น�า้ตาล และไขมันที่ต�่าลง เพื่อลดความเสี่ยง
ของการเกิดภาวะโภชนาการเกินและโรคที่เกี่ยวข้องอื่นที่อาจเกิดขึ้น 
กับคนไทย ตลอดจนการท�าสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารเป้าหมาย 
การลดการบริโภคน�า้ตาล โซเดียม และไขมันของผู้บริโภคอย่างแท้จริง

บริโภคเกลือ
ไม่ควรเกิน 

1 ช้อนชำต่อวัน 
(โซเดียมไม่เกิน 

2,000 
มิลลิกรัม/วัน)

บริโภคน�้ำตำล
ไม่ควรเกิน

6 ช้อนชำต่อวัน 
(1 ช้อนชำ
= 4 กรัม)

ควำมมุ่งมั่นในกำรท�ำกำรตลำดอยำ่งรับผิดชอบ
ของ เอส แอนด์ พี

บริโภคน�้ำมัน
ไม่ควรเกิน

6 ช้อนชำต่อวัน 
(ประมำณ
30 กรัม)

ปัจจุบันประเทศไทยได้ก�าหนดปริมาณการบริโภคอาหารให้ปลอดภัย 
และห่างไกลจากโรค โดยก�าหนดปริมาณสารปรุงแต่งรสชาติท่ีควร 
รับประทานต่อวัน ดังนี้
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แนวทางการจัดการ
เอส แอนด์ พ ีมขีัน้ตอนการจดัท�าฉลากโภชนาการของกลุม่สนิค้าทีม่ฉีลากเพือ่ให้ถกูต้องและสอดคล้องกบักฎหมายทีก่�าหนด โดยมขีัน้ตอนการด�าเนนิ
การจัดท�าฉลากสินค้า ดังนี้

ทีมงานวิจัย
และพัฒนา

(R&D)
ทีมการตลาด

ผลิตภัณฑ

ทีมงาน
การตลาด
และดีไซน

Packaging

ทีมระบบ
คุณภาพ 

ทีมสื่อสาร
การตลาด

พัฒนำผลิตภัณฑ์ 
ที่มีคุณภำพและ 

มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
พร้อมให้ข้อมูล

โภชนำกำร ค่ำพลังงำน 
น�้ำตำล ไขมันตำ่งๆ 

ระบุข้อมูลจุดเด่น 
ของสินค้ำบนฉลำก 

บรรจุภัณฑ์

จัดท�ำบรรจุภัณฑ์  ตรวจสอบข้อมูลฉลำก
บนบรรจุภัณฑ์ให้ถูกต้อง 

และครบตำมก�ำหนด 
ข้อบังคับของ 

กระทรวงสำธำรณสุข

กำรท�ำประชำสัมพันธ์
ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ 

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562

การแก้ไขฉลากสินค้า
1. ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 (พ.ศ. 2557) 

เรื่อง การแสดงฉลากในภาชนะบรรจุ
2. ประกาศส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค�าชี้แจงประกาศ

กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2559) เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการบนฉลากอาหาร

94 รายการ 1 รายการ อยู่ระหว่าง 
ด�าเนินการ 
4 รายการ

การแก้ไขฉลากสินค้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561) 
เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการอาหารและค่าพลังงาน น�า้ตาล ไขมัน 
และโซเดียมแบบจีดีเอ มีผลบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2564

- เริ่มด�าเนินการ
จ�านวน 

24 รายการ

แล้วเสร็จ จ�านวน 
24 รายการ
ด�าเนินการเพิ่มอีก 
31 รายการ
แล้วเสร็จ 
19 รายการ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การได้รับการรับรองฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพ 
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Simplified Logo)

10 รายการ

จ�านวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูล ฉลากของผลิตภัณฑ์และบริการ 0 1* 0

จ�านวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการสื่อสารเพื่อการตลาด 0 0 0

หมำยเหตุ:  * ในปี 2561 พบกำรแสดงฉลำกไม่ถูกต้อง 1 รำยกำร คือ ฟรุ้ตเค้ก (กระป๋อง) เนื่องจำกแสดงข้อควำม “Premium” ที่ยังไม่ได้รับอนุญำตจำกส�ำนักคณะกรรมกำร 
    อำหำรและยำ กระทรวงสำธำรณสุข
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เปาหมายดานความพึงพอใจของลูกคา
ในป 2562

เอส แอนด พี กำหนดเปาหมาย
ของการดำเนินงานเกี่ยวกับ

ความพึงพอใจของลูกคา
ที่มีตอสินคาและการบริการ

โดยไมต่ำกวา

85%
ภายในป 2568

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอส แอนด์ พี มีเจตจ�านงท่ีจะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ด้วยการ 
น�าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีดีและมีคุณภาพ รวมทั้งปรารถนาที่จะมอบ 
ความประทบัใจให้กบัลกูค้าทกุคน โดยมกีารบรหิารจดัการลกูค้าสมัพนัธ์
ทีเ่ป็นระบบมาตรฐานเพือ่การดแูลประสานงานสร้างความพงึพอใจอย่าง
สงูสุดกบัลูกค้า มกีารจัดอบรมพนกังาน การส�ารวจความคดิเหน็ของลูกค้า 
การประเมินผลเพื่อให้มีการปรับปรุงและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ คุณธรรม และความรับผิดชอบต่อสังคม
ควบคู่กัน

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการและดูแลลูกค้าอย่างเป็นมิตร 
โดยให้ความส�าคัญกบัการร้องเรยีนของลกูค้า มกีารบรหิารจดัการเรือ่งที่
ลกูค้าร้องเรยีนอย่างเป็นล�าดับขัน้ตอนและรวดเรว็ ด้วยความรบัผดิชอบ
สูงสุดอย่างจริงใจ รวมถึงจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ที่ดีร่วมกับลูกค้า ตลอดจนมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลย ี
ที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและเพิ่มความสะดวก 
ให้กับลูกค้าส่งผลให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างความพึงพอใจสูงสุด 
ให้กับลูกค้าในที่สุด

เป้าหมาย

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)

แนวทางการจัดการ
1. หลักการที่ ใช ้และการสื่อสารกับพนักงานเพ่ือสร้าง 
 ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคัญกับการสื่อสารภายในองค์กรเป็นอย่างมาก
เน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน
ภายในองค์กร ให้เกิดความเข้าใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ตลอดจนพนักงาน
ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในที่สุด 
ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท�างาน ทั้งนี้  เอส แอนด์ พี 
มีการก�าหนดช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายส�าหรับแจ้งนโยบายและ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่พนักงานหน้าร้าน อาทิ E-mail/Intranet/ 
Application PacD เป็นต้น

2. การฝึกอบรมพนักงานในการดูแลลูกค้า 
เอส แอนด์ พี ได้จัดตั้ง “ส่วนพัฒนาฝึกอบรมส่วนกลาง” ซึ่งเป็นส่วน
ส�าคัญในการสร้างบุคลากรท่ีมีความสามารถส�าหรับทุกสาขาและ 
ทกุแผนกของ เอส แอนด์ พ ีโดยพนักงานทกุคนจะต้องผ่านการอบรมและ
ทดสอบจากส่วนพฒันาฝึกอบรมส่วนกลางตัง้แต่แรกเข้าและตลอดระยะ
เวลาการเป็นพนักงานของ เอส แอนด์ พี ตามหลักสูตรการฝึกอบรม 
เพื่อเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ในการท�างาน ส�าหรับการฝึกอบรมพนักงาน
ด้านการดูแลลูกค้าของหน่วยบริการ จะเริ่มต้ังแต่เปิดประตูต้อนรับ 
พาลูกค้าไปนั่ง พูดแนะน�าผลิตภัณฑ์ใหม่ และจะต้องมีการทวนรายการ
สั่งอาหารของลูกค้าก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันความผิดพลาด 

นอกจากนี ้เอส แอนด์ พี จะสอนทกัษะในการสือ่สาร อาทิ การพดูต้อนรบั
และพูดขอบคุณลูกค้า ฝึกการพูดเชิญชวนเพื่อแนะน�าโปรโมชั่นหรือ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การใช้น�้าเสียง การแสดงสีหน้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส 
อกีทัง้ต้องผ่านการฝึกอบรมภาษาองักฤษ ทีส่�าคญัยงัมกีารฝึกอบรมเรือ่ง
การรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิด
เหตกุารณ์ไม่คาดคดิ โดยพนกังานทกุคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมการดแูล
ลกูค้าทัง้จากศนูย์ฝึกอบรม เอส แอนด์ พ ีและจากการอบรมด้านการบรหิาร
ลกูค้าสมัพนัธ์จากหน่วยงานภายนอก นอกจากนี้ ณ อาคารส�านักงานใหญ่
จะมแีผนกลกูค้าสมัพนัธ์ท�าหน้าทีด่แูลลกูค้าและสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ทั้งกับลูกค้าทั่วไปและลูกค้าสมาชิก เพื่อสร้างความสัมพันธ์และ
ประสบการณ์ที่ดีร่วมกัน ตลอดจนมีหน่วยงานท�าหน้าที่ดูแลลูกค้า 
และรับเรื่องร้องเรียนจากการให้บริการ

3. การสื่อสารกับลูกค้า 
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคญัต่อการสือ่สารกับลกูค้าทุกเพศ ทกุวยั ทัง้การ
ส่ือสารโดยตรงจากพนักงานปฏิบัติการหน้าร้านที่พบเจอลูกค้าทุกวัน 
และการสือ่สารผ่านสือ่ประชาสมัพนัธ์รปูแบบต่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัลกูค้า
แต่ละกลุ่ม ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ได้แก่ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม 
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GRI

ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ โทรทัศน์ในร ้าน (S&P Channel) 
สื่อประชาสัมพันธ์บนโต๊ะอาหาร (Table Menu) ส่ือประชาสัมพันธ์ 
บนเคาน์เตอร์แคชเชยีร์ (counter stand) กระดาษรองจาน ตลอดจน 
การพัฒนาส่ือประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัยผ่านแอปพลิเคชัน S&P 
Joy Card รวมท้ังช่องทางการสือ่สารอืน่ๆ ทีใ่กล้ชดิกบัลกูค้าผ่านข้อความ
ส่วนบุคคล โทรศัพท์ จดหมาย และอีเมล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย 
และตอบสนองความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าได้สูงสุด

4. การรบัข้อร้องเรยีนและการจดัการข้อร้องเรยีนจากลกูค้า
เอส แอนด์ พ ีมคีวามมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการเรือ่งการรบัข้อร้องเรยีน
จากลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากตระหนักถึงความส�าคัญ
ของลูกค้าจึงมีขั้นตอนการบริหารจัดการกรณีเกิดข้อร้องเรียนอย่างมี
ระเบียบแบบแผน และด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนที่ก�าหนดไว้ 
มีการทวนสอบหาสาเหตุการเกิดข้อร้องเรียน ส่งเรื่องให้หน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้องด�าเนนิการแก้ไข รายงานผลด�าเนนิงานให้ผูร้้องเรียนทราบเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร โดยมีผูบ้รหิารลงนามทกุครัง้ รวมถงึการเกบ็ข้อมลูสถติิ
เร่ืองร้องเรียนเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ปรับปรุงการบริหารจัดการ 
เรื่องร้องเรียน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการด้วยความโปร่งใส 
และเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
เอส แอนด์ พี มีความปรารถนาที่จะได้รับรู้ความคิดเห็นจากลูกค้าที่มีต่อ
สินค้าและบริการเพ่ือด�าเนินการให้เป็นมาตรฐานและวางเป้าหมาย 
ในการสร้างความพึงพอใจของลกูค้าในระยะยาวจงึมกีารจดัท�าระบบส�ารวจ
ความคิดเห็น (E-Survey) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าสามารถแสดง
ความคดิเหน็ได้โดยการสแกนควิอาร์โค้ดจากท้ายใบเสรจ็รับเงนิ จากนัน้
แบบส�ารวจความคิดเห็นจะแสดงขึ้นโดยค�าถามจะมี 2 แบบ คือ 
1. ให้คะแนนความพึงพอใจ 1-10 และ 2. พิมพ์ความคิดเห็นได้ 
แบบเปิดกว้าง

6. การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสินค้า/บริการ
เอส แอนด์ พี มีผู้เชี่ยวชาญท�าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 
อยู่เสมอ รวมทั้งมีเครื่องมือที่ทันสมัยส�าหรับผลิตสินค้าใหม่ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้าได้ นอกจากนี้
ยงัร่วมมอืกบัองค์กรอืน่ๆ อาท ิสถาบนัอาหาร มหาวทิยาลยั และชมุชนต่างๆ 
เพื่อสร้างความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการน�า
วัตถุดิบของชุมชนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด ภายใต้การ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของบริษัท

ผลการด�าเนินงาน
สรุปคะแนนความพึงพอใจจากการประเมินของลูกค้าทั้งสิ้น 10,339 คน ณ วันที่ 1 ก.ย. - 31 ธ.ค. 2562

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด)
ความพึงพอใจด้านรสชาติ

อาหาร (Food Quality)
ความพึงพอใจด้านการ 

ให้บริการ (Service Quality)
ความพึงพอใจด้านความ

สะอาด (Cleanliness)

เป้าหมายปี 2562 ≥ 85%

ผลการด�าเนินงาน 86% 86% 89%
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S&P
มีควำมมุ่งมั่นที่จะรักษำคุณภำพสินค้ำ
กำรบริกำร และควำมสะอำด
โดยตั้งเป้ำควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
ให้แต่ละปีอยู่ในเกณฑ์ไม่ต�่ำกวำ่

85%

โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี

โครงการ NO BAG MORE POINTS
จากที่ เอส แอนด์ พี ได้ก�าหนดนโยบายเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
ด้านส่ิงแวดล้อม แผนกลกูค้าสมัพนัธ์จงึจดัแคมเปญ “NO BAG MORE 
POINTS” มอบคะแนน 10 คะแนนให้กับสมาชิก S&P Joy Card เมื่อซื้อ
สินค้าโดยไม่รับถุงพลาสติก เพื่อให้สมาชิก S&P Joy Card มีส่วนร่วม 
ในการรกัษ์โลก พร้อมจดัโปรโมช่ันสมคัรสมาชิก S&P Joy Card ใน Mobile 
Application แถมถุงผ้ารักษ์โลก เพ่ือรณรงค์ลดปัญหาขยะพลาสติก 
ในประเทศไทยและช่วยสร้างจิตส�านึกที่ดีเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการ S&P Mobile Application
แผนกลกูค้าสมัพนัธ์ได้พฒันาเทคโนโลยเีพือ่ตอบสนองต่อรปูแบบการใช้
ชีวิตของลูกค้าในปัจจุบันที่ไม่ต้องการพกบัตรสมาชิกแบบบัตรพลาสติก 
ทัง้ยงัเป็นการเตรยีมความพร้อมเข้าสูส่งัคมไร้เงนิสด (Cashless Society) 
แบบเต็มรูปแบบ โดยการพัฒนา S&P Mobile Application เพื่อเพิ่ม
ความสะดวกให้กับผู้ถือบัตรสมาชิกและเป็นอีกหนึ่งช่องทางส�าหรับ 
ส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ลูกค้าทราบ รายละเอียดผู้ใช้บัตรสมาชิก 
ใน Mobile Application ดังตารางต่อไปนี้

จ�ำนวนผู้ใช้
S&P Mobile Application
เพิ่มขึ้นทุกเดือน 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562
มผีูใ้ช้ S&P Mobile Application 

จ�ำนวน 192,297 คน

สัดส่วน 59%
ของจ�ำนวนสมำชิก
S&P Joy Card ทั้งหมด

กราฟสรุปจำนวนผูใช S&P Mobile Application ม.ค. - ธ.ค. 2562
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โครงการประจ�าปีเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับสมาชิก
กิจกรรม S&P Summer Camp
กิจกรรม S&P Summer Camp 2019 พาสมาชิก S&P Joy Card 
อาย ุ7-14 ปี ไปท่องเท่ียวเชิงเกษตร ณ ปฐมออร์แกนิกฟาร์ม สวนสามพราน 
จังหวัดนครปฐม โดยสมาชิกจะได้เรียนรู้การท�าเกษตรแบบอินทรีย์ อาทิ 
การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้นกล้า เรียนรู้เรื่องดิน การท�าน�้าหมัก
ส�าหรับเป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้ การท�าไข่เค็มฟอกโคลน การท�าน�า้ส้มสายชูจาก
กล้วย และเกบ็ไข่เป็ดออร์แกนกิจากเล้าเพือ่น�ามาท�าอาหารด้วยฝีมอืของ
น้องๆ เองและยังได้ชิมน�้าฝรั่งออร์แกนิกแบบคั้นสด ซึ่งเคร่ืองด่ืมนี ้
มีจ�าหน่ายที่ร้าน เอส แอนด์ พี โดยบริษัทได้สนับสนุนซ้ือผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิกจากเกษตรกรโดยตรง นอกจากนี้ยังได้ท�ากระเป๋าผ้ารักษ์โลก
ด้วยตัวเอง (DIY) เพื่อน�ากลับมาใช้แทนถุงพลาสติก เป็นการปลูกฝัง
จิตส�านึกที่ดีเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม และปิดท้ายด้วยกิจกรรมตกแต่ง
หน้าเค้ก S&P เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ใช้จินตนาการสร้างสรรค์ กิจกรรม
ดังกล่าวส่งเสริมให้ได้รับทั้งประสบการณ์ตรง และความรู้เรื่องเกษตร
อินทรีย์ ทั้งปลูกฝังเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมนี้
มีผู ้เข้าร่วมทั้งส้ิน จ�านวน 50 คน โดยผลส�ารวจระบุว่ามีสมาชิก 
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม มคีวามพงึพอใจกจิกรรม จ�านวน 96% และปานกลาง 
จ�านวน 4%

กิจกรรมเวิร์กชอปท�าอาหารเมนู Low Sodium
กจิกรรมนีม้วัีตถุประสงค์เพือ่สร้างประสบการณ์ท่ีดร่ีวมกนัระหว่าง เอส แอนด์ พี 
และสมาชิก S&P Joy Card ภายในงานมีการให้ความรู้เรื่องการบริโภค
โซเดยีม การเลอืกวตัถดุบิส�าหรบัน�ามาปรงุอาหาร จากนักก�าหนดอาหาร
วิชาชีพศูนย์โรคไต รพ.ภูมิพลอดุลยเดชฯ และนักวิชาการเครือข่าย 
ลดการบริโภคเค็ม จากส�านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
มาให้ความรู้เรื่องลดการบริโภคเค็ม ประโยชน์และโทษของการบริโภค
โซเดียม พร้อมเวิร์กชอปท�าเมนูสุขภาพ Low Sodium จากร้าน S&P 
จ�านวน 2 เมนู คือ เมนูข้าวคีนัวปลากะพงน่ึงสมุนไพร และก๋วยเตี๋ยว
ต้มย�าหมูคูโรบูตะ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 30 คน
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ลูกค้าสัมพันธ์

กจิกรรมขอบคณุสมาชกิ S&P Joy Card ปี 2562
เอส แอนด์ พี พาครอบครัวสมาชิก S&P Joy Card ไปเที่ยวชม
ธรรมชาติที่ทุ ่งทะเลบัวแดง บึงหนองหาน อ.กุมภวาปี จังหวัด
อุดรธานี ซึ่งเป็นทุ่งทะเลบัวแดงที่ใหญ่ทีสุ่ดของเมอืงไทย พร้อมเปิด
ประสบการณ์ใหม่ เรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนชาวอีสาน 
ที่พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต อ�าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ส่งเสริม 
ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของครอบครัวในภูมิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในอดีต ผ่านสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดงแต่ยัง
สามารถใช้ได้จริง นอกจากนี้ยังได้ชมงานศิลปะภาพวาดพญานาค 
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬ โดยภาพพญานาคแต่ละตน 
จะถ่ายทอดชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ส�าหรับกิจกรรมนี้ 
นอกจากสมาชิกจะได้ซึมซับวัฒนธรรมและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน 
ท้องถิน่ในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืแล้ว ยงัได้สนบัสนุนสนิค้าเกษตร
และผลติภัณฑ์โอทอปจากชมุชนด้วย เอส แอนด์ พ ี ภมูใิจทีไ่ด้เป็น 
ส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนชุมชนต้นแบบแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วฒันธรรม และพร้อมด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกบัการดแูลสงัคม ชมุชน 
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ�านวน 10 ครอบครัว รวม 30 คน ทั้งนี้ จากผลการส�ารวจ
ความพงึพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมครัง้นีพ้บว่า ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม
ทั้งหมดมีความพึงพอใจ 100%

กจิกรรม S&P Joy Card Joy Movie และชมละครเวที
กิจกรรมนี้จัดท�าขึ้นโดยต้ังใจให้เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษส�าหรับสมาชิก 
S&P Joy Card ให้ได้ชมภาพยนตร์และละครเวทีรอบพเิศษก่อนการฉาย
และแสดงจริง โดยปี 2562 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 7 ครั้ง มีสมาชิก 
ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 660 ท่าน และสมาชิกที่เข้าร่วม
กิจกรรมระบุว่ามีความพึงพอใจต่อกิจกรรมดังกล่าวทั้ง 100%
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โครงการ S&P Joy Card Partnership
จดัท�าขึน้โดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เพิม่สทิธปิระโยชน์ให้กบัผูถ้อืบตัรสมาชกิ 
S&P Joy Card ให้ได้รบัส่วนลดพเิศษเมือ่ใช้บรกิารกับพนัธมติรทางธรุกจิ
ของ เอส แอนด์ พ ีอาท ิส่วนลดสงูสดุ 40% ส�าหรบัการใช้บริการโรงแรม
และรีสอร์ทในกลุ่มเซ็นทารา ส่วนลดพิเศษเมื่อใช้บริการสายการบิน 
Bangkok Airways ส่วนลดเมื่อซ้ือบัตรเข้าชม SEA LIFE Bangkok 
Ocean World บัตรเข้าชม KAAN SHOW บัตรเข้าชมละครเวที 
จาก Scenario ใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์ที่สถาบันเสริมความงาม 
The Klinique ร้าน The Body Shop โรงพยาบาลพระราม 9 โรงพยาบาล
พญาไท 2 โดยโครงการนี้มีสมาชิก S&P Joy Card ใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าและ
บริการ จ�านวน 4,261 คน

โครงการ S&P Unity Project
เริ่มด�าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อช่วยเหลือให้ข้อมูลและให้ค�าแนะน�าถึงแนวทางแก้ปัญหา 

เบ้ืองต้นทีถู่กต้องกบัสาขากรณลีกูค้าร้องเรยีน และข้อมลูบตัรสมาชกิ 
S&P Joy Card

2. เพือ่พฒันาขดีความสามารถของบคุลากรเป็นผลให้เกดิประสทิธภิาพ
ในการท�างานมากขึ้น

3. เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นและรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทาง
แก้ไขที่ดีร่วมกัน สร้างความรัก ความสามัคคีในการท�างาน ซึ่งเป็น
กุญแจส�าคัญที่จะน�าทีมและองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

4. เพื่อลดจ�านวนข้อร้องเรียนและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ลูกค้า อาทิ เรื่องผลกระทบต่อสุขภาพ เรื่องความปลอดภัย เป็นต้น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ
1. พนักงานบริการ
2. ลูกค้า

การด�าเนินการ
แผนกลูกค้าสัมพนัธ์จัดท�าคูม่อืการรบัเรือ่งร้องเรยีน และให้ความรูร้วมถงึ
แนะน�าแนวทางการแก้ปัญหาเบื้องต้นให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานที ่
หน้าร้านเป็นประจ�าเดอืนละ 3 เขต โดยจะมพีนกังานจากสาขาใกล้เคยีง
มาร่วมอบรมด้วยประมาณ 4-5 สาขา เน้ือหาการอบรมครอบคลุมถึง 
การให้บรกิารเพือ่ให้ลูกค้าเกดิความประทบัใจ ขัน้ตอนการปฏบิติัเมือ่ต้อง
รับเร่ืองร้องเรียนจากลูกค้า ตลอดจนการสังเกตอาการของลูกค้าใน 
เบือ้งต้นท่ีบ่งบอกว่าเกดิการแพ้อาหาร รวมถงึวธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 
เพื่อให้พนักงานหน้าร้านสามารถดูแลลูกค้าได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอน 
โครงการน้ีมวีตัถปุระสงค์เพือ่ลดจ�านวนข้อร้องเรยีนรวมถึงลดผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดข้ึนกับลูกค้า และสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 
ได้ในที่สุด
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คำชมเชย

กราฟชี้วัดผลส�าเร็จ
ที่ได้จากโครงการ S&P Unity Project

จ�ำนวนข้อร้องเรียนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่องทุกปี 
และค�ำชมเชยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

กราฟชี้วัดผลส�าเร็จที่ได้
จากโครงการ S&P Unity Project
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แผนกลกูค้าสมัพนัธ์มกีารบรหิารจดัการข้อร้องเรยีนของลกูค้าโดยยดึหลกั
ธรรมาภิบาล ดูแลลูกค้าทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้ความส�าคัญ 
กับทุกเรื่องร้องเรียนทั้งเรื่องที่เป็นผลกระทบทางด้านสุขภาพของลูกค้า 
ผลกระทบทางด้านจิตใจ และเรื่องติชมต่างๆ

ตัวอย่างข้อร้องเรียนและการบริหารจัดการ
เรือ่งคณุภาพสนิค้า : ข้าวไก่อบมปีรมิาณอาหารน้อยและลกัษณะอาหาร
ต่างกับที่เคยรับประทาน (Take home)
รายละเอยีด : ลกูค้าผูม้ช่ืีอเสยีงท่านหนึง่ ได้ซือ้ข้าวไก่อบ 2 กล่องกลบัไป
รับประทาน และพบว่าลักษณะอาหารไม่เหมือนกับที่เคยรับประทาน 
ทีร้่านสาขา โดยไม่มผีกัต้มและหอมใหญ่ ข้าวไก่อบมปีรมิาณน้อย เนือ้ไก่
เป็นน่องชิ้นเล็กไม่ติดสะโพก น�้าเกรวี่น้อย แต่รสชาติยังอร่อยเช่นเดิม 
ซึ่งลูกค้าได้ถ่ายคลิปและโพสต์ลง YouTube ส่วนตัว
การด�าเนนิการ : ทันทีที่ทราบเรื่องและมีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ แล้ว 
แผนกลูกค้าสัมพันธ์ได้ขอเข้าพบลูกค้าที่บ้านภายในวันดังกล่าวทันที 
และได้ชี้แจงให้ทราบถึงขนาดความแตกต่างของข้าวไก่อบ เมื่อจ�าหน่าย
ที่สาขาและเบเกอรี่ชอพจะมีความแตกต่างกัน โดยข้าวไก่อบท่ีสาขา
จ�าหน่ายจะมีขนาด 450 กรัม ราคาขาย 175 บาท ตกแต่งด้วยผักต้ม 
และหอมใหญ่ ในขณะที่ข้าวไก่อบที่จ�าหน่ายที่เบเกอรีช่อพ จะมขีนาด 
229 กรมั ราคาขาย 85 บาท และไม่มผีกัตกแต่ง ทั้งน้ี ลูกค้าเข้าใจและ 
ให้ค�าแนะน�าว่าพนกังานควรแจ้งให้ลกูค้าทราบ หลงัจากน้ันจงึได้ถ่ายคลปิ 
วิดีโอขอบคุณผู้บริหาร เอส แอนด์ พี ที่ให้ความส�าคัญและใส่ใจดูแล 
ลูกค้าทาง YouTube Channel อีกด้วย
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กระบวนการในการดูแลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
วิธีการรับข้อร้องเรียนจากลูกค้าหรือช่องทางในการติดต่อกับบริษัท เนื่องมาจากสินค้าและบริการ เช่น ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ ศูนย์บริการสมาชิก 
ช่องทางในการติดตามบริษัท เป็นต้น

การบริหารจัดการข้อร้องเรียน
เอส แอนด์ พ ีมคีวามมุง่มัน่ในการบรหิารจดัการเรือ่งการรบัข้อร้องเรยีนจากลกูค้าอย่างมปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยตระหนกัเสมอว่าลกูค้า คอื คนส�าคญั 
โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการกรณีเกิดข้อร้องเรียนอย่างมีระเบียบแบบแผน ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอนท่ีก�าหนดไว้ แผนกลูกค้าสัมพันธ ์
ได้ตั้งเป้าหมายจ�านวนข้อร้องเรียนปี 2562 ต้องไม่เกิน 200 ข้อ/ปี โดยได้แบ่งการรับข้อร้องเรียนออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ปญหาดานการบริการ/ปญหาทั่วไป ปญหารายแรง

อาหารลาชา/ไมไดรับอาหารตรงตามที่สั่ง
อาหารไมครบ/สงสินคาผิด
ติดฉลากสินคาผิด
คิดราคาสินคาผิด
พนักงานไมสุภาพ พนักงานไมใสใจบริการ
พนักงานประมาทเลินเลอ
การเปลี่ยนสินคา กรณีสินคาไมไดมาตรฐาน
เชน ภาพลักษณผลิตภัณฑ/อายุผลิตภัณฑ

ผลกระทบตอสุขภาพ
ลูกคาทานอาหารแลวทองเสีย
อุบัติเหตุ
สิ่งแปลกปลอมในอาหาร
จำหนายสินคาหมดอายุ
ปริมาณสินคาไมไดมาตรฐาน
สินคาเสื่อมคุณภาพ

จ�านวนข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นของ S&P

Type of Complaint
ปี 2560

จ�านวนข้อร้องเรียน
ปี 2561

จ�านวนข้อร้องเรียน
ปี 2562

จ�านวนข้อร้องเรียน

คุณภาพผลิตภัณฑ์ 6 20 15

สภาพแวดล้อม 5 0 1

ผลกระทบต่อสุขภาพลูกค้า 5 12 14

สิ่งแปลกปลอม 39 36 29

การบริการ 95 101 87

รสชาติ 1 0 0

อุบัติเหตุ 2 0 1

รวมข้อร้องเรียน 153 169 147

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนแบ่งออกเป็นดังนี้
1. โทรศัพท์: 0-2785-4000 ต่อ 170-172
2. อีเมล: crm@snpfood.com
3.  Facebook Fanpage: snpfood
4. Call Center: 1344 Delivery (9.00-21.00 น.)
5. อื่นๆ

ช่องทางในการติดตามบริษัท
1. www.snpfood.com
2. www.facebook.com/snpfood
3. Instagram: snpfood
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ลูกค้าสัมพันธ์

ขั้นตอนการรับขอรองเรียน

ขั้นตอนการรับขอรองเรียนปญหารายแรง

ลูกคารองเรียน

รองเรียนเรื่องทั่วไป
(บริการ/ลาชา/มารยาทพนักงาน)

รองเรียนเรื่องเรงดวน/รายแรง
(พบสิ่งแปลกปลอม/อาหารเปนพิษ/เสียกอนหมดอายุ)

ผูรับเรื่อง
บันทึกขอรองเรียนลงแบบฟอรม F/M-PRD-001

โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยูของลูกคาใหชัดเจน

ผูรับเรื่อง
บันทึกขอรองเรียนลงแบบฟอรม F/M-PRD-001

โดยระบุชื่อ-นามสกุล ที่อยูของลูกคาใหชัดเจน

ผูรับเรื่อง
โทรแจงผูจัดการสาขาตนเรื่อง/ผูจัดการเขต/ผูจัดการสวน

(ทันที)

ผูรับเรื่อง
โทรแจงผูจัดการสาขา/ผูจัดการเขต/ผูจัดการสวน

ใหทราบเรื่อง (ทันที)

สาขาตนเรื่อง
ดำเนินการแกไขเบื้องตน/วิเคราะหสาเหตุ,

ผูจัดการเขต/สวน ติดตามผล
เรียบรอยแลวบันทึกลงในแบบฟอรม

และสงให CRM ทันที

CRM
ทำจดหมายขอโทษ - ตอบกลับลูกคา/โทรติดตามผล/

สำรวจความพึงพอใจ

CRM
ประสานงานกับสาขา/ผูจัดการเขต/ผูจัดการสวน

ที่อยูใกลลูกคาใหเดินทางไปพบลูกคา (ทันที)
เพื่อนำสินคาที่มีปญหากลับมาตรวจสอบ/

เยี่ยมลูกคา/ขอถายภาพสินคา

ผูรับสินคา
มาจากลูกคาตองสงให QA ตรวจสอบ (ทันที)

QA
สงผลตรวจกลับภายใน 7-15 วัน (กรณีทั่วไป/เบื้องตนในวันทำการ)

QA
สงผลตรวจกลับภายใน 7-15 วัน (กรณีสงตรวจสอบภายนอก)

PR
แจงผลการตรวจสอบ พรอมทำจดหมายขอโทษ/

ตอบกลับลูกคา/โทรติดตามผล/สำรวจความพึงพอใจ

CRM
พรอมผูจัดการเขต/สวน

เดินทางไปขอโทษลูกคาดวยตัวเองพรอมจดหมาย/กระเชา/
Gift Voucher/ชดเชยคารักษาพยาบาล (กระณีรายแรง)

สาขาตนเรื่อง
จัดสงแบบฟอรมฯ

ใหผูจัดการฝายปฏิบัติการสาขาลงนาม 

หมายเหตุ
กรณีลูกคาตองการเปลี่ยน/คืน/พบสิ่งแปลกปลอม/ขึ้นรา
ตองนำหลักฐานมายืนยัน เชน ใบเสร็จ หรือกลองผลิตภัณฑ/
บรรจุภัณฑ หรือวันที่ซื้อ/สถานที่ซื้อที่แนนอน
รวมถึงสถานะของสินคาที่พบปญหา ณ ขณะนั้น

สาขาตนเรื่อง
จัดสงตนฉบับที่สมบูรณใหกับ CRM

เพื่อเก็บเขาแฟมสวนกลาง 

กำหนดการแลวเสร็จ ภายใน 15 วัน

กำหนดการแกไขใหแลวเสร็จ ภายใน 1 วัน
หรือหลังจบกระบวนการ
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GRI

นวัตกรรม (Innovation Management)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
ในยุคที่ธุรกิจอาหารเกิดขึ้นมากมาย นวัตกรรมนับเป็นเครื่องมือส�าคัญ
อย่างหน่ึงส�าหรับ เอส แอนด์ พี ที่ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน 
เชิงธุรกิจ ซึ่งนอกจากความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์และ 
ความช�านาญแล้วยงัต้องอาศยัความคดิสร้างสรรค์ รวมถงึความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการ พัฒนา และการผลิตสินค้าใหม่ 
เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู ้บริโภคและตลาด 
ทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็วได้ทัน

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้น�าเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ในการต่อยอด
เพื่อสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สร้างเอกลักษณ์โดยอาศัยการ
เปลีย่นแปลง (Change) ทีเ่กดิขึน้รอบตวัให้เป็นโอกาส (Opportunity) 
น�าไปสู ่แนวคิดใหม่ส่งผลต่อการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มในด้าน
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
1.  พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Product Innovation)
2.  ขยายขอบเขตทางธุรกิจ (Business Innovation)
3.  พัฒนาคุณภาพการผลิต (Process Innovation)
4.  พัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม (Human Resource & Training 

Innovation)

แนวทางการจัดการ
เอส แอนด์ พ ีให้ความส�าคญักบัการวจิยัพฒันาและสร้างสรรค์นวตักรรม
ที่ครอบคลุมทุกด้านของการด�าเนินงาน เพื่อความก้าวหน้าและเติบโต
อย่างมั่นคง โดยมุ่งหวังให้ทุกส่วนงานมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ในงานที่ตนเองรับผิดชอบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และกระบวนการ
ท�างาน เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 

ทั้งนี้ ความมุ่งมั่นในการคิดค้นนวัตกรรมในด้านต่างๆ ของ เอส แอนด์ พี 
จะเน้นการด�าเนนิงานเพือ่ความยัง่ยนื ด้วยการสร้างสรรค์ “นวตักรรม” ใหม่
ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับการสร้างสรรค์
นวัตกรรมของเอส แอนด์ พี นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจ “ลูกค้า” 
หรือ “ตลาดการแข่งขัน” ผสานกับองค์ความรู้และทักษะความสามารถ
ของบคุลากร ซึง่เป็นหวัใจหลกัทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นให้ เอส แอนด์ พี 
เจริญเติบโตอย่างมั่นคง
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การผลิตสาคูไส้หมูแช่แข็งด้วยเครื่องขึ้นรูป 

เพิ่มมาตรฐานการผลิต
และการแช่แข็งแบบเร็ว (Quick Freeze) 
เพื่อรักษาคุณภาพ

สด ใหม่ เก็บได้นานยิ่งขึ้น

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี
โครงการการผลิตสาคูไส้หมูแช่เข็งด้วยเครื่องขึ้นรูป 
แทนการปั้นด้วยมือ
ผลิตภัณฑ์ “สาคูไส้หมู เอส แอนด์ พี” เป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างสงู
จากลกูค้า และเป็นทีต้่องการของตลาด โดยทีผ่่านมา เอส แอนด์ พ ีผลิตโดย
กระบวนการป้ันด้วยมอื ซึง่ไม่เพยีงพอต่อความต้องการท�าให้ไม่สามารถ
กระจายไปยังจุดขาย เอส แอนด์ พี ทุกสาขาทั่วประเทศได้ ฝ่ายผลิต 
จงึได้สรรหานวตักรรมใหม่เพ่ือทดแทนแรงงานคนในการป้ันสาคซูึง่จะช่วย
เพิ่มก�าลังการผลิตให้สูงข้ึน จึงเกิดโครงการผลิตสาคูไส้หมูแช่แข็งด้วย
เครื่องขึ้นรูปในปี 2562 ส่งผลให้ปัจจุบัน เอส แอนด์ พี สามารถผลิต 
สาคไูส้หมทูีม่มีาตรฐานมขีนาดสม�า่เสมอ รวมถงึมกีารพฒันากระบวนการ
ผลิต โดยเพิ่มขั้นตอนการแช่แข็งแบบเร็ว (Quick freeze) ท�าให้ได้ 
สาคูไส้หมูที่มีคุณภาพสดใหม่และเก็บรักษาได้นานยิ่งขึ้น

โครงการ : กำรผลิตสำคูไส้หมูแช่เข็งด้วยเครื่องขึ้นรูป 
    แทนกำรปั้นด้วยมือ
ผลการด�าเนินงาน
 เพิ่มก�ำลังกำรผลิตให้สูงขึ้น มำกกว่ำ 5 เท่ำ

 ก�ำลังกำรผลิตจำก 700 ชิ้น/ชั่วโมงเป็น 3,600 ชิ้น/ชั่วโมง
 มีเพิ่มจุดวำงขำยสินค้ำจำก 50 จุดขำย เป็น 265 จุดขำย
 มียอดขำย ในปี 2562 คิดเป็นมูลค่ำ 11,945,706 บำท

 (246,260 กล่อง)

โดยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎำคม 2562 เป็นต้นมำ
จ�ำนวนสินคำ้ที่ขำยได้เพิ่มขึ้นประมำณ

 73%
เมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2562

ผลจากการน�านวัตกรรมมาใช้
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

ด้านสังคม

การพัฒนาบุคลากร

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอส แอนด์ พี เชื่อมั่นว่า ปัจจัยของความส�าเร็จและการเจริญเติบโต 
อย่างต่อเนื่องของธุรกิจ ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา ประกอบกับ 
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารในเรื่องของ “บุคลากร” ซึ่งตระหนักดีว่าบุคลากร
ในบรษิทั ไม่ว่าจะอยูท่ีใ่ดกต็าม ถอืเป็นสมบตั ิ(Asset) ทีส่�าคญัของบรษัิท 
ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดบริษัทจึงให้ความส�าคัญ
อย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในงาน เพ่ือให้
สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้ในการบริการลูกค้า 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส�าหรบัศตวรรษที ่21 การพฒันาบคุลากรเพือ่ให้ตอบสนองต่อการเตบิโต
อย่างยั่งยืนขององค์กรถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม 
ความก้าวหน้าทางดิจิทัลส่งผลให้มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาสร้างความ
เปลี่ยนแปลง  (Disrupted) ดังนั้น รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
จงึสามารถด�าเนนิได้ด้วยวธีิการใหม่ทีส่่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมการเรยีนรู้
อย่างต่อเนื่อง เกิดการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ทัง้นี ้เอส แอนด์ พ ีให้การสนบัสนนุทัง้ด้านเทคโนโลยแีละ
อปุกรณ์ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่การเรยีนรูผ่้านเทคโนโลยดีจิทัิลทัง้หลาย 
อาท ิคลปิวดิโีอ ซ่ึงสามารถเรยีนรูไ้ด้อย่างรวดเรว็ผ่านทางโทรศพัท์มอืถอื
ของพนกังาน ถอืเป็นการขับเคล่ือนการพัฒนาบคุคลไปสู่การบริหารจดัการ
ความรู ้เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
และสังคมอย่างยั่งยืน

นอกจากนี ้เอส แอนด์ พ ียงัให้การสนบัสนนุการจ้างงานนกักฬีาคนพกิาร 
เพ่ือส่งเสริมคุณค่าให้แก่ผู ้พิการตามศักยภาพ และความสามารถ 
ของแต่ละคน ท�าให้พวกเขามีรายได้ ความเป็นอยู่ การศึกษา และอาชีพ
ที่มั่นคง ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และลดความเหล่ือมล�้า
ในสังคม ทั้งน้ี ปัจจุบันมีการจ้างงานพนักงานนักกีฬาคนพิการของ 
เอส แอนด์ พ ีจ�านวน 60 คน โดยหลายคนประสบความส�าเรจ็ในระดบัโลก 
จากการแข่งขันต่างๆ อาทิ อาเซียนพาราเกมส์ และพาราลิมปิกเกมส์ 
เป็นต้น

นับเป็นความภาคภูมิใจที่่ เอส แอนด์ พี ได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็ม 
ให้แก่สังคม ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยตามแผน 
ยุทธศาสตร์กีฬาแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรตามแนวทางองค์กรแห่งการ
เรยีนรู ้(Learning Organization: LO) ด้วยความเป็นองค์กรทีม่สีภาพแวดล้อม
เอ้ือต่อการเรียนรู้และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การมีส่วนร่วม 
ในการระบุปัญหาและการได้รบัอ�านาจในการแก้ไขปัญหา โดยมุง่เน้นการ
พฒันาทกัษะการสือ่สารทีด่ ีการท�างานร่วมกบัผูอ่ื้นด้วยความไว้ใจซึง่กนั
และกนั มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วยความยินดแีละเตม็ใจ ทัง้ยังสามารถ
ตอบสนองต่อการด�าเนินธุรกิจและสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับ 
สังคมไทยอีกด้วย

ดังนั้น พนักงาน เอส แอนด์ พี จะได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 
เพื่อให้ทุกคนสามารถน�าศักยภาพของตนเองมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สงูสดุ อนัจะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัให้กบับรษิทัและ
ในขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับบริษัท
ส่งผลให้อัตราการลาออกของพนักงานลดลง
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เป้าหมาย

ปี 2562	 อัตราการลาออกของพนักงานระดับบริหาร	เท่ากับ	11%
	 	 และระดับการพัฒนาบุคลากร	มีค่า	HCROI	เท่ากับ	3.04

ลดอัตรา
การลาออกของ

พนักงานระดับบริหาร	
ให้น้อยกว่า	5%
ภายในป	ี2568

ก�าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากร

ให้	HCROI
เพิ่มขึ้น	20%
ภายในป	ี2568

แนวทางการจัดการ
เอส แอนด์ พี ได้ปรับกลยุทธ์ด้านการพัฒนาพนักงาน เปลี่ยนแปลง 
รปูแบบการเรยีนรู ้มกีารออกแบบหลกัสตูรใหม่ โดยลดความซ�า้ซ้อนของ
เนื้อหาในหลักสูตรต่างๆ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้และการ 
น�าไปประยกุต์ใช้ในการท�างาน วัฒนธรรมองค์กรทีแ่ปลงสูแ่นวทางปฏบัิติ 
และการสร้างความผูกพันกับบริษัทผ่านกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการสร้าง
แรงบันดาลใจให้พนักงานกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเอง 
เกิดเป็นความก้าวหน้าในสายอาชีพอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความส�าคัญด้านการพัฒนาทักษะหลักที่จ�าเป็น 
ในการปฏบัิตงิานตามบทบาทหน้าที ่ (Role-Based Competency) ทีไ่ด้ 
รบัมอบหมาย เพือ่ให้พนกังานทกุคนพร้อมรบัมอืกบัสถานการณ์ปัจจบุนั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้บริหารทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสามารถพัฒนา 
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของบริษัทต่อไป

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ใช้ระบบการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเรียนรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกันทุกภูมิภาค เพ่ือเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพและความรู้ความ
สามารถอย่างเท่าเทียมสามารถท�างานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบัน 
รวมทัง้เป็นการเตรยีมพร้อมต่อความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานในอนาคต

ของพนักงาน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ด้วยการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
ต่างๆ เข้ามาใช้ในการเรยีนรู ้อาท ิE-learning ผ่าน Mobile application 
“PacD” ซึ่งมีการน�าคลิปวิดีโอใช้ประกอบการเรียนรู้ส�าหรับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะทาง อาทิ การสอนท�าแซนด์วิช การประกอบอาหาร 
การท�าเครื่องดื่ม การอบพาย เป็นต้น ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรู้และ
ทบทวนได้ตลอดเวลาผ่านโทรศัพท์มือถือของตนเอง พร้อมทั้งสามารถ
ประเมินความรู้ ความเข้าใจจากการเรียนรู้ได้ทันที

เอส แอนด์ พี มีแผนการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap) เพื่อให้
สอดคล้องกับทักษะตามหน้าที่ (Functional Competency) และ 
ตามสายวิชาชีพ (Technical Competency) อาทิ
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน พนักงานระดับต้น ระดับกลาง และระดับ

หัวหน้าหน่วย
 การท�าแซนด์วิช
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ
 การอบขนม
 การเขียนหน้าเค้กและการรับออเดอร์เค้กสั่ง
 การประกอบอาหาร ระดับ 1-2
 การก�ากับดูแลวัตถุดิบ 
 เทคนิคการบริหารระบบงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ในปี 2562 เอส แอนด์ พี ยังมีการจัดอบรมหลักสูตรอื่นๆ 
ได้แก่ 
1. การก�ากับดูแล และจริยธรรมทางธุรกิจ : หลักสูตรวินัยทางการเงิน 

(Happy Money การลงทุนเพื่อความมั่งคั่ง)
2. การจัดการอย่างรับผิดชอบ คุณภาพอาหาร ความปลอดภัยและ

โภชนาการ : 
 หลักสูตรระบบ GMP, HACCP, ISO 22000:2005 ส�าหรับ

พนักงาน โรงงาน และพนักงานทุกระดับที่ปฏิบัติงานหน้าร้าน
 หลักสูตรการควบคุม ป้องกัน และก�าจัดสัตว์พาหะ (โรงงาน) 
 หลักสูตรข้อก�าหนดและการประยุกต์ใช้ ISO/IEC 17025:2017 
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

การประเมนิแนวทางการจดัการและผลการด�าเนินงาน 
หลังจากการอบรมบริษัทจะส่งทีมผู้เช่ียวชาญ (ครูฝึก) หน่วยครัว 
หน่วยเครือ่งดืม่ หน่วยเบเกอรี ่และหน่วยบรกิารออกตดิตามผลการอบรม
ทีส่าขาและเบเกอรีช่อพโดยมกีารจดัตารางการตดิตามผลการปฏบิตังิาน
อย่างสม�า่เสมอทุกสัปดาห์

วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการอบรม
1. เพ่ือติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตรวจสอบข้ันตอน 

การปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก�าหนดไว้หรือไม่
2. เพ่ือน�าข้อมูลมาปรับปรุงวิธีการสอนและพัฒนาหลักสูตรการอบรม

และให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง

วิธีการติดตามผลการอบรม
1. ผู้เชีย่วชาญจะเข้าไปสงัเกตวธิกีารปฏบิตังิาน ขัน้ตอนการปฏบิตังิาน
2. สอบถามวิธีการปฏิบัติงานจากหัวหน้างาน และผู้จัดการสาขา
3. หากพบว่าพนักงานปฏิบัติงานไม ่ถูกต ้องหรือมีความเข ้าใจ 

คลาดเคลื่อน ผู้เชี่ยวชาญจะสอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันที 
4. แจ้งผลการติดตามการอบรมให้ผู้จัดการสาขา หัวหน้าหน่วยอาวุโส

ที่รับผิดชอบดูแลพนักงาน เพ่ือให้ก�ากับติดตามการปฏิบัติงาน 
อีกทางหนึ่ง

 หลักสูตร Food Safety Culture ส�าหรับพนักงานโรงงาน 
 หลักสูตรพัฒนาทักษะการท�างาน CG (ความรู้ด้านวัตถุดิบ 

เกษตรอินทรีย์) 
 หลักสูตรเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ เช ่น การท�าเคร่ืองดื่ม 

จากวัตถุดิบอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ (ส้มสีทอง) 
 หลักสูตรการประกอบอาหารกลุ่มโรงพยาบาล (Low sodium) 
 หลักสูตรการประกอบอาหารและเคร่ืองดื่ม (Fresh from 

the farm) 
3. การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานและการปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก : หลักสูตรการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ 
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) 

4. ประเด็นเรื่องกฎหมายแรงงาน การว่าจ้างอย่างเป็นธรรม :
 หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 
 หลักสูตรการลงทุนในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและการเลือก

แผนการลงทุน              
5. ประเด็นเรื่องการท�าการตลาดอย่างรับผิดชอบ : 

 หลักสูตร Sustainable Packaging
 หลักสูตร How to Create and Design Sustainable 

Packaging
 หลักสูตร Creating Value through Innovation: Launching 

Ideas to Market
6. ประเด็นลูกค้าสัมพันธ์ การฝึกอบรมพนักงานในการดูแลลูกค้า : 

หลักสูตรพัฒนาทักษะการท�างาน CG (การรับข้อร้องเรียนและ 
Customer Survey) 
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=   3.04

ผลการด�าเนินงาน
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ
จ�านวนชั่วโมงการอบรม

จ�านวนชั่วโมงอบรม (Skill Training)

ต�าแหน่งงาน
จ�านวนชั่วโมงอบรม

เฉลี่ยต่อปี (ชม.)
2560 2561 2562

หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย

ผู้บริหาร
(รจญ. ผอ. ประธาน)

ชั่วโมง/ คน/ ปี 6 6 4 6 7 44

บริหาร ชั่วโมง/ คน/ ปี 7 7 5 5 10 6

พนักงาน ชั่วโมง/ คน/ ปี 7 8 7 5 6 7

HCROI
เป้าหมายระยะกลาง

(เพิ่มขึ้น 20%)

2560 2561 2562 2568

3.16 3.08 3.04 3.65

งบประมาณ
ส�าหรับการพัฒนาบุคลากร

ในปี 2562

จ�านวน

52 ล้านบาท

2562 : HCROI

Revenue	-	(Expenses	-	Pay	and	Benefits)

6,697,434	-	(3,027,054	-	1,802,802)

Pay	and	Benefits

1,802,802

	(หน่วย	:	พันล้านบาท)

แผนภูมิการบริหารการปฏิบัติงานของพนักงาน

เมื่อพนักงานมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

พนักงานยังรักและต้องการท�างานที่นี่ต่อไป

พนักงานขาดความรู้ในการท�างาน
หรือไม่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

DE
DO	NOT	EXECUTE

ลงโทษตามกระบวนการ

พนักงานได้ทราบถึง
ความคาดหวัง
ในการท�างาน

จากหัวหน้าหรือไม่

พนักงานมีปัญหา	
หรืออุปสรรค

ในการท�างานหรือไม่

พนักงานรู้สึกถึง
สิ่งที่จะได้รับหากไม่ท�าตาม
ความคาดหวังนั้นหรือไม่

บอกให้ทราบถึง
ผลที่จะตามมาหากไม่ท�า
ตามความคาดหวัง

DK
DO	NOT	KNOW

อบรมให้ความรู้

บอกความคาดหวัง
ให้ทราบ

แก้ปัญหาหรือ
อุปสรรคนั้นเสีย

มี

ไม่1

2

3

4

ไม่

รู้

รู้

ไม่มี
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

1. หลักสูตร Happy Money… 
 เคล็ดลับการสร้างสุขทางการเงิน 
 ให้ความรู้พนักงานเร่ืองการวิเคราะห์สภาพทางการเงินของตนเอง 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา และแนะแนวการลงทุนเพ่ือสร้างวินัย 
ทางการเงินให้กับพนักงาน

2. หลกัสูตร Managing  Employee Performance 
 (MEP)  
 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและหัวหน้างาน โดยมีหัวข้อ

การอบรมส�าคัญ เช่น บทบาทของหัวหน้างาน, ปัญหาที่พบเกี่ยวกับ
ลูกน้องและหัวหน้างาน, หลักการ MEP แผนภูมิการบริหาร 
การปฏิบัติงานของพนักงาน และการปรับปรุงผลงาน

 
 โดยมีผู้เข้าอบรม จ�านวน  253 คน ดังนี้
 1. สายปฏิบัติการสาขา

  ผู้จัดการสาขาผู้ช่วยผู้จัดการสาขา แคชเชียร ์ 142 คน
  ผู้จัดการเขต         37 คน
  ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการ      6 คน

 2. สายสนับสนุน 
  ผู้จัดการแผนก        51 คน
  ผู้จัดการส่วน        13 คน
  ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย    4 คน
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3. หลกัสตูร Professional selling skill  
 สร้าง Mindset และความคิดเชิงบวกที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน 

ตามมาตรฐานการให้บรกิารของ เอส แอนด์ พ ีเมือ่เสรจ็สิน้การอบรม
พนักงานสามารถสร้างทีมขายที่มีประสิทธิภาพ มีความภาคภูมิใจ 
ในอาชีพ สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ

การติดตามผลการอบรมที่สาขาและเบเกอรี่ชอพ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน โดยภาพรวมจากการติดตามผลการ
อบรมพนักงานส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานที่ก�าหนด 
ทั้งนี้ ในกรณีที่พบว่าพนักงานปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือมีความเข้าใจ
คลาดเคลื่อน ผู้เชี่ยวชาญจะสอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องทันที

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน
การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�าคัญส�าหรับการ
ด�าเนนิธรุกจิทีท่ัง้กลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีและบรษิทัให้ความส�าคญั โดยถอืเป็น
ส่วนหนึง่ในการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ ี ลดความเส่ียงทางกฎหมาย หลกีเลีย่ง
การหยดุชะงกัทางธุรกจิ ทัง้น้ี เอส แอนด์ พี มกีารด�าเนนิธรุกิจโดยค�านงึถงึ
การเคารพสทิธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากลท่ีส�าคญัต่างๆ และหลกัการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights:  UNGP)

เป้าหมายปี 2563

จัดอบรมเพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับ
เรียนรู้เรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

จัดประเมินความเส่ียงด้านสิทธิมนุษยชน 
อย่างรอบด้านตลอดห่วงโซ่คณุค่าของบรษิทั	
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
คุณภาพชีวิตที่ดี รวมท้ังสุขภาพร่างกายที่ดีของพนักงานถือว่าเป็น 
สิง่ส�าคญัหลกัของบรษิทั  ต่อความปลอดภยัและอาชีวอนามยัในการท�างาน 
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการท�างาน 
และใส่ใจในระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่มี
ประสทิธภิาพ ปกป้องทรพัย์สนิ ปกป้องพนกังานและบรรลคุวามเป็นเลศิ
ทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นในการปลูกฝังจิตส�านึกด้านความปลอดภัย
ในการท�างานอย่างรอบด้าน เพ่ือลดการบาดเจ็บจากการท�างานของ
พนักงานและคู ่ค ้าให้ไม ่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต 
หรือทุพพลภาพ

เอส แอนด์ พี จะธ�ารงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง
สมบูรณ์ของพนักงาน ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกันในสังคม ป้องกัน
มิให้พนักงานมีสุขภาพอนามัยที่เสื่อมโทรมหรือผิดปกติ เนื่องจากสภาพ
หรือสภาวะการท�างานที่ผิดปกติ และยังด�าเนินการปกป้องคุ้มครอง
พนักงานมิให ้มีการกระท�างานที่ เสี่ยงต ่ออันตรายหรือการเกิด 
โรคภยัไข้เจบ็ จดัการสภาพสิง่แวดล้อมในการท�างานให้มคีวามเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพความต้องการของร่างกาย จิตใจของพนักงานและ 
คู่ธุรกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้

เป้าหมายปี 2563

ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างานถึงขั้นเสียชีวิต/
ทุพพลภาพ

ปฏิบัติตามข้อก�าหนดของกฎหมายทั้งหมด 
ให้ครบถ้วน	ถูกต้อง	และตรงเวลา

สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงจากป	ี2562

เพิ่มการประเมินความเสี่ยงในแต่ละจุดให้ละเอียด
มากขึน้	โดยใช้วิธแีบ่งระดบัความเส่ียงเพือ่ขจดัหรอื
ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

แนวทางการจัดการ
นโยบายด้านความปลอดภัย
เอส แอนด์ พี ด�าเนินธุรกิจโดยยึดถือนโยบายด้านความปลอดภัย 
อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท�างานของพนกังาน โดยเน้นย�า้
และตระหนักในประเด็นเหล่านี้เทียบเท่ากับเป้าหมายในการด�าเนินการ
ธุรกิจด้านอื่น เพราะพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุด จึงมีการ
จัดสภาพแวดล้อมในการท�างานท่ีดี มีห้องพยาบาลที่มีพยาบาลวิชาชีพ
ดูแล มีโรงอาหารและมุมพักผ ่อนของพนักงานที่ถูกสุขลักษณะ 
โดยผู ้บริหารในแต่ละสายงานจะเป็นผู ้รับผิดชอบด�าเนินการตาม 
นโยบายนี้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท 
ดังต่อไปนี้

ด้านความปลอดภัย

บริษัทจะป้องกันอุบัติเหตุและอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ

บริษัทจะเสริมสร้างให้พนักงาน
มีจิตส�านึกด้านความปลอดภัยด้วยการอบรมให้ความรู้

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัทจะป้องกันไม่ให้พนักงานเกิดการเจ็บป่วย
อันเนื่องมาจากการท�างานทุกกรณี

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจในสุขภาพอนามัย
และไม่กระท�าการใดๆ	ที่เป็นผลร้ายต่อสุขภาพแก่ตัวพนักงานเอง

และลูกค้าของบริษัท

บริษัทจะดูแลสถานที่ท�างานให้ถูกสุขลักษณะ
และมีความปลอดภัยอยู่เสมอ

ด้านสภาพแวดล้อมในการท�างาน

บริษัทจะปรับปรุงการปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมในการท�างานให้มีความเหมาะสม

บริษัทจะระมัดระวังในแต่ละขั้นตอน
ของการปฏิบัติงานไม่ให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน
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ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และความผาสุกของ
พนักงาน เป็นส่ิงที่บริษัทให้ความส�าคัญเป็นอย่างย่ิง 
เพราะพนกังานถอืเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาสงูสดุของบรษิทั 
อีกท้ังในปัจจุบันกระบวนการผลิตมีความสลับซับซ้อน
มากขึ้นและอันตรายหลายอย่างที่คาดการณ์ได้ยาก 
และเป็นปัจจัยที่บั่นทอนสมรรถนะของพนักงาน ดังนั้น 
เอส แอนด์ พี จึงมีการบริหารจัดการอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัยอย่างมีระบบและมีการปรับปรุง 
อย่างต่อเนือ่งสอดคล้องเชื่อมโยงกับทุกกระบวนการ 
(Process) ในระบบงาน (Work system) เพื่อลด 
การ เ กิด อุ บัติ เหตุ  ลดความสูญเสี ย ท้ั งด ้ านคน 
(People loss) ด้านทรัพย์สิน (Property loss) และ
กระบวนการผลิต (Process loss)

การประเมินแนวทางการจัดการและ 
ผลการด�าเนนิงาน

ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�างาน
ถึงขั้นเสียชีวิต/ทุพพลภาพ

อุบัติเหตุ = 0

ผลการด�าเนินงาน
ตัวชี้วัดความส�าเร็จ

ผลการด�าเนินงาน
(ตัวชี้วัด)

2560 2561 2562

จ�านวนกรณี

 อัตราการตาย 
(Fatality Rate)

0 0 0

 การบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 
(Total loss time incident)

59 เคส 65 เคส 57 เคส

จ�านวนชั่วโมง

 การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน 
(Total loss time incident)

6 ราย
ต่อ 1,000,000 
ชม. การท�างาน

6 ราย
ต่อ 1,000,000 
ชม. การท�างาน

5 ราย
ต่อ 1,000,000 
ชม. การท�างาน

ผลการด�าเนินงาน
(ตัวชี้วัด)

2560 2561 2562

จ�านวนกรณี

 อัตราการตาย 
(Fatality Rate)

0 0 0

 การบาดเจบ็ถงึขัน้หยดุงาน 
(Total loss time incident)

0 0 0

Suppliers/Contractors
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI

Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

โครงการหยั่งรู้อันตราย KYT 
(KIKEN YOCHI TRAINING)
การเพิ่มประสิทธิภาพในสายการผลิต เพื่อเป็นการสร้าง 
ความตระหนกัด้านความปลอดภยัให้กบัพนกังานก่อนเริม่งาน
บริษัทจัดท�าโครงการหยั่งรู้อันตราย KYT (KIKEN YOCHI TRAINING) 
เพื่อหาวิธีการแก้ไขจุดเร่ิมต้นของอุบัติเหตุในการท�างานจาก HUMAN 
ERROR โดยเฉพาะพฤติกรรมการท�างานที่เสี่ยงต่อไม่ปลอดภัยของ
พนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุ
ของการผิดพลาดและเกิดการสูญเสียในการท�างาน โดยนโยบายความ
ปลอดภยัของบรษิทัเน้นย�า้ในเรือ่งของการป้องกันอบุตัเิหตแุละอนัตราย
ที่จะเกิดขึ้นกับพนักงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อสร้างจิตส�านึกด้าน
ความปลอดภัยให้แก่พนักงานจากการท�างาน ด้วยการค้นหาอันตราย
ต่างๆ รวมไปถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานและการ 
คาดการณ์ล่วงหน้าถงึอนัตรายทีอ่าจจะเกดิขึน้ นอกจากนัน้ยงัช่วยเตอืนสติ
พนักงานก่อนลงมือท�างานและช่วยกระตุ้นให้พนักงานท�างานด้วยความ
ระมัดระวัง รวมท้ังค้นหาอันตรายที่แอบแฝงจาการอยู่ในการท�างาน 
ซึง่อาจเกดิจากการกระท�าทีไ่ม่ปลอดภยัหรอืสภาพแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภยั
พนักงานได้มีส่วนร่วมในการค้นหาและก�าหนดวิธีป้องกันอันตราย 
ซ่ึงวิธีการเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานเข้าใจในการระมัดระวังอุบัติเหตุ 
จากการท�างานอย่างมปีระสทิธภิาพท�าให้เกดิความสามคัคใีนการด�าเนนิ
กิจกรรมเพื่อสร้างจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการท�างาน

โครงการ Safety Talk
เป็นอีกหนึ่งโครงการในการลดอุบัติเหตุในการท�างาน ซึ่งมีส่วนในการ 
ย�้าเตือนพนักงานให้ตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยและ 
อาชวีอนามัยในการท�างาน ลกัษณะกจิกรรมของโครงการจะเป็นการพดูคยุ
เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน หรือเป็นการ
แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องต่างๆ ที่พนักงาน
ประสบมาด้วยตัวเองโดยอยู ่ในเหตุการณ์หรือได้รับการแบ่งปัน
ประสบการณ์จากที่อื่น เพื่อเป็นประโยชน์ในเชิงป้องกันและเตือนสติ
เพ่ือนร่วมงานด้วย ทั้งนี้ กิจกรรม Safety Talk ได้จัดเป็นประจ�า 
สม�่าเสมอก่อนเริ่มการท�างานทุกวัน นอกจากจะสามารถป้องกันปัญหา
การประสบอันตรายจากการท�างานแล้ว ยังเป็นการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัยฯ ให้เกิดขึ้นด้วย

โดยการลงจดุท�ากจิกรรมนีจ้ะวดัตามความเสีย่งของงาน ซึง่อบุตัเิหตุจาก 
HUMAN ERROR นั้นลดลงจาก 9 เคส เหลือเพียง 6 เคส แต่เนื่องจาก
ในปี 2562 มีการปรับปรุงพื้นที่หลายจุดจึงมีอุบัติเหตุกลุ่มพนักงานช่าง
เพ่ิมขึ้นจาก 2 เคส เป็น 6 เคส ทั้งน้ี บริษัทได้ติดตั้งสัญลักษณ์ 
เพื่อให้พนักงานตระหนักและระมัดระวังถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดข้ึนจาก
สภาพแวดล้อมด้วย

โครงการกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย
การก�าหนดให้พนักงานต้องปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบหรือ
มาตรฐานความปลอดภัยยังไม่เพียงพอต่อการลดสถิติการประสบ
อนัตรายจากการท�างานให้ได้ตามเป้าหมาย จงึต้องมกีารให้ความรูใ้นการ
ปรบัเปลีย่นพฤติกรรมเสีย่งเพือ่สร้างวฒันธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย 
ประกอบด้วย การใช้กลยุทธ์ในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดองค์ความรู้
ควบคูไ่ปกบัการปลกูจติส�านกึรกัความปลอดภัย เพือ่ให้สามารถจดัระบบ
บริหารจัดการให้เหมาะกับประเภทของความเสี่ยงและปัญหาท่ีเป็น
สาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในการท�างานของบริษัท น�ามาซึ่งความส�าเร็จ 
ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯอย่างยั่งยืน โดยหน่วยงาน 
ความปลอดภยัด�าเนินการเป็นผูใ้ห้ความรูแ้ละค�าแนะน�าในการด�าเนนิการ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง เป็นการจัดการด้านความปลอดภัยด้วย
การปลูกฝังพฤติกรรมการท�างานที่ถูกต้องและความปลอดภัย โดยมี
กระบวนการตัง้แต่ค้นหาพฤติกรรมเส่ียงของพนกังานด�าเนนิการปรบัปรงุ
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ให้พนักงานมีการเปลี่ยนวิธีการท�างานให้ปลอดภัยขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริม
ให้มีการน�าพฤติกรรมความปลอดภัยที่ดีมาปฏิบัติกันจนเป็นวัฒนธรรม
ของบริษัท โครงการนี้เป็นโครงการที่สร้างสัมพันธไมตรีกับพนักงาน 
และหน่วยงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการท�างาน รวมทั้ง 
สอดแทรกเนื้อหาสาระความรู ้ในเรื่องของความปลอดภัยและการ 
ลดอบุตัเิหตหุรอืโรคจากการท�างานเพือ่ให้การสือ่สารด้านความปลอดภยั
เป็นไปอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี เล็งเห็นว่าการมีสุขภาพร่างกาย 
ที่ดีของพนักงาน รวมทั้งการปราศจากอุบัติเหตุจากการท�างานนั้น 
ถือเป็นหัวใจหลักควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนบริษัทจึงได้จัดกิจกรรม
สัปดาห์ความปลอดภัยขึ้นมา

โครงการอบรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
ในการท�างานส�าหรับลูกจ้างใหม่
เป็นกระบวนการส�าคญัในการสร้างความรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบับรษิทัและ
ข้อก�าหนดที่ส�าคัญทางด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานใหม่ ดังนั้น 
เอส แอนด์ พ ีจงึให้ความส�าคญัต่อการด�าเนนิกจิกรรมนีใ้ห้มปีระสทิธภิาพ
สูงสุด เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานใหม่แต่ละคนจะได้รับข้อมูลที่เหมาะสม 
ต่อการสร้างความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

โครงการตรวจสุขภาพประจ�าปี
เป็นการจัดโปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไปและตามปัจจัยเสี่ยงให้แก่
พนกังานได้อย่างเพยีงพอ และเหมาะสม ช่วยในการคัดกรองและป้องกนั 
ตลอดจนก�าจัดปัจจัยเสี่ยงนั้นก่อนที่จะเกิดเป็นโรคจากการท�างาน และ
ยังช่วยให้ทราบสภาวะความเปลี่ยนแปลงของร่างกายพนักงานในบริษัท
อีกด้วย

โครงการซ้อมอพยพหนีไฟประจ�าปี
การจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน 
ทุกคนรู้จักวิธีการและสามารถเอาตัวรอดได้เม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยอย่าง
ปลอดภยั หรอืได้รบัอนัตรายน้อยทีส่ดุ นอกจากนี ้กจิกรรมดงักล่าวช่วยให้ 
ผู้ท่ีเข้าอบรมทราบถึงเส้นทางหนีไฟและการใช้ประตูหนีไฟท่ีถูกต้อง 
ตลอดจนวิธกีารอพยพหนไีฟอย่างปลอดภยั และสามารถแยกแยะได้ว่าเสียง
เตอืนภยัที่เกิดข้ึนมาจากอัคคีภัยหรือการท�างานที่ผิดพลาดของอุปกรณ์
เตอืนภยัอนัเกดิจากความประมาทของผูท้ีอ่ยูใ่นอาคาร อาท ิการสบูบหุรี่
ในที่ห้ามสูบ ท�าให้ควันบุหร่ีไปสัมผัสกับเคร่ืองตรวจจับควันไฟและ 
เกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขึ้น เป็นต้น
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน 
(Social Impact on Community and Community Development)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอส แอนด์ พี ยังคงยึดมั่นด�าเนินธุรกิจตามค�ามั่นสัญญาของบริษัท 
“Healthier Family, Happier World” ครอบครัวสุขภาพดีที่พร้อม 
จะส่งต่อเรือ่งราวดีๆ  ให้ชมุชนและสังคมเป่ียมไปด้วยความสขุเช่นเดยีวกบั 
การด�าเนินธุรกิจ เพราะตระหนักอยู่เสมอว่าเราเป็นส่วนหน่ึงของสังคม 
จงึมุง่มัน่พฒันาผลิตภัณฑ์ทีดี่ มคีณุภาพ ด้วยความพิถพีถินัในการคดัเลอืก
วัตถุดิบคุณภาพดีจากต้นน�้า อันเป็นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้ 
ให้แก่ชุมชน ควบคู่ไปกับเสริมสร้างโภชนาการที่ดีด้วยการรังสรรค์ 
เป็นเมนูจานอร่อย พร้อมส่งต่อคุณค่าที่ดีถึงผู้บริโภคให้มีสุขภาพที่ดี 
พร้อมกบัการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

เอส แอนด์ พี เช่ือว่าในการด�าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนน้ัน  
เกิดจากคุณธรรมในการด�าเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม 
ในทกุกระบวนการควบคูไ่ปกับการค�านงึถงึผลกระทบต่อทัง้เศรษฐกจิ สงัคม 
และส่ิงแวดล้อม นอกจากการด�าเนินธุรกิจที่ได้รับผลก�าไรที่พอเหมาะ 
เพือ่ให้องค์กรขบัเคลือ่นต่อไปได้แล้ว จะต้องดแูลสังคม ชุมชน และพนกังาน 
ของเราให้มีความสุข ตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดี พร้อมดูแลรักษา 
สิ่งแวดล้อมให้ด�ารงอยู่ได้อย่างสมดุล

ด้วยความตระหนักดังกล่าว เอส แอนด์ พี ได้ด�าเนินโครงการเพื่อสังคม
ที่ตั้งใจปลูกฝังแนวความคิดเร่ืองความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่ 
พนักงานในองค์กร คู่ค้า และพันธมิตร จากการน�าศักยภาพและความ
เชี่ยวชาญในการด�าเนินธุรกิจที่มีถ่ายทอดสู่ชุมชน และยังด�าเนินธุรกิจ
อย่างรอบคอบเพือ่ลดผลกระทบทีอ่าจเกดิกบัสิง่แวดล้อมในระยะยาวด้วย

แนวทางการจัดการ
ด้วยความมุ่งมั่นของผู้บริหาร เอส แอนด์ พี ยึดหลัก ‘คุณค่า คุณภาพ 
คุณธรรม’ เป็นหวัใจส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิ ถอืเป็นรากฐานการด�าเนนิ
ธุรกิจและกลยุทธ์สู่ความยั่งยืน เพ่ือสร้างความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นต้นแบบให้พนักงานในบริษัทร่วมขับเคลื่อน
องค์กรให้ก้าวหน้าไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้ก�าหนดกลยุทธ์ 
ด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งสอดคล้องกับค�ามั่นสัญญาท่ีว ่า 
“Healthier Family, Happier World” มุ่งสร้างสรรค์อาหารอร่อย 
จากวัตถุดิบคุณภาพดี เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค โดยการด�าเนินงาน
ภายใต้แนวทางดังกล่าว มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าทางสังคมผ่านการ 
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นธรรม ส่งเสริมรายได้ที่มั่นคง ยกระดับอาชีพเกษตรกร 
และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมตามความจ�าเป็นขั้นพื้นฐานของ 
การด�ารงชีวิตทั้งด้านสุขอนามัย ความเป็นอยู่ รายได้ และการศึกษา 
ผ่านความเชี่ยวชาญและศักยภาพของบริษัทมาช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจ 
และสังคมเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน นอกจากน้ี 
ยงัด�าเนนิงานโดยค�านงึถึงผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมด้วยความระมดัระวงั 
รอบคอบ และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในทุกขั้นตอน หากพบแนวโน้ม
ทีอ่าจสร้างผลกระทบเชงิลบได้ ถอืเป็นการแก้ไขสถานการณ์ได้ทนัท่วงที

การเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชนนั้น เริ่มจากการที่ เอส แอนด์ พี 
ลงพื้นที่ไปพบความต้องการของสังคมและชุมชนในด้านโภชนาการและ
สุขอนามัย โดยในแต่ละปีจะมีการสลับหมุนเวียนพ้ืนที่ท�ากิจกรรม 
เพื่อให้ความช่วยเหลือเหล่านี้กระจายตามภูมิภาคต่างๆ โดยมุ่งเน้น 
ความช่วยเหลือที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการด้านโภชนาการและ 
สุขอนามัยที่ดีในโรงครัวตามศักยภาพของบริษัทด้วยการส�ารวจและ
ประเมินความต้องการของชุมชนในด้านต่างๆ อาทิ ความสะอาด 
ปลอดภยั สขุลกัษณะของโรงครวั การสนบัสนนุโครงการเกษตรพอเพยีง
ที่ช่วยส่งเสริมให้เยาวชนในโรงเรียนมีอาหารรับประทานอย่างยั่งยืน 
สภาพแวดล้อมโดยรอบ และจ�านวนของผู้ได้รับผลกระทบดังกล่าว 
จากนั้นจึงน�าประเด็นความต้องการเหล่านี้น�าเสนอต่อผู ้บริหาร 
เพือ่วางแผนพฒันาโรงครวั ผ่านโครงการต่างๆ เพือ่ช่วยยกระดบัคณุภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนและสังคมนั้นๆ ให้ดีขึ้นได้ จากนั้น เอส แอนด์ พ ี
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จะมกีารตรวจตดิตามถงึผลการด�าเนนิงานหลงัโครงการ เช่น ความพงึพอใจ ประโยชน์ทีผู่เ้ข้าร่วมโครงการได้
รับ เพื่อน�ามาปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงานในปีต่อๆ ไปให้มีศักยภาพมากขึ้น

เอส แอนด์ พี จัดต้ังหน่วยงาน ‘ส�านกัพฒันาความย่ังยนืและสือ่สารองค์กร’ ขึน้ เพื่อท�าหน้าที่ดูแลและรับ
ผดิชอบสงัคม รวมทัง้สร้างสรรค์โครงการทีช่่วยปลกูฝังจติส�านกึทีด่แีก่คนในสงัคมในมติต่ิางๆ ทัง้ยงัเป็นการ
ส่งเสรมิวฒันธรรมองค์กร และสร้างจิตส�านกึให้แก่บคุลากรในองค์กรได้มโีอกาสร่วมพัฒนาและเสรมิสร้างสงัคม 
สิง่แวดล้อม ควบคูไ่ปกบัการเตบิโตของบรษิทัอย่างยัง่ยนือกีด้วย ซึง่วตัถปุระสงค์ของการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่
สังคมของบริษัทนั้น ต้องมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้ รวมถึงสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ความช่วยเหลือดังกล่าวมาจาก
ความเช่ียวชาญของบริษัท อาท ิ ด้านโภชนาการท่ีด ี ด้านสขุภาวะในครวัเรอืนที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล 
เป็นต้น โดยจะเป็นการยกระดบัคณุภาพชวีติของชุมชนและสงัคมให้ดขีึน้มร่ีางกายทีแ่ขง็แรง พร้อมจะเป็น
ส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ หากชุมชน หรือกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบโรงงานเอส แอนด์ พี มีปัญหา ข้อสงสัย หรือข้อร้องเรียน 
สามารถส่งข้อมูลมาได้ท่ี ส�านักพัฒนาความยัง่ยนืและส่ือสารองค์กร ส�านกังานใหญ่ หรอือเีมล pr@snpfood.
com เพื่อที่หน่วยงานจะได้สามารถช่วยแก้ไขปัญหา ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการท�างานให้เป็นมิตร
กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่เหมาะสมต่อไป

ผลการด�าเนินงาน

มิติสังคม โครงการในกลุ่มนี้ เอส แอนด์ พี 
มุ่งเน้นการด�าเนินกิจกรรมที่สร้างผลกระ
ทบด้านบวกแก่ชมุชนและสงัคมทัง้การปลกู
ฝังจิตส�านึกแก่เยาวชนเพื่อสร้างรากฐานที่
ดตีัง้แต่วยัเยาว์ การเสรมิทกัษะด้านวชิาชพี
เพือ่เลีย้งชพีตวัเองและครอบครัวได้ การส่ง
มอบความสขุแก่ผูด้้อยโอกาสเพ่ือสร้างขวญั
และก�าลังใจเป็นแรงผลักดันในการด�าเนิน
ชีวิตต่อไปได้ รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริม
ด้านโภชนาการเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีอย่าง
ยั่งยืน โดยมีโครงการ ดังนี้ 
 โครงการปลกูฝังจติส�านึกทีด่แีก่เยาวชน

และส่งเสรมิสถาบนัครอบครวัจ�านวน 1 
กิจกรรมต่อปี ได้แก่ โครงการ S&P 
School Tour

 โครงการน�าความเชี่ยวชาญของบริษัท
ส่งต่อสังคมจ�านวน 3 กิจกรรมต่อปี 
ได้แก่ โครงการอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง 
โครงการ S&P Kitchen for Kids และ
โครงการตรวจติดตามโรงครัว
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

GRI

 โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคมจ�านวน 2 กิจกรรมต่อปี ได้แก่ 
โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish และโครงการน�า้ใจ
ไมตรี S&P ให้คุณ 

 โครงการท่ีสนับสนุนด้านสุขภาพจ�านวน 1 กิจกรรมต่อปี ได้แก่ 
โครงการ S&P Great Food Good Health

มิติสิ่งแวดล้อม ส�าหรับโครงการในกลุ่มน้ี เอส แอนด์ พี มุ่งผลักดัน 
ส่งเสริมให้ท้ังพนักงาน ลูกค้า และผู้บริโภคตระหนักถึงผลกระทบด้าน 
สิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีอันจะช่วยลดการใช้ทรัพยากร
เพื่อโลกต่อไปได้ ได้แก่ โครงการที่สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมจ�านวน 
1 กิจกรรมต่อปี ได้แก่ โครงการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกหูหิ้ว

มติเิศรษฐกจิ โครงการในกลุ่มนีจ้ะมุง่เน้นคูค้่าของ เอส แอนด์ พ ีด้วยการ 
ลงพ้ืนท่ีพบปะเกษตรกร/คู่ค้า เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ตลอดจน 
ร่วมมือกันพัฒนา ต่อยอดวัตถุดิบให้ได้คุณภาพเยี่ยม ปลอดสารพิษ 
อันจะน�ามาซึ่งรายได้ที่ยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้แก่ โครงการ 
ส่งเสริมรายได้ที่มั่นคงและยกระดับอาชีพเกษตรกร ซึ่งจะน�าไปกล่าวถึง
ในส่วนการจัดซื้อจัดหาอย่างรับผิดชอบต่อไป

ประเภทโครงการเพื่อสังคมของบริษัทฯ

โครงการปลูกฝัง
จิตส�านึกแก่เยาวชน

โครงการ
เพื่อสิ่งแวดล้อม

โครงการ 
น�าความเชี่ยวชาญ
ส่งต่อสังคมโครงการส่งความสุข

โครงการ
เพือ่สขุภาพ

12%

37%

25%

13%

13%

จากการด�าเนินโครงการเพื่อสังคมดังกล่าวตามเกณฑ์ของ เอส แอนด์ พี 
สามารถน�ามาจ�าแนกตามหลักสากลได้ 3 ประเภท ดังนี้
1.	 โครงการท่ีใช้ในการบริจาคเพื่อการกุศลที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน 

ได้แก่ โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish และโครงการ
น�้าใจไมตรี S&P ให้คุณ

2.	 โครงการเพือ่พฒันาชมุชนและสงัคม	ได้แก่ โครงการ S&P Kitchen 
for Kids โครงการตรวจติดตามโรงครัว และโครงการส่งเสริม 
รายได้ที่มั่นคงและยกระดับอาชีพเกษตรกร

3.	 โครงการเพื่อกิจกรรมพัฒนาสังคม ได้แก่ โครงการ S&P School 
Tour โครงการอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง โครงการ S&P Great Food 
Good Health และโครงการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกหูหิ้ว

ส�าหรับสัดส่วนการด�าเนินโครงการเพื่อสังคม เอส แอนด์ พี ค�านวณจาก
จ�านวนโครงการเพ่ือสังคมแต่ละประเภทท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 คิดเป็น
อัตราส่วน ดังนี้
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ในปี 2562
บริษัทใช ้งบประมาณส�าหรับด�า เนินโครงการ 
เพื่อสังคมภายใต้ความมุ่งมั่นและกลยุทธ์

ทั้งสิ้นกว่า	23,410,775.62 บาท
สามารถสรุปรายละเอียดการลงทุนส�าหรับกิจกรรม
เพื่อสังคมออกเป็น	3	ประเภท	ดังนี้	
 เงินลงทุนที่ ใช ้ ในการบริจาคเพื่อการกุศล 
	 ที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
	 จ�านวน	2,973,633.69	บาท

 เงินลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม	 อาทิ 
	 สร้างสวนสาธารณะ	สร้างศนูย์กฬีาชุมชน	เป็นต้น	 
	 จ�านวน	2,567,606.21	บาท

 เงินลงทุนเพื่อกิจกรรมพัฒนาสังคม	 (CSR 
	 activities)	อาท	ิด้านศิลปวฒันธรรม	การศกึษา	 
	 เป็นต้น
	 จ�านวน	17,869,535.72	บาท

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562

เงินลงทุนที่บริจาคเพื่อการกุศล 7,898,103.14 2,507,707.53 2,973,633.69

เงินลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 1,512,565.00 1,627,200.44 2,567,606.21

เงินลงทุนเพื่อกิจกรรมพัฒนาสังคม 8,658,176.39 11,634,127.30 17,869535.72

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

สรุปเงินลงทุนเพื่อสังคมของบริษัท ปี 2560 - 2562

การบริจาคเพื่อการกุศล การพัฒนาชุมชนและสังคม กิจกรรมพัฒนาสังคม

หมายเหตุ:	ข้อมูลเงินลงทุนปี	2560	อาจไม่ครบถ้วน	เนื่องจากเริ่มใช้ระบบ	SAP	ในการบันทึกข้อมูลเมื่อช่วงกลางป	ี2560
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โครงการส�าคญัต่าง  ๆทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารจดัการชมุชนและสงัคมในรอบปี พ.ศ. 2562

โครงการน�าความเชีย่วชาญของบรษัิทส่งต่อสงัคม
โครงการฝึกอบรมวิชาชีพผู้ต้องขัง
เนือ่งจาก เอส แอนด์ พ ีด�าเนนิธรุกจิมายาวนานกว่า 46 ปี จงึมผีูเ้ช่ียวชาญ
ทัง้อาหารคาว อาหารหวาน เบเกอรี ่และเครือ่งดืม่ เพือ่ให้มทีกัษะวชิาชพี
ขั้นพื้นฐาน สามารถน�าไปประกอบสัมมาอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับ
ตนเองและครอบครัวหลังพ้นโทษได้ ทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อม่ันใน
ศกัยภาพของตน อนัเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวติทีด่คีนืสู่สังคม นอกจากนี้
ยังมีนักโทษที่ท�าหน้าที่เป็นพ่อครัว มาฝึกทักษะเพิ่มเติมเพื่อต่อยอด 
ความเช่ียวชาญ อันเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างคุณค่าให้แก่นักโทษ 
ได้มีพลังในการช่วยเหลือและแบ่งปันแก่เพื่อนมนุษย์ต่อไป

โครงการดังกล่าวถือเป็นหน่ึงพันธกิจหลักในการด�าเนินธุรกิจด้านการ
พฒันาความยัง่ยืน ตอบโจทย์เป้าหมายท่ีจะเป็นการสร้างหลกัประกนัให้
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตดี (Good Health and Well Being) จึงได ้
ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ด�าเนินโครงการฝึกวิชาชีพ 
ผูต้้องขงัอย่างต่อเนือ่งเป็นปีที ่2 โดยน�าผูเ้ชีย่วชาญมาสอนวชิาชพีการท�า
อาหาร แต่งหน้าเค้ก และชงกาแฟ ให้กับผู้ต้องขัง 3 แห่ง มีผู้เข้าร่วม 
แห่งละ 50 คน ได้แก่ สอนแต่งหน้าเค้ก ณ ทณัฑสถานหญงิกลาง สอนท�า
ข้าวหมูแดง ณ เรือนจ�ากลางบางขวาง และสอนชงกาแฟ ณ ทัณฑสถาน
โรงพยาบาลราชทัณฑ์

ภาพการสอนแต่งหน้าเค้ก	ณ	ทัณฑสถานหญิงกลาง

ภาพการสอนท�าข้าวหมูแดง	ณ	เรือนจ�ากลางบางขวาง

ภาพการสอนชงกาแฟ	ณ	ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

โครงการ S&P Kitchen for Kids
เอส แอนด์ พี ริเริ่มโครงการ “S&P Kitchen for Kids” ตั้งแต่ปี 2552 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสุขอนามัยและความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับ
คณุภาพชวีติของนกัเรยีนและบคุลากรให้ดีขึน้ เกดิการต่อยอดและพฒันา
อย่างยั่งยืนต่อไป โดยบริษัทได้น�าตัวแทนพนักงานเข้าไปร่วมปรับปรุง 
โรงครัวและโรงอาหารให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารให้มีพื้นที่ประกอบ
อาหารที่ถูกสุขอนามัยแก่เด็กนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน รวมท้ัง 
ยังได้ส่งเสริมการท�าเกษตรยั่งยืนแก่โรงเรียน โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืช 
และอุปกรณ์การเกษตรเพื่อน�ามาเป็นวัตถุดิบส�าหรับท�าอาหารกลางวัน
ที่มีคุณภาพสดสะอาดและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่เยาวชนอีกทางหนึ่ง 

ทั้งน้ี ยังได้เลี้ยงอาหารกลางวันเพ่ือเติมเต็มความสุขให้แก่นักเรียน 
มีผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพและโภชนาการจากบริษัทเข้าไปให้ค�าแนะน�า
แม่ครวัในเรือ่งสขุอนามยัในการท�าอาหาร การจดัเกบ็อาหารสดและของแห้ง 
ตลอดจนเรื่องสุขอนามัยที่ถูกต้องในการปฏิบัติงานในครัว พร้อมมอบ
อปุกรณ์เครือ่งครวัและบอร์ดโภชนาการให้แก่ทางโรงเรยีน ส�าหรบัเกณฑ์การ
พิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในแต่ละปีนั้น ทีมงานจะส�ารวจโรงเรียนที่ยัง
ขาดแคลนหรอืประสบปัญหาด้านสขุภาวะและความปลอดภยัในโรงครวั 
หรือในบางปีอาจมีโรงเรียนที่ขอรับการสนับสนุนเอง รวมไปถึงโรงเรียน
ในชุมชนของพนักงานด้วย
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ในปี 2562
เอส แอนด์ พี ได ้ด�าเนินการ
ปรับปรุงโรงครัวและส ่งมอบ
จ�านวน 2 โรงเรยีน ได้แก่ โรงเรยีน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�า้หิน 
จ.ราชบุรี มีนักเรียน 225 คน 
คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน 
16 คน และโรงเรียนราชประชา 
นุเคราะห์ 19 จ.นครศรีธรรมราช 
ซึ่งมีนักเรียนจ�านวน 525 คน 
คุณครูและบุคลากรของโรงเรียน 
74 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
1,505,008.44 บาท

Before

After

Before

After

ภาพโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านถ�้าหิน	จ.ราชบุรี

ภาพโรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์	19	
จ.นครศรีธรรมราช

Before Before

After After

โครงการ S&P Kitchen for Kids
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โครงการตรวจติดตามโรงครัว
หลงัจากการส่งมอบโรงครัวทีป่รบัปรงุใหม่แก่โรงเรียนแล้ว ทกุ 3 ปี เอส แอนด์ พ ีจะกลบัไปประเมนิด้านสุขภาวะและสภาพของโรงครวัท่ีได้ส่งมอบไป 
ใน “โครงการตรวจติดตามโรงครัว” ทั้งน้ีจะมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนให้แก่โรงเรียนที่ได้รับผลการประเมินในระดับ Gold, Silver 
และ Bronze โดยถือเป็นการประเมินผลความส�าเร็จของโครงการ พร้อมการดูแลรักษาสิ่งปลูกสร้างที่ได้มอบไว้ให้กับทางโรงเรียน และส่งเสริมให้ครู 
นักเรียน และแม่ครัว ได้ตระหนักถึงการมีสุขอนามัยและโภชนาการที่ดี ตลอดจนเป็นก�าลังใจแก่นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้ขับเคลื่อน 
และสานต่อโครงการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ยังมอบคู่มือการจัดการดูแลสุขลักษณะของครัวในการผลิตอาหารขนาดใหญ ่
กับทางโรงเรียนเพื่อน�าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

ภาพการตรวจประเมินผล
ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดล�าพูน

ภาพการตรวจประเมินผล
ณ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร

สระแก้วรัชมังคลาภิเษก จังหวัดสระแก้ว

ในปี 2562
มีโครงการตรวจติดตามผลของ
โรงเรียนท่ีเคยท�ามาแล้ว 2 แห่ง 
ได ้แก ่  โรง เรี ยนราชประชา 
นุเคราะห์ 26 จังหวัดล�าพูน และ
โรงเรียนร ่มเกล ้า วัฒนานคร 
สระแก้วรัชมังคลาภิเษก จังหวัด
สระแก้ว ซึ่งผลการตรวจประเมิน
ทัง้ 2 โรงเรยีนอยูใ่นระดบัดี (Silver) 
ได้รับเงินสนับสนุนโรงเรียนละ 
10,000 บาท

ขั้นตอนการเข้าตรวจติดตาม
1. แจ้งก�าหนดวันเข้าตรวจติดตามให้ทางโรงเรียนทราบ
2. จดัส่งแบบฟอร์มหลักเกณฑ์การเข้าตรวจสอบให้ทางโรงเรียนเตรยีมตวั
3. เข้าพบอาจารย์และแจ้งให้ทราบถึงหลักเกณฑ์การตรวจ
4. ลงตรวจโรงครัว
5. สรุปผล
6. มอบใบประกาศ

เกณฑ์การให้คะแนนและเงินรางวัล	มี	3	ระดับ
ระดับดีมาก  ใบประกาศสีทอง (Gold)
    80 คะแนนขึ้นไป และเงินสนับสนุน 20,000 บาท
ระดับด ี  ใบประกาศสีเงิน (Silver)
    คะแนน 70-79 และเงินสนับสนุน 10,000 บาท
ระดับปานกลาง ใบประกาศสีทองแดง (Bronze)
    คะแนน 60-69 และเงินสนับสนุน 5,000 บาท
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โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคม
โครงการ S&P Cake a Wish Make a Wish
เป็นโครงการซึ่งด�าเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2547 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ได้รับทราบปัญหาสังคม ทัง้สร้างคณุค่าทางจติใจด้วยการมอบเค้กขนาดพเิศษแก่สถานสงเคราะห์
และมูลนิธิต่างๆ ตามเจตนารมณ์ของผู้บริหารที่ต้ังใจจะแบ่งปันความสุขและตอบแทนสังคม 
ตามหลัก ‘คุณภาพ คุณค่า คุณธรรม’ ที่ เอส แอนด์ พี ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการด�าเนินธุรกิจ
มาโดยตลอด โดยในแต่ละปี เอส แอนด์ พ ีจะส่งต่อความสขุแก่สงัคมหมนุเวยีนสบัเปลีย่นมลูนธิิ
และสถานสงเคราะห์ในเขตกรงุเทพฯ และปรมิณฑล เพือ่ให้เค้กแห่งความสขุนีก้ระจายไปสูผู่ร้บั
ได้อย่างทั่วถึง ในปี 2562 บริษัทส่งมอบความสุขผ่านเค้ก เอส แอนด์ พี จ�านวน 670 ปอนด์ แก่
สถานสงเคราะห์ มลูนธิ ิและโรงพยาบาล รวม 23 แห่ง มผีูด้้อยโอกาสและเจ้าหน้าท่ีทีไ่ด้รบัมอบ
ความสุขนี้รวม 4,451 คน

โครงการน�้าใจไมตรี S&P ให้คุณ
เอส แอนด์ พี มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในยามภาวะวิกฤตและภาวะปกติ โดยมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 
ผ่านหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพในการกระจายผลิตภัณฑ์ไปถึงมือผู้รับในภูมิภาคต่างๆ ส�าหรับปี 2562 เอส แอนด์ พี ได้มอบผลิตภัณฑ์
ในวาระต่างๆ ดังนี้

มอบคุกกี้แด่สถานคุ้มครองและพัฒนา 
คนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี

เพื่อส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่

จ�านวน 240 กระป๋อง
มูลค่า 34,800 บาท

มอบขนมไหว้พระจันทร์ 
แด่มูลนิธิครอบครัวข่าว 3

เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคอีสาน

จ�านวน 9,194 ชิ้น
มูลค่า 1,022,491 บาท

มอบขนมไหว้พระจันทร์แด่กองบัญชาการ
กองทัพบก

เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจ

ให้แก่ผู้อารักขาประเทศ

จ�านวน 4,667 ชิ้น
มูลค่า 497,444 บาท
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โครงการปลูกฝังจิตส�านึกที่ดีแก่เยาวชนและส่งเสริมสถาบันครอบครัว
โครงการ S&P School Tour
บริษัทด�าเนินโครงการมาอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี 2546 เพื่อส่งเสริมการ
เรยีนรูแ้ละทกัษะด้านต่างๆ ซึง่เป็นการปลกูจติส�านกึทีด่แีละตระหนกัถึง
การด�าเนนิชวีติด้วยความรบัผดิชอบต่อสงัคมตัง้แต่วยัเยาว์ โดยกจิกรรม
ดังกล่าวจัดข้ึนแก่เด็กวัยประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล ส่งเสรมิความรูด้้านต่างๆ อาท ิด้านสขุภาพ สงัคม การอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น เน่ืองจากเด็กในวัยน้ีอยู่ในช่วงเรียนรู้ จดจ�า และ
เตรียมพร้อมท่ีจะเติบโตเป็นวัยผู้ใหญ่ที่เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ 
ในอนาคต ในแต่ละปี เอส แอนด์ พ ีจะหมนุเวยีนจดักจิกรรมตามโรงเรยีน
ต่างๆ ให้น้องๆ

ส�าหรับปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมให้ความรู ้ผ่านละครเวทีเร่ือง
องครักษ์พิทักษ์ทะเล เพื่อปลูกฝ ังจิตส�านึกที่ดีด ้านสิ่งแวดล้อม 
โดยเป็นการสอนให้รู ้ จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง การทิ้งขยะให้ลงถัง 
และการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use 
Plastic) นอกจากจะได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้ว 
ยงัเป็นการเสรมิสร้างจนิตนาการควบคูไ่ปกบัการเสรมิสร้างกล้ามเนือ้มอื
มัดเล็กด้วยกิจกรรมแต่งหน้าเค้ก DIY อีกด้วย ซึ่งในปีนี้มีน้องๆ เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งสิ้น 6,698 คน และบุคลากรอีก 511 คน จาก 30 โรงเรียน
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 1,935,898 บาท

โครงการสนับสนุนด้านสุขภาพ
โครงการ S&P Great Food Good Health อร่อยดี มีสุขภาพ
ปัจจุบันคนไทยส่วนมากประสบปัญหาด้านสุขภาพ โดยปัจจัยส�าคัญ 
ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เนื่องจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบ
และขาดความตระหนักถึงโภชนาการที่ดี เน้นการด�าเนินชีวิตที่รวดเร็ว 
รับประทานอาหารโดยเน้นความสะดวกเป็นหลัก มิได้ค�านึงถึงคุณภาพ 
ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในอนาคต

ดังนั้น เอส แอนด์ พี จึงน�าความรู้ความเชี่ยวชาญด้านอาหารมาแบ่งปัน
เพื่อให้ทราบถึงวิธีการบริโภคอาหารเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและสามารถ 
น�าไปถ่ายทอดต่อให้กบัคนในครอบครวั รวมทัง้การออกก�าลงักายพืน้ฐาน
ทีส่ามารถน�าไปปรบัใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั ส่งเสรมิให้เกดิสขุภาพทีด่ี 
มีสุขอย่างยั่งยืน โดยมีคุณเมจิ-อโณมา คุ๊ก วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ
ด้านสุขภาพมีประสบการณ์ในเรื่องโภชนาการและร่างกายมาร่วม
ถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นแก่พนักงานและบุคคลท่ัวไป 
ทีส่นใจ รวม 241 คน เมือ่วนัที ่13 กรกฎาคม 2562 ณ สวนเพลนิ มาร์เก็ต 
สาขาพระราม 4 โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 549,968.40 บาท ซึ่งจากการ
ประเมินผลหลังจบกิจกรรมพบว่า ผู ้เข้าร่วมกิจกรรรมได้รับความรู ้
ในเรื่องสุขภาพและการบริโภคอาหารที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น
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ทั้งนี้ ภายหลังจากจบกิจกรรม 
บริษัทได้ประชาสัมพันธ์โครงการ
ผ ่านกิจกรรม “แชะ & แชร ์
การเปลี่ยนแปลงจากการเข้าร่วม
โครงการ S&P Great Food 
Good Health” เพื่อกระตุ้นและ
สนับสนุนให้ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม
ดูแลสุขภาพตัวเองอย่างต่อเนื่อง
ด้วย

โครงการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการรณรงค์ไม่รับถุงพลาสติกหูหิ้ว
เอส แอนด์ พ ีตระหนกัถงึความส�าคัญของการดแูลสิง่แวดล้อม โดยปัญหา
ขยะพลาสติกถือเป็นปัญหาส�าคัญของโลกและบริษัทเป็นหน่ึงในองค์กร
ธุรกิจท่ีมีการใช้พลาสติกเป็นบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารแต่มีความตั้งใจที่ร่วม
สร้างความตระหนักรู ้แก่ผู ้บริโภคในการลดการใช้บรรจุภัณฑ์จาก 
พลาสตกิ จึงได้จัดโครงการรณรงค์ไม่รบัถุงพลาสตกิหหูิว้ เพือ่เป็นส่วนหนึง่
ในการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและปลูกฝังจิตส�านึกก่อให้เกิด
พฤติกรรมที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมแก่พนักงานและลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 
โดยเริ่มโครงการในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ซึ่งตรงกับวันสิ่งแวดล้อมโลก 
และทุกวันที่ 4 ของเดือน เอส แอนด์ พี จะงดแจกถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ในทุกสาขา ทั้งนี้ มีการผลิตถุงผ้าประเภทต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือก 
และอ�านวยความสะดวกให้แก่ลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร เน้นให้เกิดการน�ากลบั
มาใช้ซ�้า (Reuse) อันเป็นการลดการใช้ทรัพยากร ซ่ึงเป็นสาเหตุของ
ปัญหาขยะต่อไป โดยในปี 2562 มียอดการเบิกถุงพลาสติกหูหิ้ว 
ส�าหรับใช้ที่หน้าร้านลดลงถึง 24,292 กิโลกรัม หรือ 11.39% เมื่อเทียบ
กับปี 2561

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี สื่อสารแก่พนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ 
ในสื่อหลัก การสื่อสารบนสื่อออนไลน์ของ เอส แอนด์ พี รวมถึงการผลิต
สื่ออินโฟกราฟิกเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับการด�าเนินชีวิตเพื่อความยั่งยืน 
อีกด้วย

รวมยอดเบิกถุงพลาสติก
ทุกรายการ ป 2561

21
3,

26
8

18
8,

97
6

รวมยอดเบิกถุงพลาสติก
ทุกรายการ ป 2562

เปรียบเทียบยอดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว
ปี 2561-2562 (กิโลกรัม)

ลดลง
- 11.39%
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บรรจุภัณฑ์

GRI

ด้านสิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์ (Packaging)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีข่าวการสูญเสียชีวิตของสัตว์ทะเลจ�านวนมาก 
รวมท้ังสัตว์โลกท่ีได้รับผลกระทบจากขยะพลาสติกท่ีมนุษย์ใช้แล้วทิ้ง 
ในชีวิตประจ�าวัน ซึ่งนับวันจะยิ่งมีจ�านวนมากขึ้นสาเหตุเน่ืองจากขยะ
พลาสตกิไม่สามารถย่อยสลายได้หรอืใช้ระยะเวลาย่อยสลายยาวนานถงึ
หลายร้อยปี ท้ังน้ี มีข้อมูลจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคณุภาพสิง่แวดล้อมระบวุ่าในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 
ประเทศไทยมีขยะพลาสติกเกิดข้ึนประมาณปีละ 2 ล้านตัน โดยมี 
การน�าขยะพลาสติกกลับไปใช้ประโยชน์เพียงปีละ 0.5 ล้านตัน ยังคง
เหลอือกี 1.5 ล้านตนั ซึง่ขยะเหล่านีไ้ม่เพยีงส่งผลกระทบต่อสขุภาพและ
สิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมอีกด้วย

นอกจากนี ้ในปี 2561 โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาตไิด้ก�าหนด
ประเด็นเรื่องขยะพลาสติก เป็นประเด็นหลักในการรณรงค์ว่า “Beat 
Plastic Pollution: If you can’t reuse it, refuse it” หรือ “รักษ์โลก 
เลิกพลาสติก” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลด ละ เลิกขยะพลาสติกอีกด้วย

เอส แอนด์ พี ในฐานะผู้ด�าเนินธุรกิจอาหารไทยใส่ใจสุขภาพ พร้อมการ
ท�ากลยุทธ์แบรนด์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความตระหนักถึงปัญหานี้
จึงมีนโยบายปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก รวมท้ังรณรงค์ให้ผู้บริโภค
ลดการใช้ถุงพลาสติก เพื่อเป็นการสร้างจิตส�านึกรักษ์โลกให้กับผู้บริโภค
ร่วมกนัเป็นส่วนหนึง่ท่ีจะช่วยกนัลดปรมิาณขยะพลาสตกิแบบใช้ครัง้เดยีว 
ด้วยความตั้งใจที่จะรักษาโลกและสิ่งมีชีวิตให้อยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มุ่งม่ันในการพัฒนาและจัดหาบรรจุภัณฑ์ท่ีมีมาตรฐาน 
เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม โดยค�านงึถงึความปลอดภยัและความสะดวกในการ 
ใช้งานของผู้บริโภค เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกโดยท�างานภายใต้หลัก 
3Rs คือ การลดการใช้ (Reduce) การน�ากลับมาใช้ซ�้า (Reuse) และ 
การรไีซเคลิเพือ่น�ากลบัมาใช้ประโยชน์อกีครัง้ (Recycle) โดยเฉพาะอย่างยิง่
การลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียว จึงตั้งใจออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้
สวยงามเพือ่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดให้เกดิพฤตกิรรมการใช้ซ�า้
สนับสนุนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 
รวมถึงส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนในองค์กรอีกด้วย

เป้าหมาย
หลักการพัฒนาที่ยั่ งยืนระดับสากลตามเป ้าหมายขององค ์การ
สหประชาชาติ ในการรับรองแผนการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 
(Responsible Consumption and Production) รวมทั้งแผนจัดการ
ขยะพลาสติกอย่างบูรณาการ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมได้ร่างเป็น Roadmap การจัดการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-
2573 นั้น นับเป็นเป้าหมายส�าคัญในการด�าเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์ของ 
เอส แอนด์ พี
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ทั้งนี้ ในปี 2562 เอส แอนด์ พ ี
ก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน
ด้านบรรจุภัณฑ์ท่ีส ่งเสริมการ
จั ด ก า ร ที่ ยั่ ง ยื น แ ล ะ ก า ร ใ ช ้
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยบรรจุภัณฑ ์ส�าหรับสินค้า 
หน้าร้าน เอส แอนด์ พี ต้อง 
สามารถน�ากลบัมาใช้ประโยชน์ได้ 
หรอืย่อยสลายได้ 100% ภายใน 
ปี 2565

เป้าหมายปี 2563

ลดการใช้ถุงหูหิ้ว
(Plastic Bag)

20 ล้านใบ

ลดการใช้พลาสติก

100 ตัน

เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็น 
บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม

5 รายการ
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บรรจุภัณฑ์

GRI

แนวทางการจัดการ
ตามแผนจัดการขยะพลาสติกที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิง่แวดล้อมได้ร่าง Roadmap การจดัการขยะพลาสติก พ.ศ. 2561-2573 นัน้ 
นับเป็นแนวทางการจัดการเบื้องต้นของการด�าเนินงานด้านบรรจุภัณฑ์
ของเรา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 เป้าหมาย ดังนี้ 

1.	 ลดและเลิกใช้พลาสติก โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภายในปี 2562 
ก�าหนดให้เลิกใช้พลาสติกจ�านวน 3 ชนิด ได้แก่ พลาสติกหุ้มฝาขวด
น�้าด่ืม พลาสติกผสมสารอ็อกโซ่ และพลาสติกผสมสารไมโครบีด 
และระยะที่ 2 ภายในปี 2565 ก�าหนดให้เลิกใช้พลาสติกอีก 4 ชนิด 
ได้แก่ พลาสติกหูหิ้วที่มีความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน, กล่องโฟม
บรรจุอาหาร, หลอดพลาสติก และแก้วพลาสติกบางประเภท 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

2.	 การน�าขยะพลาสตกิเป้าหมายกลบัมาใช้ประโยชน์	100% ภายใน
ปี 2570 โดยมีร่างแผนปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 มาตรการ คือ

 มาตรการที	่1 ลดขยะพลาสติก ณ แหล่งก�าเนิด
 มาตรการที	่2  ลดและเลิกใช้พลาสติกในขั้นตอนการบริโภค 

    โดยการขับเคลื่อนการลดและเลิกใช้พลาสติก 
    แบบใช้ครั้งเดียวที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
    และไม่สามารถน�ากลับเข ้าสู ่ระบบเศรษฐกิจ 
    หมุนเวียน

 มาตรการที	่3 จัดการขยะพลาสติกหลังจากการบริโภค โดยจะมี 
    การส่งเสริมและสนับสนุนการน�าขยะพลาสติก 
    เข้าสูร่ะบบการน�ากลบัมาใช้ให้เกดิประโยชน์ต่อไป

ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้มีการน�าร่องยกเลิกการใช้พลาสติกทั้ง 3 ประเภท 
ได้แก่ พลาสติกหุ ้มฝาขวดน�้าดื่ม ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีส่วนผสม 
ของสารประเภทอ็อกโซ่ (Oxo) ตั้งแต่ก่อนปี 2562 ก่อนที่รัฐบาลจะได้
ประกาศยกเลิก ส�าหรับการใช้ไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) นั้น 
ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เอส แอนด์ พี 

ส�าหรับเป้าหมายป	ี2565 ที่ให้ยกเลิกการใช้พลาสติก 4 ประเภท ได้แก่ 
ถงุพลาสตกิหหูิว้ กล่องโฟมบรรจุอาหาร แก้วพลาสตกิ (แบบบางใช้ครัง้เดยีว) 
และหลอดพลาสติกนั้น เอส แอนด์ พี ได้เริ่มโครงการน�าร่องยกเลิก 
การใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว กล่องโฟมบรรจุอาหาร และหลอดพลาสติกแล้ว
เช่นกัน นอกจากนี้ ยังเริ่มวางแผนด�าเนินการส�าหรับเป้าหมายปี 2570 
โดยมีเป ้าหมายการน�าขยะผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์พลาสติก 
กลับเข้ามาใช้ประโยชน์อีกด้วย
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แนวทางการจดัการและผลการด�าเนนิงาน

มาตรการที่ต้องท�า Roadmap (ประเทศไทย) ผลการด�าเนนิงาน S&P

1. พลาสติกหุ้มฝาขวดน�า้ (Cap Seal)

2562

2561

2. พลาสติกที่ผสมสารอ็อกโซ่ (OXO) 2554

3. สารไมโครบีดจากพลาสติก (Microbead) -

4. พลาสติกหูหิ้วความหนา <36 ไมครอน

2565

2563

5. กล่องโฟมบรรจุอาหาร 2561

6. แก้วน�้าพลาสติก (ใส่ครั้งเดียว) มีแผนด�าเนินการถัดไป

7. หลอดพลาสติก 2563

8. ลดขยะพลาสติกที่แหล่งก�าเนิด

2570
เริ่มมีการด�าเนินการ 
และน�ามาประยุกต์ใช้

9. ลดการใช้พลาสติก ณ ขั้นตอนการบริโภค

10. ส่งเสริมการน�าขยะพลาสติกกลับมาใช้ประโยชน์

11. น�าขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ 100%

ในปี 2562 เอส แอนด์ พี ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติ
เรื่องการจัดการบรรจุภัณฑ์ ดังนี้
 ลดการใช้ถุงพลาสตกิหหูิว้และลดความหนา 

ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติก
 รณรงค์การน�าถุงกลบัมาใช้ซ�า้โดยการผลติ

ถุงผ้ารักษ์โลก
 การเปลี่ยนมาใช้หลอดกระดาษ และ 

หลอดพลาสติกแบบช้อนที่ย่อยสลายได้ 
(ไบโอพลาสตกิ) ทดแทนการใช้หลอดพลาสติก
แบบเดิม

 เลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทดแทนพลาสติกหรือ
ปรับเปลี่ยนมาใช้พลาสติกที่สามารถน�า
กลับมาใช้ประโยชน์ได้และบรรจุภัณฑ ์
ที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ อาทิ 
บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารจากเยื่อกระดาษ 
ขึ้นรูป (Pulp Mold) กล่องสแน็คบ็อกซ์
กระดาษคราฟท์รักษ์โลก เพ่ือให้สามารถ
ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

 การดีไซน์ออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงาม
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการใช้ซ�า้ ถือเป็น 
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประโยชน์สูงสุด
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GRI

โครงการ “ขวดนี้ไม่ใช้ เราขอนะ”
ริเริ่มโครงการน�าขวดพลาสติกมา Recycle เพื่อผลิตเป็นเส้ือส�าหรับพนักงาน (Upcycling) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน 
(Circular Economy)
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โครงการลดการใช้พลาสติก
เป้าหมายที่	1	:		ลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก
ความเป็นมา	:  จากแนวคิดของผู้บริหาร เอส แอนด์ พี ที่เล็งเห็น 
 ถึงความส�าคญัของปัญหาขยะพลาสตกิและการด�าเนนิการ 
 จัดการด้านขยะ จึงมีนโยบายปรับปรุงบรรจุภัณฑ ์
 เพื่อลดปริมาณขยะพลาสติก เกิดเป็นโครงการพัฒนา 
 กล่องเค้กหูหิ้วเพ่ือจะได้ลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้ว 
 พลาสติกลง โดยไม่ส่งผลกระทบกับความสะดวกของ 
 ผู้บริโภค
ผลส�าเร็จ	: สามารถลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกเบอร์ 02 
 จ�านวน 1 ล้านใบต่อปี หรือ 12 ตันต่อปี

ผลการด�าเนินงาน
ในปี 2562 มีการลดการใช้พลาสติก ดังนี้
 ยกเลิกถุงหูหิ้วเบอร์ 000 
 ยกเลิกถุงพลาสติกพับข้าง ขนาด 10X15 นิ้ว
 งดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้ว ทุกวันที่ 4 ของเดือน 

(เริ่มตั้งแต่เดือน มิ.ย. - ธ.ค. ปี 2562)
 เปลี่ยนสายคาดปุยฝ้ายจากพลาสติกเป็นกระดาษ
 ใช้ถุงกระดาษใส่พายชิ้นใหญ่
 เปล่ียนกล่อง Grab & Go เป็นกล่อง Pulp Mold
 ใช้หลอดกระดาษในสาขาโรงพยาบาล และสาขา

บริเวณแหล่งท่องเที่ยวชายทะเลและใช้หลอด
พลาสติกแบบย่อยสลายได้ส�าหรับเครื่องดื่มสมูทตี้

 ปรับเปลี่ยนดีไซน์กล่องเค้ก 1 ปอนด์ ให้เป็นกล่อง
หูหิ้ว เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 ลดความหนาของถาดอาหารแช ่แ ข็งพร ้อม 
รับประทาน

 น�าเสนอถุงผ้ารักษ์โลกเพื่อเป็นทางเลือกทดแทน 
การใช้ถุงพลาสติก (Reuse)

ลดการใช้พลาสติกได้ทั้งหมด ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

82ตัน จ�านวน 4.8 ล้านใบ
(2.8 ล้านบาท)

ผลที่ได้

Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ

เป้าหมายที่	2	:	 เปลีย่นกล่องพลาสตกิ Grab & Go เป็นกล่องบรรจภุณัฑ์ 
 เยื่อกระดาษ (Pulp Mold) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้  
 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ผลส�าเร็จ	:  ลดปริมาณการใช้พลาสติก จ�านวน 9.5 ตัน
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บรรจุภัณฑ์

GRI

เป้าหมายที่	3	: ลดการใช้พลาสติกส�าหรับถาดบรรจุอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน จ�านวน 4 รายการ ได้แก่

เป้าหมายที่	4	: ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ไส้กรอก และฟิล์มสกรีนบน 
 บรรจุภัณฑ์ส�าหรับโปรโมชั่นซื้อ 1 แถม 1 ส�าหรับ 
 ไส้กรอกย่างพร้อมรับประทาน รวมทั้งลดความหนา 
 ของพลาสติกบรรจุภัณฑ์ไส้กรอก Premo
ผลส�าเร็จ	: ลดปริมาณการใช้พลาสติกลง จ�านวน 4,894 กิโลกรัม

ผลส�าเร็จ	:
ลดปรมิาณการใช้พลาสตกิลง
จ�านวน 100 กโิลกรมั
(เริ่มใช้ถาดใหม่เมื่อ พ.ย. - ธ.ค. 62)

ถาดอาหาร 1 ช่อง
ขนาดพลาสติก 31 กรัม 

ลดเหลือ 25 กรัม
(น�้าหนักพลาสติกที่ลดลง

2.85 ตัน/ปี)

ถาดอาหาร 2 ช่อง
ขนาดพลาสติก 37 กรัม

ลดเหลือ 27 กรัม
(น�้าหนักพลาสติกที่ลดลง

9.75 ตัน/ปี)

ถาดขนมหวาน
ขนาดพลาสติก 16 กรัม

ลดเหลือ 12 กรัม
(น�า้หนักพลาสติกที่ลดลง

8.68 ตัน/ปี)

ยกเลิกรายการ
ถาดพลาสติก

สีแดง

เป้าหมายปี 2563

เป้าหมายปี 2563

ลดปริมาณการใช้พลาสติกจากถาดอาหารแช่แข็ง
พร้อมรับประทาน

จ�านวน 21.28 ตัน

ลดปริมาณการใช้พลาสติก

จ�านวน 8.15 ตัน

เอส แอนด์ พี ร่วมลงนามโครงการ “เฟสท์ใส่ใจ คืนก�าไร 
สู่สิ่งแวดล้อม”
เอส แอนด์ พี  ร ่วมลงนามโครงการ “เฟสท์ใส ่ใจ คืนก�าไรสู ่ 
สิ่งแวดล้อม” ร่วมกับธุรกิจแพคเกจจิ้ง เอสซีจี โดยมีคุณรัชฎา สุริยกุล 
ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพลต�ารวจโท
ประพันธ์ จันทร์เอม ผู้อ�านวยการอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมา
ร่วมงาน เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมาใช้บรรจุภัณฑ์
อาหารปลอดภัยและร่วมดูแลสิ่งแวดล้อม พร้อมน�ารายได้ 1 บาท ต่อ 
1 แพค็จากการสนบัสนนุบรรจภุณัฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ เพือ่สนบัสนนุ
โครงการดูแลและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนมอบให้มูลนิธิอุทยาน 
สิง่แวดล้อมนานาชาตสิรินิธร ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ เอส แอนด์ พี ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
ซื้อบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ จ�านวน 642,000 ชิ้น ตลอดระยะ
เวลาโครงการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 ถึง มกราคม 2563
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ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาขยะเพิ่มขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ อันเป็นผล 
มาจากจ�านวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้ การขยายตวัของชมุชนเมือง การท่องเทีย่วและปรมิาณการ
บริโภคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความเปลี่ยนแปลงทางด้านไลฟ์สไตล์จากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยทีีท่�าให้มกีารพฒันาสิง่อ�านวยความสะดวกของมนษุย์มากขึน้จงึส่งผลให้เกดิขยะ
และปริมาณของเหลือทิ้งเป็นจ�านวนมากขึ้นตามไปด้วย

ส�าหรบัธรุกจิ เอส แอนด์ พ ีมกี�าลงัการผลติสนิค้าและผลติภณัฑ์เพิม่มากขึน้เช่นกัน เพือ่รองรบั
ปริมาณการบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้และจดุขายทีเ่ปิดเพิม่ขึน้ เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ผู้บริโภค 
จ�านวน 500 จุดขาย ในปี 2562 รวมถึงการขายที่ไม่เป็นไปตามประมาณการที่คาดไว้ท�าให้
เกิดของเสียเพิ่มข้ึน ส่งผลให้มีของเหลือทิ้งจากการผลิตเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ เอส แอนด์ พ ี
จึงมีการก�าหนดแนวทางจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปรับปรุงการใช้ทรัพยากร 
ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะส่งผลต่อการลดกระบวนการจัดการของเสียอีกด้วย

ความมุ่งมั่น
เอส แอนด์ พี มีความมุ่งมั่นด�าเนินการบริหารจัดการของเสียอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
กฎหมายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การลดของเสียจากแหล่งก�าเนิด การคัดสรร
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ การส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาการ
บริหารจัดการของเสียขององค์กรภายใต้หลักการ 3Rs อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี ้เอส แอนด์ พ ียงัได้พฒันาระบบการสัง่สนิค้า (E-Ordering) มาใช้กบัจุดขายเพือ่
เป็นเครื่องมือช่วยในการประมาณการขายสินค้าให้พนักงานสามารถสั่งสินค้าได้สอดคล้อง
กับยอดขายของแต่ละแห่ง และมีหลักสูตรอบรมทักษะการขายและการบริการเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของพนักงานขายให้สามารถเพิ่มยอดขาย อันเป็นหนึ่งในแนวทางการลดปริมาณ
ของเสียในร้าน และยังมีนโยบายการคัดแยกขยะ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล ด้วยการฝึกอบรมและสร้างจิตส�านึกแก่พนักงาน
ให้สามารถคัดแยกขยะได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถจัดการขยะในร้านให้เป็นไปอย่างถูกวิธี 
น�าไปสู่กระบวนการจัดการที่มีประสิทธิภาพต่อไป

การจัดการของเสียและเศษอาหาร (Waste and Food Waste Management)

เป้าหมาย
ในปี 2562 เอส แอนด์ พี มีการก�าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวของการด�าเนินงานในการบริหารจัดการของเสียและเศษอาหารเพื่อส่งเสริม
การจัดการที่ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ภายในปี
2573

ภายในปี
2565

ภายในปี
2563

ลดเศษอาหารหรือ 
เบเกอรี่เหลือทิ้ง

ลง 30%

ลดการเกิดของเสีย 
ต่อหน่วยการผลิต

ลง 10%

เก็บข้อมูลปริมาณขยะ 
แต่ละประเภทจากหน้าร้าน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ 
ตัง้เป้าหมายการลด 
ปรมิาณขยะต่อไป

ร้าน S&Pโรงงานอาหาร S&Pร้าน S&P
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การจัดการของเสียและเศษอาหาร

GRI

แนวทางการจัดการ
แนวทางการด�าเนินการลดของเสียเบเกอรี่ 30% ภายในปี 2573

2562

4% 7% 10% 13% 16% 19% 22% 25% 28% 30%

2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571

ในปี 2562 เอส แอนด์ พี สามารถลด 
ของเสียเบเกอรี่หน้าร้านลงได้ 4% และ 
คาดว่าจะสามารถลดของเสียลงได้เฉล่ีย
ปีละ 3% โดยต่อเนื่อง จากการบริหาร
จัดการประมาณการขายที่มีประสิทธิภาพ
เพิ่ มขึ้ นอย ่ าง เหมาะสมกับยอดขาย 
ของแต่ละสาขา และอบรมทักษะด้าน 
การขายเพือ่ให้พนกังานสามารถขายสนิค้า 
รวมทัง้มกีารจดัโปรโมชัน่สนิค้าทีเ่หมาะสม
ส�าหรับอายุผลิตภัณฑ์เพื่อกระตุ้นการขาย 
ซึ่ งสามารถช ่ วยลดปริมาณของ เสี ย 
ที่จะเกิดขึ้นได้

ประเภทของสินค้า อายผุลติภณัฑ์

1. กลุ่มขนมอบ หรือเพรสตี้ 1 วัน

2. กลุ่มเค้กปอนด์ 1-2 วัน 

3. กลุ่มแซนด์วิช 1 วัน

4. กลุ่มเค้กชิ้นบรรจุซองผลิตภัณฑ์ 4-7 วัน

5. กลุ่มขนมปัง 5 วัน

6. กลุ่มคุกกี้ 3-7 เดือน

7. กลุ่มเค้กแช่แข็ง 6 เดือน

8. กลุ่มขนมเปี๊ยะ 1-6 เดือน

9. กลุ่มขนมไหว้พระจันทร์ 3-7 เดือน
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ขั้นตอนการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ให้เกิดของเสียน้อยที่สุด

การประมาณการ
การขายสินค้า

ด้วยระบบ E-Ordering

การเตรียมการขาย
ให้เหมาะสมกับยอดขาย

การท�าโปรโมชั่น
ลดราคา 30%

ก่อนการปิดร้าน

การลดปริมาณ
ท�าลายของเสีย

เบเกอรี่

แนวทางในการบริหารจัดการของเสียต่อหน่วยการผลิต
เน้นการใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
ทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สงูสดุตลอดห่วงโซ่คณุค่า และลดปรมิาณการ
เกิดของเสียให้น้อยที่สุด โดยใช้หลัก 3Rs ซึ่งประกอบไปด้วย การลดการ
ใช้หรอืใช้น้อยเท่าทีจ่�าเป็น (Reduce) การใช้ซ�า้ (Reuse) และการแปรรปู 
มาใช้ใหม่ (Recycle) เอส แอนด์ พ ียงัมุง่เน้นถงึการมส่ีวนร่วมของพนกังาน 
ตั้งแต่การคัดแยก การจัดเก็บ การขนส่ง และการก�าจัดของเสียอีกด้วย

วิธีการบริหารจัดการของเสีย

ส�ารวจ
เพื่อหาแนวทาง

ในการคัดแยกขยะ  

การคัดแยกขยะ
แบ่งออกเป็น

3 ประเภท ได้แก่
ขยะอินทรีย์
ขยะทั่วไป

และขยะรีไซเคิล

สื่อสารกับพนักงาน 
เพื่อการด�าเนินการ

อย่างถูกวิธี

ติดตามผล
โดยการเก็บบันทึก

น�้าหนัก  

น�าขยะรีไซเคิล
ไปใช้ประโยชน์

แนวทางการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่

ขยะ
อินทรีย์

ขยะ
ทั่วไป

ขยะ
รีไซเคิล
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การจัดการของเสียและเศษอาหาร

GRI

โครงการ Knowledge Sharing
เอส แอนด์ พ ีผลิตส่ือประชาสมัพันธ์ทีน่่าสนใจ เพือ่ให้ความรู้แก่พนกังาน และบคุคลทัว่ไป ผ่านทางช่องทางโซเชยีล อนัเป็นการกระตุน้จติส�านกึรกัษ์โลก 
และน�าเสนอแนวทางในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560
2561
(MB.)

2562
(MB.)

ผลการ
ด�าเนินงาน

เทียบปี 
2561

เป้าหมาย
ปี 2562

เป้าหมาย
ภายในปี 
2573

มูลค่าของเสียเบเกอรี่ N/A 234 219 -6.4%

-4% 30%

มูลค่าของเสียในแต่ละกลุ่ม N/A

 กลุ่มขนมอบ หรือเพรสตี้ 71.0 66.7 -6%

 กลุ่มเค้กปอนด์ 64.8 66.5 2.6%

 กลุ่มแซนด์วิช 19.7 16.5 -16.24%

 กลุ่มเค้กชิ้น 62.4 52.2 -16.34%
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ผลการด�าเนนิงาน 
(ตัวชี้วัด)

2560 2561
2562 เป้าหมายปี 2562 เป้าหมายปี 2563

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

โครงการใช้ประโยชน์
เศษแป้งจากการตดัแต่ง
เม็ดบัวลอยเผือก

- - 4.68 4.3 4 4 5 4.55

17

52
6767

220
250

200

150

100

50

เบเกอรี่ทั้งหมด

234

71
65 62

20

ขนมอบ

ป 2561 ป 2562

เคกปอนด เคกชิ้น แซนดวิช
0

MB.
Reduce Waste

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี

โครงการบริหารจัดการ Fresh Bake
การจัดท�าโครงการ Fresh Bake ด้วยการอบขนมให้ใหม่ สด หอมกรุ่น 
จากเตา วันละ 1-2 รอบ ตามประมาณการขายต่อวัน เพื่อให้สอดคล้อง
กับยอดขายของแต่ละสาขา ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้เห็นสินค้าท่ีใหม่และ 
มีความหลากหลายจะส่งผลให้ยอดขายสินค้าของกลุ่มขนมอบเพิ่มขึ้น 
และปริมาณของเสียหน้าร้านลดลง

เพิ่มยอดขาย
7 ลบ./ปี

ลดของเสีย
5 ลบ./ปี

 สินค้าสดใหม่
 น�าเสนอจุดเด่นขนมอบ  

 S&P เพื่อเชียร์ขาย

 ประมาณการขายได้ 
 มีประสิทธิภาพ
 ของเสียลดน้อยลง
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การจัดการของเสียและเศษอาหาร

GRI

โครงการใช้ประโยชน์จากเศษแป้งบัวลอย
ความเป็นมาของโครงการ
ที่ผ่านมากระบวนการผลิตบัวลอยเผือกในแต่ละวันจะมีเศษแป้งบัวลอยจากขั้นตอน 
การตัดแต่งเม็ดบัวลอยเผือกเหลือสูงถึงประมาณ 15 กิโลกรัม/วัน หรือคิดเป็น 3.73% 
ของวตัถดุบิ ดงันัน้ เพือ่เป็นการลดปริมาณของเสียและเพิม่มูลค่าในการผลติ เอส แอนด์ พี 
จึงทดลองและพัฒนาจนสามารถน�าเศษแป้งบัวลอยหมุนเวียนกลับมาใช้ผลิตสินค้าใหม่ 
โดยยงัสามารถคงคณุภาพของรสชาต ิและเนือ้สมัผสัของบวัลอยเผอืกได้ตามมาตรฐานเดมิ

โครงการใชประโยชนจากเศษแปงบัวลอย 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ลดปริมาณของเสีย
4.7 ตันตอป 

สรางมูลคาเพิ่ม
4.3 ลานบาท 

องคกร S&P เกษตรกร Supplier
งบประมาณสนับสนุนโครงการ

14,000 บาท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ลดปริมาณของเสีย

4.7 ตันต่อปี
สร้างมูลค่าเพิ่ม

4.3 ล้านบาท

องค์กร S&P เกษตรกร Supplier
งบประมาณสนับสนุนโครงการ

14,000 บาท

โครงการพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย
เอส แอนด์ พ ีมนีโยบายการจดัการของเสยี และการผลติทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดล้อม โดยการควบคมุปรมิาณของเสยีทีแ่หล่งก�าเนดิ การเพิม่ประสทิธภิาพ
การคัดแยก และการใช้ประโยชน์จากของเสยีทีเ่กดิขึน้ ก่อนทีจ่ะน�าไปก�าจดัขัน้สดุท้ายอย่างถกูหลกั และได้ร่วมกบักรมโรงงานอตุสาหกรรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์กากของเสีย ประจ�าปีงบประมาณ 2562 เพื่อน�าหลักการบริหารจัดการของเสียตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, 
Recycle) มาใช้ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและสนับสนุนการบริหารจัดการโดยให้พนักงานมีส่วนร่วมพัฒนา เกิดภาพลักษณ์
ที่ดีต่อองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเกิดความยั่งยืนในธุรกิจ

โครงการพัฒนาศักยภาพการใชประโยชนกากของเสีย

ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับประโยชนจากโครงการ

องคกร S&P สังคม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

งบประมาณสนับสนุนโครงการ

70,000 บาท

รางวัล
3Rs Award 

รางวัล
3Rs+ Awards

ระดับ
เหรียญทอง 

รางวัล
Zero Waste
to Landfill

Achievement
Award

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

รางวัล
3Rs Award

รางวัล
Zero Waste to Landfill
Achievement Award

รางวัล
3Rs+ Awards

ระดับ
เหรียญทอง

องค์กร S&P สังคม กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม

งบประมาณสนับสนุนโครงการ
70,000 บาท
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ผลส�าเร็จที่ได้จากการลงทุนโครงการเพื่อสังคม
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Climate Change, Energy Management and GHG Emissions)

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
ประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศทั่วโลกก�าลังได้รับผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้อณุหภมูทิีเ่พ่ิมสงูขึน้ น�า้ท่วม น�า้แล้ง และ
ภัยธรรมชาตต่ิางๆ ทีท่วคีวามรนุแรงขึน้ ประชาคมโลกต่างให้ความส�าคญั
และร่วมกนัพจิารณาหาแนวทางแก้ไขภายใต้กรอบสหประชาชาตเิกดิเป็น
ข้อตกลงปารีสขึ้น ด้วยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรับผิดชอบ 
ร่วมกันต่อภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมุ่งหวัง 
ทีจ่ะควบคมุการเพิม่ขึน้ของอุณหภมิูเฉลีย่ของโลกให้ต�า่กว่า 2 องศาเซลเซยีส 
และพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียส

เอส แอนด์ พ ีในฐานะผู้ด�าเนินอุตสาหกรรมผลิตอาหารและเบเกอรี ่รวมถงึ
การบริการผ่านจุดขาย 500 สาขาทั่วประเทศมีความจ�าเป็นต้องพึ่งพา
แหล่งพลังงานจากกระแสไฟฟ้าและเชื้อเพลิง แม้จะไม่ได้เป็นธุรกิจหลัก
ทีส่ร้างผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ แต่บรษิทัมนีโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการลดการใช้พลังงาน 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและขนส่ง รวมทั้งมีการ
ปรับปรุงงานทางวิศวกรรมต่างๆ เพื่อช่วยให้สามารถประหยัดการ 
ใช้พลงังานต่อหน่วยการผลติอย่างต่อเนือ่ง เอส แอนด์ พ ีตัง้ใจเป็นส่วนหนึง่ 
ในการจัดการการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศโลกด้วยความตระหนกัถงึ
ความรับผิดชอบที่มีร่วมกัน

ความมุ่งม่ันด้านการใช้พลังงานและการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก
เอส แอนด์ พี มุ่งมั่นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศด้วยการ
บริหารจัดการการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นการใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า 
การลดการใช้บรรจุภณัฑ์  พลังงาน และทรัพยากรน�า้ การให้ความรูเ้กีย่วกบั
การปฏิบัติและดูแลรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ส�าคัญคือการบริหารจัดการ
กระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการน�าระบบบริหาร
จัดการที่เป ็นมาตรฐานในระดับสากลมาใช้ ผนวกกับการปฏิบัติ 
ตามข้อก�าหนดกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน 
มุ่งสู่การผลิตที่ไร้ของเสีย อันเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 
และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศโลกเพ่ือลด 
การเกิดสภาวะโลกร้อนในที่สุด

นโยบายการจัดการด้านพลังงาน
เอส แอนด์ พี ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ และให ้พนักงานทุกคนมีส ่วนร ่วม 
ในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงานและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน 
เพ่ือสอดคล้องกับนโยบายลดการใช้พลังงานของภาครัฐ 
และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัทด้วย



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)102

แนวทางการจัดการ

ใช้พลังงานสะอาด
ในกระบวนการผลิต

ด้วยการติดตั้ง Solar Roof

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/
ประเมินศักยภาพของเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อน�าไปค้นหา

มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

จัดท�าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผลิตภัณฑ์ 
(Carbon Footprint)

ลดการเกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิต

ส่งเสริมการท�างาน
ภายใต้หลักการ 3Rs  

ส�าหรับปี 2563
มีเป้าหมายการจดัท�าคาร์บอนฟุตพริน้ท์ 

ขององค์กร เพื่อร่วมเป็นองค์กร
น�าร่องสนับสนุนให้เกิดการ 

ลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 
ในภาคอุตสาหกรรม 

โรงงานผลิตอาหาร และเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี
เอส แอนด์ พี ได้ท�าการทบทวนระบบบริหารการจัดการผลิตตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบ
ท่ีมีคุณภาพ ครอบคลุมถึงกระบวนการผลิต บรรจุภัณฑ์ และการจัดการของเสีย 
โดยมีแนวทางการด�าเนินงาน ดังนี้
1. มุง่เน้นการปฏบิตัติามแนวทางการจดัการพลงังานของ พ.ร.บ. ส่งเสรมิการอนรุกัษ์

พลงังาน (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2550) โดยก�าหนดให้มกีารทบทวนนโยบายการจดัการ
พลงังาน เป้าหมายลดการใช้พลังงาน และแผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์พลังงาน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งน้ี ในปี 2562 เอส แอนด์ พี ตั้งเป้าหมายลดการใช ้
พลังงานของบริษัทลง 3% จากการใช้พลังงานรวม 

2. ออกแบบกระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์ และมีการประเมินศักยภาพของ
เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีนัยส�าคัญ เพื่อน�าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

3. พยายามลดการเกิดของเสียจากกระบวนการผลิตและการใช้งานทั่วไป 
4. ใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. หาแนวทางการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าสูงสุดภายใต้หลักการ Reduce Reuse และ 

Recycle
6. ควบคุมการปล่อยมลพิษสู่สภาพแวดล้อมภายนอก โดยถือหลักการปฏิบัติตาม

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลเป็นส�าคัญ
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GRI

ตัวอย่างการประเมินศักยภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีนัยส�าคัญของโรงงานเบเกอรี่ ปี 2562 
เพื่อน�าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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ขนาด หน่วย
ค่า

พิกัด
หน่วย

ใช้งาน
จริง

หน่วย

การผลิต เครื่องตีเค้ก 4 hp 10 20 3,650 108,891.66 5.03 7.5 A 5.5 A

การผลิต เตาอุโมงค์ 90 hp 2 20 6,570 1,764,439.20 35.40 254.2 A 238.9 A

ระบบ 
อัดอากาศ

 Air 
Compressor

15 hp 2 20 3,285 62,491.00 1.30 36.5 A 25.5 A

ร้านอาหาร และเบเกอรี่ชอพ เอส แอนด์ พี
ในส่วนการบริการ เอส แอนด์ พี ได้ทบทวนระบบบริหารจัดการร้าน ตั้งแต่การด�าเนินการ
ออกแบบร้าน การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน และเกิดความคุ้มค่า
ในการใช้งานโดยมีแนวทางในการด�าเนินการดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนหลอดไฟในร้านให้เป็นหลอดไฟ LED เพื่อประหยัดพลังงาน
2. จัดท�าระบบ PM (Preventive Maintenance) เพ่ือดูแลบ�ารุงรักษาอุปกรณ์ในจุดขาย 

ให้อุปกรณ์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ  และช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ อีกทั้งยัง 
ลดการเสียโอกาสในการขายสินค้าและผลิตภัณฑ์

3. จัดท�าร้านต้นแบบในการประหยัดพลังงาน โดยออกแบบให้สอดคล้องกับโครงการ 
ลดพลังงานและไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้า

ผลการด�าเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	:	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า	ปี	2562

รายการ
ปริมาณ 
(หน่วย)

EF (Kg CO2e)/
หน่วย

Kg CO2e Tons CO2e

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับสาขา S&P 17,990,889.2 0.5821 10,472,496 10,472.5

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับโรงงานเบเกอรี่ 
(สาขาสุขุมวิท 62, สาขาบางนา กม. 23.5, สาขาล�าพูน)

10,037,357 0.5821 5,842,745 5,842.7

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับโรงงานอาหาร 
(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

4,610,000 0.5821 2,683,481 2,683.5

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับหน่วยงานจัดเลี้ยง 460,320 0.5821 267,952.3 268

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับส�านักงาน 676,054 0.5821 393,531 393.5

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับศูนย์ฝึกอบรม RCA 
และศูนย์การเรียน S&P 

565,732.82 0.5821 329,895 329.9

รวม 34,340,353 19,990,100 19,990
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รายการ 2560 2561 2562

ปรมิาณพลังงานไฟฟ้าทีใ่ช้ส�าหรบัโรงงานเบเกอรี ่
(สาขาสุขุมวิท 62, สาขาบางนา กม. 23.5, สาขาล�าพูน)

9,116,160 9,505,208 10,037,357

ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ส�าหรับโรงงานเบเกอรี่ : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG 3,879,045 4,085,631 3,720,433

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�าหรับโรงงานอาหาร (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง) 4,520,000 4,410,000 4,610,000

ปรมิาณเช้ือเพลงิทีใ่ช้ส�าหรบัโรงงานอาหาร : ก๊าซปิโตรเลยีมเหลว LPG 4,033,906 4,364,807 4,568,486

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน	:	ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉพาะส่วนการผลิต	ป	ี2562	(หน่วย	:	KWh)

ปริมาณการผลิตพลังงานทางเลือก 2560 2561 2562

ความสามารถในการผลติไฟฟ้า (Generation: KWh) 727,749 729,414 756,339 

ค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (Kg CO2e/KWh) 0.5821 0.5821 0.5821

ความสามารถในการลด Carbon Footprint (Ton CO2e) 423.6 424.6 440.3

คิดเป็นมูลค่าพลังงาน (MB.) 2.91 2.92 3.02

เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ (ต้น)
การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับ CO2 ได้  9-15 kg ต่อปี 

แหล่งข้อมูล : กรมโยธาธิการและผังเมือง

28,241 28,306 29,350

ผลการด�าเนินงาน (ตัวชี้วัด) 2560 2561 2562

ปริมาณการใช้น�้ายาแอร์

น�้ายา R-22 N/A N/A N/A

น�้ายา R-134A N/A N/A N/A

น�้ายา R-410 N/A N/A N/A

ปริมาณการใช้สารท�าความเย็น	(ตู้แช่/ตู้เย็น) หน่วย : Kg

น�้ายา R-22 N/A N/A 93

น�้ายา R-134A N/A N/A 347

น�า้ยา R-404 N/A N/A -

ถังดับเพลิง หน่วย : ถัง

สีเขียว N/A N/A 2

สีแดง N/A N/A 0

ถังดับเพลิงชนิดโฟม N/A N/A 5

ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน : ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานจากแสงอาทิตย์)
เอส แอนด์ พี มีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Roof) ณ โรงงานเบเกอรี่ สาขาบางนา กม. 23.5 โดยมีการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 510 กิโลวัตต์ (KW) บนหลังคาโรงงานที่มีพื้นที่กว่า 2,700 ตร.ม. พร้อมเครื่องแปลงพลังงาน (Inverter) แบบ Smart Look เพื่อลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกออกสู ่ชั้นบรรยากาศโลก นอกจาก เอส แอนด์ พี จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วยังเสมือนการปลูกต้นไม้ 
เพื่อช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

ข้อมูลการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ปริมาณการลดการใช้ไฟฟ้าของโรงงาน	ปี	2562

โครงการ หน่วยงาน
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

(KWh) ปริมาณการ
ใช้ที่ลดลง

ร้อยละของ
ปริมาณการ
ใช้ที่ลดลง2561 2562

1. ติดตั้ง Air Booster Pump เพื่อลดความดัน 
ของเครื่องอัดอากาศ

โรงงานเบเกอร่ี 
บางนา กม. 23.5

335,462 288,497 46,965 14%

2. ติดตั้ง Blower Motor เป่าสายพาน Spiral Cooling 
ทดแทนการใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศ

โรงงานเบเกอรี่ 
บางนา กม. 23.5

19,305 3,330 15,975 82.75%

3. ติดอินเวอร์เตอร์ปั๊มน�้า โรงงานเบเกอรี่ 
สุขุมวิท 62

109,500 40,150 69,350 63.33%

4. การล้างเครื่องปรับอากาศ โรงงานเบเกอรี่ 
สุขุมวิท 62

1,374,106 1,237,524 136,582 10%

5. โครงการลดการใช้พลังไอน�า้จากกระบวนการผลิต โรงงานอาหาร 
ลาดกระบัง

173,413 161,952 46,965 14%

6. โครงการปั๊มลม Inverter โรงงานอาหาร 
ลาดกระบัง

19,305 3,330 15,975 82.75%

7. โครงการเปลีย่นหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ 
เป็นหลอด LED

โรงงานอาหาร 
ลาดกระบัง

38,880 19,440 19,440 50%

8. โครงการปรับปรุงหลังคาคลุม Compressor โรงงานอาหาร 
ลาดกระบัง

168,000 159,600 8,400 5%

โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี
โรงงานเบเกอรี่ เอส แอนด์ พี  สาขาบางนา กม. 23.5
โครงการติดตั้ง	Air	Booster	Pump	เพื่อลดความดันของเครื่องอัดอากาศ
เป้าหมาย: เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยลดแรงดันของเครื่องอัดอากาศ
ทีม่าและความเกีย่วข้อง: เนือ่งจากมเีครือ่งจกัรทีใ่ช้ความดนัของเครือ่งอดัอากาศ
สูงถึง 8-9 บาร์เพียงเครื่องเดียว แต่เครื่องจักรอื่นใช้ความดันอยู่ในช่วง 6-7 บาร์ 
เมื่อท�าการปรับปรุงระบบของปั๊มลมเพ่ือลดแรงความดัน ก็จะสามารถลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าได้
แนวทางการจัดการ: ปรับปรุงระบบลมของเครื่อง Mondomix โดยการติดตั้ง 
Air booster pump ที่ท ่ออัดอากาศก่อนเข้าเคร่ือง เพื่อลดแรงดันของ 
เครือ่งอดัอากาศจากเดมิ 8-9 บาร์ โดยปรับ Set point เป็น 6-7 บาร์ ท�าให้สามารถ 
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

มาตรการ

ผลการด�าเนินงาน
พลังงาน 

ที่ประหยัดได้ 
(KWh/ปี)

มูลค่า 
(บาท/ปี)

ตดิตัง้ Air Booster Pump 
เพือ่ลดความดนัของเคร่ืองอดัอากาศ

46,964 182,223
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โครงการติดตั้ง	Blower	Moter	เป่าสายพาน	Spiral	Cooling 
ทดแทนการใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศ
เป้าหมาย: เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยลดการใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศ
ที่มาและความเก่ียวข้อง: โดยปกติหลังการท�าความสะอาดสายพานของเครื่อง Spiral Cooling จะมีระบบท�าให้สายพานแห้งโดยใช้ลมจาก 
เครื่องอัดอากาศจึงท�าการศึกษาเพื่อหาอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า
แนวทางการจัดการ: ท�าการติดตั้ง Blower Motor เพื่อเป่าสายพานเครื่อง Spiral Cooling แทนการใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศท�าให้การใช้พลังงาน
ไฟฟ้าลดลง
ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

มาตรการ
ผลการด�าเนินงาน

พลังงาน 
ที่ประหยัดได้ (KWh/ปี)

มูลค่า 
(บาท/ปี)

ตดิตัง้ Blower Motor เป่าสายพาน Spiral Cooling ทดแทนการใช้ลม 
จากเครือ่งอดัอากาศ

19,305 74,903

โครงการล้างเครื่องปรับอากาศ
เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 2.84%
ที่มาและความเกี่ยวข้อง: การล้างเครื่องปรับอากาศจะท�าให้เครื่องปรับอากาศใช้กระแสไฟฟ้าลดลงจากเดิม 6.45 A เป็น 5.89 A
แนวทางการจัดการ: ล้างเครื่องปรับอากาศที่โรงงานเบเกอรี่ สาขาสุขุมวิท 62 จ�านวน 128 เครื่อง อย่างน้อย 1 รอบ/ปี
ผลการด�าเนินงาน:	ในปี 2562 ค่าไฟฟ้าของโรงงานเบเกอรี่ สาขาสุขุมวิท 62 ลดลงจากปี 2561 ในอัตรา 10%

งบลงทุน:

7,473 บาท

เป้าหมายเชิงปริมาณ KWh KWh/ปี บาท/ปี

ระดบัการใช้พลงังานอ้างองิก่อนการ
ปรบัปรงุ

2,485.00 1,374,105.60 4,960,521.16

ระดับการใช้พลังงานหลังการปรับปรุง 2,238.00 1,237,524.48 4,467,463.37

พลงังานทีป่ระหยดัได้ 247.00 136,581.12 493,057.79

25°
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI

โรงงานอาหาร เอส แอนด์ พี
โครงการลดการใช้พลังไอน�้าจากกระบวนการผลิต
เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไอน�า้ลงได้ 2%
ที่มาและความเกี่ยวข้อง: โรงงานผลิตมีการใช้พลังงานไอน�้า เป็นเช้ือเพลิง 
ในเครื่องจักรในกระบวนการผลิตสินค้า
แนวทางการจัดการ: ลดการใช้พลังงานไอน�้า โดยการลดความสูญเปล่า 
จากการรั่วไหลของไอน�า้ในเครื่องจักรลง โดยมีแนวทางการจัดการดังนี้
1. การปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรที่ใช้ Steam ให้อยู่สภาพปกติ เพื่อลด

การรั่วไหลของไอน�้า
2. การปรบัปรงุระบบท่อส่ง Steam จ�านวน 40 เมตร ทีม่อีายกุารใช้งาน 20 ปี
3. ติดตั้งฉนวนและเปลี่ยนฉนวนที่เสื่อมสภาพในหม้อเคทเท่ิล 8 ใบ และ 

ท่อส่ง Steamจ�านวน 60 เมตร เพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน
4. การใช้พลังงานความร้อนสะสมของเครื่องจักรผลิตไอน�้า (บอยเลอร์) 

โดยปรับเวลาการปิดระบบให้เร็วขึ้น 30 นาทีก่อนเลิกใช้งานเคร่ืองจักร 
ในพื้นที่การผลิตและเพียงพอ เพื่อใช้พลังงานความร้อนที่หลงเหลือ 
ในระบบให้เหลือน้อยที่สุด

ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2560 2561 2562
เป้าหมาย 
ปี 2562

เป้าหมาย 
ปี 2563

ลดต้นทุนการใช้ก๊าซ NGD 134,513 173,413 161,952 160,000 170,000

โครงการปั๊มลม	Inverter
เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 33%
ทีม่าและความเกีย่วข้อง: โรงงานผลติมกีารใช้ลมในเครือ่งจกัรภายในโรงงาน
แนวทางการจัดการ: ท�าการเปล่ียนปั๊มลมที่มีประสิทธิภาพสูงมาทดแทน 
โดยเปลี่ยนปั๊มลม 10 Hp 2 ตัว เป็นปั๊มลม 20 Hp 1 ตัว (ระบบ Inverter) 
เพื่อลดการท�างานของ Compressor
ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

มาตรการ 

ผลการด�าเนินงาน
พลังงาน 

ที่ประหยัดได้ 
(KWh/ปี)

มูลค่า 
(บาท/ปี)

เปล่ียนป๊ัมลม 10 HP 2 ตวั 
เป็นป๊ัมลม 20 HP 1 ตวั 
(ระบบ Inverter)

ลดการใช้
พลังงานลง 

5 KWh 

33,600

หมายเหตุ:  โรงงานเริ่มด�าเนินการในเดือนธันวาคม 2562 ท�าให้สามารถประหยัดได้ 
   ประมาณ 2,800 บาท
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โครงการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด	LED
เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 50%
ท่ีมาและความเกี่ยวข้อง: เอส แอนด์ พี ได้ปรับเปลี่ยนการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ให้แสงสว่างโดยใช้หลอด LED ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูสดุ ไม่สร้างความร้อน และลดการ 
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก อีกทั้งยังช่วยลดการใช้พลังงานในการปรับอากาศ 
เมือ่เทยีบกบัการใช้งานหลอดไฟฟลอูอเรสเซนต์ ท�าให้สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้า
จากแสงสว่างได้ 50%
แนวทางการจัดการ: ท�าการเปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED

ทั้งนี้ เริ่มทยอยเปลี่ยนในปี 2560 จากทั้งหมด 2,800 หลอด นอกจากนี้ ยังเปลี่ยน
มาใช้หลอดไฟก�าลัง 18 วัตต์  แทนหลอด 36 วัตต์ อีกด้วย
 ปี	2560 เปลี่ยน LED 1,200 หลอด 
 ปี	2561	และ	2562 เปลี่ยน LED 300 หลอด/ปี 
 
ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

เป้าหมายเชิงปริมาณ 2560 2561 2562
เป้าหมาย 
ปี 2562

เป้าหมาย 
ปี 2563

ประหยัดค่าไฟฟ้า (บาท/ปี) 181,440 45,360 45,360 45,360 45,360

หมายเหตุ: การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหลอดละ 151.2 บาท/ปี

โครงการปรับปรุงหลังคาคลุม	Compressor
เป้าหมาย: ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 5%
ที่มาและความเกี่ยวข้อง: เครื่องท�าความเย็นมีสภาวะโดนแดดโดยตรง 
ท�าให้การระบายความร้อนไม่ดีพอ และ Compressor ท�างานลดลง
แนวทางการจัดการ: ท�าการติดตั้งหลังคาคลุมเครื่องท�าความเย็น 
1. ห้องเย็น 3 ห้อง ขนาด 15, 8, 6 Hp รวม 29 Hp (21 KWh)
2. เครื่องปรับอากาศ 8 ชุด (6.5 Hp) รวม 52 Hp (38 KWh)
ผลการด�าเนินงาน	(ตัวชี้วัดความส�าเร็จ)

มาตรการ

ผลการด�าเนินงาน
พลังงาน 

ที่ประหยัดได้ 
(KWh/ปี)

มูลค่า 
(บาท/ปี)

โครงการปรบัปรุงหลังคาคลมุ 
Compressor

ลดการใช้
พลังงานลง 
2.5 kw/hr

37,800

หมายเหตุ:  เริ่มด�าเนินการในเดือนกันยายน 2562 สามารถประหยัดได้ประมาณ 12,600 บาท
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การจัดการน้ำา

GRI

การจัดการน�า้ (Water Management)
น�า้เป็นทรัพยากรธรรมชาตทิีม่คีวามส�าคัญต่อการด�ารงชวีติและการพฒันาทาง
เศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของเมืองและเศรษฐกิจท�าให้เกิดความ
ท้าทายในการบรหิารจดัการน�า้เพ่ืออปุโภคบรโิภคให้เพยีงพอกบัความต้องการ
ไม่เฉพาะส�าหรบัหน่วยงานภาครฐัทีต้่องรบัผดิชอบเรือ่งการผลติและการจ่ายน�า้
ให้กับประชาชน แต่รวมถึงภาคธุรกิจที่ตระหนักถึงปัญหาและความเสี่ยง 
ต่อการขาดแคลนน�้า ตลอดจนคุณภาพของน�้าอันเน่ืองมาจากความผันผวน
ของฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูแล้งที่ยาวนานและรุนแรงขึ้น ส่งผลให้ค่าคลอไรด์ 
ในน�้าประปาและค่าน�าไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นกว่าที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ก�าหนดไว้จึงมีผลให้รสชาติของน�า้เปลี่ยนไปแต่ไม่กระทบต่อสุขภาพ

แนวทางการบริหารจัดการน�้า
เอส แอนด์ พี ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพและ 
ได้ก�าหนดแนวปฏบิตัเิพือ่สร้างความมัน่ใจว่า ธรุกิจจะสามารถรักษาสมดลุการใช้
น�้าท่ีสอดคล้องกับความต้องการน�้า โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจในการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรน�า้ให้แก่พนกังานและผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีหลกั ผ่านการอบรม 
การแบ่งปันความรู้ หรือการจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดน�้าใช้ การบริการ 
และกระบวนการผลิตอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายเรื่องการพัฒนากระบวนการผลิต โดยปรับปรุง
เคร่ืองจักรและน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�้าดี 
และลดการปล่อยน�้าเสีย รวมถึงลดการใช้พลังงานจากการบ�าบัดน�้า 
ท้ังนี้ปัจจุบัน เอส แอนด์ พี ใช้ระบบบ�าบัดน�้าทางชีวภาพแบบใช้อากาศ 
(Sequencing Batch Reactor: SBR) ส�าหรับการบ�าบัดน�้าเสีย ด้วยการ 
เติมอากาศให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน�้าเสีย เพ่ือให้ 
ตกตะกอนเหลือเป็นน�้าใสแยกชั้นก่อนปล่อยทิ้งออกไป จึงได้น�้าที่มีคุณภาพ
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน

ผลการด�าเนินการจัดการน�า้เสียด้วยระบบบ�าบัดน�า้ทางชีวภาพแบบใช้อากาศ (Sequencing Batch Reactor: SBR)

การควบคุมค่าน�้าเสีย
ตามกฎหมายส�าหรับโรงงาน

โรงงานเบเกอรี่
การควบคุมค่าน�า้เสีย 

ตามกฎหมายส�าหรบัโรงงาน 
ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

โรงงานอาหาร

COD 120 mg/L COD 16-120 mg/L COD 750 mg/L COD 45-105 mg/L

BOD 20 mg/L BOD 4-20 mg/L BOD 500 mg/L BOD 10-50 mg/L

60% ส�ารอง 
ในบ่อพักน�า้

ส�าหรับล้างพื้น 
และรดน�า้ต้นไม้

40% ปล่อยสู่
สาธารณะ

100% ปล่อยสู่ 
ระบบบ�าบัดน�า้เสีย 

ของการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)

ค่า COD คือ Chemical Oxygen Demand  (ปริมาณ O2 ที่สารเคมีใช้ในการท�าปฏิกิริยากับสารอินทรีย์)
ค่า BOD คือ Biochemical Oxygen Demand (ปริมาณ O2 ที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน�า้)

50%

10%

40%

รดน�า้ต้นไม้ 

ล้างพื้น 

ปล่อยสู่
สาธารณะ 
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ผลการด�าเนินงาน
ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน

รายการ
ปริมาณ
(หน่วย)

การบ�าบัดน�้า 
(หน่วย)

% 
การจัดการน�า้

ปรมิาณน�า้ประปาท่ีใช้ส�าหรบัสาขา S&P 242,677 N/A N/A

ปริมาณน�า้ประปาที่ใช้ส�าหรับโรงงานเบเกอรี่
(สาขาสุขุมวิท 62, สาขาบางนา กม. 23.5, สาขาล�าพูน)

115,753 43,500 37.58%

ปริมาณน�้าประปาที่ใช้ส�าหรับโรงงานอาหาร
(นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)

68,860 33,052 48.00%

ปริมาณน�้าประปาที่ใช้ส�าหรับหน่วยงานจัดเลี้ยง 10,437 N/A N/A

ปริมาณน�้าประปาที่ใช้ส�าหรับส�านักงาน 3403 N/A N/A

ปริมาณน�้าประปาที่ใช้ส�าหรับศูนย์ฝึกอบรม RCA
และศูนย์การเรียน S&P 

5,080 N/A N/A

รวม 446,210 76,552 17.16%

หมายเหตุ: ส�าหรับน�้าประปาที่ใช้ส�าหรับสาขา มีการบ�าบัดน�้าตามมาตรฐานของแต่ละสถานที่ตั้งของร้านแตกต่างกันไป
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การจัดการน้ำา

GRI

โครงการ
ปริมาณการใช้น�้า (หน่วย/ปี) ลดการใช้น�้า 

(หน่วย/ปี)ปี 2561 ปี 2562

1. สร้างเครื่องลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์แบบสายพาน 1,880 627 1,253

2. ปรับมาตรฐานการผลิต เพื่อลดการใช้น�า้เย็น 1,020 340 680

3. เปลี่ยนก็อกน�้าล้างมืออัตโนมัติ 4,150 1,325 2,825

4. เปลี่ยนเครื่องสุขภัณฑ์ 2,396 399 1,997

รวม 9,446 2,691 6,775

โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี

โรงงานผลิตอาหาร เอส แอนด์ พี
โครงการลดการใช้ทรัพยากรน�้าดี
เริ่มโครงการตั้งแต่ ปี 2561 - 2562
1. โครงการสร้างเครื่องลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์แบบสายพาน เพื่อลด 

การใช้น�้าเย็นในการผลิตเส้นพาสต้า ซึ่งสามารถก�าหนดปริมาณ 
น�้าเย็น และจ�านวนครั้งการเปลี่ยนน�า้/จ�านวนสินค้า

2. โครงการปรับปรุงมาตรฐานการผลิต เพื่อลดการใช้น�า้เย็น โดยการ
ปรบัปรงุกระบวนการผลติของเส้นพาสต้า โดยปรบัมาตรฐานอณุหภมูิ
เส้นพาสต้าหลังต้มเป็น 24-28 องศาเซลเซียส จากค่ามาตรฐานเดิม 
ที่ 7-12 องศาเซลเซียส

3. โครงการเปลี่ยนก็อกน�้าล ้างมืออัตโนมัติของพนักงาน และ 
ใช้เครื่องเป่าลมร้อนแทนกระดาษเช็ดมือ 

4. โครงการ เปลี่ ยน เครื่ อ งสุ ขภัณฑ ์  เป ็ นแบบประหยั ดน�้ า 
(เดิมใช้น�า้ 4.5 ลิตร/ครั้ง เป็น 1 ลิตร/ครั้ง)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ

งบประมาณสนับสนุนโครงการ

ผลการด�าเนินงาน

เครื่องลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์
ระบบสายพานล�าเรียง 1 ชุด

390,000 บาท

ชักโครกรุ่นประหยัดน�้า
22 ชุด

176,000 บาท

องค์กร S&P
- ลดต้นทุนการผลิต

ชุมชนรอบข้างในนิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง 

- ช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม



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

GRI CONTENT INDEX

Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

Organization Profile

ข้อมูล 
ขององค์กร

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-1 Name of the 
organization 

SR 2019, P 10
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-2 Activities, brands, 
products, and services

SR 2019, P 10
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-3 Location of 
headquarters 

SR 2019, P 9

Disclosure 102-4 Location of 
operations 

SR 2019, P 10
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-5 Ownership and 
legal form

SR 2019, P 8, 10

Disclosure 102-6 Markets served SR 2019, P 10-13

Disclosure 102-7 Scale of the 
organization

SR 2019, P 10-11
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-8 Information on 
employees and other workers

SR 2019, P 11

Disclosure 102-9 Supply chain SR 2019, P 16-18
No significant change during 

reporting yearDisclosure 102-10 Significant 
changes to the organization and 
its supply chain

Disclosure 102-11 Precautionary 
Principle or approach

SR 2019, P 36

Disclosure 102-12 External initiatives SR 2019, P 27-31

Disclosure 102-13 Membership of 
associations

SR 2019, P 32-34

กลยุทธ์ GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-14 Statement 
from senior decision-maker

SR 2019, P 4-7
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-15 Key impacts, 
risks, and opportunities

SR 2019, P 36

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

SR 2019, P 5-7, 27

การก�ากับดูแล GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-18 
Governance structure

SR 2019, P 19
http://sandp-th.listedcompany.
com/directors.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/management.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/organization_chart.html

การด�าเนนิงาน 
การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-40 List of stakeholder 
groups

SR 2019, P 20

Disclosure 102-41 Collective 
bargaining agreements

All employees are covered 
by collective bargaining

Disclosure 102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

SR 2019, P 21-22

Disclosure 102-43 Approach to 
stakeholder engagement

SR 2019, P 21-22

Disclosure 102-44 Key topics and 
concerns raised

SR 2019, P 23-24

การจัดท�า
รายงาน

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-45 Entities 
included in the consolidated 
financial statements

SR 2019, P 14-15

Disclosure 102-46 Defining report 
content and topic Boundaries

SR 2019, P 9

Disclosure 102-47 List of material 
topics

SR 2019, P 23, P 24-26

Disclosure 102-48 Restatements of 
information

No restatement of information

Disclosure 102-49 Changes in 
reporting

Changes in material topics due 
to the annual review

Disclosure 102-50 Reporting period SR 2019, P 9

Disclosure 102-51 Date of most 
recent report

SR 2019, P 9

Disclosure 102-52 Reporting cycle SR 2019, P 9
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การจัดท�า
รายงาน

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-53 Contact point 
for questions regarding the report

SR 2019, P 9

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

SR 2019, P 9

Disclosure 102-55 GRI content index SR 2019, P 112

Material Topics

การก�ากับดูแล 
จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 34

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 34-35

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 35-36

GRI 205: 
Anti- 

corruption

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

SR 2019, P 35-36 Information 
unavailable
(d and c)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

คุณภาพ
อาหาร 

และความ
ปลอดภัย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019 P 42

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019 P 43-44, 48-49, 52-53

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 30, 50-51

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

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

SR 2019, P 50-51

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 2019, P 30 and 51

สุขภาพและ
โภชนาการ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 42

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 43-49, 52

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019 P 31, 50
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

สุขภาพและ
โภชนาการ

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 2019, P 50

การจัดหา
อย่าง 

รับผิดชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 37

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 37-41

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 41

GRI 308: 
Supplier 

Environmental 
Assessment

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

SR 2019, P 41

GRI 414: 
Supplier 
Social 

Assessment

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

SR 2019, P 41

การบริหาร
จัดการ

นวัตกรรม

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 65

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 65-66

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 66

GRI 203: 
Indirect 

Economic 
Impacts

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

SR 2019, P 66

Disclosure 203-2 Significant 
indirect economic impacts

SR 2019, P 66

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 54

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 54-55

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 55
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI 417: 
Marketing 

and 
Labeling

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

SR 2019, P 55

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

SR 2019, P 55

การท�า 
การตลาด

อย่างมีความ
รับผิดชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 54

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 54-55

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 55

GRI 417: 
Marketing 

and Labeling

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

SR 2019, P 55

การบริหาร
ความสัมพันธ์

กับลูกค้า

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 56

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 56-64

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 31, 57-63

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

Disclosure 416-2 Incidents of 
non-compliance concerning the 
health and safety impacts of 
products and services

SR 2019, P 63

บรรจุภัณฑ์ 
ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 87

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 87-93

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 31, 90, 92-93

การบริหาร
จัดการ 
ของเสีย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 94

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 94-100

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 31, 97-100
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การบริหาร
จัดการ 
ของเสีย

GRI 301: 
Materials

Disclosure 301-2 Recycle input 
materials used

SR 2019, P 31

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ 
ภูมิอากาศและ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 101

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 101-108 

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 103-108

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 2019, P 104 Information 
unavailable
(c, d and e)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

การบริหาร
จัดการ
พลังงาน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 101

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 102-108

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 103-108

GRI 302: 
Energy

Disclosure 302-1 Energy consumption 
within the organization

SR 2019, P 103-104 Information 
unavailable  
(c and d)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

Disclosure 302-4 Reduction of 
energy consumption

SR 2019, P 105 Information 
unavailable  
(c and d)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

การบริหาร
จัดการน�้า

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 109

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 109, 111

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 109-111
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การบริหาร
จัดการน�้า

GRI 303: 
Water and 
Effluents

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

SR 2019, P 110

Disclosure 303-2 Management of 
water discharge-related impacts

SR 2019, P 109

Disclosure 303-3 Water withdrawal 
by source

SR 2019, P 110 Information 

unavailable (C)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

การพัฒนา
บุคลากร

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 67

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 67-72

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 31, 70-72

GRI 404: 
Training and 
Education

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

SR 2019, P 70

สิทธิมนุษยชน
และ 

การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 72

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 72

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 72

GRI 412: 
Human 
Rights 

Assessment

Disclosure 412-1 Operations that 
have been subject to human rights 
reviews or impact assessment

Information 
unavailable (b)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

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

Information 
unavailable (b)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

Disclosure 412-3 Significant 
investment agreements and 
contracts that include human 
rights clauses or that underwrite 
human rights screening

SR 2019, P 40-41

ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 73

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 73-76

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 74-76
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

GRI 403: 
Occupational 
Health and 

Safety

Disclosure 403-1 Occupational health 
and safety management system

SR 2019, P 73-74

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

SR 2019, P 74

Disclosure 403-3 Occupational 
health services

SR 2019, P 73

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

SR 2019, P 75-76

Disclosure 403-5 Worker training 
on occupational health and safety

SR 2019, P 75-76

Disclosure 403-6 Promotion of 
worker health

SR 2019, P 76

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

SR 2019, P 73, 75-76

Disclosure 403-9 Work-related injuries SR 2019, P 74-76

ผลกระทบ 
ทางสังคม 
และชุมชน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2019, P 77

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2019, P 77-78, 81-86

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2019, P 78-86

GRI 201: 
Economic 

Performance

Disclosure 201-1 Direct economic 
value generated and distributed

SR 2019, P 14, 80

การพัฒนา
ชุมชน

- - SR 2019, P 77-86
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