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สารจากประธานกรรมการบริษัท
เอส แอนด์์ พีี ดำำ�เนิินธุุรกิิจร้้านอาหารและเบเกอรี่่�มายาวนานร่่วม 48 ปีี
จากร้้านไอศกรีีมคอนเนอร์์เล็็กๆ เติิบโตเป็็นร้้านอาหารและเบเกอรี่่�ชอพ
ที่่�มีีชื่่�อเสีียงของประเทศ และมีีการขยายสาขาอย่่างต่่อเนื่่�อง ยืืนยัันได้้
ว่่า แบรนด์์ เอส แอนด์์ พีี ได้้เติิบโตควบคู่่�มากัับสัังคมไทยอย่่างมั่่�นคง
และยั่่�งยืืน
ความสำำ�เร็็จของเอส แอนด์์ พีี เกิิดจาก “คุุณภาพ คุุณค่่า คุุณธรรม”
อัั น เป็็ น พื้้� น ฐานในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� บ ริิ ษัั ท ยึึ ดมั่่� น มาโดยตลอด           
ด้้วยตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการสร้้างสมดุุลให้้เกิิดขึ้้�น ทั้้�งในด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนการดููแลผู้้�มีีส่่วนเกี่่�ยวข้้อง
ทุุกกลุ่่�มทั้้� งพนัั กงาน คู่่�ค้้าและพัั นธมิิ ตร ผู้้ �ถืื อหุ้้� น รวมถึึ งลููกค้้าเพื่่�อ
ให้้ทุุกภาคส่่วนเติิบโตไปพร้้อมกัับเรา
แม้้ว่่าในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานั้้�น ประเทศไทยจะประสบกัับความท้้าทาย
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) ซึ่่�งส่่ง
ผลกระทบต่่อระบบเศรษฐกิิจภาพรวมของประเทศ   อย่่างไรก็็ตาม        
เอส แอนด์์ พีี ได้้ดำำ�เนิินมาตรการควบคุุมความปลอดภััย ตลอดจนการ
บริิหารต่่างๆ เพื่่�อป้้องกัันและรัักษาให้้ธุุรกิิจสามารถดำำ�เนิินต่่อไปได้้
อย่่างราบรื่่�น โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของอาหารและการให้้บริิการ
ลููกค้้าเป็็นสิ่่�งสำำ�คััญสููงสุุด เช่่น การบริิหารจััดการทรััพยากรบุุคคลและ
กระบวนการผลิิ ตให้้เกิิ ดประสิิ ทธิิ ภาพตามแนวทาง Productivity      
การวางแผนเตรีียมพร้้อมรัับมืือวิิกฤตธุุรกิิจได้้ทัันท่่วงทีี  ตลอดจนการ
ประสานงาน ติิดตามพัันธมิิตรเพื่่�ออััพเดทสถานการณ์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
อีีกทั้้�งมุ่่�งเน้้นธุุรกิิจดีีลิิเวอรี่่�มากขึ้้�น ทำำ�ให้้ในช่่วงไตรมาสที่่� 3 บริิษััท
สามารถฟื้้�นตััวขึ้้�นมาได้้  และสามารถปรัับตััวรัับมืือกัับสถานการณ์์       
ดัังกล่่าวได้้อย่่างมีีศัักยภาพ 

นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจตามคำำ�มั่่�นสััญญา
ของบริิษััทที่่�ว่่า “Healthier Family, Happier World” แบรนด์์อาหาร
ไทยใส่่ ใ จสุุ ข ภาพ ที่่ � พร้้ อมส่่ ง มอบความอร่่ อ ย สุุ ข ภาพดีี  และ  
ส่่ ง ต่่ อ ความสุุ ข แก่่ ทุ ุ ก คน เราจึึ ง มีี โ ครงการเพื่่� อ ความยั่่� ง ยืื น เกิิ ดขึ้้ � น
ในทุุ ก มิิ ติิ มิิ ติิ เ ศรษฐกิิ จ เช่่ น โครงการใช้้วัั ต ถุุ ดิิ บ ไข่่ ไ ก่่ เ คจฟรีี 
จ.นครนายก โครงการสนัับสนุุนถุุงผ้้าขาวม้้า จ.อำำ�นาจเจริิญ โครงการ
สนัับสนุุนงานฝีีมืือตะกร้้ากระจููด จ.พััทลุุง โครงการสนัับสนุุนงานฝีีมืือ
การ์์ ดวัั น แม่่ และการ์์ดปีีใหม่่ของมููลนิิธิิออทิิสติิกไทย สำำ�หรัับมิิติิสัังคม
เช่่น โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียนในภููมิิภาค ปีีที่่� 4 และ
มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น โครงการรณรงค์์พกถุุงผ้้า บอกลาถุุงพลาสติิก
โครงการลดการใช้้พลาสติิ ก สำำ�หรัั บบรรจุุ ภัั ณฑ์์ โครงการถุุ งสีีเขีียว
เป็็นต้้น
สำำ � หรัั บ ปีี 2564 เอส แอนด์์ พีี ยัั ง คงมุ่่�งเสริิ มศั ั ก ยภาพของธุุ ร กิิ จ
ดีีลิิเวอรี่่� และยัังคงให้้ความสำำ�คััญกัับอาหารเพื่่�อสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อตอกย้ำำ��ความเป็็นแบรนด์์อาหารที่่�ใส่่ใจสุุขภาพตามคำำ�มั่่�นสััญญา
ของเรา
ในนามของคณะกรรมการบริิษััท ดิิ ฉัันขอขอบคุุณผู้้� ถืือหุ้้�น ลููกค้้า
คู่่�ค้้า รวมถึึ ง ผู้้� บ ริิ ห ารและพนัั ก งานทุุ ก ท่่ า นที่่� ใ ห้้การสนัั บ สนุุ น และ      
เป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนเอส แอนด์์ พีี มาโดยตลอด เรายัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ เอส แอนด์์ พีี  และบริิการอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้เราเติิบโต
ควบคู่่�กัับสัังคมไทยอย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป

ภััทรา ศิิลาอ่่อน
ประธานกรรมการ
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สารจากผู้อำ�นวยการ
สำ�นักพัฒนาความยั่งยืนและสื่อสารองค์กร
แม้้ว่่าประเทศไทยจะเผชิิญทั้้�งสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรค
โควิิด-19 (COVID-19) และสภาวการณ์์แข่่งขัันที่่�สููงขึ้้�นของธุุรกิิจอาหาร
ในปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี ยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจบนแนวทางของการ
พััฒนาสู่่�ความยั่่�งยืืนตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า โดยตระหนัักถึึงการป้้องกััน
รัักษา ตลอดจนให้้ความสำำ�คััญสููงสุุดในเรื่่�องความปลอดภััยของอาหาร
และการให้้บริิการลููกค้้า ยึึดมั่่�นในหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจภายใต้้แนวคิิด 
‘คุุณภาพ คุุณค่่า และคุุณธรรม’ ให้้ธุุรกิิจเติิบโตไปพร้้อมกัับการดููแล
สัังคมและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล ส่่งผลให้้เอส แอนด์์ พีี ได้้รัับ
การยอมรัับและความไว้้วางใจจากผู้้�ถืือหุ้้�น ลููกค้้า และคู่่�ค้้าเสมอมา
ตลอดระยะเวลากว่่า 47 ปีี
จากความท้้าทายที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงปีีที่่�ผ่่านมา เอส แอนด์์ พีี จึึงมีีการ
วางแผนบริิหารและปรัับมุุมมองให้้รอบด้้านมากขึ้้�น โดยมีีการดำำ�เนิิน
งานที่่ �สอดคล้้องกัับเป้้าหมายด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทครอบคลุุม
5 ด้้าน ได้้แก่่
การสนัั บ สนุุ นน โยบายลดและเลิิ ก ใช้้ พ ลาสติิ ก แบบใช้้ ค รั้้� ง เดีี ย ว
(Single-use Plastic) ตามนโยบายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและ
เอกชนในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดและเลิิกใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้ง� เดีียวของ
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทจึึงประกาศงดให้้
บริิการถุุงพลาสติิกตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นมา และเพิ่่�ม
ทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�บริิโภคด้้วยการสนัับสนุุนถุุงผ้้าขาวม้้าที่่�ผลิิตจากงาน
ฝีี มืื อ ของวิิ ส าหกิิ จ ชุุ ม ชน จ.อำำ� นาจเจริิ ญ เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ผู้้� บ ริิ โ ภคใช้้
ทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�อย่่างคุ้้�มค่่าด้้วยการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� (Reuse)
การปรัับเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์เพื่่�อสิ่่�งแวดล้้อม ด้้วยตระหนัักถึึงปััญหา
ขยะพลาสติิกที่่�ส่่งผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม  เอส แอนด์์ พีีจึึงดำำ�เนิิน
มาตรการลดการใช้้พลาสติิกในบรรจุุภััณฑ์์มาอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในปีี
2563 นี้้�เราสามารถลดการใช้้พลาสติิกได้้ถึึง 117 ตััน
การมุ่่�งมั่่�นพััฒนาเมนููสุุขภาพอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างทางเลืือกด้้าน
อาหารที่่�มีีคุุณค่่าและโภชนาการสููงให้้แก่่ผู้้�บริิโภค โดยในปีีนี้้�เราได้้
พััฒนาเมนููเบเกอรี่่�เพื่่�อสุุขภาพ  2 รายการ คืือ มััลติิเกรนเบรด  และ
คุุกกี้้�ธััญพืืช ภายใต้้แบรนด์์ Delio ซึ่่�งได้้รัับกระแสตอบรัับจากลููกค้้า
เป็็นอย่่างดีี สามารถสร้้างยอดขายกว่่า 3.49 ล้้านบาท
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การจััดการเบเกอรี่่�เหลืือทิ้้�ง ด้้วยการวางแผนการสั่่�งสิินค้้าอย่่างแม่่นยำำ� 
ผ่่านระบบ E-Ordering ส่่งผลให้้ยอดเบเกอรี่่�เหลืือทิ้้�งลดลงถึึง 14.96%
คิิดเป็็นมููลค่่ากว่่า 20 ล้้านบาท นอกจากนี้้� ยัังได้้เริ่่�มโครงการ S&P
Food Rescue เพื่่�อนำำ�เบเกอรี่่�ส่่วนเกิินจากการผลิิตในแต่่ละวัันไป
บริิจาคให้้แก่่ชุุมชนที่่�ขาดแคลน ถืือเป็็นการบริิหารจััดการเบเกอรี่่�ส่่วน
ที่่�เกิินจากการผลิิตให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด  ลดการสููญเสีียอาหาร และ
ลดการสร้้างผลกระทบต่่อโลกจากภาวะก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ถึึง 6,544
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า หรืือเทีียบเท่่าการลดการใช้้ไฟฟ้้าในครััว
เรืือนได้้ถึึง 584.49 วััน
การมุ่่�งมั่่�นสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้า ผ่่านช่่องทางการประเมิิน
ผลของบริิษััท ทั้้�งในด้้านรสชาติิ การให้้บริิการ และความสะอาด ซึ่่�ง
เราได้้รัับผลการประเมิินความพึึงพอใจในระดัับ 81% แม้้ว่่าปีีนี้้�จะมีี
ปััจจััยที่่�ส่่งผลให้้การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้าลดลงจากเป้้า
หมายที่่�ตั้้�งไว้้  แต่่เรายัังตั้้�งใจพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการอย่่างไม่่หยุุด
นิ่่�ง เพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้าคนสำำ�คััญของเราต่่อไป
การให้้ คู่่� ค้้ า ธุุ ร กิิ จ ยอมรัั บ ในจรรยาบรรณแห่่งพัั นธ มิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ
(S&P Code of Conduct) ครบ 100% ตามหลัักปฏิิบััติิของ เอส
แอนด์์ พีี เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่า คู่่�ค้้าธุุรกิิจของเราจะดำำ�เนิินงานอย่่าง
รัับผิิดชอบต่่อสัังคมร่่วมกัันตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่า
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจสู่่�ความเป็็นองค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืนนี้้� ส่่ง
ผลให้้ เอส แอนด์์ พีี ได้้รัับประกาศนีียบััตรด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) จำำ�นวน 2 โครงการ
ได้้แก่่   (1) โครงการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร (Carbon
Footprint of Organization: CFO) สำำ�หรัับบริิษััท เอส แอนด์์ พีี 
ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน) สายการผลิิตเบเกอรี่่� โรงงานบางนา กม.23.5
และ โรงงานสุุ ขุุ มวิิ ท 62 (2) โครงการจัั ด ทำำ� คาร์์ บ อนฟุุ ต พริ้้� นท์์
ผลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product: CFP) จำำ � นวน
5 รายการ
ได้้แก่่ 1.แยมโรล 2.ใบเตยโรล 3.กาแฟโรล 4.เค้้กโรลรวมรส และ
5.อััลมอนด์์บราวนี่่� นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังร่่วมพิิธีีลงนามและรัับ
โล่่ประกาศเกีียรติิคุุณในพิิธีีประกาศเจตนารมณ์์การส่่งเสริิมความเสมอ
ภาคและขจัั ด การเลืื อ กปฏิิ บัั ติิ โ ดยไม่่ เ ป็็ น ธรรมระหว่่ า งเพศ เพื่่� อ

GRI

ตระหนัักและร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการส่่งเสริิมความเสมอภาคและ
ความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ ตลอดจนเป็็นต้้นแบบให้้แก่่หน่่วยงาน
ต่่างๆ อย่่างเป็็นรููปธรรมอีีกด้้วย
เอส แอนด์์ พีี ยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายด้้าน
ความยั่่�งยืืนอย่่างต่่อเนื่่�องตามแผนระยะสั้้�นและระยะยาวครอบคลุุม 
5 เป้้าหมาย ได้้แก่่ เป้้าหมายด้้านคุุณภาพอาหาร ความปลอดภััย
และโภชนาการ เป้้าหมายด้้านความพึึงพอใจของลููกค้้า เป้้าหมาย
การจััดการของเสีียและเศษอาหาร เป้้าหมายลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์
พลาสติิก และเป้้าหมายการพััฒนาบุุคลากร เป็็นไปตามคำำ�มั่่น� สััญญา  
“Healthier Family, Happier World”  เพื่่� อพนัั กงาน ลููกค้้า
คู่่�ค้้า และพัันธมิิตรจะมีีสุุขภาพดีีและมีีความสุุขไปพร้้อมกัันอย่่าง
ยั่่�งยืืน
สุุดท้้ายนี้้� ขอขอบคุุณทุุกท่่านที่่�ให้้การสนัับสนุุนเอส แอนด์์ พีี ด้้วย
ดีีเสมอมา เราจะยัังคงมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำำ�คััญต่่อความ
ปลอดภััยของอาหารและบริิการอย่่างสููงสุุด  ควบคู่่�ไปกัับการดููแล
สัังคมและรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม ให้้เอส แอนด์์ พีี เติิบโตคู่่�กัับสัังคมไทย
อย่่างยั่่�งยืืนตลอดไป

มณีีสุุดา ศิิลาอ่่อน
ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด 
(มหาชน) จัั ดทำำ� รายงานความยั่่� ง ยืื น
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
เพื่่�อสื่่�อสารประเด็็นสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้
ส่่วนเสีียใน 3 มิิติิ ได้้แก่่ ด้้านเศรษฐกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยถ่่ายทอดความ
มุ่่�งมั่่� น ในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ สู่่�ความยั่่� ง ยืื น
ในทุุกมิิติิท่่ามกลางสภาวะที่่�กระแสสัังคม
ให้้ความสนใจ โดยตระหนัั ก ถึึ ง หลัั ก
ธรรมาภิิ บ าลและความสำำ�คัั ญ ของการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่เ� ติิบโตอย่่างยั่่ง� ยืืนและสมดุุล

ขอบเขตการดำำ�เนิินงาน

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 ฉบัับนี้้ นำ
� �ำ เสนอผลการดำำ�เนิินงาน
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม ถึึง 31 ธัันวาคม 2563
ครอบคลุุมธุรุ กิิจร้้านอาหาร และเบเกอรี่ภ�่ ายใต้้แบรนด์์ เอส แอนด์์ พีี
เครื่่�องดื่่�มบลููคััพ และร้้านแกรนด์์ ซีีไซด์์ ศรีีราชา โรงงานผลิิตอาหาร
และเบเกอรี่่ จำ
� ำ�นวน 4 โรงงาน ภายในประเทศไทย
จััดทำ�ขึ้้
ำ น� โดยมีเี นื้้อ� หาที่่ส� อดคล้้องตามแนวทางของ Global Reporting
Initiative Standards (GRI Standards) ในระดัับตััวชี้้�วััดหลััก
(Core) กรอบดััชนีี Thailand Sustainability Investment (SET
THSI Index) และมีกี ารพิิจารณาการดำำ�เนิินงานของสหประชาชาติิ
(Sustainable Development Goals: SDGs) ด้้วย

ข้้อมููลการติิดต่่อ
สำำ�นัักพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร
บริิษัทั เอส แอนด์์ พีี ซิินดิเิ คท จำำ�กัดั (มหาชน) สำำ�นัักงานใหญ่่
เลขที่่� 2034/100-103,106-107 อาคารอิิตัลั ไทย ทาวเวอร์์ ชั้้น�
23-24 ถนนเพชรบุุรีีตััดใหม่่ แขวงบางกะปิิ เขตห้้วยขวาง
กรุุงเทพมหานคร 10310
โทรศััพท์์ : 0-2785-4000
โทรสาร : 0-2785-4040
อีีเมล
: sd@snpfood.com
เว็็บไซต์์ : www.snpfood.com
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี

เกี่่�ยวกัับ เอส แอนด์์ พีี

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ

บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กัด 
ั (มหาชน)
และกลุ่่�มบริิ ษัั ท ในเครืื อ ประกอบธุุ ร กิิ จ ร้้าน
อาหาร กาแฟ และเครื่่อ� งดื่่ม ร้้
� านจำำ�หน่่ายผลิิต
ภััณฑ์์เบเกอรี่่�และอาหารสำำ�เร็็จรููปต่่างๆและ
เป็็นผู้้�ผลิิตในอุุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้้ชื่่�อ  
เอส แอนด์์ พีี  และตราสิินค้้าอื่่�นๆ ซึ่่�งมีีราย
ละเอีียดการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ประเภทผลิิตภััณฑ์์
สิินค้้าและบริิการ และโครงสร้้างกลุ่่�ม  บริิษััท
เอส แอนด์์ พีี  (สามารถดููรายละเอีียดได้้ที่่�
รายงานประจำำ�ปีี หน้้า 19-39)

กลุ่่�มธุุรกิิจภายในประเทศ บริิษััทมีีโรงงานทั้้�งหมด 4 แห่่ง แบ่่งเป็็น

โรงงานผลิิตอาหาร 1 แห่่งที่่นิ� ิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง
โรงงานผลิิตเบเกอรี่่� 3 แห่่ง ดัังที่่�อยู่่�ต่่อไปนี้้�

โรงงานเบเกอรี่่� ลำำ�พููน
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 81 หมู่่�ที่่� 4
ตำำ�บลบ้้านกลาง อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััดลำำ�พููน

สาขาในประเทศไทย รวมทั้้�งสิ้้�น

478

สาขา

ร้้านอาหารและเบเกอรี่่�

143 สาขา
ร้้านเบเกอรี่่�

335 สาขา
สาขาในต่่างประเทศ

15

สาขา

S&P 5 สาขา
(ในเอเชีีย)

10

Patara 10 สาขา
(ในยุุโรป 9 สาขา
เอเชีย
ี 1 สาขา)

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

3

4

โรงงานลาดกระบััง
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 65/4-5
หมู่่� 4 นิิคมอุุตสาหกรรม
ลาดกระบััง ถนนฉลองกรุุง
แขวงลำำ�ปลาทิิว เขตลาดกระบััง
กรุุงเทพมหานคร

2

1

โรงงานเบเกอรี่่� สุุขุุมวิิท 62
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 2, 2/1 ซอยสุุขุุมวิิท 62
(แยก 3) ถนนสุุขุม
ุ วิิท แขวงพระโขนงใต้้
เขตพระโขนง กรุุงเทพมหานคร

โรงงานเบเกอรี่่� บางนา-ตราด กม. 23.5
ตั้้�งอยู่่�เลขที่่� 86 หมู่่� 4 ถนนบางนา-ตราด
กม. 23.5 ตำำ�บลบางเสาธง กิ่่�งอำำ�เภอบางเสาธง
จัังหวััดสมุุทรปราการ

GRI

ข้้อมููลพนัักงาน
เพศชาย

เพศหญิิง

รวม
พนัักงานประจำำ�

3,691
ประจำำ� 884

รวม

ชั่่�วคราว 202

ประจำำ� 2,807

1,086 คน

รวม

ช่่วงอายุุ

รวม
พนัักงานทั้้�งหมด

3,272 คน

667

4,358

คน

ภููมิิภาค

น้้อยกว่่าหรืือเท่่ากัับ 20 ปีี

รวม

กรุุงเทพ & ปริิมณฑล

ภาคเหนืือ

ภาคตะวัันออกเฉีียงเหนืือ

3,318 คน

259 คน

214 คน

รวม

630 คน
21-30 ปีีี�

ชั่่�วคราว 465

รวม
พนัักงานชั่่�วคราว

รวม

ประจำำ�		 459

ประจำำ�			 2,809

ประจำำ�			

ชั่่�วคราว

ชั่่�วคราว		

ชั่่�วคราว		

171

509

รวม

218
41

ประจำำ�			
ชั่่�วคราว		

165

49

รวม

339 คน
ประจำำ�	
ชั่่�วคราว
31-40 ปีี

151

3

188

รวม

1,168 คน

4
2

ประจำำ�		1,093
ชั่่�วคราว
41-50 ปีีี�

75

1

รวม

724 คน
ประจำำ�		 700
ชั่่�วคราว
51 ปีีขึ้น
้� ไป

24
ภาคใต้้

ภาคกลาง

ภาคตะวัันออก

199 คน

241 คน

340 คน

รวม

รวม

226 คน
ประจำำ� 		 198

ประจำำ�			

ชั่่�วคราว

ชั่่�วคราว		

28

รวม

197

2

ประจำำ�			
ชั่่�วคราว		

รวม

224
17

ประจำำ�			
ชั่่�วคราว		

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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สิินค้้าและบริิการภายใต้้บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน)
ผลิิตภััณฑ์์อาหาร

บริิษััทให้้บริิการอาหารที่่�หลากหลายทั้้�งอาหารทานเล่่น (Appetizers)
อาหารจานเดีียว (Rice Favorites) กัับข้้าว (All day favorites / Main
Favorites) อาหารทะเล (Seafood) อาหารนานาชาติิ (International
Favorites) และอาหารมัังสวิิรัติั ิ (Vegetarian Favorites) รวมทั้้�งไอศกรีีม
และของหวาน (Dessert) เพื่่�อตอบสนองความต้้องการของลููกค้้าที่่ห� ลาก
หลาย อาทิิ สลััด  แซนด์์วิิช พาสต้้า อาหารไทย อาหารญี่่ปุ่่� �น และเมนูู
แนะนำำ�  (Signature Menu) อย่่างข้้าวไก่่อบสููตรต้้นตำำ�รัับที่่�ได้้รัับความ
นิิยมจากลููกค้้ามานานกว่่า 47 ปีี เส้้นจัันท์์ผััดไทยกุ้้�งสด ข้้าวคลุุกกะปิิ
ข้้าวหน้้ากุ้้�งผััดพริิกขี้้�หนูู ข้้าวผััดน้ำำ��พริิกกุ้้�งสด  และข้้าวซอยน่่องไก่่
นอกจากนี้้�ยัังมีีอาหารประจำำ�ฤดููกาล เช่่น เมนููข้้าวแช่่ และข้้าวเหนีียว
มะม่่วง ในช่่วงหน้้าร้้อนของทุุกปีี นอกจากนี้้�ยัังได้้เพิ่่�มกลุ่่�มเมนููอาหาร
สุุขภาพ อาทิิ กลุ่่�มเมนููอาหาร Low Sodium เพื่่�อตอบโจทย์์รููปแบบการ
ใช้้ชีีวิิตของผู้้บ� ริิโภคที่่ใ� ห้้ความใส่่ใจในเรื่่อ� งสุุขภาพ และเปิิดเผยแหล่่งที่่ม� า
ของวััตถุุดิิบ เพื่่�อความมั่่�นใจในคุุณภาพอาหาร นอกจากกลุ่่�มประเภท
อาหารที่่�ได้้กล่่าวไปข้้างต้้น บริิษััทยัังให้้บริิการอาหารในรููปแบบและ
ตราสิินค้้าอื่่�นๆ ได้้แก่่

ผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่�

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นสร้้างสรรค์์ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ที่่�มีีรสอร่่อย มีีประโยชน์์และมีี
คุุณค่่าทางโภชนาการในราคาที่่�เหมาะสมมาอย่่างต่่อเนื่่�องสามารถตอบ
สนองต่่อความต้้องการของผู้้บ� ริิโภคได้้ทุุกกลุ่่�มทั้้�งวััยเด็็ก วััยรุ่่�น วััยทำำ�งาน
และผู้้� สูู งวัั ย ทั้้� งในด้้านสุุ ขภาพและรููปแบบการใช้้ชีีวิิ ตที่่� สามารถรัั บ
ประทานได้้ทั้้�งครอบครััว นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังได้้พััฒนากระบวนการผลิิต
ที่่ล� ดการปล่่อยคาร์์บอนเลืือกใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่ใ่� ส่่ใจสิ่่ง� แวดล้้อมโดยเน้้นการ
ออกแบบให้้สวยงามเพื่่�อมอบเป็็นของขวััญและสามารถนำำ�กลัับมาใช้้
ประโยชน์์ได้้อีีกครั้้ง� (Reuse) สนัับสนุุนการใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนให้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสุุดสมกัับความตั้้�งใจของบริิษััทที่่ว่� ่า “เอส แอนด์์ พีี ชื่่�อ
นี้้�มีีแต่่ของอร่่อย” โดยสามารถแบ่่งกลุ่่�มผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่� ได้้ดัังนี้้�
เค้้ก (Cake)
ขนมอบ (Puff and Pastry)
ขนมปััง (Fresh Bread)
คุุกกี้้� (Cookies)
ขนมไหว้้พระจัันทร์์ (Mooncake)
ขนมไทย (Thai Sweet Delicacies)
12

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

อาหารสำำ�เร็็จรููปแช่่แข็็ง (Quick Meal)
ไส้้กรอก ตรา Premo
ผลิิตภััณฑ์์อาหารนานาชาติิ (Patio)
วุ้้�นคาราจีีแนน ตรา Jelio
ผลิิตภััณฑ์์เครื่่�องดื่่�ม

ผลิิตภััณฑ์์ภายใต้้ชื่่�อ Bluecup ให้้บริิการเครื่่�องดื่่�มที่่�หลากหลาย โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
กาแฟสดที่่�มีีคุุณภาพโดดเด่่นด้้วยรสชาติิของกาแฟชั้้�นดีีจากเมล็็ดกาแฟสายพัันธุ์์�                 
อาราบิิก้้า 100% จากแหล่่งเพาะปลููกในประเทศไทยและเมล็็ดกาแฟ Origin จากต่่าง
ประเทศที่่�เสิิร์์ฟพร้้อมลาเต้้อาร์์ตหรืือศิิลปะการตกแต่่งฟองนมบนแก้้วกาแฟและ        
เครื่่�องดื่่�มวาไรตี้้� อาทิิ
เครื่่อ� งดื่่ม� กลุ่่�มโคลด์์บรููว์์ชา / กาแฟสกััดเย็็น   เพื่่�อให้้ได้้กลิ่่น� หอมและรสสััมผัสั ของ
ชา / กาแฟ  ที่่ดึ� ึงเอารสชาติิและความหอมไว้้ได้้อย่่างสมบููรณ์์
เครื่่�องดื่่�มกลุ่่�มชาต่่างๆ นำำ�โดย มััตฉะชาเขีียวเครื่่�องดื่่�มชาเขีียวพรีีเมีียมออร์์แกนิิก
เข้้มข้้น หอมหวานละมุุน
เครื่่�องดื่่�มน้ำำ��นมถั่่�วเหลืืองแบบญี่่�ปุ่่�น (โทนิิยุุ) ทั้้�งร้้อน เย็็น และสมููทตี้้�
เครื่่�องดื่่�มสปาร์์คลิ่่�ง
เครื่่�องดื่่�มสุุขภาพ และน้ำำ��ผลไม้้คั้้�นสด
 มะพร้้าวออร์์แกนิิก คััดสรรวััตถุุดิบิ อิินทรีีย์์จาก “สามพรานโมเดล” โครงการเชื่่อ� ม
ต่่อห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าอาหารอิินทรีีย์์ และการพััฒนาระบบอาหารยั่่ง� ยืืน ทำำ�ให้้ได้้ผลผลิิต
รสอร่่อยและปลอดภััยต่่อสุุขภาพอีีกด้้วย
 น้ำำ��ส้้มออร์์แกนิิกแท้้ 100% คั้้�นสดจากส้้มสีีทองจ.น่่านที่่ไ� ด้้รัับการรัับรองมาตรฐาน
เกษตรอิินทรีีย์์แบบมีีส่่วนร่่วม SDGsPGS NAN จากเกษตรกรที่่ย� อมเปลี่่ย� นวิิถีีการ
ทำำ�การเกษตรแบบเดิิมๆ มาเป็็นเกษตรอิินทรีีย์์ เพื่่�อสุุขภาพที่่ดีี� ของเกษตรกรเอง
ผู้้บ� ริิโภคยัังได้้รัับประทานอาหารที่่ป� ลอดภััย รวมทั้้�งยัังสามารถสร้้างรายได้้ที่่มั่่� น� คง
ให้้กัับชุุมชนอีีกด้้วย

บริิการ

S&P Delivery: 1344 บริิการจััดส่่งดีีลิิเวอรี่่�หรืือ           
www.1344delivery.com ที่่พั� ฒ
ั นาการให้้บริิการเพื่่�อ
อำำ� นวยความสะดวกให้้แก่่ ลูู กค้้าสููงสุุ ด ด้้ วยคำำ�มั่่� น
สััญญา’อร่่อย ร้้อน เร็็ว’
แอปพลิิเคชััน ‘S&P Joy Card’ และ ‘S&P Delivery’
บริิการจััดเลี้้�ยงนอกสถานที่่� S&P Catering
ธุุรกิิจขายส่่งอาหารและเบเกอรี่่�สำำ�เร็็จรููป สำำ�หรัับลููกค้้า
ที่่�เป็็นผู้้�ขายต่่อ (Traders) เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกให้้
ผู้้บ� ริิโภคได้้เข้้าถึึงสิินค้้าของบริิษัทั นอกเหนืือจากหน้้า
ร้้าน S&P
บริิการรัับจ้้างผลิิตสิินค้้าตามความต้้องการของลููกค้้า
(OEM) สำำ�หรัับ Chain Restaurant และบริิษััทชั้้�นนำำ�
ของประเทศ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

13

เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี

14

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

รวม 25 สาขา

รวม 17 สาขา
ยุุโรป

รวม 18 สาขา
เอเชีีย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ห่่วงโซ่่อุุปทานหรืือห่่วงโซ่่คุุณค่่า

บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิิจอาหารและเบเกอรี่่ค้้� าปลีีกเป็็นหลััก เพื่่�อให้้บริิการแก่่ลููกค้้า
ทั่่�วประเทศสามารถเข้้าถึึงได้้ง่่าย โดยมีีห่่วงโซ่่คุุณค่่าครอบคลุุมตั้้�งแต่่ขั้้�นตอน
การจััดซื้้อ� จััดหา การผลิิต การกระจายสิินค้้า การตลาดและการขาย ตลอดจน
กระบวนการจััดการของเสีียที่่�เกิิดจากกระบวนการผลิิตในขั้้�นตอนสุุดท้้าย มีี
ความตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั เรื่่อ� งห่่วงโซ่่คุณ
ุ ค่่าต่่อกลุ่่�มผู้้มี� ีส่่วนได้้ส่่วนเสีียตั้้ง� แต่่
ต้้นทางจนถึึงปลายทาง ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงต้้องทำำ�ความรู้้�จัักและเข้้าใจกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียอย่่างลึึกซึ้้�ง เพื่่�อการบริิหารจััดการที่่�สนองตอบความต้้องการ
และความคาดหวัังที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียมีีต่่อเอส แอนด์์ พีี
อย่่างไรก็็ตาม บริิษัทั ยัังมีีการจััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าผ่่านทางธุุรกิิจขายส่่งโดยผ่่านผู้้�
ขายต่่ อ (Traders) ในช่่ อ งทางโมเดิิ ร์์ น เทรด ทั้้� ง ไฮเปอร์์ ม าร์์ เ ก็็ ต
ดีีพาร์์ตเมนต์์สโตร์์ ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต และร้้านสะดวกซื้้�อชั้้�นนำำ�ต่่างๆ รวมถึึง
ต่่างประเทศทั่่�วโลก อาทิิ จีีน อิินเดีีย สหรััฐอเมริิกา ยุุโรป ออสเตรเลีีย เป็็นต้้น
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การจััดซื้้�อจััดหา

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับกระบวนการจััดซื้้อ� จััดหาที่่ต้้� องมีีประสิิทธิิภาพ มีี
ความโปร่่งใส และมุ่่�งเน้้นการคััดสรรวััตถุุดิิบที่่�ได้้คุุณภาพตามมาตรฐาน
ของ เอส แอนด์์ พีี โดยผู้้�จััดหาต้้องยอมรัับในข้้อตกลงตาม S&P Code
of Conduct ซึ่่�งบริิษััทได้้นำำ�กลไกการบริิหารจััดการความเสี่่�ยงคู่่�ค้้า โดย
คำำ�นึึงถึึงปััจจััยด้้านสิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และการกำำ�กัับดููแลกิิจการ รวมทั้้�ง
มีีการตรวจสอบคุุณภาพวััตถุุดิิบให้้ได้้ตามมาตรฐาน
นอกจากนี้้� ยังั มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการสนัับสนุุนเกษตรกร และวิิสาหกิิจชุุมชน
ด้้วยบริิษัทั เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสัังคมและเศรษฐกิิจท้้องถิ่่น� ที่่เ� ข้้มแข็็ง
จึึงมีีนโยบายการรัับซื้้�อสิินค้้าที่่�ได้้คุุณภาพจากเกษตรกรท้้องถิ่่�น รวมทั้้�ง
สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม  การทำำ�เกษตรอิินทรีีย์์
ผลิิตผลออร์์แกนิิก ตลอดจนมีกี ารแลกเปลี่่ย� นประสบการณ์์ให้้ความรู้้กั� บั
เกษตรกรเพื่่�อพััฒนาวััตถุุดิบิ และสิินค้้าร่่วมกััน อัันจะทำำ�ให้้ห่่วงโซ่่อุปุ ทาน
ในระดัับท้้องถิ่่น� มีีความเข้้มแข็็งและยั่่ง� ยืืนเพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายเดีียวกััน
นั่่น� คืือ การส่่งเสริิมให้้ประชาชนทั่่ว� ไปได้้มีีสุุขภาพที่่ดีี� และเติิบโตไปด้้วยกััน
อย่่างยั่่�งยืืน

การจัดซื้อ
จัดหา

• การผลต
ิ
ั การ
• การจด
ของเสย
ี

การจด
ั สง

และกระจาย
สน
ิ คา

การผลิิต

บริิษััทใส่่ใจในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการผลิิตการควบคุุมคุุณภาพของ
สิินค้้าให้้ได้้มาตรฐาน สะอาด  ความปลอดภััยด้้วยการปฏิิบััติิตามข้้อ
กำำ�หนดทางกฎหมายและมาตรฐานการจััดการต่่างๆ ตามหลัักสากล เช่่น
มาตรฐาน ISO 22000:2005 ISO/IEC 17025:2017 GMP HACCP เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยังั คำำ�นึงึ ถึึงการใช้้ทรััพยากรต่่างๆ เช่่น ทรััพยากรน้ำำ�� พลังั งาน
ไฟฟ้้าให้้คุ้้�มค่่าและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด  ตลอดจนมีีการใช้้พลัังงานทาง
เลืือกด้้วยการติิดตั้้ง� โซล่่าร์์รููฟในการผลิิตเบเกอรี่่บ� างส่่วนด้้วยความมุ่่�งหวััง
ว่่ า จะไม่่ ก่่ อ ให้้เกิิ ดผ ลกระทบต่่ อ สัั ง คมและสิ่่� ง แวดล้้อม  นอกจากนี้้�                
ยัังมีีการพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ การพััฒนา
ฉลากผลิิตภััณฑ์์คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นต์์ การใช้้สารทำำ�ความเย็็น Spiral   
Freezer เพื่่� อ ลดการใช้้พลัั ง งานเพื่่� อ ให้้มั่่� น ใจได้้ว่่ า ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ข อง                
เอส แอนด์์ พีี  มีีคุุณภาพ  ได้้มาตรฐานและเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมโดย                    
ไม่่ส่่งผลกระทบต่่อชุุมชนและสัังคม
มากไปกว่่านั้้�น เอส แอนด์์ พีี ยัังได้้พััฒนาประสิิทธิิภาพการจััดการของ
เสีียอัันเกิิดจากกระบวนการผลิิต อาทิิ ระบบจััดการน้ำำ��เสีีย การคััดแยก
ขยะ เพื่่�อให้้สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้ เช่่น การนำำ�ขยะชีีวภาพมา
ทำำ�ปุ๋๋�ย และน้ำำ��จุลิุ ินทรีีย์์ การนำำ�เศษอาหารมอบให้้ชุุมชนเพื่่�อเป็็นอาหาร
สััตว์์ รวมถึึงการมีีนโยบายการหมุุนเวีียนใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) สำำ�หรัับวััสดุุหรืือ
บรรจุุภััณฑ์์สิินค้้าบางประเภท เช่่น ลัังกระดาษ ตะกร้้าพลาสติิก เพื่่�อลด
ปริิมาณขยะและการสููญเสีียทรััพยากรรมธรรมชาติิอีีกทางหนึ่่�ง

จด
ั จำหนาย
สน
ิ คาและ
บรก
ิ าร

ลก
ู คา
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เกี่ยวกับ เอส แอนด์ พี

การตลาดและการขาย

การกระจายสิินค้้า

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาศัักยภาพการผลิิตและกระจายสิินค้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยได้้มีีการลงทุุนในโครงการก่่อสร้้างปรัับปรุุง “S&P
SMART Distribution Center บางนา กม. 23.5” ให้้เป็็นศููนย์์กลางด้้าน
การวางแผน การบริิหารคลัังสิินค้้า และขนส่่งของบริิษััท โดยได้้นำำ�
นวััตกรรมใหม่่ๆ เข้้ามาช่่วยในการจััดการ และถืือเป็็นการเพิ่่�มกำ�ลั
ำ ังการ
ผลิิตสิินค้้าให้้เหมาะสม สามารถควบคุุมคุุณภาพสิินค้้าได้้ดีี และสามารถ
กระจายไปยัังช่่องทางต่่างๆ ได้้รวดเร็็วมากขึ้้�น ส่่งผลให้้สามารถลดการ
ขนส่่งสิินค้้าไปได้้มากกว่่า 10% ทั้้�งนี้้�โครงการจะแล้้วเสร็็จในเดืือนมีนี าคม 
2564
จากจุุดนี้้� บริิษััทจึึงสามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิหารจััดการคลััง
สิินค้้า ควบคู่่�ไปกัับระบบการกระจายสิินค้้าได้้อย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพสููงขึ้้น�
ด้้วยระบบการบริิ ห ารจัั ด การขนส่่ ง (Transport Management           
System:TMS) ที่่ส� ามารถวางแผนและจััดวางเส้้นทางในการกระจายสิินค้้า
ให้้ครอบคลุุมในขณะเดีียวกัันยัังมีกี ารวางแผนขนส่่งสิินค้้า (ไป-กลัับ) ซึ่่�ง
เป็็นการลดการวิ่่�งรถเที่่�ยวเปล่่า (Backhauling Management) ใช้้
ทรััพยากรที่่�มีอี ย่่างคุ้้�มค่่า ส่่งผลให้้สามารถจััดส่่งสิินค้้าจากแหล่่งผลิิตไป
ถึึงจุุดหมายปลายทางได้้ตามเป้้าหมายภายในระยะเวลาที่่�กำำ�หนด  และ
ยัังสามารถรัักษาคุุณภาพของสิินค้้าให้้คงมาตรฐานเอาไว้้ก่่อนถึึงมืือผู้้�
บริิโภค และยัังสามารถรัักษาความสััมพันั ธ์์ที่ดีี�่ ระหว่่างคู่่�ค้้าไว้้ได้้เป็็นอย่่างดีี
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บริิษัทั ส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับผู้้บ� ริิโภคผ่่านหลากหลายช่่องทาง โดยการ
จััดจำำ�หน่่ายสิินค้้าและบริิการหลัักที่่�ร้้าน S&P จำำ�นวน 478 จุุดขาย
สำำ�หรัับปีี 2563 เนื่่�องจากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 บริิษัทั
จึึงสนัับสนุุนมาตรการเว้้นระยะห่่างทางสัังคม (Social Distancing) จึึง
มุ่่�งเน้้น “ธุุรกิิจบริิการ S&P Delivery 1344” บริิการส่่งอาหาร เค้้กและ
เบเกอรี่่� รวมทั้้�งเครื่่�องดื่่�มที่่�อร่่อย คุ้้�มค่่า จััดส่่งได้้เร็็ว โดยสามารถสั่่�ง
ผ่่าน1344 หรืือ เว็็บไซต์์ www.snp1344.com และ S&P Delivery
Application และบริิษััทยัังมีีแผนการพััฒนาโมเดลทางธุุรกิิจใหม่่ ชื่่�อว่่า
“DelTa”(Delivery and Take Away) โดยจะให้้บริิการในรููปแบบ
Convenient Bakery Shopและครััวไทยที่่ใ� ห้้บริิการดิิลิเิ วอรี่่� (Delivery)
และซื้้�ออาหารกลัับ (Take home) โดยในเฟสแรก บริิษััทมีีแผนขยายรููป
แบบธุุรกิิจใหม่่นี้้� จำ�ำ นวน 31 ร้้าน เพื่่�อให้้สามารถบริิการลููกค้้าได้้อย่่าง
รวดเร็็ว ครอบคลุุมพื้้�นที่่�ทั่่�วกรุุงเทพมหานครและปริิมณฑล ตามคำำ�มััน
สััญญา ‘อร่่อย ร้้อน เร็็ว’
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีการจำำ�หน่่ายผ่่านช่่องทางผู้้�ขายต่่อ (Traders) ใน
ช่่องทางโมเดิิร์น์ เทรด ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต ไฮเปอร์์มาร์์เก็็ตต่่างๆ ด้้วยผลิิตภััณฑ์์
พร้้อมรัับประทานที่่�แสดงฉลากผลิิตภััณฑ์์ ระบุุคุุณค่่าทางโภชนาการที่่�
ชััดเจน ส่่งเสริิมด้้านโภชนาการและแสดงออกถึึงความรัับผิิดชอบต่่อผู้้�
บริิโภค มีีการจััดกิิจกรรมส่่งเสริิมการขายเพื่่�อมอบสิิทธิิประโยชน์์พิิเศษ
ให้้กัับผู้้�บริิโภค พร้้อมทั้้�งมีีช่่องทางต่่างๆ สำำ�หรัับรัับฟัังความคิิดเห็็นของ
ผู้้บ� ริิโภค เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาผลิิตภััณฑ์์และบริิการให้้ตรงตามความต้้องการ
ของผู้้�บริิโภคสููงสุุด
บริิษััทมุ่่�งมั่่�นนำำ�เสนอสิินค้้าและบริิการที่่�มีี  ‘คุุณค่่า คุุณภาพ คุุณธรรม’
พร้้อมสร้้างการเรีียนรู้้�และนวััตกรรมใหม่่ๆ ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย
ทุุ ก กลุ่่�ม เพื่่� อ การบริิ ห ารจัั ด การห่่ ว งโซ่่ คุ ุ ณ ค่่ า ที่่ � มี ี ค วามรัั บ ผิิ ด ชอบ
และยั่่�งยืืนสืืบไป

GRI
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

ด้านเศรษฐกิจ
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความส�ำคัญของบริษัท

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียทุุกกลุ่ม่� โดยปฏิิบัติั ติ ามข้้อบัังคัับและกฎระเบีียบของตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยและสำำ�นักั งาน
คณะกรรมการกำำ�กับั หลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ รวมถึึงกฎหมายอื่่น� ๆที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับสิิทธิิของผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียให้้ได้้รับั การดููแลอย่่างดีีโดยบริิษัทั แบ่่ง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทั้้�งภายนอกและภายใน ตามการประเมิินผู้้�ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้อง และมีีผลกระทบระหว่่างกััน ตลอดห่่วงโซ่่อุุปทานของบริิษััท ออกเป็็น
7 กลุ่่�มหลััก ได้้แก่่
นัักลงทุุน และผู้้�ถืือหุ้้�น บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างโปร่่งใส มุ่่�งมั่่น� ในการสร้้างการเจริิญเติิบโตและผลตอบแทนที่่�ดีใี ห้้
กัับผู้้�ถืือหุ้้�นอย่่างต่่อเนื่่อ� งในระยะยาว

องค์์กรภาครััฐและหน่่วยงานที่่อ� อกกฎระเบีียบ บริิษัทั ปฏิิบัติั ติ ามกฎระเบีียบ กฎหมาย และกรอบกติิกาของสัังคมและประเทศชาติิ

อย่่างเคร่่งครััดรวมถึึงศึึกษาแนวคิิด นวััตกรรม ด้้านโภชนาการที่่�ดีีและเป็็นประโยชน์์ในระดัับสากลในฐานะผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอาหารไทยและ
เบเกอรี่่�

ลููกค้้า/ผู้้บริ
� โิ ภค บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� พััฒนาคุุณภาพและมาตรฐานสิินค้้าให้้มีรส
ี อร่่อย ปลอดภััยและมีีโภชนาการที่่�ดีเี หมาะสมกัับที่่�ได้้รับั ความ

ไว้้วางใจให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์สำ�หรั
ำ ับครอบครััว พร้้อมทำำ�การตลาดอย่่างมีีความรัับผิิดชอบผ่่านช่่องทางการขายสิินค้้าและบริิการ ทั้้�งหน้้า
ร้้าน S&P ช่่องทางสื่่�อออนไลน์์และแอปพลิิเคชััน ตลอดจนเอาใจใส่่ ให้้การบริิการลููกค้้าอย่่างเป็็นมิิตรเพื่่�อสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้
แก่่ลููกค้้าและมีีหน่ว่ ยงานที่่�ทำำ�หน้า้ ที่่�รับั ข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้าเพื่่อ� เร่่งดำำ�เนิินการแก้้ไข ปรัับปรุุงข้้อร้้องเรีียนต่่างๆให้้แก่่ลููกค้้าโดยเร็็วที่่�สุดุ
รวมไปถึึงการเก็็บรัักษาข้้อมููลความเป็็นส่่วนตััวของลููกค้้าให้้ปลอดภััยสููงสุุด

พนัักงาน บริิษััทยึึดถืือว่่าพนัักงานเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าและต้้องได้้รัับการปฏิิบััติที่่ิ �เป็็นธรรมทั้้�งด้้านโอกาส ผลตอบแทน การพััฒนา
ศัักยภาพ พร้้อมสร้้างความมั่่�นใจในคุุณภาพชีีวิติ และความปลอดภััยในการทำำ�งาน ตลอดจนสวััสดิกิ ารที่่�เหมาะสมโดยบริิษัทั มีีการกำำ�หนด
นโยบายค่่าตอบแทนให้้สอดคล้้องกัับบริิษััทที่่�อยู่่�ในอุุตสาหกรรมประเภทเดีียวกัันและอััตราเงิินเฟ้้อ (Inflation Rate)

คู่่�ค้้า บริิษััทยึึดมั่่�นและปฏิิบัติั ิต่่อคู่่�ค้้าอย่่างเสมอภาคบนพื้้�นฐานของความเป็็นธรรมโดยคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ร่่วมกััน
ชุุมชนและสัังคม บริิษัทั มุ่่�งมั่่น� ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ที่่�เป็็นประโยชน์์ต่อ่ เศรษฐกิิจและสัังคมและให้้ความสำำ�คัญั กัับการดููแลรัักษาสิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�
กััน โดยจััดให้้มีีหน่่วยงานที่่�ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและรัับผิิดชอบต่่อสัังคมรวมถึึงการส่่งเสริิมวััฒนธรรมองค์์กรและสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับทุุกคนใน
องค์์กรที่่�จะดููแลพััฒนาและเสริิมสร้้างสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียควบคู่่�ไปกัับการเติิบโตของบริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน

องค์์กรอิิสระ สื่่�อมวลชน และกลุ่่�มคนที่่�มีีอิทิ ธิิพลในสื่่�อออนไลน์์ นัับเป็็นผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่เศรษฐกิิจและ
สัังคม ผ่่านการประชาสััมพัันธ์์ข่่าวสารข้้อเท็็จจริิง มีีการเปิิดเผยข้้อมููลด้้วยความโปร่่งใส
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GRI

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

นักลงทุน และผู้ถือหุ้น

องค์กรภาครัฐ และหน่วยงาน
ที่ออกกฎระเบียบ

ประเด็นที่ได้รับความสนใจ

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร
ความโปร่งใสในการด�ำเนินธุรกิจ
	ผลการด�ำเนินงานและการเติบโตทางธุรกิจ
การดำำ�เนิินธุุรกิจิ บนแนวทางการพััฒนาสู่่�ความยั่่ง� ยืืน

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
การโฆษณา/ฉลากบรรจุภัณฑ์และการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล
การรายงานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

ลูกค้า/ผู้บริโภค

คุณภาพของสินค้าอาหารและการบริการ
วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของอาหาร
บรรยากาศภายในร้านและความสะอาดของสถานที่
การโฆษณา/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
	ราคาสินค้าที่เหมาะสม
ข้อมูลผลิตภัณฑ์
การด�ำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

สุุขภาพและความปลอดภััย
ค่าตอบแทน/สวัสดิการ/สิทธิประโยชน์
และกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
การสื่อสารระหว่างหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
และพนักงาน
การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร
การจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียน
และการแสดงความคิดเห็นต่อองค์กร
ความปลอดภัยของวัตถุดิบ อาหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
	สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน
การด�ำเนินธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
การเก็บรักษาข้อมูลความลับทางการค้า

คู่ค้า

ช่องทางการมีส่วนร่วม

การแจ้้งข่่าวสารผ่่านตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และสำำ�นัักงานคณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
การส�ำรวจประเด็นความยั่งยืนประจ�ำปี
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
การแจ้งข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
มายัง อีเมล secretary@snpfood.com หรือ
audit@snpfood.com หรือทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-2785-4000 หน่วยงานเลขานุการบริษทั
หรือส�ำนักงานตรวจสอบภายใน
การส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�ำปี
การตอบรับนโยบายและความร่วมมือ
การรายงานผลการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ตลาดแบบตรงทุุกครึ่่ง� ปีี
การเข้าพบหรือติดต่อประสานงานตามวาระต่างๆ
การประชุม สัมมนา และเข้าร่วมกิจกรรมของ
หน่วยงานภาครัฐอย่างสม�่ำเสมอ
การส�ำรวจประเด็นความยั่งยืนประจ�ำปี
การส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าผ่านรหัส
คิวอาร์โค้ดท้ายใบเสร็จ
การสื่่�อสารผ่่านช่่องทางออนไลน์์และแอปพลิิเคชััน
S&P Joy Card
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางหน้าร้าน,
Call Center 1344, E-mail: crm@snpfood.com,
FB: snpfood และทางจดหมาย
การสัมภาษณ์ผู้แทนลูกค้า
กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์
การสื่่อ� สารทางอิิเล็็กทรอนิิกส์์ภายในด้้วย HR News
อย่่างสม่ำำ�� เสมอ
การส�ำรวจประเด็นความยั่งยืนประจ�ำปี
การจััดอบรมหลัักสููตรการพััฒนาทัักษะด้้านต่่างๆ
การรับข้อร้องเรียนผ่านช่องทางโทรศัพท์,
E-mail: whistleline@snpfood.com
และตู้จดหมายรับเรื่องร้องเรียน
การส�ำรวจประเด็นความยั่งยืนประจ�ำปี
การตกลงปฏิบัติตามหลักปฏิบัติของ เอส แอนด์ พี
ส�ำหรับคู่ค้า (S&P Code of Conduct)
การเข้าตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานประจ�ำปี
การแลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและเยี่่�ยมชมกิิจการ
ทั้งในรูปนิติบุคคลและวิสาหกิจชุมชนทุกไตรมาส

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

กลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ชุมชนและสังคม

องค์กรอิสระ สื่อมวลชน
และกลุ่มคนที่มีอิทธิพล
ในสื่อออนไลน์

1

ประเด็นที่ได้รับความสนใจ

ช่องทางการมีส่วนร่วม

การพัฒนาชุมชน
การส่งเสริมอาชีพและรายได้ท้องถิ่น
การเคารพสิทธิมนุษยชน
การค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ข้้อมููลข่่าวสารความเคลื่่�อนไหวขององค์์กร
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และรายการส่งเสริมการขาย
การแสดงความคิดเห็นของลูกค้าของผู้บริโภค
ต่อแบรนด์ เอส แอนด์ พี

2

กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม
การลงพื้นที่พบชุมชน
การรับข้อเสนอแนะ และการร้องขอความอนุเคราะห์
ผ่านช่องทางโทรศัพท์, E-mail: pr@snpfood.com
การส�ำรวจประเด็นด้านความยั่งยืนประจ�ำปี
การติิดต่่อผ่่านช่่องทางโทรศััพท์์,
เว็บไซต์ www.snpfood.com,
E-mail: pr@snpfood.com, FB: snpfood
การจััดงานแถลงข่่าวและส่่งข่่าวประชาสััมพัันธ์์
การพบปะสื่่�อมวลชนตามวาระต่่างๆ เช่่น
งานครบรอบสื่่�อมวลชน เทศกาลปีีใหม่่
เทศกาลไหว้้พระจัันทร์์ เป็็นต้้น

3

ระบุประเด็นส�ำคัญ

จัดล�ำดับ

ทางธุรกิจ

ความส�ำคัญ

การระบุุประเด็็นที่่�สำำ�คััญทางธุุรกิิจ

1. ในปีี 2563 บริิษััทระบุุประเด็็นความสำำ�คััญทางธุุรกิิจ (Materiality)
โดยพิิจารณาจากปััจจััยต่่างๆ ทั้้�งจากภายในและภายนอกบริิษััท
ได้้แก่่ กลยุุทธ์์ของบริิษััท ความสนใจและความคาดหวัังจากผู้้�มีีส่่วน
ได้้ส่่วนเสีีย แนวโน้้มของโลกและอุุตสาหกรรมเดีียวกััน รวมถึึงการ
เปลี่่�ยนแปลงของข้้อกำำ�หนดกฎหมายในประเทศไทยที่่�สามารถส่่ง
ผลกระทบต่่อธุุรกิิจและห่่วงโซ่่อุุปทานทั้้�งในแง่่บวกและแง่่ลบ
การจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ

2. บริิษััททำำ�การประเมิินและจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญของประเด็็นด้้าน
ความยั่่ง� ยืืนที่่�ได้้ระบุุไว้้ โดยมีีผู้บ�้ ริิหารและตััวแทนพนัักงานระดัับการ
จััดการเข้้าร่่วมประเมิินในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการเพื่่�อระบุุและ
ประเมิินระดัับความสำำ�คัญ
ั ของประเด็็นด้้านความยั่่ง� ยืืน โดยคำำ�นึงึ ถึึง
ความสำำ�คัญ
ั ใน 2 มิิติิ ได้้แก่่ การส่่งผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของ
บริิษัทั และ การประเมิินจากความสนใจและความคาดหวัังในทััศนะ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

4
ทวนสอบประเด็น

รับรองประเด็น

ทบทวนสอบประเด็็น

3. บริิษัทั มีีการตรวจสอบความสำำ�คัญั ของประเด็็นโดยการสััมภาษณ์์เชิิงลึึก
กัับผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย 3 กลุ่ม่� ที่่�มีคี วามสำำ�คัญ
ั ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของ
บริิษัทั จากการจััดลำ�ดั
ำ บั ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้ส่ว่ นเสีีย ซึ่่ง� ประกอบด้้วย 1. ลููกค้้า 2.
คู่่�ค้า้ 3. องค์์กรภาครััฐ และหน่่วยงานที่่�ออกกฎระเบีียบเพื่่อ� ทบทวน
ประเด็็นความสำำ�คัญ
ั ทางธุุรกิจิ (Materiality) รัับฟัังข้้อเสนอแนะและ
ความคาดหวัังในประเด็็นที่่�ครอบคลุุมทั้้�ง 3 มิิติิ คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่ง� แวดล้้อม ตลอดจนการนำำ�ประเด็็นต่่างๆ ไปพััฒนาประสิิทธิิภาพการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ของบริิษัทั ให้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ตอบสนองต่่อสิ่่ง� ที่่�ผู้�มี้ ส่ี ว่ นได้้ส่ว่ น
เสีียให้้ความสนใจต่่อไป
การรัับรองประเด็็น

4. คณะทำำ�งานนำำ�เสนอประเด็็นความยั่่�งยืืนต่่อคณะกรรมการพััฒนา
ความยั่่ง� ยืืนทางธุุรกิจิ เพื่่อ� พิิจารณาเห็็นชอบ ยืืนยัันและอนุุมัติั ปิ ระเด็็น
สำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน นำำ�มาซึ่่�งการกำำ�หนดขอบเขตการรายงาน
ประเด็็นสำำ�คััญ โดยรวบรวมข้้อมููลจากหน่่วยงานต่่างๆ และกลุ่่�มผู้้�มีี
ส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นดัังกล่่าวมากที่่�สุุดเพื่่�อ
นำำ�มาเป็็นแนวทางในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้สอดคล้้องกัับการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนที่่�เหมาะสมต่่อไป

ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 หลัังจากที่่�บริิษัทั ได้้ทบทวนประเด็็นด้้านความยั่่ง� ยืืนแล้้ว บริิษัทั เห็็นควรให้้คงประเด็็นความสำำ�คัญ
ั และกำำ�หนดขอบข่่ายเนื้้�อหารายงาน
ตามเดิิม ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลง
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

ผลจากการระบุประเด็นความส�ำคัญและการก�ำหนดเนื้อหารายงาน

การจััดการของเสีียและเศษ
อาหาร

Importance to Stakeholders - ระดัับความสำำ�คััญของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย

ลููกค้้าสััมพัันธ์์
บรรจุุภััณฑ์์

การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิ
อากาศ

ผลกระทบทางสัังคมและ
ชุุมชนและการพััฒนา
ชุุมชน

การพััฒนาบุุคลากร

การจััดการพลัังงาน
คุุณภาพอาหาร ความ
ปลอดภััย สุุขภาพ
และโภชนาการ

การจััดหา
อย่่างรัับผิิดชอบ
อาชีีวอนามััยและความ
ปลอดภััย

การจััดการน้ำำ��

การกำำ�กัับดููแลและ
จริิยธรรมทางธุุรกิิจ
การทำำ�การตลาดอย่่างรัับผิิดชอบ
และฉลากผลิิตภััณฑ์์

สิิิ�ทธิิมนุุษยชน
และการปฏิิบััติิ
ด้้านแรงงาน

นวััตกรรม

Importance to Business - ระดับความส�ำคัญต่อธุรกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจและการก�ำกับดูแล

ประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนมากที่่�สุุด
1. การจััดการของเสีียและเศษอาหาร
2. บรรจุุภััณฑ์์
3.	ลููกค้้าสััมพัันธ์์
4. การพััฒนาบุุคลากร
5.	คุุณภาพอาหาร ความปลอดภััย สุุขภาพ และโภชนาการ

ประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืนปานกลาง

ประเด็็นที่่�สำำ�คััญต่่อความยั่่�งยืืน

1. การเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ

1. สิิทธิิมนุุษยชน และการปฏิิบัติ
ั ิด้้านแรงงาน

2. การจััดการพลัังงาน
3.	ผลกระทบทางสัังคมและชุุมชน และการพััฒนาชุุมชน
4. การจััดการน้ำำ��
5. การจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบ
6. อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย
7. การกำำ�กัับดููแลและจริิยธรรมทางธุุรกิิจ
8. การทำำ�การตลาดอย่่างรัับผิิดชอบ และฉลากผลิิตภััณฑ์์
9. นวััตกรรม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

การประเมินประเด็นส�ำคัญ
ประเด็นความยั่งยืน

การจัดการของเสีย
และเศษอาหาร
บรรจุภัณฑ์

ลูกค้าสัมพันธ์

การพัฒนาบุคลากร

คุณภาพอาหาร
ความปลอดภัย สุขภาพ
และโภชนาการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การจัดการพลังงาน
ผลกระทบทางสังคม
และชุมชน และการ
พัฒนาชุมชน
ความหมายของสีในตาราง
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กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

การจัดการของเสีย
และอาหารเหลือทิ้ง
(GRI 103, GRI 301-2)
การจัดการบรรจุภัณฑ์
อย่างมีความรับผิดชอบ
(GRI 103, GRI 471-1,
GRI 471-2)
การบริิหารจััดการ
ความสััมพัันธ์์กัับลููกค้้า
สุุขภาพและความ
ปลอดภััยของผู้้�บริิโภค
(GRI 103, GRI 416-2)
การบริิหารด้้าน
บุุคลากร และแรงงาน
การอบรมและการศึึกษา
(GRI 103, GRI 404-1)
สุขภาพและความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค
(GRI 103, GRI 416-1,
G4-FP5)
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(GRI 103, GRI 305-1,
GRI 305-2, GRI 305-4,
GRI 305-5)
การบริหารจัดการพลังงาน
(GRI 103, GRI 302-1,
GRI 302-4)
การบริหารด้านชุมชน
และสังคม
ชุมชนท้องถิ่น
(GRI 103, GRI 201-1)
มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ภายใน
พนักงาน

ภายนอก
ลูกค้า/
ผู้บริโภค

มิติทางด้านสังคม

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐและ
หน่วยงานที่
ออกกฎ
ระเบียบ

มิติทางด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน
สื่อออนไลน์

GRI

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ประเด็นความยั่งยืน

การจัดการน�้ำ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การก�ำกับดูแล
และจริยธรรมทางธุรกิจ
ความหมายของสีีในตาราง

กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ภายใน
พนักงาน

ภายนอก
ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐและ
หน่วยงานที่
ออกกฎ
ระเบียบ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน
สื่อออนไลน์

การใช้้และบริิหาร
จััดการน้ำำ��
น้ำำ��ทิ้้�งและของเสีีย
(GRI 103, GRI 303-1,
GRI 303-2, GRI 303-3)
การปฏิิบััติิด้้านการ
จัดซื้อจัดจ้าง
การประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อม
การประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน
สิิทธิิมนุุษยชน
การประเมิินคู่่�ค้้าด้้าน
ผลกระทบต่่อสัังคม
(GRI 103, GRI 414-1,
GRI 308-1)
อาชีีวอนามััย
และความปลอดภัย
การรัักษาความปลอดภััย
และความปลอดภััย
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)
การต่่อต้้านการทุุจริิต
ความสอดคล้้องกัับ
ข้อบังคับ
(GRI 103, GRI 205-2)
	มิิติิทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

	มิิติิทางด้้านสัังคม

	มิิติิทางด้้านเศรษฐกิิจ

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต
ประเด็นความยั่งยืน

การท�ำการตลาด
อย่างรับผิดชอบ
และฉลากผลิตภัณฑ์

นวัตกรรม
สิทธิมนุษยชน
และการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

ความหมายของสีในตาราง
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กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ภายใน
พนักงาน

ภายนอก
ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า

ผู้ถือหุ้น

ภาครัฐและ
หน่วยงานที่
ออกกฎ
ระเบียบ

การจัดการฉลาก
ผลิตภัณฑ์อย่างมีความ
รับผิดชอบ
(GRI 103, GRI 417-1,
GRI 417-2)
ความสอดคล้องกับ
ข้อบังคับ (GRI 103,
GRI 417-1, GRI
417-2, GRI 417-3)
การบริหารจัดการ
นวัตกรรม (GRI 103,
GRI 203-1, GRI 203-2)
การจัดการด้าน
สิทธิมนุษยชน
การจ้างงาน
ความหลากหลาย
และโอกาสที่เท่าเทียม
(GRI 103, GRI 412-1,
GRI 412-2, GRI 412-3)
มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

มิติทางด้านสังคม

มิติทางด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กลุ่มคนที่มี
อิทธิพลใน
สื่อออนไลน์

GRI

การบริหารจัดการความยัง
่ ยืน

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

‘อาหารปลอดภััย ลููกค้้า
ปลอดภััย พนัักงานปลอดภััย’
S&P Value

P

Passion

การท�ำงาน
ด้วยใจรัก
จริงจัง
และสร้างสรรค์

A

Action

การตัดสินใจ
ที่ชาญฉลาด
และทันต่อเวลา

T

Teamplay

A

การประสานงานกัน
อย่างคล่องแคล่ว
และคุ้นเคย

Ambition

ความทะเยอทะยาน
ทีจ่ ะปรับมาตรฐาน
ตนเองให้ดีขึ้น
ตลอดเวลา

R

Responsibility

ความจริงใจทีจ่ ะท�ำ
ในสิ่งที่ถูกที่ควร

A

Achievement

ความเพียรพยายาม
ที่จะท�ำสิ่งที่ตั้งใจ
ให้ส�ำเร็จ

People

Profit

Planet

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

โครงสร้้างบริิษััท วิิธีีการ และหลัักการที่่�ใช้้ในการบริิหารจััดการความยั่่�งยืืน S&P Sustainability Strategic
Framework (SDGs ที่่�เกี่่�ยวข้้อง)

เอส แอนด์์ พีีกำำ�หนดกลยุุทธ์์สู่่�ความยั่่�งยืืน ภายใต้้ 3 เสาหลััก ได้้แก่่ People Planet และ Profit บนพื้้�นฐานของการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี ภายใต้้คำำ�มั่่�น
สััญญา“Healthier Family, Happier World” โดยมีีจุุดมุ่่�งหมายสููงสุุดคืือการรัักษาสมดุุลของผลตอบแทนในมิิติิทางเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ที่่�เหมาะสมทั้้�งต่่อบริิษััทและผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อสุุขอนามััยที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค คู่่�ค้้าธุุรกิิจ และชุุมชน ตลอดจนรัักษาทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อมด้้วยการขัับเคลื่่�อนการทำำ�งานตามกลยุุทธ์์และแผนการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของโลก
Sustainable Development Goals (SDGs) โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งเป้้าหมาย 5 ข้้อ ได้้แก่่
1. การขจััดความหิิวโหย บรรลุุความมั่่�นคงทางอาหาร ส่่งเสริิมเกษตรกรรมอย่่างยั่่�งยืืน (Zero Hunger)
2. การรัับรองการมีีสุุขภาพ และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีของทุุกคนทุุกช่่วงอายุุ (Good Health and well-being)
3. ส่่งเสริิมการเติิบโตทางเศรษฐกิิจที่่�ต่่อเนื่่�อง ครอบคลุุมและยั่่�งยืืน การจ้้างงานที่่�มีีคุุณค่่า (Decent Work and Economic Growth)
4. การรัับรองแผนการบริิโภคและการผลิิตที่่�ยั่่�งยืืน (Responsible Consumption and Production)
5. สร้้างพลัังแห่่งการเป็็นหุ้้�นส่่วนความร่่วมมืือระดัับสากลต่่อการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน (Partnerships for the Goals)
GLOBAL BRAND FROM THAILAND
PROUD TO SUSTAIN OUR LEGACY
PROUD TO SERVE THE WORLD SUSTAINABLY

Profit

People

Planet

เศรษฐกิิจ

สัังคม

สิ่่�งแวดล้้อม

MARKETPLACE

WORKPLACE

COMMUNITY

ENVIRONMENT

การจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบ

การพััฒนาบุุคลากร

ผลกระทบทางสัังคมและ
ชุุมชน และการพััฒนาชุุมชน

บรรจุุภััณฑ์์

คุุณภาพอาหาร ความปลอดภััย
สุุขภาพ และโภชนาการ

สิิทธิิมนุุษยชนและ
การปฏิิบััติิด้้านแรงงาน

การทำำ�การตลาดอย่่าง
รัับผิิดชอบและฉลากผลิิตภััณฑ์์

อาชีีวอนามััย
และความปลอดภััย

ลููกค้้าสัม
ั พัันธ์์

นวััตกรรม

การเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ
และการจััดการพลัังงาน

การจััดการน้ำำ��

SENSIBLY PARTICULAR

28

การจััดการของเสีีย
และเศษอาหาร

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

SUSTAINABLE - PROFESSIONAL

STYLISH - PIONEER

“HEALTHIER FAMILY, HAPPIER WORLD”

GRI

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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S&P Sustainability Goals
เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย สุขภาพ และโภชนาการ
1.	ร้้าน S&P ทุุกสาขา ผ่่านเกณฑ์์การประเมิิน
มาตรฐานคุุณภาพและบริิการ QSC (Quality
Service and Cleanliness) ภายในปีี 2568

2. ยกระดัับมาตรฐานสายการผลิิตสำำ�หรัับ

โรงงานผลิิตอาหารและเบเกอรี่่� S&P โดยมีี
เป้้าหมายการรัับรอง ISO 22000: 2018
ภายในปีี 2564

3.	มีีการวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ / เมนูู S&P 		
เพื่่�อสุุขภาพสำำ�หรัับเป็็นทางเลืือกให้้แก่่ผู้้�

บริิโภค จำำ�นวน 100 รายการ ภายในปีี 2568

S&P ตั้้ง� เป้้าหมายร้้านที่่�ผ่า่ นเกณฑ์์ประเมิินคุุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness)
ในมาตรฐานระดัับสููงที่่� 85% ขึ้้น� ไป
สำำ�หรับั ปีี 2563 มีีการตรวจประเมิินคุุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness)
ที่่�ร้า้ น S&P ทุุกสาขา โดยมีีผลการตรวจประเมิินดัังนี้้�
- 85% ขึ้้น� ไป จำำ�นวน 142 จุุดขาย
- 75-84%
จำำ�นวน 149 จุุดขาย
- 65-74%
จำำ�นวน 112 จุุดขาย
- 55-64%
จำำ�นวน 49 จุุดขาย
- น้้อยกว่่า 54% จำำ�นวน 26 จุุดขาย
โรงงานผลิิตอาหารและเบเกอรี่่� S&P ได้้ดำำ�เนิินการยื่่�นขอยกระดัับมาตรฐานการรัับรอง
ระบบการจััดการความปลอดภััยของอาหารสู่่�มาตรฐาน ISO 22000: 2018 ฉบัับใหม่่
ภายในปีี 2564
ปััจจุุบััน S&P ได้้รัับการรัับรองมาตรฐานโรงงาน ดัังนี้้�
- GMP
- HACCP
- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 17025:2017
ปีี 2563 มีีการพััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์เบเกอรี่่เ� พื่่อ� สุุขภาพ จำำ�นวน 2 รายการ ได้้แก่่ ขนมปััง
มััลติเิ กรนเบรด และ คุุกกี้้ธั� ัญพืืช ส่่งผลให้้ S&P มีีการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ /
เมนููเพื่่�อสุุขภาพรวม 37 รายการ
นัับจากปีี 2562 ซึ่่�งเป็็นปีีที่่�กำำ�หนดเป้้าหมาย

ลูกค้าสัมพันธ์
ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อสิินค้้าและบริิการของ
S&P อยู่่�ในระดัับ 85% ภายในปีี 2568

30

ในปีี 2563 ลููกค้้ามีีความพึึงพอใจต่่อสิินค้้าและบริิการของ S&P โดยเฉลี่่�ย 81%
จากการสอบถามความพึึงพอใจของลููกค้้า 3 ด้้าน ด้้วยระดัับผลการประเมิินแต่่ละด้้าน ดัังนี้้�
- ด้้านรสชาติิอาหาร 83%
- ด้้านบริิการ 74%
- ด้้านความสะอาด 86%
ทั้้�งนี้้� เป็็นการสอบถามความพึึงพอใจของลููกค้้าผ่่านช่่องทาง E-Survey โดยลููกค้้าสแกน
รหััสคิิวอาร์์เพื่่�อประเมิินความพึึงพอใจในท้้ายใบสร็็จจากลููกค้้าจำำ�นวน 6,591 คน ในช่่วง
ระหว่่างวัันที่่� 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2563

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)
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เป้าหมาย

ผลการด�ำเนินงาน

บรรจุุภััณฑ์์
บรรจุุภััณฑ์์สำำ�หรัับสิินค้้าหน้้าร้้าน S&P

ต้้องสามารถรีีไซเคิิลหรืือย่่อยสลายได้้ 100%
ภายในปีี 2565

มีีการปรัับเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม 36 รายการ ส่่งผลให้้สามารถ
ลดการใช้้พลาสติิกลงได้้มากกว่่า 111 ตัันในปีี 2563

การจัดการของเสียและเศษอาหาร
1.	มีีการวางแผนเพื่่�อควบคุุมจำำ�นวนเบเกอรี่่�

ในปีี 2563 มีีมููลค่่าของเสีียเบเกอรี่่�จำำ�นวน 199 ล้้านบาท ลดลง 15 %
(เทีียบจากปีี 2561 ซึ่่�งมีีมููลค่่าของเสีียเบเกอรี่่�จำำ�นวน 234 ล้้านบาท)

2. มีีการคััดแยกขยะที่่�ร้้าน S&P ทุุกสาขา

ในปีี 2563 S&P เริ่่�มมีีการเก็็บบัันทึึกข้้อมููลการแยกประเภทของขยะ ณ สำำ�นัักงานใหญ่่
และร้้าน S&P สาขาโรงพยาบาล จำำ�นวน 65 สาขา โดยเป็็นการนำำ�ร่่องเพื่่�อออกแบบและ
วางแผนการดำำ�เนิินงานคััดแยกขยะที่่�ร้้าน S&P ทุุกสาขาอย่่างมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป

ของเสีียให้้ลดลง 30% ภายในปีี 2573

การพัฒนาบุคลากร

1. ลดอัตราการลาออกของพนักงาน

ปีี 2563 มีี อััตราการลาออกของพนัักงานระดัับบริิหาร 8%

2.	มีีเป้้าหมายการพััฒนาบุุคลากรโดยมีีค่่า

ในปีี 2563 มีีระดัับการพััฒนาบุุคลากร โดยวััดเป็็นค่่า Human Capital Return on
Investment (HCROI) เท่่ากัับ 3.02

ระดับบริหารให้ไม่เกิน 5% ภายในปี 2568

HCROI เพิ่่�มขึ้้�น 20% ภายในปีี 2568
จาก 3.08 ในปีี 2561

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำ�คัญของบริษัท

การเป็นสมาชิกขององค์กรต่างๆ ทั้งภายในประเทศและสากล
รางวััลและความภาคภููมิิใจ ปีี พ.ศ. 2563
1. S&P รัับรางวััล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS
2020”

บริิ ษัั ท เอส แอนด์์ พีี ซิิ น ดิิ เ คท จำำ �กัั ด (มหาชน) รัั บ รางวัั ล
“Thailand Top Company Awards 2020” ประเภทอุุตสาหกรรม
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม ที่่�มีีการเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องผลประกอบการ	
ยอดเยี่่� ย ม ผลการดำำ � เนิิ น งานดีี เ ลิิ ศ จาก ฯพณฯ ศาสตราจารย์์
เกีี ย รติิ คุุ ณ นายแพทย์์ เกษม วัั ฒ นชัั ย ณ โรงแรมอิิ น เตอร์์ คอนติิเนนตััล กรุุงเทพฯ เมื่่อ� วัันที่่� 10 มีีนาคม 2563

3. S&P รัับรางวััล MARKETEER NO.1 BRAND THAILAND
2019-2020 ประเภท BAKERY SHOP

2. S & P ร่่ ว ม ล ง น า ม แ ล ะ รัั บ โ ล่่ ป ร ะ ก า ศ เ กีี ย ร ติิ คุุ ณ ใ น
“พิิธีีประกาศเจตนารมณ์์การส่่งเสริิมความเสมอภาคและ
ขจัั ด การเลืื อ กปฏิิ บัั ติิ โ ดยไม่่ เ ป็็ น ธรรมระหว่่ า งเพศ”

บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิิ นดิิ เคท จำำ�กััด (มหาชน) ร่่ วมลงนามและ
	รัับโล่่ประกาศเกีียรติิคุุณใน “พิิธีีประกาศเจตนารมณ์์การส่่งเสริิม
ความเสมอภาคและขจััดการเลืือกปฏิิบััติิโดยไม่่เป็็นธรรมระหว่่าง
เพศ” เพื่่�อให้้สัังคมทุุกภาคส่่วนตระหนััก และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การส่่งเสริิมความเสมอภาคและความเท่่าเทีียมระหว่่างเพศ ตลอด
จนเป็็นต้้นแบบให้้แก่่หน่่วยงานต่่างๆ อย่่างเป็็นรููปธรรม ซึ่่�งจััดโดย
กรมกิิจการสตรีีและสถาบัันครอบครััว กระทรวงการพััฒนาสัังคมและ
ความมั่่�นคงของมนุุษย์์ โดยมีี คุุณจุุริินทร์์ ลัักษณวิิศิิษฏ์์ รองนายก
รััฐมนตรีี และรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงพาณิิชย์์ เป็็นประธานในพิิธีี
ณ ห้้องประชุุมชั้้� น 2 กระทรวงการพัั ฒ นาสัั ง คมและความมั่่� น คง
ของมนุุ ษย์ ์

บริิ ษัั ท เอส แอนด์์ พีี ซิิ น ดิิ เ คท จำำ �กัั ด (มหาชน)รัั บ รางวัั ล
Marketeer No.1 BrandThailand 2019-2020 ประเภท
Bakery Shop จากผลการสำำ�รวจความคิิดเห็็นด้้านการตลาดของ
ประชากรทั่่� ว ประเทศไทย ซึ่่� ง ได้้ รัั บ ความนิิ ย มสููงสุุ ด 53.4%
(ห่่างจากอัันดัับที่่� 2 และ 3 ที่่�ได้้รัับความนิิยม 36.1% และ 2.4%
	ตามลำำ�ดัับ) โดยมีี คุุ ณ เพิ่่� ม พล โพธิ์์� เ พิ่่� ม เหม บรรณาธิิ ก ารและ
ผู้้�ก่่อตั้้�งนิิตยสาร Marketeer เป็็นผู้้ � ม อบ ณ โรงแรม ดิิโอกุุ ระ
เพรททีีจ กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2563

S&P แบรนด์์อัันดัับ 1 สมกัับวิิสััยทััศน์์ “To be #1 Top of Mind
Thai Restaurant and Bakery for Modern Family”
“ร้้านอาหาร	ไทยและเบเกอรี่่�ที่่�หนึ่่�งในใจครอบครััวยุุคใหม่่”
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

4. S&Pรัั บประกาศนีียบัั ตรคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์ กรและ
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ 2020

บริิษัทั เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กัดั (มหาชน) รัับมอบประกาศนีียบััตร
ด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม 2 โครงการ ได้้แก่่
1. โครงการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์องค์์กร (Carbon Footprint of
Organization: CFO) หมายถึึง การคำำ�นวณปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกจากกิิจกรรมทั้้�งหมดขององค์์กร ณ บริิษััท เอส แอนด์์
พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน) สายการผลิิตเบเกอรี่่� โรงงานบางนา
กม.23.5 และ โรงงานสุุขุุมวิิท 62
2. โครงการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ผลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of
Product: CFP)
ในปีี 2563 ได้้รัับการรัับรองฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์
5 รายการ ได้้แก่่ 1. แยมโรล 2. ใบเตยโรล 3. กาแฟโรล 4. เค้้กโรล
รวมรส และ 5. อััลมอนด์์บราวนี่่� หลัังจากที่่�ได้้รัับฉลากคาร์์บอน
	ฟุุตพริ้้น� ท์์ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์บัทั เทอร์์เค้้กและเค้้กกล้้วยหอมไปแล้้วเมื่่อ� ปีี
ที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นการประเมิินปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�
ปล่่อยออกมาตลอดวััฏจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่ การได้้มาซึ่่�ง
วััตถุุดิิบ กระบวนการผลิิต จนกระทั่่�งเป็็นผลิิตภััณฑ์์ รวมถึึงการ
กระจายสิินค้้า และการจััดการของเสีียโดยมีีคุุณจตุุพร บุุรุุษพััฒน์์
ปลััดกระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อม เป็็นผู้้ม� อบ ในงาน
“ร้้อยดวงใจ ร่่วมใจลดโลกร้้อน ประจำำ�ปีี 2563” จััดโดยองค์์การ
บริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ณ โรงแรม เดอะ
เบอร์์เคลีีย์์ ประตููน้ำำ�� กรุุงเทพฯ เมื่่�อวัันที่่� 16 กัันยายน 2563

5. S&P รัับมอบตราสััญลัักษณ์์ “Thai SELECT” ประจำำ� ปีี 2563

บริิษัทั เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กัดั (มหาชน) รัับมอบตราสััญลัักษณ์์
“Thai SELECT ประจำำ�ปีี 2563” ในพิิธีมี อบเกีียรติิบัตรสิ
ั นิ ค้้าอาหาร
ไทยสำำ�เร็็จรููปที่่�ได้้รับั ตรา“Thai SELECT” ตราสััญลัักษณ์์ที่่ใ� ช้้ในการ
รัับรองร้้านอาหารไทยที่่�มีีวิิธีีการปรุุงและรสชาติิไทยที่่�บ่่งบอกถึึงอััต
ลัักษณ์์ความเป็็นไทย เพื่่�อยกระดัับร้้านอาหารไทยให้้เป็็นที่่�ยอมรัับ
และรู้้�จัักมากขึ้้�น ภายใต้้สโลแกน “อาหารไทยต้้อง Thai SELECT”
โดย เอส แอนด์์ พีี ได้้รัับมอบตราสััญลัักษณ์์ จำำ�นวน 15 ผลิิตภััณฑ์์
ดัังนี้้� 1. มััสมั่่�นกุ้้�ง 2. แกงเขีียวหวานกุ้้�ง 3. ต้้มยำำ�กุ้้�ง 4. กุ้้�งอบวุ้้�นเส้้น
5. ผััดไทยกุ้้�ง 6. ข้้าวผััดธัญ
ั พืืช 7. ข้้าวผััดกระเพรากุ้้�ง 8. บััวลอยเผืือก
9. สาคููถั่่�วดำำ�มะพร้้าวอ่่อน 10. กล้้วยบวดชีี 11. ข้้าวเหนีียวทุุเรีียน
12. ข้้าวเหนีียวสัังขยา 13. ข้้าวเหนีียวมะม่่วง 14. ข้้าวเหนีียวดำำ�กะทิิ
มะพร้้าวอ่่อน และ 15.ขนมหม้้อแกง

พร้้อมออกบููธในงานแสดงสิินค้้าอาหาร “THAIFEX – ANUGA ASIA
2020” เพื่่�อแสดงศัักยภาพในการเป็็นผู้้�นำำ�อาหารไทยและเบเกอรี่่�
ตลอดจนการใช้้นวััตกรรมและเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััยในการพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ เก็็บรัักษาได้้นาน แต่่ยัังคงรสชาติิต้้นตำำ�รัับ
อาหารไทยแท้้ และสามารถตอบสนองความต้้องการของผู้้�บริิโภค
	ยุุคใหม่่ (New Normal)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การกำ�กับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

การก�ำกับดูแล และจริยธรรมทางธุรกิจ
ที่มาและความเกี่ยวข้อง

เอส แอนด์์ พีี ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการปฏิิบัติั ติ ามหลัักการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีแี ละมุ่่�งมั่่น� ที่่�จะยกระดัับคุุณภาพความสำำ�คัญ
ั ของการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�อง ด้้วยเชื่่�อมั่่�นว่่าการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีคืือรากฐาน
สำำ�คัญ
ั ของการดำำ�เนิินธุุรกิจิ รวมไปถึึงความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
การปฏิิบัติั ต่ิ อ่ ผู้้�มีส่ี ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�มอย่่างเท่่าเทีียม ตลอดจนการเปิิดเผย
ข้้อมููลให้้ผู้�ที่่้ เ� กี่่ย� วข้้องได้้รับั ทราบอย่่างทั่่�วถึึง โปร่่งใส และทัันต่่อเหตุุการณ์์
คณะกรรมการบริิษััทได้้กำำ�หนดนโยบายการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีีของ
บริิษััทเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ซึ่่�งสอดคล้้องกัับหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการ
ที่่� ดีี ข องตลาดหลัั ก ทรัั พ ย์์ แ ห่่ ง ประเทศไทย และระเบีี ย บปฏิิ บัั ติิ ข อง
คณะกรรมการกำำ�กัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ โดยมีีการทบทวน
และปรัับปรุุงให้้เป็็นปััจจุุบัันอยู่่�เสมอ ทั้้�งมีีการสื่่�อสารเพื่่�อสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจในเรื่่อ� งการกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีใี ห้้ผู้บ�้ ริิหารและพนัักงานของ
กลุ่่�มบริิษัทั ได้้รับั ทราบ และถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างต่่อเนื่่อ� งมาโดยตลอด โดยการ
กำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีนั้้ี น� จะส่่งเสริิมประสิิทธิิภาพการปฏิิบัติั งิ านของบริิษัทั
ที่่�ครอบคลุุมถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคณะกรรมการ ฝ่่ายจััดการ ผู้้�ถืือหุ้้�น
นัักลงทุุน สถาบัันการเงิิน พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
เป็็นกลไกสำำ�คัญ
ั ให้้บริิษัทั สามารถเสริิมสร้้างประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผล
ในการดำำ�เนิินงานเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน เพิ่่�มมููลค่่าแก่่กิจิ การ
ส่่งผลต่่อการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องและยั่่�งยืืนของบริิษััท

แนวทางการจัดการ

เอส แอนด์์ พีี ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชััน ยึึดหลักั
ความถููกต้้อง โปร่่งใสเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คัญ
ั ในการบริิหารองค์์กร ส่่งเสริิมและ
สนัับสนุุนให้้พนัักงานในองค์์กรตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการต่่อต้้าน
การทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� โดยกำำ�หนดนโยบายการป้้องกัันและปราบปรามการ
ทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�นเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร ประกาศและสื่่�อสารให้้ทุุกคนใน
องค์์กรได้้รับั ทราบและปฏิิบัติั ติ ามหลัักการที่่�กำำ�หนด รวมทั้้�งเปิิดเผยข้้อมููล
ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับมาตรการต่่อต้้านการคอร์์รััปชั่่�นให้้แก่่สาธารณชนทราบ
จััดการอบรมเรื่่�องจรรยาบรรณ/ การต่่อต้้านการทุุจริิต/ การรัับเรื่่�องร้้อง
เรีียนให้้กับั พนัักงานใหม่่เป็็นประจำำ�ทุกุ เดืือน รวมถึึงสื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์
ให้้คู่่�ค้า้ และลููกค้้าทราบ โดยพนัักงานทุุกคนสามารถศึึกษาข้้อมููลเพิ่่�มเติิม
ในเรื่่�องดัังกล่่าวได้้จากระบบ Intranet ภายในขององค์์กร
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังปฏิิบััติิตามกฎหมายและข้้อกำำ�หนดต่่างๆ โดยมีีการ
สอบทานการปฏิิบััติิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประกาศแนวทาง
การปฏิิบััติิเพื่่�อต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น รวมถึึงนโยบายการรัับมอบ
ของขวััญ เพื่่อ� ให้้ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานทุุกคนสามารถปฏิิบัติั ติ ามนโยบาย
ระเบีียบข้้อบัังคัับและจรรยาบรรณได้้อย่่างถููกต้้องและเหมาะสม ส่่งผล
ให้้การดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทเป็็นไปตามหลัักการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังมีี หน่่วยงานตรวจสอบภายในทำำ �หน้้าที่่�
ตรวจสอบการปฏิิบัติั งิ านและระบบควบคุุมหน่่วยงานภายในองค์์กร โดย
ยึึดหลักั การปฏิิบัติั งิ านตรวจสอบภายในที่่�สอดคล้้องตามมาตรฐานสากล
รวมถึึงกฎบััตรของคณะกรรมการตรวจสอบ มีีหลัักเกณฑ์์การตรวจสอบ
ตามผลการประเมิินความเสี่่�ยงและจุุดควบคุุมที่่�สำำ�คััญ โดยเน้้นให้้มีีการ
ควบคุุมเชิิงป้้องกัันเพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าทุุกหน่่วยงานสามารถปฏิิบััติิงานได้้
อย่่างมีีคุุณภาพเป็็นไปตามมาตรฐานมีีการควบคุุมภายในที่่�เพีียงพอ
ป้้องกัันและลดโอกาสที่่�จะเกิิดการทุุจริิตขึ้้�นในองค์์กรได้้
ทั้้� ง นี้้� บริิ ษัั ท ได้้ เข้้ า ร่่ ว มประกาศเจตนารมณ์์ กัั บ แนวร่่ ว มปฏิิ บัั ติิ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่่ อ ต้้ า นการทุุ จ ริิ ตกัั บ สมาคมส่่ ง เสริิ ม สถาบัั น
กรรมการบริิษัทั เอกชนไทย (IOD) และได้้รับั การรัับรองฐานะสมาชิิกแนว
ร่่วมปฏิิบัติั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่่อต้้านทุุจริิต (Collective Action
Coalition: CAC) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI

ผลการดำำ�เนิินงาน

จากการประกาศนโยบายเรื่่อ� งจรรยาบรรณ/การต่่อต้้านการทุุจริิตคอร์์รัปั ชั่่น� และนโยบายการรัับ-มอบของขวััญที่่�บริิษัทั สื่่อ� สารประชาสััมพัันธ์์ให้้พนัักงาน
คู่่�ค้้า ลููกค้้า และสาธารณชนรัับทราบนั้้�น บริิษััทได้้มีีการจััดอบรมเป็็นหลัักสููตรประจำำ�เดืือนให้้กัับพนัักงานใหม่่ทุุกคน รวมถึึงสื่่�อประชาสััมพัันธ์์
ผ่่านระบบ Intranet/ Email / Whistleblower ภายในองค์์กรที่่�ทุุกหน่่วยงานภายในสามารถเข้้าถึึงได้้
โดยทั้้� ง ผู้้� บ ริิ ห าร และพนัั ก งานมีี ก ารรัั บ ทราบจรรยาบรรณธุุรกิิจ ร้้ อ ยละ 100 ส่่ ว นคู่่�ค้้ า มีี ก ารรัั บ ทราบจรรยาบรรณร้้ อ ยละ 95 ซึ่่� ง บริิ ษัั ท
มีีเป้้าหมายในการสื่่�อสารหลัักปฏิิบััติิของ เอส แอนด์์ พีี สำำ�หรัับคู่่�ค้้าให้้ครบร้้อยละ 100 ในปีีถััดไป รวมทั้้�ง สนัับสนุุนให้้คู่่�ค้้าเข้้าร่่วมเป็็นภาคีีเครืือข่่าย
การต่่อต้้านทุุจริิตคอร์์รััปชั่่�น อีีกด้้วย
ผลการดำำ�เนิินงาน

2561

2562

2563

ร้้อยละของผู้้�บริิหารที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ร้้อยละของพนัักงานที่่�ได้้รัับการสื่่�อสารจรรยาบรรณธุุรกิิจ
ร้้อยละของคู่่�ค้้าได้้รัับการสื่่�อสาร “หลัักปฏิิบััติิของเอส แอนด์์ พีี
สำำ�หรัับคู่่�ค้้า” (S&P Code of Conduct for Suppliers)

100
100
90

100
100
95

100
100
95

นอกจากนี้้� บริิษัทั มีีนโยบายคุ้้�มครองและให้้ความเป็็นธรรมแก่่พนัักงานที่่�แจ้้งข้้อมููลหรืือให้้เบาะแสที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับการทุุจริิตหรืือไม่่ปฏิิบัติั ติ ามกฎหมาย
กฎระเบีียบ ข้้อบัังคัับบริิษััท และจรรยาบรรณ โดยมีีช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากพนัักงานและบุุคคลภายนอก 4 ช่่องทาง ได้้แก่่
โทรศััพท์์

089-204-5542
หรืือ 0-2785-4000 ต่่อ 386

จดหมายอิิเล็็กทรอนิิกส์์

E-mail:
whistleline@snpfood.com

ผลการดำำ�เนิินงาน

ตู้้�รัับเรื่่�องร้้องเรีียน

สำำ�นัักงานใหญ่่ โรงงานผลิิตอาหาร
เบเกอรี่่� และสำำ�นัักงานต่่างๆ
ของบริิษััท

จดหมายปิิดผนึึก

สำำ�นัักงานตรวจสอบ
บมจ. เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท

2561

2562

2563

การทุุจริิตด้้านเวลางาน/บกพร่่องในหน้้าที่่�

1

1

0

การเรีียกรัับผลประโยชน์์/เอื้้�อประโยชน์์กัับ Supplier

3
5
9

1
8
10

0
7
7

การทุุจริิตทางการเงิิน
รวมจำำ�นวนร้้องเรีียน
หมายเหตุุ : ข้้อร้้องเรีียนทุุกข้้อได้้รัับการดำำ�เนิินการจััดการแก้้ไขเรีียบร้้อยแล้้ว

ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 บริิษััทไม่่มีีกรณีีพิิพาท/ถููกตััดสิินความผิิด/ถููกฟ้้องร้้อง/หรืือถููกร้้องเรีียนในประเด็็นด้้านสิ่่�งแวดล้้อมและสัังคม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การกำ�กับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจ

บริิษััทได้้อนุุมััติิแต่่งตั้้�งคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงระดัับองค์์กร
เพิ่่�มเติิมจากคณะทำำ�งานบริิหารความเสี่่�ยงระดัับหน่่วยงานขึ้้�นตั้้�งแต่่
ปีี 2555 โดยให้้มีีขอบเขตอำำ�นาจหน้้าที่่�ดัังนี้้�
1. กำำ�หนดนโยบาย กลยุุทธ์์ ควบคุุมและติิดตาม การประเมิินการบริิหาร
ความเสี่่�ยงขององค์์กร
2. กำำ�กัับดููแลผลปฏิิบัติั ิงานในด้้านต่่างๆ ขององค์์กร
ทั้้� ง นี้้� ได้้ เริ่่� ม มีี ก ารประกาศใช้้ ข้ ้ อ กำำ �ห นดบริิ ห ารความเสี่่� ย ง (Risk
Management Instruction) ลงวัันที่่� 10 พฤษภาคม 2555 อัันมีี
วัั ตถุุ ป ระสงค์์ ใ ห้้ ก ารบริิ ห ารความเสี่่� ย งเป็็ น ไปตามนโยบายอย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพมีีมาตรฐานเดีียวกัันและสอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล
สำำ�หรัับปีี 2563 มีีการประชุุมคณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงทั้้�งหมด 4
ครั้้ง� ด้้วยการประเมิินปััจจััยความเสี่่ย� งครอบคลุุมทุุกหน่่วยงานทั้้�งองค์์กร
จััดอันั ดัับความเสี่่ย� งโดยพิิจารณาถึึงความถี่่� โอกาส และความรุุนแรงของ
ผลกระทบ กำำ�หนดแนวทางการบริิหารความเสี่่ย� ง และมอบหมายให้้ผู้�รั้ บั
ผิิดชอบจััดให้้มีีมาตรการควบคุุมและบริิหารจััดการความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ใน
ระดัับที่่�ยอมรัับได้้ โดยการประเมิินคำำ�นึงึ ถึึงผลกระทบต่่อสภาพแวดล้้อม
3 ด้้าน ได้้แก่่ ด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมทั้้�งภายในและภายนอก
เพื่่� อสร้้ างความเชื่่� อมั่่� นให้้กัับผู้้�มีีส่่ วนได้้ส่่ วนเสีี ย และสามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�บริิษััทกำำ�หนดไว้้
ปััจจััยความเสี่่�ยงหลัักของบริิษััท และแนวทางจััดการ

1.	ความเสี่่ย� งด้า้ นกลยุุทธ์์ คณะกรรมการบริิษัทั กำำ�หนดให้้มีกี ารจััดทำำ�
แผนกลยุุทธ์์และงบประมาณเพื่่�อกำำ�หนดยุุทธศาสตร์์ในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาวโดยวิิเคราะห์์ความเป็็นไปได้้และ
ปััจจััยที่่�ส่ง่ ผลกระทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ทั้้�งปััจจััยภายในและปััจจััย
ภายนอก อาทิิ สภาพแวดล้้อมทางเศรษฐกิิจภาวะอุุตสาหกรรมและ
คู่่�แข่่งการเปลี่่�ยนแปลงพฤติิกรรมของผู้้�บริิโภค เช่่น การให้้ความ
สำำ�คััญด้้านสุุขภาพมากขึ้้�น (Health Conscious) รวมทั้้�งพิิจารณา
โอกาสในการขยายธุุรกิิจทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ
2.	ความเสี่่ย� งด้้านการปฏิิบัติั งิ าน บริิษัทั มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือ/แนวทางการ
ปฏิิบััติิงาน และจััดให้้มีีการฝึึกอบรมเพื่่�อสร้้างการรัับรู้้�และความ
เข้้าใจที่่�สอดคล้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบให้้แก่่พนัักงานในแต่่ละ
ระดัับมีีการแบ่่งแยกหน้้าที่่�งานเพื่่อ� ให้้มีกี ารสอบทานงานระหว่่างกััน
มีีการรายงานและติิดตามผลอย่่างเป็็นระบบรวมถึึงพิิจารณาแนวทาง
พััฒนาการทำำ�งานเพื่่�อให้้เกิิดประสิิทธิิภาพ มีีความถููกต้้อง รวดเร็็ว
และควบคุุ ม ต้้ น ทุุ น ทั้้� ง การผลิิ ต การบริิ ห ารและการให้้ บ ริิ ก ารได้้
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังได้้จััดให้้มีีฝ่่ายตรวจสอบภายในทำำ�หน้้าที่่�ตรวจ
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สอบและติิดตาม เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าผู้้�ปฏิิบััติิงานได้้ดำำ�เนิินงาน
ตามภารกิิจที่่�กำำ�หนด ส่่งผลให้้การขัับเคลื่่�อนองค์์กรเป็็นไปอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ
3.	ความเสี่่�ยงด้้านการเงิิน บริิษััทมีีการบริิหารจััดการด้้านการเงิินโดย
คำำ�นึึงถึึงความเสี่่�ยงด้้านสภาพคล่่อง (Liquidity Risk) ด้้านสิินเชื่่�อ
(Credit Risk) และด้้านตลาด (Market Risk) เช่่น เศรษฐกิิจโลก
ความผัันผวนของอััตราแลกเปลี่่ย� นหรืือการปรัับตััวของอััตราดอกเบี้้�ย
เป็็นต้้น ทั้้�งนี้้� บริิษัทั มีีการจััดทำำ�งบประมาณทางการเงิินแนวทางการ
บริิหารการติิดตามและกำำ�หนดมาตรฐานต่่างๆ อาทิิ สััดส่่วนหนี้้�สิิน
ต่่อทุุน เงิินสำำ�รอง เพื่่�อลดระดัับความเสี่่�ยงให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับ
และควบคุุมได้้
4.	ความเสี่่�ยงด้้านระบบเทคโนโลยีีสารสนเทศ บริิษััทมีีหน่่วยงาน
เทคโนโลยีีสารสนเทศดููแลรัับผิิดชอบโปรแกรมที่่�สนับั สนุุนการปฏิิบัติั ิ
งานต่่างๆ และเสริิมสร้้างความพร้้อมสำำ�หรัับรองรัับนวััตกรรมใหม่่ๆ
ด้้านเทคโนโลยีีให้้แก่่องค์์กรมีีการจััดทำำ�แผนแม่่บทด้้านเทคโนโลยีี
สารสนเทศให้้สอดรัับกัับแผนธุุรกิิจขององค์์กรแผนความมั่่�นคง
ปลอดภััยทางด้้านเทคโนโลยีีสารสนเทศ เพื่่�อป้้องกัันการโจมตีีทาง
ไซเบอร์์ (Cyber Attack) ตลอดจนแผนความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจและ
แผนสำำ�รองฉุุกเฉิินโดยมีีการติิดตามผลการปฏิิบััติิตามแผนงานและ
รายงานให้้ผู้บ้� ริิหารรัับทราบอย่่างสม่ำำ��เสมอ นอกจากนี้้� ยัังได้้ประเมิิน
การเปลี่่�ยนแปลงและการพััฒนาของเทคโนโลยีีดิิจิิทััล (Digital
Technology) หรืือ สื่่�อสัังคม (Social Media) ต่่างๆ ที่่�สามารถ
	ส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการพิิจารณาถึึงโอกาสทางธุุรกิิจ
จากเทคโนโลยีีเหล่่านี้้� อาทิิ การเพิ่่�มช่่องทางและประสิิทธิิภาพในการ
ให้้บริิการการมีีส่่วนร่่วมและการสื่่�อสารกัับลููกค้้า
5.	ความเสี่่ย� งด้า้ นภััยพิิบัติั ทิ างธรรมชาติิและการเมืือง ในสภาวะที่่�โลก
มีี ค วามเสี่่� ย งจากการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ (Climate
change) ที่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น เช่่น อุุณหภููมิิที่่�ร้้อนขึ้้�น น้ำำ��ท่่วม การเกิิดโรค
ระบาด ความเสี่่ย� งต่่อภาวะสููญพัันธุ์์�ของพืืชและสิ่่ง� มีีชีวิี ติ บางสายพัันธุ์์�
รวมถึึงการเกิิดเหตุุความไม่่สงบทางการเมืือง เช่่น การประท้้วง
การปิิดกั้้น� การจราจร ที่่�มีแี นวโน้้มความถี่่สูู� งขึ้้น� และความรุุนแรงเพิ่่�ม
มากขึ้้�นบริิษััทได้้เตรีียมแผนการรองรัับเป็็นแผนระยะสั้้�นในกรณีีที่่�
เกิิดเหตุุฉุกุ เฉิินเพื่่อ� ให้้บริิษัทั ยัังสามารถดำำ�เนิินการทางธุุรกิจิ อย่่างต่่อ
เนื่่�อง (BusinessContinuity Plan : BCP) สามารถรัับมืือกัับ
เหตุุการณ์์ที่่เ� กิิดขึ้้น� ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งมีีการฝึึกอบรมพนัักงาน
ในการรัับมืือกัับภััยธรรมชาติิต่่างๆ และภััยที่่�เกิิดจากอุุบััติิเหตุุหรืือ
จากการกระทำำ�ของมนุุษย์์ เช่่น เหตุุไฟไหม้้ เหตุุประท้้วง เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� ยัังมีีแผนระยะปานกลางถึึงระยะยาวเพื่่�อป้้องกัันผลกระ
ทบต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เกิิดขึ้้�นน้้อยที่่�สุุด ตลอดจนมีีการบริิหาร
ความเสี่่� ย งส่่ ว นที่่� ค งเหลืือด้้ ว ยการทำำ� ประกัั น ภัั ย กัั บ สิิ น ทรัั พ ย์์ ที่่�
เกี่่�ยวข้้อง
6.	ความเสี่่�ยงอื่่�นๆ เนื่่�องจากบริิษััทอยู่่�ในธุุรกิิจอาหารแบบครบวงจร
เป็็นทั้้�งผู้้�ผลิติ ผู้้�จัดจำ
ั ำ�หน่า่ ย บริิหารจััดการร้้านอาหาร จึึงมีีความเสี่่ย� ง

GRI

บางประการที่่�อาจเกิิดขึ้้น� ได้้และเป็็นความเสี่่ย� งโดยตรงของธุุรกิจิ (Industry Specific Risk) ได้้แก่่ ความผัันผวนของราคาวััตถุดิุ บิ การขาดแคลนแรงงาน
การเปลี่่�ยนแปลงกฎระเบีียบหรืือมาตรฐานของหน่่วยงานภาครััฐ เช่่น
- ประกาศของสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.)
- มาตรการภาษีีการบริิโภค เช่่น ภาษีีในเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีน้ำำ��ตาล
- มาตรการภาษีีสิ่่�งแวดล้้อม เช่่น ภาษีีคาร์์บอน ภาษีีพลัังงาน รวมถึึงภาษีีแรงงาน เป็็นต้้น
	ทั้้�งนี้้� บริิษััทมีีการประเมิินและวางแผนควบคุุมความเสี่่�ยงต่่างๆ ให้้อยู่่�ในระดัับที่่�ควบคุุมได้้ หากเรื่่�องใดมีีแนวโน้้มที่่�จะส่่งผลกระทบต่่อธุุรกิิจ
มากขึ้้�นอย่่างมีีนััยยะสำำ�คััญ คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงก็็จะเข้้ามาร่่วมให้้คำำ�ปรึึกษาเพื่่�อวางแผนป้้องกัันอย่่างรััดกุุมและมีีประสิิทธิิภาพต่่อไป
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ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทาน (Supply Chain Management) ที่่�มีี
ความยั่่�งยืืนนั้้�นเริ่่�มต้้นจากการจััดหาที่่�มีีประสิิทธิิภาพเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญ
เพื่่�อให้้ได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ปลอดภััยในราคาที่่�
เหมาะสมมีีมาตรฐานเดีียวกัันในปริิมาณที่่�เพีียงพอกัับความต้้องการ
สำำ�หรัับกำำ�ลัังการผลิิต
เอส แอนด์์ พีี ในฐานะผู้้�ผลิิตและผู้้�ให้้บริิการด้้านอาหารและเบเกอรี่่�ที่่�มีี
สาขาให้้บริิการมากถึึง 478 สาขาจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีการคััดสรรวััตถุุดิิบและ
คู่่�ค้้าอย่่างเข้้มงวดเพื่่อ� สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กับั ลููกค้้าว่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ S&P
จะสร้้างความสุุขด้้วยวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ มีีรสชาติิอร่่อยและส่่งมอบ
สุุขภาพที่่�ดีีให้้กัับผู้้�บริิโภค และส่่งผลให้้บริิษััทเติิบโตในอุุตสาหกรรม
อาหารอย่่างมั่่�นคงมาตลอด 47 ปีี

ความมุ่่�งมั่่�น

คู่่�ค้า้ ของเอส แอนด์์ พีีต้อ้ งเชื่่อ� ถืือได้้มีกี ารบริิหารจััดการด้้วยความรัับผิิดชอบ
คััดสรรวััตถุุดิิบจากแหล่่งผลิิตที่่�ปฏิิบััติิถููกต้้องตามกฎหมาย ไม่่ทำำ�ลาย
สิ่่ง� แวดล้้อม มีีการจ้้างงานที่่�เป็็นธรรม ถููกต้้องตามกฎหมายและสอดคล้้อง
ตามหลัักสิิทธิิมนุุษยชน มีีความโปร่่งใส และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับได้้
ตลอดห่่วงโซ่่การผลิิต ตลอดจนสร้้างความร่่วมมืือในการพััฒนาผลิิตผลเพื่่อ�
สนองตอบความต้้องการของผู้้บ� ริิโภค และยกระดัับขีีดความสามารถในการ
แข่่งขัันร่่วมกััน
เป้้าหมาย

	คู่่�ค้้าของเอส แอนด์์ พีียอมรัับใน “หลัักปฏิิบัติั ขิ อง เอส แอนด์์ พีี สำำ�หรับั
คู่่�ค้า้ ” (S&P Code of Conduct for Suppliers) 100%
บริิษััทสามารถคััดเลืือกวััตถุุดิิบและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพ ตรงตาม
มาตรฐานที่่�บริิษััทกำำ�หนดเพื่่�อการผลิิต 100%

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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แนวทางการจััดการ

ด้้วยวิิสััยทััศน์์ของบริิษััท “Healthier Family, Happier World” เอส แอนด์์ พีี จึึงกำำ�หนดแนวทางการจััดการและเป้้าหมายในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบที่่�เน้้นการจััดหาวััตถุดิุ บิ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� คุี ณ
ุ ภาพ ปลอดภััยต่่อผู้้บ� ริิโภคใส่่ใจต่่อสัังคมและสิ่่ง� แวดล้้อมโดยมีีกระบวนการบริิหาร
การดำำ�เนิินงานดัังนี้้�

จัดหา

ทดสอบ
ตัวอย่าง

วิิจััยและพััฒนา
ผลิิตภััณฑ์์

ผลทดสอบ

ทวนสอบ

สั่งซื้อ

ผลิตภัณฑ์

ผู้บริโภค

กระบวนการจััดซื้้�อจััดหาอย่่างยั่่�งยืืน

1.	คู่่�ค้้ารายใหม่่
การพััฒนาคู่่�ค้้ารายใหม่่ที่่�ยัังไม่่ได้้ถููกคััดเลืือกในการซื้้�อขาย บริิษััทจะ
คััดกรองโดยมีีการตรวจประเมิินด้้านคุุณภาพสิินค้้า บริิการ และปััจจััย
ความเสี่่�ยงหรืือความผัันผวนของวััตถุุดิิบทีีอาจกระทบต่่อการซื้้�อขาย
ประมวลผลและรวบรวมข้้อมููลเพื่่�อวางแผนพััฒนาคู่่�ค้้าสู่่�ความยั่่�นยืืน
การลงทะเบีียนคู่่�ค้้ารายใหม่่ :แนวทางปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้าและ
การ	ประเมิินความยั่่�งยืืน
การคััดกรองคู่่�ค้้ารายใหม่่ :การตรวจประเมิินคู่่�ค้้า ณ สถาน
ประกอบการ
2.	คู่่�ค้้ารายปััจจุุบััน
การพััฒนาคู่่�ค้้ารายปััจจุุบััน เอส แอนด์์ พีี ได้้จััดกลุ่่�มทางธุุรกิิจโดย
พิิจารณาจากผลประเมิินรายเดืือนตามหลัักเกณฑ์์การประเมิินผู้้�ขาย
4 ด้้าน คืือ 1.ราคา 2. คุุณภาพ 3. การขนส่่ง และ 4. การบริิการ
การพิิ จารณาซื้้�อสิิ นค้้ า: ยอมรัั บระเบีี ย บปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้า
		 ในสััญญาการซื้้�อขาย
การประเมิินผลงานคู่่�ค้้า: ตรวจประเมิินคู่่�ค้้ารายสำำ�คัญ
ั และคู่่�ค้้า
ที่่�มีีความเสี่่�ยงด้้านความยั่่�งยืืน ณ สถานประกอบการ
ระบบจััดการความเสี่่�ยงคู่่�ค้้าของบริิษััทประกอบด้้วยการประเมิินความ
เสี่่�ยงในห่่วงโซ่่อุุปทานเพื่่�อระบุุผู้้�ค้้าที่่�มีีความสำำ�คััญในห่่วงโซ่่อุุปทานและ
จััดทำำ�ทะเบีียนคู่่�ค้้า (Approved Vender List : AVL)
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การตรวจประเมิินคู่่�ค้้า

การตรวจสอบคุุณสมบััติผู้ิ �ที่่้ จ� ะขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นคู่่�ค้้าของบริิษัทั จะต้้องผ่่าน
เกณฑ์์การประเมิินทั้้�ง 4 ด้้าน โดยใช้้แบบสอบถาม (Questionnaire)
เพื่่�อทวนสอบคู่่�ค้้าในแต่่ละด้้านพร้้อมทั้้�งหาแนวทางในการแก้้ไขร่่วมกััน
การประเมิินคู่่�ค้้ารายปีี 4 ด้้านได้้แก่่
1. ความสามารถในการประกัันคุุณภาพและการควบคุุมคุุณภาพสิินค้้า
2. ความรัับผิิดชอบต่่อความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
3. การประเมิินด้้านจริิยธรรมและการดำำ�เนิินตามกฎหมายแรงงาน
4. การทำำ� งานโดยยึึ ดหลัั ก ธรรมาภิิ บ าล คู่่�ค้้ า จะผ่่ า นการประเมิิ น
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งานรายปีี เพื่่�อติิดตามผลการดำำ�เนิินงานในรููปแบบ
การประเมิินตนเอง (Control Self Assessment: CSA) หรืือผ่่านการ
ตรวจประเมิิ น สถานประกอบการ (Site Audit) ตามเกณฑ์์ บ ริิ ษัั ท
โดยเอส แอนด์์ พีีมีีการจััดทำำ�แผนประจำำ�ปีีในการตรวจประเมิินคู่่�ค้้า
(Audit Plan) ในด้้านสถานที่่�ผลิติ กระบวนการผลิิต และการจััดการด้้าน
คุุณภาพ ตลอดจนการขนส่่ง การพััฒนาศัักยภาพคู่่�ค้้า การจััดประชุุมร่่วม
กัับคู่่�ค้้าและการมอบรางรััลประกาศเกีียรติิคุุณคู่่�ค้้า
กำำ�หนดกฏระเบีียบข้้อบัังคัับที่่�ใช้้กับ
ั คู่่�ค้้า

บริิษัทั ได้้กำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดหาคู่่�ค้้ารายใหม่่ด้ว้ ยความโปร่่งใส โดย
ต้้องแสดงหลัักฐานใบอนุุญาตการประกอบกิิจการและประกาศนีียบััตร
ตามมาตรฐานระบบคุุณภาพ โดยมีีหน่ว่ ยงานวิิจัยั และพััฒนาคุุณภาพเป็็น
ผู้้�กลั่่น� กรองคััดเลืือกวััตถุุดิบิ เพื่่�อสร้้างความมั่่น� ใจในผลิิตภัณ
ั ฑ์์และหน่่วย
งานประกัั น คุุ ณ ภาพเป็็ น ผู้้�ตร วจสอบคุุ ณ ภาพวัั ตถุุ ดิิ บ ให้้ อ ยู่่�ภายใต้้
มาตรฐานความปลอดภััยทุุกขั้้�นตอน สำำ�หรัับคู่่�ค้้าที่่�ผ่่านเกณฑ์์จะต้้องลง
นามยอมรัับระเบีียบปฏิิบััติิสำำ�หรัับคู่่�ค้้า (S&P Code Of Conduct for
Suppliers) ก่่อนการเริ่่�มทำำ�ธุุรกิิจร่่วมกััน

GRI

บริิ ษััทมีี การประกาศ “หลัั กปฏิิบััติิของ เอส แอนด์์ พีี สำำ �หรัับคู่่�ค้้า”
ตามหลัักปฏิิบััติิ (S&P Code of Conduct for Supplier) เพื่่�อกำำ�หนด
มาตรฐานในการดำำ � เนิิ น ธุุ รกิิ จ ของคู่่�ค้้ า ทางธุุ รกิิ จ ที่่� ค รอบคลุุ ม ด้้ า น
สิ่่ง� แวดล้้อม สัังคม และหลัักธรรมาภิิบาล โดยตั้้ง� เป้้าหมายให้้คู่่�ค้า้ ทุุกราย
ที่่�มีกี ารดำำ�เนิินธุุรกิจิ กัับบริิษัทั ต้้องยอมรัับและปฏิิบัติั ติ ามแนวทางดัังกล่่าว
ทุุกรายภายในปีี 2565 ตามนโยบายการจััดหาอย่่างยั่่�งยืืนของบริิษััท
ขอบเขตหลัักปฏิิบัติ
ั ข
ิ องเอส แอนด์์ พีี สำำ�หรัับคู่่�ค้้า (S&P Code
of Conduct for Supplier)
1

การปฏิบัติตามกฎหมาย

2

ความปลอดภัย
ของสินคาและบริการ
3

สิ่งแวดลอม

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

5

การระบุุความสำำ�คััญของคู่่�ค้้า

บริิ ษัั ท ประเมิิ น ความสำำ �คัั ญ ของคู่่�ค้้ า ตามกลุ่่� ม ประเภทสิิ น ค้้ า มููลค่่ า
การซื้้�อขาย และความเสี่่�ยงในห่่วงโซ่่อุุปทาน เพื่่�อจััดลำำ�ดัับความสำำ�คััญ
ของคู่่�ค้้าและกลุ่่�มประเภทสิินค้้าที่่�ครอบคลุุมถึึงระดัับความเสี่่�ยง และ
ผลกระทบต่่อรายได้้ของบริิษัทั โดยใช้้หลักั การ Purchasing Matrix ดัังนี้้�
วััตถุุดิิบ

Tier 1		 กลุ่่�มผู้้�ขายที่่�มีีความเสี่่�ยงสููง มููลค่่าการซื้้�อสููง โดยบริิหาร	
		 ความเสี่่� ย งของคู่่�ค้้ า กลุ่่� ม นี้้� ด้้ ว ยการจัั ดซื้้� อ วัั ตถุุ ดิิ บจาก
			คู่่�ค้้ า หลายราย (Multiple Suppliers) และSupplier
			 Relation Management
Tier 2 กลุ่่�มผู้้�ขายที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลาง มููลค่่าการซื้้�อสููง โดย
			 บริิหารความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้ากลุ่่�มนี้้�ด้้วยการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบ
			 จาก	คู่่�ค้้าหลายราย (Multiple Suppliers) และ Supplier
			 Relation Management
Tier 3 กลุ่่�มผู้้�ขายที่่�มีีความเสี่่�ยงน้้อย มููลค่่าการซื้้�อสููงโดยบริิหาร	
			 ความเสี่่� ย งของคู่่�ค้้ า กลุ่่� ม นี้้�ด้้วยการจััดซื้้�อวััตถุุดิิบจากคู่่�ค้้า
			หลายราย (Multiple Suppliers) และSupplier Relation
			 Management

4

สุขภาพและความปลอดภัย

การตอตานการทุจริตคอรรป
ั ชัน
่ 6

7 การให การรับของขวัญของกำนัล
และการเลีย
้ งรับรอง

ความขัดแยงทางผลประโยชน

9

ทรัพยสินทางปญญา

การเปดเผยขอมูล
และการเก็บรักษาขอมูล
11

8

10

การแจงและการสอบถาม

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

39

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

บรรจุุภััณฑ์์

Tier 1		 กลุ่่� มบรรจุุ ภััณฑ์์ที่่�มีีความเสี่่� ย งสููง มููลค่่ าการซื้้�อสููง โดย
		 บริิ ห ารความเสี่่� ย งของคู่่�ค้้ า กลุ่่� ม นี้้� ด้ ้ ว ยการจัั ดห าคู่่�ค้้ า
			หลายราย (Multiple Suppliers)และสเปกบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สำ�ร
ำ อง
Tier 2 กลุ่่�มบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลาง มููลค่่าการซื้้�อสููง
			 โดยบริิหารความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้ ากลุ่่�มนี้้� ด้้ วยการจััดหาคู่่�ค้้า
			หลายราย (Multiple Suppliers)และSupplier Relation
			 Management
Tier 3 กลุ่่�มบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีความเสี่่�ยงปานกลาง มููลค่่าการซื้้�อต่ำำ��
			 (น้้อยกว่่า 10 ล้้าน) โดยบริิ หารความเสี่่�ยงของคู่่�ค้้ากลุ่่�มนี้้�
			 ด้้วยการจััดหาคู่่�ค้้าหลายราย (Multiple Suppliers)
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับคู่่�ค้้าที่่�มีีการซื้้�อขายสิินค้้าโดยมีีปริิมาณและมููลค่่าการซื้้�อสููง
บริิษััทจะกำำ�หนดหลัักเกณฑ์์การจััดทำำ�สััญญาการซื้้�อขายระยะยาว เพื่่�อ
ลดความเสี่่ย� งทั้้�งในด้้านผู้้ข� ายและผู้้�ซื้้อ� เพื่่อ� ให้้คู่่�ค้า้ สามารถเตรีียมการผลิิต
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และการจััดการหาสิินค้้ารองรัับให้้บริิษัทั ได้้อย่่างสบายใจและ
ยั่่�งยืืน

อย่่างไรก็็ตาม ในปีี2563 ที่่�ผ่า่ นมา เนื่่อ� งจากสถานการณ์์โรคระบาด บริิษัทั
จึึงได้้งดเว้้นการจััดโครงการพััฒนาคู่่�ค้้าที่่�เคยดำำ�เนิินการ เช่่น กิิจกรรมการ
แบ่่งปัันความรู้้�ในบริิบทของการบููรณาการโซ่่อุุปทานภายนอกเพื่่�อเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพโซ่่อุุปทานกิิจกรรม Supplier Relation Management
Tier

จำำ�นวนคู่่�ค้้า จำำ�นวนคู่่�ค้้า
วััตถุุดิบ
ิ
บรรจุุภััณฑ์์

การดำำ�เนิินการ

Tier 1

7

5

คู่่�ค้้าหลายราย

Tier 2

17

7

คู่่�ค้า้ หลายราย

Tier 3

6

8

คู่่�ค้้าหลายราย

รวม

30

20

นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังคำำ�นึึงถึึงการพััฒนาศัักยภาพของคู่่�ค้้าที่่�
ครอบคลุุมปััจจััยความเสี่่ย� งทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมควบคู่่�
กััน จึึงได้้กำำ�หนดแนวทางในการปฎิิบััติิดัังนี้้�
40
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การประเมิินความเสี่่�ยงด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ของคู่่�ค้้า

บริิษััทวางยุุทธศาสตร์์การบริิหารจััดการห่่วงโซ่่อุุปทานโดยให้้ความ
สำำ�คััญกัับการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพและรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมอย่่างอย่่างยั่่�งยืืน พร้้อมทั้้�งสื่่�อสารถึึงความรัับผิิดชอบทางด้้าน
เศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมให้้แก่่คู่่�ค้้าในห่่วงโซ่่อุุปทาน
โดยในปีีที่่�ผ่่านมา จากสถานการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้เกิิดความไม่่
แน่่นอนทางเศรษฐกิิจ ซึ่่�งส่่งผลกระทบต่่อปริิมาณการสั่่�งซื้้�อวััตถุุดิิบ
เกิิดความเสี่่�ยงในด้้านการประมาณการ รวมถึึงข้้อจำำ�กััดในด้้านการ
ขนส่่งวััตถุุดิิบ ดัังนั้้�น บริิษััทจึึงต้้องมีีการประเมิินสถานการณ์์ความ
ต้้องการวััตถุุดิิบแบบรายวััน เพื่่�อจััดเตรีียมสต็็อกสิินค้้า ไม่่ให้้
ขาดแคลนวััตถุดิุ บิ หรืือ มีีวัตถุ
ั ดิุ บิ มากเกิินความต้้องการ ทั้้�งนี้้� บริิษัทั
มีีการแจ้้งความเคลื่่�อนไหวให้้กัับคู่่�ค้้าอย่่างใกล้้ชิิดอย่่างสม่ำำ�� เสมอ
บริิษัทั บริิหารคู่่�ค้้าอย่่างต่่อเนื่่อ� งควบคู่่�กัับการตรวจสอบศัักยภาพและ
ตรวจประเมิินผลการทำำ�งานของคู่่�ค้้าให้้สอดคล้้องกัับจรรยาบรรณ
ในการปฏิิบััติิต่่อคู่่�ค้้าของบริิษััท (S&P Code of Conduct for
Suppliers) ตามข้้อกำำ�หนดต่่างๆ รวมถึึงนโยบายด้้านความปลอดภััย
อาชีีวอนามััยและสิ่่�งแวดล้้อม การดููแลสัังคมและการกำำ�กัับดููแล
องค์์กรที่่�ดีีที่่�พนัักงานและคู่่�ค้้าต้้องยึึดถืือและปฏิิบััติิอย่่างเคร่่งครััด
- สำำ�หรัับสถานการณ์์ COVID-19 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการบริิหาร
จััดการความเสี่่�ยง โดยคู่่�ค้้าทุุกรายจะต้้องรายงานมาตรการป้้องกััน
เชื้้�อไวรััส COVID-19 เพื่่�อยืืนยัันความปลอดภััยของคุุณภาพสิินค้้า
นอกจากนี้้� ยัังมีีการการประชุุมทางไกลแบบออนไลน์์ (Video
Conference) เพื่่�อติิดตามคู่่�ค้้าอย่่างใกล้้ชิิด
- นอกจากนี้้� ยัังมีีการบริิหารความเสี่่�ยงด้้านภััยธรรมชาติิ เช่่น
ภััยแล้้ง, น้ำำ��ท่่วม ซึ่่�งส่่งผลกระทบกัับคุุณภาพและปริิมาณวััตถุุดิิบ
เกษตร ทำำ�ให้้มีีปริิมาณวััตถุุดิิบที่่�ไม่่เพีียงพอ และราคาปรัับสููงขึ้้�น
บริิษััทจึึงต้้องจััดหาคู่่�ค้้าหลายรายเพื่่�อสำำ�รองความต้้องการ รวมทั้้�ง
มีีการตั้้�งมาตรฐานสำำ�รอง เพื่่อ� ให้้มีวัี ตถุ
ั ดิุ บิ ที่่�เพีียงพอต่่อการใช้้งานใน
กรณีีที่่�มีีความจำำ�เป็็นชั่่�วคราว

ผลการดำำ�เนิินงาน

ผลการดำำ�เนิินงาน

2561

2562

2563

จำำ�นวนคู่่�ค้้าทั้้�งหมด
จำำ�นวนคู่่�ค้้ารายใหม่่
จำำ�นวนคู่่�ค้้าใหม่่ที่่�รัับทราบ
และยอมรัับในหลัักปฏิิบััติิ S&P
Code of Conduct for Suppliers

1,917
282
100%

1,958
227
100%

2,122
164
100%

สำำ�หรัับปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี ไม่่มีีการตรวจประเมิินสถานประกอบการ
(Site Audit) ของคู่่�ค้้า เนื่่�องจากสถานการณ์์ Covid - 19และตอบสนอง
ต่่อนโยบายและการขอความร่่วมมืือจากภาครััฐตามมาตรการเว้้นระยะ
ห่่าง (Social Distancing)

GRI

Highlight Case โครงการและประโยชน์์ที่่�องค์์กรได้้รับ
ั

โครงการคััดสรรวััตถุุดิิบคุุณภาพดีี ส่่งตรงจากฟาร์์มเกษตรกร
ไทย :ไข่่ไก่่เคจฟรีี ‘ไข่่ไก่่จากแม่่ไก่่อารมณ์์ดีี’

ในปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี ได้้ปรัับวััตถุดิุ ิบของเมนููไข่่ โดยคััดสรร‘ไข่่ไก่่จากแม่่
ไก่่อารมณ์์ดี’ี ไข่่ไก่่สดคุณ
ุ ภาพดีี ปลอดสารพิิษ จากแหล่่งผลิิตที่่ผ่� า่ นการรัับรอง
ตามมาตรฐานสากล ณ ฟาร์์ มไข่่ ไก่่อััครากรุ๊๊�ป จ.นครนายก ด้้วยบริิษััท
ให้้ ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ การเลี้้�ยงไก่่แบบไร้้กรงหรืือ เคจ
ฟรีี (Cage Free) จากประเด็็นของสัังคมและกลุ่ม่� NGO เรื่่�อง สวััสดิิภาพสััตว์์
(Animal Welfare) จึึงเป็็นจุุดริิเริ่่�มในการคำำ�นึึงถึึงการใช้้ไข่่ไก่่ที่่�มาจากฟาร์์ม
เลี้้�ยงไก่่ไข่่นอกกรง (Cage Free Eggs) ตามหลัักสวััสดิิภาพสััตว์์ 5 ประการ
(Animal Welfare) ได้้แก่่
1. ความเป็็นอิิสระจากความหิิวกระหาย
2. อิิสระจากความไม่่สบายกาย
3. อิิสระจากความเจ็็บปวดและโรค
4. อิิสระจากความกลััวและความทุุกข์์ทรมาน
5. อิิสระในการแสดงพฤติิกรรมตามธรรมชาติิ
ทั้้�งนี้้� เมื่่อ� แม่่ไก่่เคลื่่อ� นไหวได้้อย่่างอิิสระตามธรรมชาติิ มีีความเป็็นอยู่่�ในสภาวะ
ที่่�เหมาะสม มีีที่่�อยู่่�สะดวกสบาย ได้้รัับอาหารและน้ำำ��อย่่างเพีียงพอจะทำำ�ให้้
แม่่ไก่่อารมณ์์ดีี มีีสุุขอนามััยที่่�ดีีสุุขภาพแข็็งแรงปลอดสารพิิษจากยาปฏิิชีีวนะ
และสารเร่่งการเจริิญเติิบโต จึึงสามารถออกไข่่ไก่่ที่่สด
� มีีคุณ
ุ ภาพดีี ปลอดสารพิิษ
และมีีรสตามธรรมชาติิ

เอส แอนด์์ พีี มีีเมนููไข่่ไก่่เคจฟรีี ให้้เลืือกหลากหลาย ได้้แก่่เมนููอาหารเช้้า
‘ไข่่กะทะทรงเครื่่�อง’และอิิงลิิชเบรกฟาสต์์ (English Breakfast)‘ออมเลท
หนานุ่่�ม’และจากนี้้�ยัังมีีเมนููข้้าวไข่่นุ่่�ม อาทิิ ‘ข้้าวกะเพราไก่่ไข่่นุ่่�ม’สุุดพิิเศษ
ด้้วยการเลืือกใช้้ไก่่ที่่เ� ลี้้ย� งด้้วยสมุุนไพร ปลอดสารพิิษ ‘ข้้าวกุ้้�งผััดพริิกขี้้หนูู
� ไข่่นุ่่�ม’
เมนููซิิกเนเจอร์์ของ ร้้านเอส แอนด์์ พีี และ ‘ข้้าวหมููคููโรบููตะทอดกระเทีียมพริิก
ไทยไข่่นุ่่�ม’เป็็นต้้น

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ

คณ
ุ ภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ (Food Quality, Safety & Nutrition)
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

งานวิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์

อาหาร เบเกอรี่่�และเครื่่�องดื่่�ม
ปััจจุุบัันสัังคมไทยเริ่่�มตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสุุขภาพและความเป็็น
อยู่่�มากขึ้้�นทั้้�งการออกกำำ�ลัังกาย การพัักผ่่อนที่่�เพีียงพอ และการเลืือก
รัับประทานอาหารหรืือเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสุุขภาพ ตามสถิิติิของกระทรวง
สาธารณสุุขพบว่่าอััตราการเกิิดโรคไม่่ติิดต่่อเรื้้�อรััง (NCDs) เพิ่่�มมากขึ้้�น
ทุุกปีี โดยพบว่่าประเทศไทยมีีผู้เ้� สีียชีีวิิตจากโรคไม่่ติดิ ต่่อเรื้้อ� รัังถึึงร้้อยละ
75 หรืือประมาณ 320,000 คนต่่อปีี เฉลี่่�ยชั่่�วโมงละ 37 คน ทั้้�งนี้้�
โรคหลอดเลืือดสมอง โรคหััวใจขาดเลืือด โรคทางเดิินหายใจอุุดกั้้�นเรื้้�อรััง
เบาหวาน และความดัันโลหิิตสููง คืือสาเหตุุของการเสีียชีีวิิตมากที่่�สุุด
ตามลำำ�ดัับตั้้�งแต่่อายุุ 15 - 59 ปีี และมีีแนวโน้้มการเกิิดโรคเพิ่่�มขึ้้�นทุุกปีี
ทั้้�งนี้้� สาเหตุุส่่วนใหญ่่เกิิดจากการรัับประทานอาหารที่่�มีีรสจััด ไม่่ว่่าจะ
เป็็นหวาน มััน เค็็ม หรืือแม้้แต่่อาหารที่่�มีไี ขมัันสููง อาหารปิ้้�งย่่าง เครื่่อ� งดื่่ม�
แอลกอฮอล์์ การสููบบุุหรี่่� และมีีกิิจกรรมการเคลื่่�อนไหวของร่่างกายที่่�ไม่่
เพีียงพอ
มากไปกว่่านั้้�น สัังคมไทยเริ่่�มเข้้าสู่่�สัังคมผู้้�สููงอายุุมากขึ้้�นจากสถิิติิของ
สำำ�นัั ก งานกองทุุ น สนัั บ สนุุ น การสร้้ า งเสริิ ม สุุ ข ภาพ (สสส.) พบว่่ า
ประเทศไทยมีีผู้้�สููงอายุุที่่�มีีอายุุ 60 ปีีขึ้้�นไปกว่่า 13 ล้้านคน หรืือคิิดเป็็น
ร้้อยละ 17.5 ของประชากรทั้้�งประเทศ
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

เอส แอนด์์ พีี ในฐานะผู้้�นำำ�ธุรกิ
ุ จิ อาหารไทยและเบเกอรี่่จึ� งึ ตั้้ง� ใจสร้้างสรรค์์
และพััฒนาเมนููอาหาร เบเกอรี่่� และเครื่่�องดื่่�มที่่�มีีรสชาติิอร่่อย และเพิ่่�ม
คุุณค่่าทางโภชนาการอย่่างสม่ำำ��เสมอโดยใช้้ส่่วนผสมจากธรรมชาติิที่่�มีี
ประโยชน์์ต่่อร่่างกายภายใต้้แนวคิิด “จากฟาร์์มสู่่�จาน สร้้างอาหาร
ปลอดภััย (From farm to plate, make food safe)” ที่่�องค์์การอนามััย
โลกให้้ไว้้ ตลอดจนส่่งเสริิมปััจจััยทางเลืือกที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ ได้้แก่่ การให้้
ข้้อมููลเกี่่�ยวกัับวััตถุุดิิบและที่่�มาของอาหารและเครื่่�องดื่่�มเพื่่�อสร้้างความ
มั่่น� ใจว่่าอาหารของเอส แอนด์์ พีี มาจากแหล่่งที่่�ปลอดภััยไม่่เป็็นอัันตราย
ต่่อสุุขภาพ มีีความโปร่่งใสในการเลืือกสรรวััตถุดิุ บิ รวมทั้้�งผลิิตสินิ ค้้าด้้วย
ความใส่่ใจต่่อคุุณภาพอาหาร ความปลอดภััย สุุขภาพ และโภชนาการ
ด้้วยหวัังให้้ผู้�้บริิโภคของเรามีีสุุขภาพที่่�แข็็งแรง ปราศจากโรคภััย และ
ดำำ�เนิินชีีวิิตอย่่างมีีความสุุขตลอดไป
โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19
นั้้�น เอส แอนด์์ พีี ได้้เพิ่่�มมาตรการป้้องกัันอย่่างเข้้มงวดในการควบคุุม
คุุณภาพของวััตถุุดิิบ การดููแลทำำ�ความสะอาดร้้านด้้วยน้ำำ��ยา
ฆ่่าเชื้้อ� พร้้อมควบคุุมคุุณภาพการผลิิตให้้ได้้มาตรฐานความปลอดภััยและ
ถููกสุุขอนามััยอย่่างสููงสุุด เพื่่�อสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้า ว่่า S&P
เป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่สร้
� า้ งความสุุขจากวััตถุดิุ บิ ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ รสชาติิอร่่อย พร้้อม
มอบสุุขภาพที่่�ดีีให้้กัับผู้้�บริิโภคได้้อย่่างแท้้จริิงตามแนวทาง “อาหาร
ปลอดภััย พนัักงานปลอดภััย และลููกค้้าปลอดภััย”

GRI

ความมุ่่�งมั่่�น

อาหารและเครื่่�องดื่่�ม

งานบริิการและคุุณภาพ
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 อย่่างต่่อเนื่่อ� ง ส่่งผลให้้เกิิด
วิิถีีชีีวิติ ใหม่่ของคนไทย (New Normal) ที่่�มีีการดำำ�เนิินชีีวิติ ในรููปแบบที่่�
เปลี่่�ยนไป เช่่น การทำำ�งานจากที่่�บ้้าน (Work from Home) การศึึกษา
ทางไกล (Learn from Home) การสั่่�งอาหารออนไลน์์ (Delivery) และ
การซื้้�อสิินค้้าผ่่านช่่องทางออนไลน์์ที่่�มากขึ้้�น รวมถึึงการชำำ�ระเงิินด้้วย
Mobile Banking เป็็นต้้น ซึ่่ง� กรมอนามััยได้้แนะนำำ�ข้อ้ ปฏิิบัติั สำิ ำ�หรับั การ
บริิการอาหารดีีลิิเวอรี่่�เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อหรืือแพร่่เชื้้�อไวรััส
โควิิด-19 ไว้้ 4 ข้้อ ดัังนี้้�
1. ผู้้�ประกอบการที่่�ให้้บริิการอาหารแบบดีีลิิเวอรี่่� ต้้องให้้ความรู้้�แก่่ผู้้�ส่่ง
อาหาร โดยใช้้วิิธีีส่่งอาหารแบบ Personal distancing คืือยืืนห่่างจาก
ลููกค้้าอย่่างน้้อย 1 เมตร และห้้ามวางอาหารบนพื้้�น
2. ภายในร้้านอาหารดีีลิิเวอรี่่�ต้้องสะอาด ถููกสุุขลัักษณะ สำำ�หรัับอาหาร
ประเภทเนื้้�อสััตว์์ปรุุงให้้สุุกด้้วยความร้้อนไม่่น้้อยกว่่า 70 องศาเซลเซีียส
เป็็นเวลานานกว่่า 5 นาทีี หลีีกเลี่่ย� งการจำำ�หน่า่ ยอาหารประเภทเนื้้�อสััตว์์
ที่่�ปรุุงไม่่สุุก
3. ผู้้ข� นส่่งอาหารดีีลิเิ วอรี่่ต้� อ้ งสวมหน้้ากากอนามััยและล้้างมืือบ่่อยๆ ขณะ
ปฏิิบััติิงาน พร้้อมหมั่่�นสัังเกตอาการตนเอง หากมีีอาการเจ็็บป่่วย
มีีไข้้ ไอ จาม มีีน้ำำ��มููก หรืือเหนื่่อ� ยหอบ จมููกไม่่ได้้กลิ่่น� ลิ้้น� ไม่่รับั รส ให้้หยุดุ
ปฏิิบััติิงานและไปพบแพทย์์ทัันทีี
4. ผู้้�สั่่�งซื้้�ออาหารจััดเตรีียมภาชนะรองรัับอาหารเพื่่�อลดการสััมผััสและ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อม รวมทั้้�งยืืนห่่างจากผู้้ �ส่่งอาหารอย่่างน้้อย 1 เมตร
ล้้างมืือทุุกครั้้�งหลัังจากได้้รัับของ และแนะนำำ�ให้้จ่่ายค่่าบริิการโดยวิิธีี
E-Payment หรืือเตรีียมเงิินสดให้้พอดีีเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการสััมผััสเงิินทอน
เอส แอนด์์ พีี ตระหนัักถึึงความปลอดภััยของอาหารและบริิการอย่่าง
สููงสุุดจึึงมีีการติิดตามข้้อมููลข่่าวสารด้้านสาธารณสุุขของประเทศอย่่าง
ใกล้้ชิิด และปฏิิบััติิตามคำำ�แนะนำำ�อย่่างเคร่่งครััด ตลอดจนกำำ�หนดเป็็น
มาตรฐานใหม่่ในการบริิการเพื่่อ� สร้้างความมั่่น� คงปลอดภััยทางอาหารให้้
กัับผู้้�บริิโภคได้้สููงสุุด

บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิจิ ด้้วยความมุ่่�งมั่่น� ให้้บริิการอาหารไทยที่่�ใส่่ใจต่่อสุุขภาพ
ด้้วยกลยุุทธ์์แบรนด์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม มีีการบริิหารจััดการห่่วงโซ่่
อุุปทาน (Supply Chain Management) ด้้วยการพิิจารณาคู่่�ค้้าอย่่าง
เข้้มงวดและคััดสรรการเลืือกใช้้วััตถุุดิิบจากท้้องถิ่่�น ที่่�ปลอดภััยเป็็นพื้้�น
ฐานสำำ�คััญ นำำ�ไปสู่่�การยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีให้้กัับลููกค้้า ตลอดจน
เกษตรกรและสัังคมไทย
เอส แอนด์์ พีี ให้้ความสำำ�คััญกัับวััตถุุดิิบที่่�ดีีเป็็นพื้้�นฐานสำำ �คััญ
เน้้นการใช้้วิิตถุุดิิบคุุณภาพดีี สามารถตรวจสอบวััตถุุดิิบย้้อนกลัับได้้จาก
คู่่�ค้้าทุุกราย โดยมีีการตรวจสอบมาตรฐานของวััตถุุดิิบทุุกครั้้�งก่่อน
กระจายออกสู่่�หน้้าร้้านในแต่่ละสาขา ดัังนั้้�น ผู้้บ� ริิโภคจึึงมั่่น� ใจได้้ว่า่ อาหาร
ของเอส แอนด์์ พีี กว่่าร้้อยรายการล้้วนคััดสรรมาจากวััตถุดิุ บิ ที่่�มีคุี ณ
ุ ภาพ
นำำ�มาปรุุงด้้วยความพิิถีพิี ถัิ นั เพื่่อ� ความอร่่อยและ เป็็นประโยชน์์ต่อ่ ร่่างกาย
นอกจากนั้้�นยัังมุ่่�งมั่่น� พััฒนาเมนููอาหารเพื่่อ� สุุขภาพต่่างๆ เช่่น เมนููอาหาร
ที่่�ลดโซเดีียม เมนููอาหารจากวััตถุุดิิบออร์์แกนิิก และเมนููอาหารไทยที่่�มีี
ความหลากหลายด้้านสมุุนไพรที่่�ช่่วยเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้กัับร่่างกาย
เพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการของผู้้�บริิโภคในยุุคปััจจุุบััน
การพััฒนาเมนููอาหารรายการใหม่่ๆ สำำ�หรัับเอส แอนด์์ พีี นอกจาก
พิิจารณาเรื่่�องรสชาติิของอาหารเป็็นพื้้�นฐานสำำ�คััญแล้้ว เรายัังคำำ�นึึงถึึง
ส่่วนประกอบต่่างๆ ให้้อยู่่�ภายใต้้มาตรฐานที่่�ควรรัับประทานต่่อวััน เช่่น
มาตรฐานสากลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุุข ฉบัับที่่� 392 พ.ศ. 2561
ที่่�ระบุุถึึงบุุคคลผู้้�ที่่�ต้้องการพลัังงานวัันละ 2,000 กิิโลแคลอรี่่�ควรได้้รัับ
สารอาหารต่่างๆ และมีีปริิมาณโซเดีียมที่่�แนะนำำ�ต่่อวััน น้้อยกว่่า 2,000
มิิลลิิกรััม สอดคล้้องกัับยุุทธศาสตร์์การลดการบริิโภคเกลืือและโซเดีียม
ในประเทศไทย ปีีพ.ศ. 2559 - 2568 ที่่�ตั้้�งเป้้าหมายให้้คนไทยลดการ
บริิโภคโซเดีียมลงร้้อยละ 30 หรืือ 7 กรััมต่่อคนต่่อวัันตามเป้้าหมายของ
องค์์การอนามััยโลก (WHO) ภายในปีี 2568 และด้้วยความมุ่่�งมั่่�น
สร้้างสรรค์์อาหารเพื่่�อสุุขภาพของคนไทย ส่่งผลให้้ที่่�ผ่่านมาบริิษััทได้้รัับ
รางวััลองค์์กรดีีเด่่น ด้้านผลิิตภััณฑ์์สุุขภาพลดโซเดีียมจากสำำ�นัักงาน
กองทุุนสนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) อีีกด้้วย

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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เบเกอรี่่�

สำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประกาศยกเลิิกการใช้้
ไขมัันทรานส์์ เนื่่�องจากไขมัันทรานส์์ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มระดัับของ LDL
คอเลสเตอรอลชนิิดไม่่ดีีและยัังไปลด HDL ซึ่่�งเป็็นคอเลสเตอรอลชนิิดดีี
หรืือไขมัันดีี ทำำ�ให้้ส่่งผลเสีียต่่อสุุขภาพ นำำ�ไปสู่่�โรคหััวใจ หลอดเลืือดอุุด
ตััน และภาวะคอเลสเตอรอลสููง รวมถึึงอาจเป็็นปััจจััยในการกระตุ้้�นให้้
เกิิดโรคเบาหวาน มะเร็็งบางชนิิด และโรคภููมิิแพ้้ได้้อีีกด้้วย
เอส แอนด์์ พีี ตระหนัั ก และมุ่่�งมั่่� น พัั ฒ นาประเด็็ น นี้้� ม าตั้้� ง แต่่ ปี ี
พ.ศ. 2549 เนื่่�องจากองค์์การอาหารและยาของสหรััฐอเมริิกาได้้กำำ�หนด
ให้้ต้้องมีีการแสดงปริิมาณของไขมัันทรานส์์ในฉลากแสดงโภชนาการที่่�
สามารถเห็็นได้้เพื่่อ� ควบคุุมปริิมาณไขมััน เราจึึงได้้ร่ว่ มมืือกัับคู่่�ค้้ากว่่า 100
รายยกเลิิกการใช้้ไขมัันทรานส์์ในวััตถุดิุ บิ พร้้อมมีีหลักั ฐานยืืนยัันจากคู่่�ค้้า
ทุุกราย และมีีการตรวจสอบสิินค้้ามาอย่่างต่่อเนื่่�อง ควบคู่่�กัับการนำำ�
ผลิิตภััณฑ์์ของเอสแอนด์์พีีส่่งวิิเคราะห์์กัับห้้องปฏิิบััติิการที่่�ได้้รัับการ
รัับรองจากหน่่วยงานที่่�รัับรองที่่�เป็็นสากลจึึงมั่่�นใจได้้ว่่าเบเกอรี่่�ของ
เอส แอนด์์ พีีทุกุ รายการ ไม่่มีส่ี ว่ นประกอบของน้ำำ��มันั ที่่�ผ่า่ นกระบวนการ
เติิมไฮโดรเจนบางส่่วน (Partially Hydrogenated Oils) ซึ่่�งเป็็นแหล่่ง
สำำ�คัญ
ั ของไขมัันทรานส์์ (Trans Fatty Acids) เพื่่อ� สุุขภาพที่่�ดีขี องผู้้บ� ริิโภค

งานบริิการและคุุณภาพ

เอส แอนด์์ พีี ตระหนัักถึึงความต้้องการของผู้้�บริิโภคในด้้านการบริิการ
คุุณภาพและความปลอดภััยของสิินค้้าจึึงให้้ความสำำ�คัญ
ั ในทุุกขั้้น� ตอนของ
กระบวนการผลิิต โดยมุ่่�งมั่่�น “ยกระดัับมาตรฐานอาหารปลอดภััยให้้แก่่
ผู้้บ� ริิโภค” ด้้วยการควบคุุมคุุณภาพตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่ผลิตภั
ิ ณ
ั ฑ์์ ตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ��
ด้วยการควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ การพัฒนาคู่ค้า กระบวนการผลิต
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพส�ำหรับผู้บริโภค ตลอดจนมุ่งมั่นคิดค้น
เมนู อ าหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ตามหลั ก โภชนาการที่ดี ต ามที่ ก ระทรวง
สาธารณสุขก�ำหนดไว้ น�ำความรู้ แนวคิด และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง ทัง้ ส่วนโรงงาน
และร้าน เอส แอนด์ พี ครอบคลุมช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานและยกระดับการบริการที่ให้ความสะดวกสบายและ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังมุ่่�งพััฒนาผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่�เพื่่�อสุุขภาพ เช่่น
การนำำ�ธัั ญ พืืช หรืือซููเปอร์์ ฟู้้�ด ต่่ า งๆ มาใช้้ เ ป็็ น วัั ตถุุ ดิิ บ ในการผลิิ ต
เบเกอรี่่� รวมถึึงการปรัับลดปริิมาณน้ำำ��ตาล โดยค่่อยๆ ปรัับลดความหวาน
ลง 10% รวมถึึงการปรัับลดครีีมบััทเทอร์์ที่่�ใช้้สำ�หรั
ำ ับตกแต่่งเบเกอรี่่�ลง
เพื่่�อให้้ผู้�้บริิโภคเริ่่�มปรัับพฤติิกรรมและสร้้างความคุ้้�นเคยกัับการทานเบ
เกอรี่่�ที่่�มีีระดัับความหวานลดลง แต่่ยัังมีีรสชาติิที่่�อร่่อยและเป็็นผลดีีต่่อ
สุุขภาพมากขึ้้�น

เป้้าหมาย

เอส แอนด์์ พีี กำำ�หนดเป้้าหมายการดำำ�เนิินงานด้้านคุุณภาพอาหาร ความ
ปลอดภััยและโภชนาการเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางอาหารให้้กัับผู้้�บริิโภค
ด้้วยกระบวนการผลิิตที่่�ปลอดภััย อาหารที่่�มีีคุุณภาพและโภชนาการที่่�ดีี
โดยมุ่่�งมั่่�นให้้เกิิดผลสำำ�เร็็จภายในปีี 2568 ใน 3 ประเด็็น ดัังนี้้�
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GRI

เป้าหมายด้านคุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ
(Food Quality, Safety & Nutrition)

ร้าน S&P ทุกสาขา

ยกระดับมาตรฐาน

มีการวิจัยและพัฒนา

ผ่านเกณฑ์การประเมิน

สายการผลิตส�ำหรับโรงงาน

ผลิตภัณฑ์/เมนู S&P

มาตรฐานคุณภาพและบริการ

ผลิตอาหารและเบเกอรี่ S&P

เพื่อสุขภาพ ส�ำหรับ

QSC (Quality Service and

โดยมีเป้าหมายการรับรอง

เป็นทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค

Cleanliness)

ISO 22000:2018

จ�ำนวน 100 เมนู

แนวทางการจัดการ
นโยบาย
(Policies)

ความรับผิดชอบ
(Responsibilities)

ทรัพยากร
(Resources)

กลไกการจัดการข้อกังวลใจ
(Grievance Mechanism)

บริิษััทดำำ�เนิินธุุรกิิจตามนโยบายเพื่่�อความยั่่�งยืืนโดยคำำ�นึึงถึึงความสมดุุล
ของมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม บริิหารจััดการภายใต้้นโยบาย
‘คุุณภาพ’ ในทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงานตั้้�งแต่่การคััดสรรวััตถุุดิิบต้้นน้ำำ��
เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต กระจายไปยัังหน้้าร้้านและส่่งมอบถึึงมืือลููกค้้าโดย
มุ่่�งเน้้นการใช้้วััตถุุดิิบในท้้องถิ่่�นและสนัับสนุุนเกษตรกรโดยตรง เพื่่�อ
พััฒนาเรีียนรู้้�และเติิบโตไปด้้วยกัันอย่่างยั่่�งยืืนตามเป้้าหมายสู่่�การสร้้าง
สุุขภาวะและโภชนาการที่่�ดีีให้้กัับผู้้�บริิโภคภายใต้้ความอร่่อย ปลอดภััย
สอดคล้้องกัับคำำ�มั่่�นสััญญาของบริิษััทฯ ที่่�ว่่า “Healthier Family,
Happier World”

แนวทางการพััฒนาเมนููอาหารและเครื่่�องดื่่�ม

เอส แอนด์์ พีี มุ่่�งเน้้นการพััฒนาเมนููอาหาร เบเกอรี่่� และเครื่่�องดื่่�มที่่�นอกจากให้้ความสำำ�คััญกัับความอร่่อยเป็็นพื้้�นฐานแล้้ว ยัังต้้องส่่งเสริิมสุุขภาพ
(Wellness) และเสริิมสร้้างภููมิิคุ้้�มกัันให้้แก่่ร่่างกาย มีีการกำำ�หนดมาตรฐานวััตถุุดิิบที่่�ใช้้ในการผลิิต รวมถึึงหลัักปฏิิบััติิของ เอส แอนด์์ พีี สำำ�หรัับคู่่�ค้้า
(S&P Code of Conduct for Suppliers) ที่่�ครอบคลุุมมิิติิเศรษฐกิิจ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และหลัักจรรยาบรรณ แจ้้งต่่อคู่่�ค้้าของบริิษััท เพื่่�อนำำ�ไป
ปฏิิบััติิ ตลอดจนมีีการตรวจสอบเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจในเรื่่�องความสะอาด ปลอดภััย และไม่่มีีสารพิิษ โดยผลิิตภััณฑ์์ เอส แอนด์์ พีี ทุุกรายการได้้
รัับการรัับรองตามมาตรฐานสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับลููกค้้าและผู้้�บริิโภคของ เอส แอนด์์ พีี
มากไปกว่่านั้้�น เอส แอนด์์ พีี ยัังส่่งเสริิมการแสดงสััญลัักษณ์์โภชนาการบนฉลากอาหารและเมนููในรููปแบบต่่างๆ เพื่่�อเป็็นข้้อมููลสำำ�หรัับตััดสิินใจเลืือก
ผลิิตภััณฑ์์ให้้กัับผู้้�บริิโภคได้้สามารถเลืือกซื้้�ออาหารที่่�มีีคุุณค่่าและดีีต่่อสุุขภาพที่่�เหมาะสมกัับตนเองได้้อย่่างแท้้จริิง อาทิิ
1. การพััฒนาสััญลัักษณ์์โภชนาการ “ทางเลืือกสุุขภาพ”ตามหลัักเกณฑ์์ส่่งเสริิมการใช้้สััญลัักษณ์์โภชนาการอย่่างง่่าย
2. การให้้ข้้อมููลพลัังงานของเมนููอาหารเบเกอรี่่� และเครื่่�องดื่่�ม
3. การให้้ข้้อมููลปริิมาณโซเดีียม น้ำำ��ตาล ไขมััน หรืือ วััตถุุดิิบต่่างๆ พร้้อมคุุณประโยชน์์ต่่อร่่างกาย
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ (Healthier menus ) อย่่างน้้อย 100 รายการ ภายในปีี 2568

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier menus)

1. กลุ่มลดปริมาณสารอาหารที่ไม่เป็นมิตร โซเดียม
ต่อสุขภาพ
	ลดลงอย่างน้อย 10% จากผลิตภัณฑ์เดิม
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตอ้ งมีโซเดียมเฉลีย่ ไม่เกิน 660 มิลลกิ รัม/เมนู
น�ำต
้ าล
ลดลง 10% จากผลิตภัณฑ์เดิม

2. กลุ่มเพิ่มสารอาหารที่ดี
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ออร์แกนิก

ไขมัน
ลดลง 10% จากผลิตภัณฑ์เดิม
ใส่ส่วนผสมของสารอาหาร/คุณค่าอาหารเพิ่มอย่างน้อย 3-5% เช่น วิตามิน ไฟเบอร์
เพิ่มวัตถุดิบที่ดีในปริมาณที่เห็นได้ชัดเจน เช่น ซูเปอร์ฟู้ด
เมนูที่มีวัตถุดิบจากผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกอย่างน้อย 25% ของวัตถุดิบทั้งหมด

1. เมนููอาหารเพื่่�อสุุขภาพ อาทิิ เมนููลดโซเดีียม “เมนูู
อร่่อย ลดเค็็ม เพื่่อ� สุุขภาพ” (Healthy Low Sodium) เพื่่�อ
สนัับสนุุนให้้ผู้้�บริิโภครัับประทานอาหารทีีมีีปริิมาณโซเดีียม
ที่่�ควรบริิโภคไม่่เกิิน 660 มิิลลิิกรััม ต่่อ 1 มื้้�อ หรืือปริิมาณ
โซเดีียมที่่�เหมาะสมในการบริิโภค 2,000 มิิลลิกิ รััม ต่่อวัันตาม
ประกาศของกระทรวงสาธารณสุุข โดยมีีจำำ�หน่่าย ณ สาขา
โรงพยาบาล 18 สาขา
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2. เบเกอรี่่�เพื่่�อสุุขภาพ ในปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี พััฒนาเมนูู
เบเกอรี่่�สุุขภาพใหม่่ 2 รายการ ได้้แก่่
1. ขนมปัังมััลติิเกรนเบรด อุุดมไปด้้วยคุุณค่่าจาก 5 ธััญพืืช ได้้แก่่
ข้้าวโพด เมล็็ดแฟลกซ์์ เมล็็ดแฟลกซ์์สีที อง เมล็็ดเชีีย และเมล็็ดโหระพา
2. คุุกกี้้�ธััญพืืชและแครนเบอรี่่�รวมรส ภายใต้้แบรนด์์ เอส แอนด์์ พีี
เดลิิโอ ประกอบด้้วย คุุกกี้้� 3 รสชาติิ ได้้แก่่ คุุกกี้้�ข้้าวโอ๊๊ต คุุกกี้้�ไวท์์
ช็็อกโกแลตและแครนเบอรี่่�ที่่�มีีคุุณค่่าทางโภชนาการสููงและคุุกกี้้�
ธััญพืืชจากวััตถุุดิิบที่่�ดีีต่่อสุุขภาพ อาทิิ ข้้าวโอ๊๊ต เม็็ดมะม่่วงหิิมพานต์์
มััลติิซีีดมิิกซ์์ เมล็็ดแฟลกซ์์ เมล็็ดแฟลกซ์์สีีทอง เมล็็ดเชีีย มัันฝรั่่�ง
เมล็็ดโหระพา น้ำำ��มัันเรพซีีด ข้้าวโพดบด งาดำำ� และน้ำำ��ผึ้้�ง

3. เมนููเครื่่�องดื่่�มกลุ่่�มชาและกาแฟที่่�ได้้รัับการรัับรองสััญลัักษณ์์
โภชนาการ Healthier logo ซึ่่�งเป็็นมาตรฐานการจำำ�กััดปริิมาณ
ไขมัันและน้ำำ��ตาลจากมหาวิิทยาลััยมหิิดลเพื่่อ� สุุขภาพที่่�ดีแี ก่่ผู้บ้� ริิโภค
ได้้แก่่ จััสมิินและดอกไม้้ร้้อน, อู่่�หลง ดอยช้้างร้้อน, คาโมมายล์์มิินท์์
ร้้อน, แครนเบอรี่่�แอปเปิ้้�ลร้้อน, เอิิร์์ลเกรย์์ร้้อน, กาแฟโคลด์์บรููว์์,
อเมริิกาโน่่, ชาโคลด์์บรููว์์แครนเบอรี่่�แอปเปิ้้�ล และชาโคลด์์บรููว์์
	อู่่�หลงออร์์แกนิิก

นอกจากนี้้� ยัังส่่งเสริิมการขายผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ใ� ช้้ส่ว่ นประกอบที่่�มีคุี ณ
ุ ค่่า
ทางโภชนาการสููง มีีประโยชน์์ต่่อสุุขภาพ ได้้แก่่ ขนมไหว้้พระจัันทร์์
ไส้้อิินทผาลััมธััญพืืช และขนมไหว้้พระจัันทร์์ไส้้งาดำำ�ล้้วน เป็็นต้้น
	รวมถึึงผลิิตภััณฑ์์ที่่�ปรัับลดปริิมาณน้ำำ��ตาลลง ได้้แก่่
1. ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มเค้้กชิ้้�น(Packaged cake) ได้้แก่่ เค้้กกล้้วยหอม
ช็็อกโกแลตบราวนี่่� ช็็อกโกแลตหน้้านิ่่�ม เค้้กท็็อฟฟี่่�แมคคาเดเมีีย
ฟรุ๊๊�ตเค้้ก และเอแคลร์์
2. ผลิิตภััณฑ์์กลุ่่�มขนมไหว้้พระจัันทร์์ไส้้เม็็ดบััว
3. เค้้กบััทเทอร์์ปอนด์์และครีีมบััทเทอร์์

4. อาหารพร้้อมรัั บ ประทานที่่� ไ ด้้รัั บ การรัั บ รองสัั ญ ลัั ก ษณ์์
โภชนาการ Healthier logo มีีการพััฒนาสิินค้้าที่่�ได้้รัับการรัับรอง
อาหารสััญลัักษณ์์โภชนาการ Healthier logo จากมหาวิิทยาลััย
มหิิดล เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีแก่่ผู้้�บริิโภค จำำ�นวน 1 รายการ ได้้แก่่ ข้้าวหมูู
ทอดกระเทีียมพริิกไทย (ตรา เอส แอนด์์ พีี อีีซี่่�มีีล)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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งานบริิการ และคุุณภาพ

บริิษััทประกาศแผนมาตรการความปลอดภััยของร้้าน เอส แอนด์์ พีี เพื่่�อยกระดัับมาตรการความสะอาดและความปลอดภััย พร้้อมรัับมืือกัับ
‘New Normal’ มาตรฐานการบริิโภคแบบใหม่่ ส่่งเสริิมให้้ผู้้�บริิโภครัับประทานอาหารสะอาด ถููกสุุขอนามััย และลดการสััมผััส (Touchless)
เพื่่�อความปลอดภััย ให้้ความร่่วมมืือในการลงทะเบีียนบนแพลตฟอร์์ม ‘ไทยชนะ’ สำำ�หรัับร้้าน เอส แอนด์์ พีี ทุุกสาขา เพื่่� อสนัั บสนุุ นกลไกในการคุุม
การระบาดและพร้้ อมรัั บมืือกัั บสถานการณ์์ การแพร่่ระบาดของโรคโควิิ ด-19 อย่่างต่่อเนื่่�องโดยมีีมาตรการป้้องกัันการแพร่่ ระบาดสำำ�หรัับ
ลููกค้้ า
7 มาตรการหลััก ได้้แก่่
1. มาตรการ Social Distancing การเว้้นระยะห่่าง โดยการจััดคิิวเตรีียมเก้้าอี้้�นั่่�งรอ และจุุดชำำ�ระเงิิน รวมถึึงการจััดโต๊๊ะ เก้้าอี้้�สำำ�หรัับนั่่�งรัับประทาน
อาหารในร้้าน โดยรัักษาระยะห่่าง 1-2 เมตร
2. การวััดอุุณหภููมิิก่่อนเข้้าร้้าน โดยจะต้้องไม่่เกิิน 37.5 องศาเซลเซีียส
3. มาตรการความสะอาด ด้้วยการเตรีียมเจลแอลกอฮอล์์ล้้างมืือให้้ลููกค้้า การทำำ�ความสะอาดโต๊๊ะ เล่่มเมนููที่่�ผ่่านการสััมผััสโดยใช้้แอลกอฮอล์์ 70%
ในการทำำ�ความสะอาดหลัังใช้้ทุุกครั้้�ง
4. การสวมหน้้ากากอนามััยทุุกครั้้�งเมื่่�อเข้้าร้้าน
5. การส่่งเสริิมการใช้้ cashless และ E-payment ในการชำำ�ระเงิิน รวมถึึง การสแกนรหััสคิิวร์์อาร์์ สำำ�หรัับดููรายการอาหารออนไลน์์ผ่่านมืือถืือของ
ลููกค้้า เพื่่�อลดการสััมผััส (Touchless)
6. การใช้้ช้้อนส้้อมและเครื่่�องปรุุงในรููปแบบบรรจุุซอง เพื่่�อความสะอาดปลอดภััย
7. การใช้้ความร้้อนในการทำำ�ความสะอาดภาชนะ
นอกจากนี้้� ยัังเข้้มงวดกัับการรัักษาความสะอาดและการดููแลตนเองของพนัักงานในร้้าน โดยมีีการตรวจวััดอุุณหภููมิิของร่่างกายเป็็นประจำำ�ทุุกวััน
กำำ�หนดให้้พนัักงานหมั่่�นล้้างมืือด้้วยสบู่่�หรืือเจลแอลกอฮอล์์ทุุกครั้้�งหลัังมีีการสััมผััสสิ่่�งต่่างๆ เพื่่�อร่่วมกัันเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการลดการแพร่่ระบาด
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โรงงานผลิิตอาหาร

ระบบการจััดการ
โรงงานผลิิตอาหารเอส แอนด์์ พีี มีีการบริิหารจััดการภายใต้้นโยบายคุุณภาพ โดยมีีเป้้าหมายในการสร้้างความมั่่�นคงทางอาหาร โดยมีีการวาง
รากฐานตั้้�งแต่่การพััฒนาบุุคคลากรเพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมความปลอดภััยของอาหาร (Food Safety Culture) ตลอดจนการปรัับปรุุงระบบบริิหาร
งานคุุณภาพที่่�เป็็นมาตรฐานสากล สอดคล้้องต่่อกฎหมาย และมีีความทัันสมััย โดยควบคุุมจััดการตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่อาหารตั้้�งแต่่คุุณภาพวััตถุุดิิบ
ผลิิตภััณฑ์์ และการนำำ�ไปใช้้ของผู้้�บริิโภค รวมถึึงระบบการสืืบย้้อนกลัับข้้อมููลเพื่่�อให้้ผู้�บ้ ริิโภคเกิิดความมั่่�นใจในคุุณภาพและปลอดภััย
โรงงานได้้รัับการรัับรองมาตรฐานระบบคุุณภาพในการผลิิตอาหารจากหน่่วยงานภาครััฐ ได้้แก่่
- GMP และ HACCP จากสำำ�นัักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิิชาการเกษตร และกรมประมง
- ผ่่านการตรวจประเมิินจากสำำ�นักั งานคณะกรรมการอาหารและยา ประเทศสหรััฐอเมริิกา (USFDA) โดยครอบคลุุมผลิิตภัณ
ั ฑ์์อาหารแช่่แข็็งพร้้อม
บริิโภคทัันทีี (Frozen Ready to Eat) ประเภทอาหารหวาน
- ได้้รัับรองมาตรฐานจากภาคองค์์กรเอกชน ได้้แก่่ GMP, HACCP และISO22000 : 2005 จากบริิษััท เอส จีี เอส (ประเทศไทย) จำำ�กััด
จากระบบมาตรฐานที่่�ได้้รัับดัังกล่่าวเป็็นสิ่่�งที่่�ยืืนยัันได้้ว่่า บริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับคุุณภาพและความปลอดภััยของสิินค้้าเพื่่�อให้้ผู้้�บริิโภคเกิิดความ
มั่่�นใจในผลิิตภััณฑ์์ และเพิ่่�มโอกาสในการแข่่งขัันเพื่่�อการเติิบโตของธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
-ได้้รัับมาตรฐานอาหารฮาลาลจากสำำ�นัักงานคณะกรรมการกลางอิิสลามแห่่งประเทศไทย ในกลุ่่�ม ผลิิตภััณฑ์์เยลลีีและผลิิตภััณฑ์์น้ำ�สลั
ำ� ัด
ระบบการประกัันคุุณภาพและความปลอดภััย
เอส แอนด์์ พีี มีีการกำำ�หนดมาตรฐานวััตถุดิุ บิ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ โดยมีีเกณฑ์์ในการตรวจสอบคุุณภาพของทั้้�งวััตถุดิุ บิ และบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ เพื่่อ� ควบคุุมกระบวนการ
ผลิิตให้้มีคี วามสม่ำำ��เสมอและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� มี าตรฐาน โดยผลิิตภัณ
ั ฑ์์สำำ�เร็็จรููปทุุกรายการจะต้้องผ่่านเกณฑ์์ในการตรวจสอบคุุณภาพ ก่่อนจะส่่งมอบ
เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีคุุณภาพและปลอดภััยสู่่�ผู้้�บริิโภค ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นยกระดัับมาตรฐานของกระบวนการผลิิตให้้สอดคล้้องกัับมาตรฐานสากล

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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โรงงานผลิิตเบเกอรี่่�

ระบบการจััดการ
	ระบบการจััดการคุุณภาพของเอส แอนด์์ พีี เป็็นระบบมาตรฐานสากล
เพื่่�อความปลอดภััยทางอาหารและเป็็นไปตามมาตรฐานคุุณภาพที่่�
กำำ�หนด และ	คำำ�นึงึ ถึึงการสร้้างคุุณค่่าเพิ่่�มให้้กับั ผู้้บ� ริิโภค ซึ่่ง� ได้้รับั การ
ตรวจสอบและรัับรองโดยหน่่วยงานอิิสระจึึงสามารถรัับรองได้้ว่า่ การ
ดำำ�เนิินการของ เอส แอนด์์ พีี มีีมาตรฐานเป็็นไปตามกฎระเบีียบข้้อ
บัังคัับและกฎหมายสร้้างความมั่่น� ใจว่่าผลิิตภัณ
ั ฑ์์เอส แอนด์์ พีี มีีความ
ปลอดภััยและได้้มาตรฐานตลอดทุุกขั้้น� ตอนจนเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ส่ง่ ถึึงผู้้�
บริิโภค

ระบบการประกัันคุุณภาพและความปลอดภััย
ในกระบวนการผลิิตมีีการควบคุุมจุุดที่่�สำ�คั
ำ ัญในแต่่ละขั้้�นตอนการ
ผลิิตจึึงสามารถป้้องกัันอัันตรายจากสิ่่�งแปลกปลอมต่่างๆ ได้้อย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพ อาทิิ การควบคุุมการปนเปื้้�อนข้้ามการควบคุุมด้้าน
กายภาพ เคมีี ชีีวภาพ และสารก่่อภููมิิแพ้้ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง ณ จุุด
หรืือขั้้�นตอนที่่�เป็็นจุุดควบคุุมที่่�สำำ�คััญ (Critical Control Point:
CCP) รวมไปถึึงการทวนสอบผลิิตภััณฑ์์สุุดท้้าย โดยห้้องปฏิิบััติิการ
ทดสอบผลิิตภััณฑ์์ ซึ่่�งได้้รัับการรัับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
จากกรมวิิทยาศาสตร์์การแพทย์์ กระทรวงสาธารณสุุข

นอกจากนี้้�กระบวนการคััดเลืือกวััตถุุดิิบจากคู่่�ค้้านั้้�น เอส แอนด์์ พีี มีีหน่่วยงานจััดหาที่่�รัับผิิดชอบกำำ�กัับดููแลและเข้้าตรวจสอบแหล่่งผลิิตวััตถุุดิิบจาก
ผู้้�ผลิติ เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นใจว่่าสิินค้้ามีีมาตรฐานตรงตามความต้้องการ โดยถืือเป็็นการควบคุุมตั้้ง� แต่่ต้น้ น้ำำ�� จนจบกระบวนการผลิิต ก่่อนจะเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ส่่งถึึงผู้้�บริิโภค และยัังมีีหน่่วยงานประกัันคุุณภาพ (QA) ในแต่่ละส่่วน ดัังนี้้�

QA ส่่วนการจััดซื้้�อ

QA ส่่วนคลัังสิินค้้า/
QA โรงงาน

QA ส่่วนปฏิิบััติิการสาขา

ตรวจสอบคุุณภาพ

ตรวจสอบคุุณภาพ และอายุุสิน
ิ ค้้า

ตรวจสอบเอกสารและวััตถุุดิิบ
อย่่างเข้้มงวด ก่่อนการนำำ�เข้้า

และมาตรฐานวััตถุุดิิบ
ก่่อนถึึงสาขา/หน่่วยงานผลิิต
ในส่่วนของโรงงาน

ร้้านเอส แอนด์์ พีี

ณ สาขา เพื่่�อให้้เป็็นไป
ตามมาตรฐานที่่�กำำ�หนด

เอส แอนด์์ พีี มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือการตรวจสอบคุุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) ซึ่่ง� เป็็นมาตรฐานที่่�ครอบคลุุมทั้้�งด้้านคุุณภาพ บริิการ
และความสะอาด มาใช้้ในกระบวนการประเมิินการทำำ�งาน เพื่่อ� ควบคุุมคุุณภาพและความปลอดภััยของอาหารให้้ลููกค้้าได้้รับั สิินค้้าที่่�เป็็นไปตามมาตรฐาน
ที่่�กำำ�หนด สร้้างคุุณค่่าและประสบการณ์์ที่่ดี� ใี ห้้กับั ลููกค้้า ตลอดจนปรัับปรุุงพััฒนาคุุณภาพของร้้านและการบริิการอย่่างต่่อเนื่่อ� งโดยมีีการวััดผลที่่ชั� ดั เจน
ทั้้�งนี้้� สำำ�หรัับข้้อบัังคัับที่่�สำำ�คััญ (Critical) หากไม่่ปฏิิบััติิตามจะส่่งผลให้้หััวข้้อการประเมิินนั้้�นๆ ไม่่ผ่่านการประเมิินทั้้�งหมวดทัันทีี โดยมีีผู้้�รัับผิิดชอบใน
แต่่ละระดัับเพื่่�อตรวจทานการทำำ�งาน ดัังนี้้�
1. ผู้้�จััดการสาขา ตรวจประเมิินร้้านสััปดาห์์ละ 1 ครั้้�ง
2. ผู้้�จััดการเขต ตรวจประเมิินสาขาเดืือนละ 1 ครั้้�ง
3. หน่่วยงานคุุณภาพ ตรวจประเมิินสาขาอย่่างน้้อยปีีละ1 ครั้้�ง
นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังมีีการยื่่�นขอรัับรองระบบคุุณภาพหลายรายการ ได้้แก่่
1. ระบบ GMP : CODEX
2. มาตรฐานบริิการอาหารเพื่่�อการท่่องเที่่�ยว
3. ระบบ Food Safety เป็็นต้้น
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ผลการด�ำเนินงาน

จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ดีต่อสุขภาพ (Healthier menus)
จำำ�นวนเมนููที่่�พััฒนา
เมนูู

ยอดขาย (ล้้านบาท)

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

เมนููลดโซเดีียม
เมนููออร์์แกนิิก
เมนููเครื่่�องดื่่�ม Healthier logo

6
2
-

7
7
9

-

3.44
3.91
33.33*

2.10
4.49
40.41

0.5
20.96

อาหารพร้้อมรัับประทาน
Healthier logo
ผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่�ที่่�ปรัับลด
ปริิมาณน้ำำ�ต
� าล
ผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่�เพื่่�อสุุขภาพ
รวม

-

1

-

7.53*

8.54

4.58

-

8

-

672.60**

627.20

167

8

3
35

2
2

0.75
722.27

8.10
693.95

3.49
196.53

หมายเหตุุ:		
*ยอดขายปีี 2561 เป็็นยอดขายผลิิตภััณฑ์์ปกติิที่่�ยัังไม่่ได้้ขอรัับการรัับรอง Healthier logo
			
**ยอดขายปีี 2561 เป็็นยอดขายผลิิตภััณฑ์์ปกติิ ที่่�ยัังไม่่ได้้มีีการปรัับลดปริิมาณน้ำำ��ตาล
			สำำ�หรัับปีี 2563 มีีการระงัับการขายเค้้กปอนด์์ Delight จึึงทำำ�ให้้มีียอดขายลดลงจำำ�นวนมาก

การรับรองมาตรฐานโรงงาน
โรงงานอาหาร

โรงงานเบเกอรี่่�

GMP
HACCP
ISO 9001:2015
ISO 22000:2005
มาตรฐานระบบคุุ ณ ภาพโรงงานส่่ ง ออกอาหารแช่่ แข็็ ง
(Frozen ready to eat: Non Meat Product)
มาตรฐานอาหารฮาลาล (กลุ่ม่� ผลิิตภััณฑ์์เยลลี่่� และน้ำำ�สลั
� ัด
โดยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย)
ผ่่านการตรวจประเมิินจากหน่่วยงาน USFDA

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

ดำำ�เนิินการยื่่�นยกระดัับมาตรฐานการรัับรอง
ISO 22000:2018 ในปีี 2564

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในส่วนผลิต (โรงงาน)
ผลการด�ำเนินงาน

หน่วย

2561

2562

2563

ก�ำลังการผลิตเบเกอรี่ทั้งหมด
กำำ�ลัังการผลิิตเบเกอรี่่�ที่่�ได้้รัับการรัับรองจากมาตรฐานด้้าน
ความปลอดภััยของอาหารตามกฎหมายหรืือมาตรฐาสากล
เช่่น GMP, อย., HACCP, GMP Codex, ISO 22000

ตัน
ตัน
%

9,225.17
9,225.17
100

8,866.27
8,866.27
100

7,426.93
7,426.93
100

ก�ำลังการผลิตอาหารทั้งหมด
กำำ�ลัังการผลิิตอาหารที่่�ได้้รัับการรัับรองจากมาตรฐานด้้าน
ความปลอดภััยของอาหารตามกฎหมาย หรืือมาตรฐานสากล
เช่่น GMP/ HACCP Codex ISO 9001:2015, ISO 22000:2005

ตัน
ตัน
%

6,058.00
6,058.00
100

6,119.00
6,119.00
100

3,919.00
3,919.00
100

ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน (จุุดขาย)
ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััด)

2563

ค่่าเฉลี่่�ยคะแนนประเมิิน
% คะแนน QSC

จำำ�นวนร้้านอาหาร (สาขา)
Restaurant

จำำ�นวนชอพเบเกอรี่่� (ชอพ)
Bakery Shop

รวมจำำ�นวน (จุุดขาย)

85% ขึ้้�นไป

23

119

142

75-84%

55

94

149

65-74%

43

69

112

55-64%

18

31

49

น้้อยกว่่า 54%

3

23

26

รวม

142

336

478
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การท�ำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
(Responsible Marketing and Product Labeling)
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

ปััจจุุบัันมีีการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามาเป็็นเครื่่�องมืือหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อน
การทำำ�การตลาดและประชาสััมพัันธ์์ข้้อมููลให้้แก่่ผู้�บ้ ริิโภค เราจึึงสามารถ
แลกเปลี่่ย� นข้้อมููลและสื่่อ� สารกัันได้้ง่า่ ยและรวดเร็็วมากขึ้้น� ดัังนั้้�น การให้้ข้อ้ มููล
ข่่าวสารที่่�ถููกต้้องเป็็นประโยชน์์และสื่่อ� สารอย่่างจริิงใจจึึงเป็็นเรื่่อ� งสำำ�คัญั ที่่�จะ
ทำำ�ให้้แบรนด์์ได้้รัับการยอมรัับและประสบความสำำ�เร็็จโดยแสดงข้้อมููล
รายละเอีียดบนฉลากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วนตามความเป็็นจริิงตลอดจนให้้ข้อ้ มููลที่่�เป็็นประโยชน์์แก่่สังั คมถืือเป็็น
ความรัับผิิดชอบอย่่างหนึ่่�งของ เอส แอนด์์ พีี ทั้้�งนี้้� เพื่่อ� ให้้ผู้บ�้ ริิโภคสามารถ
ป้้องกัันตััวเองทั้้�งในเชิิงรุุกและเชิิงรัับเพื่่อ� ความปลอดภััยสููงสุุดพร้้อมกัับได้้รับั
โภชนาการที่่�ดีเี พื่่อ� เสริิมสร้้างร่่างกายให้้สมบููรณ์์แข็็งแรงอยู่่�เสมอ

แนวทางการจััดการ

การทำำ�การตลาดอย่่างรัับผิิดชอบ

สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ล้้วนส่่งผลกระทบต่่อชีีวิิต
ประจำำ�วัันของผู้้�บริิโภคและธุุรกิิจอย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ รวมถึึงเอส แอนด์์
พีี ด้้วย บริิษัทั ได้้กำำ�หนดแนวทางปฏิิบัติั สำิ ำ�หรับั การดำำ�เนิินธุุรกิจิ เพื่่อ� รัับมืือ
กัับสถานการณ์์ดัังกล่่าวไว้้สำำ�หรัับแต่่ละหน่่วยงาน ทั้้�งในส่่วนของการ
บริิการหน้้าร้้าน ส่่วนการผลิิตในโรงงานอาหารและเบเกอรี่่� รวมถึึงการ
บริิการดีีลิิเวอรี่่� และ Call Center

ความมุ่่�งมั่่�น

เอส แอนด์์ พีี มีี ค วามมุ่่�งมั่่� น ในการทำำ� การตลาดโดยแสดงข้้ อ มููล
รายละเอีียดบนฉลากผลิิตภััณฑ์์ การโฆษณาประชาสััมพัันธ์์อย่่างถููกต้้อง
ครบถ้้วน ตามมาตรฐานของกฎหมายข้้อกำำ�หนดของกระทรวงสาธารณสุุข
และมาตรฐานระบบการผลิิต อีีกทั้้�งยัังสามารถติิดตามและตรวจสอบได้้
โดยหน่่วยงานภาครััฐ จึึงถืือเป็็นอีีกเครื่่อ� งมืือหนึ่่�งในการคุ้้�มครองและสร้้าง
ความเชื่่อ� มั่่น� แก่่ผู้บ้� ริิโภคและให้้ลููกค้้าว่่าได้้รับั ข้้อมููลที่่�เป็็นประโยชน์์สููงสุุด
นอกจากนี้้� เอส แอนด์์ พีี ยัังพััฒนาฉลากผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่มี� กี ารตรวจสอบและ
ระบุุข้้อมููลโภชนาการด้้านพลัังงาน น้ำำ��ตาล ไขมัันแบบจีีดีีเอ รวมถึึง
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่ผ่� า่ นเกณฑ์์ได้้รับั การรัับรองฉลากทางเลืือกเพื่่อ� สุุขภาพซึ่่ง� เป็็น
สััญลัักษณ์์โภชนาการอย่่างง่่าย (Simplified Logo) เพื่่อ� ลดความซัับซ้้อน
ให้้ผู้้�บริิโภคสามารถตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ได้้อย่่างรวดเร็็วขึ้้�น นี่่�คืือ
หนึ่่�งในความมุ่่�งมั่่�นของเอส แอนด์์ พีีในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์อาหารที่่�มีี
ปริิมาณโซเดีียม น้ำำ��ตาล และไขมัันที่่�ต่ำำ��ลงเพื่่�อลดความเสี่่�ยงของการเกิิด
ภาวะโภชนาการเกิินและโรคที่่�เกี่่�ยวข้้องอื่่�นๆ สำำ�หรัับคนไทย ตลอดจน
การทำำ�สื่่�อประชาสััมพัันธ์์เพื่่�อสื่่�อสารเป้้าหมายการลดการบริิโภคน้ำำ��ตาล
โซเดีียม และไขมัันของผู้้�บริิโภคอย่่างแท้้จริิง
ประเทศไทยกำำ�หนดปริิมาณการบริิโภคอาหารให้้ปลอดภััยและห่่ างไกล
จากโรค โดยกำำ�หนดปริิมาณสารปรุุงแต่่งรสชาติิที่่�ควรรัับประทานต่่อวััน

บริิโภคเกลืือ
ไม่่ควรเกิิน
1 ช้้อนชาต่่อวััน
(โซเดีียมไม่่เกิิน
2,000
มิิลลิิกรััม/วััน)

บริิโภคน้ำำ��ตาล
ไม่่ควรเกิิน
6 ช้้อนชาต่่อวััน
(1 ช้้อนชา
= 4 กรััม)

บริิโภคน้ำำ��มััน
ไม่่ควรเกิิน
6 ช้้อนชาต่่อวััน
(ประมาณ
30 กรััม)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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การทำ�การตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
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การทำ�การตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
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ลูกค้าสัมพันธ์

ฉลากผลิิตภััณฑ์์

เอส แอนด์์ พีี มีีขั้้น� ตอนการจััดทำำ�ฉลากโภชนาการของกลุ่่�มสิินค้้าที่่�มีฉี ลากเพื่่อ� ให้้ถููกต้้องและสอดคล้้องกัับกฎหมายที่่�กำำ�หนดโดยมีีขั้้น� ตอนการดำำ�เนิิน
การจััดทำำ�ฉลากสิินค้้า ดัังนี้้�
ทม
ี การตลาด
ผลต
ิ ภณ
ั ฑ

ทม
ี งาน
การตลาด
และดไีซน
Packaging

พััฒนาผลิิตภััณฑ์์

ระบุุข้้อมููลจุุดเด่่น

จััดทำำ�บรรจุุภััณฑ์์

ที่่�มีีคุุณภาพและ

ของสิินค้้าบนฉลาก

มีีคุุณค่่าทางโภชนาการ

บรรจุุภััณฑ์์

และครบตามกำำ�หนด

ทม
ี งานวจ
ิ ย
ั
และพฒ
ั นา
(R&D)

ทม
ี ระบบ
คณ
ุ ภาพ

ทม
ี สอ
ื สาร
การตลาด

ตรวจสอบข้้อมููลฉลาก

การทำำ�ประชาสััมพัันธ์์

บนบรรจุุภััณฑ์์ให้้ถููกต้้อง

ผ่่านช่่องทางต่่างๆ

พร้้อมให้้ข้้อมููล

ข้้อบัังคัับของ

โภชนาการ ค่่าพลัังงาน

กระทรวงสาธารณสุุข

น้ำำ��ตาล ไขมัันต่่างๆ

ผลการด�ำเนินงาน (ตัวชี้วัด)

2561

2562

2563

การแก้ไขฉลากสินค้า
1.	ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 367 (พ.ศ. 2557)
เรื่อง การแสดงฉลากในภาชนะบรรจุ
2. ประกาศส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ค�ำชี้แจงประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 373 (พ.ศ. 2559) เรื่อง การแสดงสัญลักษณ์
โภชนาการบนฉลากอาหาร
การแก้ไขฉลากสินค้า ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 394 (พ.ศ. 2561)
เรื่อง อาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการอาหารและค่าพลังงาน น�้ำตาล ไขมัน
และโซเดียมแบบจีดีเอ มีผลบังคับใช้ กุมภาพันธ์ 2564
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์การได้รับการรับรองฉลากทางเลือกเพื่อสุขภาพ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์โภชนาการอย่างง่าย (Simplified Logo)
จ�ำนวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านข้อมูล ฉลากของผลิตภัณฑ์และบริการ
จ�ำนวนครั้งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการสื่อสารเพื่อการตลาด

1 รายการ

4 รายการ

-

24 รายการ

31 รายการ

1 รายการ

10 รายการ

-

0
0

0
0

ฉลากสิินค้้าที่่�แก้้ไข ในปีี 2563 : 1 รายการโดยแสดงรายละเอีียด
โภชนาการอาหารและค่่าพลัังงาน น้ำำ��ตาล ไขมััน และโซเดีียมแบบจีีดีีเอ
เพิ่่�มเติิมประกาศกระทรวงสาธารณสุุข ฉบัับที่่� 394 (พ.ศ.2561)
ทั้้�งนี้้�ในปีี 2563 ไม่่มีีกรณีีโดนปรัับหรืือได้้รัับการเตืือนจากเหตุุฉลาก
ผลิิตภััณฑ์์และการสื่่�อสารทางการตลาดไม่่ถููกต้้องตามกฎหมายหรืือ
ระเบีียบข้้อบัังคัับ
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1
0

GRI

ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management)
ที่มาและความเกี่ยวข้อง

เอส แอนด์์ พีี มีีเจตจำำ�นงที่่�จะมอบสิ่่ง� ที่่�ดีที่่ี สุ� ดุ ให้้กับั ลููกค้้าด้้วยการนำำ�เสนอ
ผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีีและมีีคุุณภาพ รวมทั้้�งมีีความปรารถนาที่่�จะมอบความ
ประทัับใจให้้กัับลููกค้้าทุุกคนผ่่านการบริิหารจััดการลููกค้้าสััมพัันธ์์ที่่�เป็็น
ระบบอย่่างมีีมาตรฐานเพื่่อ� การดููแลประสานงานสร้้างความพึึงพอใจอย่่าง
สููงสุุดให้้กัับลููกค้้า มีีการจััดอบรมพนัักงาน การสำำ�รวจความคิิดเห็็นของ
ลููกค้้า การประเมิินผลเพื่่�อให้้มีีการปรัับปรุุงและพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยยึึดมั่่�นในหลัักจรรยาบรรณ คุุณธรรม และความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม
ไปควบคู่่�กััน
ความมุ่งมั่น

เอส แอนด์์ พีี มุ่่�งมั่่น� ให้้บริิการและดููแลลููกค้้าอย่่างเป็็นมิิตร ให้้ความสำำ�คัญ
ั
กัับการจััดการข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้า โดยการจััดการอย่่างเป็็นลำำ�ดัับ
ขั้้�นตอนและรวดเร็็ว ด้้วยความรัับผิิดชอบสููงสุุดอย่่างจริิงใจ นอกจากนี้้�
ยัั ง สร้้ า งพัั น ธมิิ ตร ทางธุุ รกิิ จ เพื่่� อ เพิ่่� ม สิิ ท ธิิ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ กัั บ สมาชิิ ก
เอส แอนด์์ พีี และมุ่่�งมั่่�นพััฒนาช่่องทางสำำ�หรัับการสื่่�อสารผ่่านทาง
เว็็บไซต์์ (Website) แอปพลิิเคชััน (Application) การสำำ�รวจความคิิด
เห็็นช่่องทางออนไลน์์ (E-survey) และ โซเชีียลมีีเดีีย (Social Media)
ต่่างๆ ที่่�ทัันสมััยเป็็นเครื่่�องมืือในการสื่่�อสารและเพิ่่�มความสะดวกให้้กัับ
ลููกค้้า เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายในการสร้้างความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าได้้
สููงสุุด
เปาหมายดานความพง
ึ พอใจของลก
ู คา
ในป

2563

เอส แอนด พี

กำหนดเปาหมายของการดำเนน
ิ งานเกย
ี ่ วกบ
ั
ความพง
ึ พอใจของลก
ู คา ทม
ี ่ ต
ี อ
 สน
ิ คาและการบรก
ิ าร

โดยไมต
 ำกวา

85%

ภายในป 2568

แนวทางการจัดการ

1. หลั ก การที่ ใ ช้ แ ละการสื่ อ สารกั บ พนั ก งานเพื่ อ สร้ า ง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับการสื่่อ� สารภายในองค์์กรเป็็นอย่่างมาก เนื่่อ� งจาก
เป็็นสิ่่�งที่่�เชื่่�อมความสััมพัันธ์์ระหว่่างผู้้�บริิหารและพนัักงานภายในองค์์กร
เมื่่�อพนัักงานเข้้าใจนโยบายของบริิษััท จะส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งาน ส่่งเสริิมให้้ปฏิิบััติิงานไปในทิิศทางเดีียวกัันและสามารถบรรลุุ
เป้้าหมายที่่�วางไว้้ ทั้้�งนี้้� เอส แอนด์์ พีี มีีการกำำ�หนดช่่องทางการสื่่�อสารที่่�
หลากหลายสำำ�หรัับแจ้้งนโยบายและข้้อมููลข่่าวสารต่่างๆ ของบริิษััท เช่่น
การประชุุมผู้้�จััดการสาขาประจำำ�เดืือน E-mail และ Intranet เป็็นต้้น
2. การฝึกอบรมพนักงานในการดูแลลูกค้า

บริิษััทจััดตั้้�ง “ส่่วนพััฒนาฝึึกอบรมส่่วนกลาง” ซึ่่�งเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการ
ฝึึกอบรมบุุคลากรให้้มีีทัักษะและความสามารถสำำ�หรัับทุุกสาขาและทุุก
แผนกของ เอส แอนด์์ พีี โดยพนัักงานทุุกคนจะต้้องผ่่านการอบรมและ
ทดสอบจากส่่วนพััฒนาฝึึกอบรมส่่วนกลางตั้้�งแต่่แรกเข้้าและตลอดระยะ
เวลาการเป็็นพนัักงานของ เอส แอนด์์ พีี ตามหลัักสููตรการฝึึกอบรมเพื่่�อ
เพิ่่�มทัักษะด้้านต่่างๆ ในการทำำ�งาน สำำ�หรัับการฝึึกอบรมพนัักงานด้้าน
การดููแลลููกค้้าของหน่่วยบริิการจะเริ่่ม� ตั้้ง� แต่่การเปิิดประตููต้้อนรัับ การพา
ลููกค้้าไปนั่่�ง การแนะนำำ�ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ และการทวนรายการสั่่�งอาหาร
ของลููกค้้าทุุกครั้้�งเพื่่�อป้้องกัันความผิิดพลาด
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังสอนทัักษะในการสื่่�อสาร อาทิิ การพููดต้้อนรัับและ
พููดขอบคุุณลููกค้้า ฝึึกการพููดเชิิญชวนเพื่่อ� แนะนำำ�โปรโมชั่่น� หรืือผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ใหม่่ การใช้้น้ำำ��เสีียง การแสดงสีีหน้้าที่่�ยิ้้�มแย้้มแจ่่มใส ผ่่านการฝึึกอบรม
ภาษาอัังกฤษ รวมถึึงการฝึึกอบรมเรื่่อ� งการรัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้า การ
แก้้ปััญหาเฉพาะหน้้าเมื่่�อเกิิดเหตุุการณ์์ไม่่คาดคิิด โดยที่่�สำ�นั
ำ ักงานใหญ่่
จะมีีแผนกลููกค้้าสััมพัันธ์์ทำำ�หน้้าที่่�ดููแลลููกค้้า สร้้างความสััมพัันธ์์และ
ประสบการณ์์ที่่�ดีีร่่วมกัันทั้้�งกัับลููกค้้าทั่่�วไปและลููกค้้าสมาชิิก รวมถึึง
มีีหน่่วยงานดููแลลููกค้้าและรัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากการให้้บริิการ
3. การสื่่�อสารกัับลููกค้้า

บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสื่่อ� สารกัับลููกค้้าทุุกเพศ ทุุกวััย ทั้้�งการสื่่อ� สาร
โดยตรงจากพนัักงานปฏิิ บััติิการหน้้าร้้านที่่�พบเจอลููกค้้าทุุกวัันและ
การสื่่�อสารผ่่านสื่่�อประชาสัั ม พัั น ธ์์ รููปแบบต่่างๆ ที่่�เหมาะสมกัับลููกค้้า
แต่่ละกลุ่่�ม ทั้้�งสื่่�อออนไลน์์และออฟไลน์์ อาทิิ เฟสบุ๊๊�ค อิินสตาแกรม
ไลน์์ อ อฟฟิิ เชีี ย ลแอคเคาท์์ โทรทัั ศ น์์ ใ นร้้ า น (S&P Channel)
สื่่�อประชาสััมพัันธ์์บนโต๊๊ะอาหาร (table menu) สื่่�อประชาสััมพัันธ์์บน
เคาน์์เตอร์์ชำำ�ระเงิิน (counter stand) กระดาษรองจานรวมถึึงการ
พััฒนาสื่่�อประชาสััมพัันธ์์ให้้มีีความทัันสมััยผ่่านแอปพลิิเคชั่่�น S&P Joy
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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Card และช่่องทางการสื่่อ� สารอื่่น� ๆ ที่่�ใกล้้ชิดกั
ิ บั ลููกค้้า ทั้้�งข้้อความส่่วน
บุุคคล โทรศััพท์์ จดหมาย และอีีเมล์์ เพื่่อ� เพิ่่�มความสะดวกสบายและ
ตอบสนองความพึึงพอใจให้้แก่่ลููกค้้าได้้สููงสุุด
4. การรับข้อร้องเรียนและการจัดการข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ดีีร่่วมกััน สร้้างความรััก ความสามััคคีีในการทำำ�งาน ซึ่่�งเป็็นกุุญแจสำำ�คััญ
ที่่�จะนำำ�ทีีมและองค์์กรไปสู่่�ความสำำ�เร็็จ
7.4 ลดจำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนและลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�นกัับลููกค้้า
อาทิิ เรื่่�องผลกระทบต่่อสุุขภาพ เรื่่�องความปลอดภััย เป็็นต้้น

บริิษััทมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าอย่่างมีี
ประสิิทธิิภาพสููงสุุด เนื่่�องจากตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของลููกค้้า จึึงมีีขั้้�น
ตอนการบริิหารจััดการกรณีีเกิิดข้อ้ ร้้องเรีียนและดำำ�เนิินการตามลำำ�ดับั ขั้้น�
ตอนที่่�กำำ�หนดไว้้ มีีการทวนสอบหาสาเหตุุการเกิิดข้อ้ ร้้องเรีียน ส่่งเรื่่อ� งให้้
หน่่วยงานที่่�เกี่่ย� วข้้องดำำ�เนิินการแก้้ไข รายงานผลดำำ�เนิินงานให้้ผู้้�ร้อ้ งเรีียน
ทราบเป็็นลายลัักษณ์์อัักษรโดยมีีผู้�บ้ ริิหารลงนามทุุกครั้้�ง รวมถึึงการเก็็บ
ข้้อมููลสถิิติิเรื่่�องร้้องเรีียนเพื่่�อใช้้ในการวิิเคราะห์์และปรัับปรุุงการบริิหาร
จััดการเรื่่อ� งร้้องเรีียนต่่างๆ เพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการบริิการด้้วยความ
โปร่่งใสและเป็็นธรรมกัับทุุกฝ่่าย
5. การประเมิินความพึึงพอใจของลููกค้้า

บริิษัทั มีีความปรารถนาที่่�จะรัับทราบความคิิดเห็็นจากลููกค้้าที่่�มีต่ี อ่ สิินค้้า
และบริิการเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพในด้้านต่่างๆ ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมถึึงสามารถ
ดำำ�เนิินการให้้เป็็นไปตามมาตรฐาน จึึงวางเป้้าหมายในการสร้้างความพึึง
พอใจของลููกค้้าในระยะยาว พร้้อมสำำ�รวจความคิิดเห็็น (E-Survey) ผ่่าน
ระบบอิิเล็็กทรอนิิกส์์ให้้ลููกค้้าสามารถแสดงความคิิดเห็็นได้้โดยการสแกน
รหััสคิิวอาร์์จากท้้ายใบเสร็็จรัับเงิิน โดยคำำ�ถามจะมีี 2 แบบ คืือ
1.ให้้คะแนนความพึึงพอใจตั้้�งแต่่ระดัับ 1-10 และ
2.พิิมพ์์ความคิิดเห็็นได้้แบบเปิิดกว้้าง
6. การพััฒนาและปรัับปรุุงคุุณภาพสิินค้้า/บริิการ

บริิษััทมีีผู้�้เชี่่�ยวชาญทำำ�หน้้าที่่�วิิจััยและพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อยู่่�เสมอ
รวมทั้้�งมีีเครื่่�องมืือที่่�ทัันสมััยต่่อการผลิิตสิินค้้าใหม่่ที่่�สามารถตอบสนอง
ความต้้องการและสร้้างความพึึงพอใจให้้กับั ลููกค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ร่่ ว มมืือกัั บ องค์์ ก รอื่่� น ๆ อาทิิ สถาบัั น อาหาร
มหาวิิทยาลััย และชุุมชนต่่างๆ สร้้างความรู้้�ในการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ให้้
เพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึึงการนำำ�วัตถุ
ั ดิุ บิ ของชุุมชนมาพััฒนาเป็็นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ใหม่่
ออกสู่่�ตลาด ภายใต้้การควบคุุมคุุณภาพและมาตรฐานของบริิษััท
7. โครงการ S&P Unity Project

โครงการนี้้�เริ่่�มดำำ�เนิินงานมาตั้้�งแต่่ปีี 2557 โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
7.1 ช่่วยเหลืือให้้ข้้อมููลและให้้คำำ�แนะนำำ�แนวทางแก้้ปััญหาเบื้้�องต้้นที่่�ถููก
ต้้ อ งกัั บ สาขากรณีี ไ ด้้ รัั บ การร้้ อ งเรีี ย นจากลููกค้้ า และข้้ อ มููลสมาชิิ ก
S&P Joy Card
7.2 พััฒนาขีีดความสามารถของบุุคลากรให้้เกิิดประสิิทธิิภาพในการ
ทำำ�งานมากขึ้้�น
7.3 แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็นและรัับทราบปััญหานำำ�ไปสู่่�แนวทางแก้้ไขที่่�
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สำำ�หรัับกระบวนการดำำ�เนิินการแผนกลููกค้้าสััมพัันธ์์มีีการจััดทำำ�คู่่�มืือการ
รัับเรื่่�องร้้องเรีียน และแนะนำำ�แนวทางการแก้้ปััญหาเบื้้�องต้้นให้้กัับ
พนัักงานที่่�ปฏิิบััติิงานที่่�หน้้าร้้านเป็็นประจำำ�เดืือนละ 3 เขต โดยจะมีี
พนัักงานจากสาขาใกล้้เคีียงมาร่่วมอบรม ครั้้�งละประมาณ 4-5 สาขา
เนื้้�อหาการอบรมครอบคลุุมถึึงการให้้บริิการเพื่่�อให้้ลููกค้้าเกิิดความ
ประทัับใจ ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิเมื่่�อได้้รัับเรื่่�องร้้องเรีียนจากลููกค้้า รวมถึึง
การสัังเกตอาการของลููกค้้าในเบื้้�องต้้นที่่�บ่ง่ บอกว่่าเกิิดการแพ้้อาหารรวม
ถึึงวิิธีีการปฐมพยาบาลเบื้้�องต้้น เพื่่�อให้้พนัักงานหน้้าร้้านสามารถดููแล
ลููกค้้าได้้อย่่างถููกต้้องตามขั้้�นตอน ทั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อลดจำำ�นวนข้้อ
ร้้องเรีียนรวมถึึงลดผลกระทบที่่�อาจจะเกิิดขึ้้น� กัับลููกค้้า และสามารถสร้้าง
ประสบการณ์์ความพึึงพอใจให้้กัับลููกค้้าได้้สููงสุุด

GRI

กระบวนการในการดููแลลููกค้้า และสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีระหว่่างองค์์กรและลููกค้้า

วิิธีีการรัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าหรืือช่่องทางในการติิดต่่อกัับบริิษััท เนื่่�องมาจากสิินค้้าและบริิการ เช่่น ศููนย์์บริิการลููกค้้าสััมพัันธ์์ ศููนย์์บริิการสมาชิิก
ช่่องทางในการติิดตามบริิษััท เป็็นต้้น
การบริิหารจััดการข้้อร้้องเรีียน
เอส แอนด์์ พีี มีีความมุ่่�งมั่่น� ในการบริิหารจััดการเรื่่อ� งการรัับข้้อร้้องเรีียนจากลููกค้้าอย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยตระหนัักเสมอว่่าลููกค้้า คืือ คนสำำ�คัญ
ั
มีีการกำำ�หนดลำำ�ดัับขั้้�นตอนการบริิหารจััดการกรณีีเกิิดข้้อร้้องเรีียนอย่่างมีีระเบีียบแบบแผน โดยได้้แบ่่งการรัับข้้อร้้องเรีียนออกเป็็น 2 ประเภท ดัังนี้้�
ปญ
 หาดานการบรก
ิ าร/ปญ
 หาทัวไป

ปญ
 หารายแรง

อาหารลาชา

 งเสย
ี
ผลกระทบตอ
 สข
ุ ภาพ เชน ทอ

 รบ/สง
 สน
ิ คาผด
ิ
ไดรับอาหารไมค

อบ
ุ ต
ั เิหตุ

ตด
ิ ฉลากสน
ิ คาผด
ิ

สง
ิ แปลกปลอมในอาหาร

คด
ิ ราคาสน
ิ คาผด
ิ

จำหนายสน
ิ คาหมดอายุ

พนก
ั งาน บริการไมส
 ภ
ุ าพ/ ไมใสใจบรก
ิ าร

ปรม
ิ าณสน
ิ คาไมไดม
 าตรฐาน
สน
ิ คาเสอ
ื มคณ
ุ ภาพ

พนก
ั งานประมาทเลน
ิ เลอ

การเปลย
ี นสน
ิ คา กรณส
ี น
ิ คาไมไดม
 าตรฐาน
เชน
 ภาพลก
ั ษณผ
 ลต
ิ ภณ
ั ฑ/ อายผ
ุ ลต
ิ ภณ
ั ฑ

ช่่องทางการรัับเรื่่�องร้้องเรีียนแบ่่งออกเป็็นดัังนี้้�
1. โทรศััพท์์: 0-2785-4000 ต่่อ 170-172
2.	อีีเมล: crm@snpfood.com
3. Facebook Fanpage: snpfood
4. Call Center: 1344 Delivery (9.00-21.00 น.)
5.	อื่่�นๆ

ช่่องทางในการติิดตามบริิษััท
1. www.snpfood.com
2. www.facebook.com/snpfood
3. Instagram: snpfood

ผลการด�ำเนินงาน

สรุุปคะแนนความพึึงพอใจจากการประเมิินของลููกค้้าทั้้�งสิ้้�น 6,591 คน ณ วัันที่่� 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2563
ผลการด�ำเนินงาน (ตัวชี้วัด)

เป้้าหมายปีี 2563
ผลการด�ำเนินงาน

ความพึงพอใจด้านรสชาติ
อาหาร (Food Quality)

ความพึงพอใจด้านการ
ให้บริการ (Service Quality)

ความพึงพอใจด้านความ
สะอาด (Cleanliness)

83%

≥ 85%
74%

86%

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ั ไป

(บรก
ิ าร/ลาชา/มารยาทพนก
ั งาน)
ผร
ู บ
ั เรอ
ื  ง

บน
ั ทก
ึ ขอ
 รอ
 งเรย
ี นลงแบบฟอรม
 F/M-PRD-001
โดยระบช
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ื -นามสกล
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ู องลก
ู คาใหช
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ั เจน

ผร
ู บ
ั เรอ
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โทรแจง
 ผจ
ู ด
ั การสาขาตน
 เรอ
ื ง/ผจ
ู ด
ั การเขต/ผจ
ู ด
ั การสว
 น
(ทน
ั ท)ี

สาขาตน
 เรอ
ื  ง

ดำเนน
ิ การแกไขเบอ
ื งตน
 /วเิคราะหส
 าเหต,ุ
ผจ
ู ด
ั การเขต/สว
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พรอ
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GRI

สรุปข้อร้องเรียน และคำชมเชยเปรียบเทียบปี2557-2563

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน และคำำ�ชมเชย ปีี 2563
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ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
ข้ อร้ องเรี ยน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

คำชมเชย

จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียนที่่�เกิิดขึ้้�นของ S&P
Type of Complaint

ปีี 2561
ปีี 2562
ปีี 2563
จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน จำำ�นวนข้้อร้้องเรีียน

คุุณภาพผลิิตภััณฑ์์
สภาพแวดล้้อม
ผลกระทบต่่อสุุขภาพลููกค้้า
สิ่่�งแปลกปลอม
การบริิการ
รสชาติิ
อุุบััติิเหตุุ
ความคุ้้�มค่่า

20
0
12
36
101
0
0
0

15
1
14
29
87
0
1
0

61
2
4
81
282
0
1
4

รวมข้้อร้้องเรีียน

169

147

435

แนวทางแก้้ไข
บริิษััทตระหนัักและให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อร้้องเรีียนของลููกค้้าทุุกกรณีี สำำ�หรัับปีี 2563 พบว่่ามีีการร้้องเรีียนด้้านการบริิการจำำ�นวนมาก เนื่่�องจาก
สถานการณ์์โควิิด-19 ทำำ�ให้้ส่่งผลกระทบต่่ออััตรากำำ�ลัังคนของบริิษััท ทั้้�งนี้้�บริิษััทไม่่ได้้นิ่่�งนอนใจ และมีีการเร่่งแก้้ไขทุุกปััญหาอย่่างรวดเร็็ว เพื่่�อความ
พึึงพอใจของลููกค้้าทุุกท่่าน พร้้อมทั้้�ง นำำ�เหตุุการณ์์ต่่างๆ มาเป็็นกรณีีศึึกษา และบทเรีียนสำำ�คััญให้้แก่่พนัักงาน เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดข้้อร้้องเรีียนขึ้้�นอีีก
รวมทั้้�งนำำ�คำำ�ชมเชยมาถ่่ายทอดเพื่่อ� เป็็นขวััญและกำำ�ลังั ใจในการทำำ�งานให้้แก่่พนัักงานต่่อไป ในการนี้้� บริิษัทั มีีการวางแผนแนวทางแก้้ไขเพื่่อ� ลดจำำ�นวน
ข้้อร้้องเรีียนในปีีถััดไป ดัังนี้้�
1.ร่่วมมืือกัับฝ่่ายควบคุุมคุุณภาพจััดอบรมพนัักงาน เน้้นย้ำำ��เรื่่�อง คุุณภาพ การบริิการ และความสะอาด (QSC) เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความรู้้�ความเข้้าใจใน
ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานรวมถึึงข้้อมููลผลิิตภััณฑ์์ให้้มากขึ้้�น
2.สร้้างหลัักสููตรฝึึกอบรมเฉพาะเรื่่�อง โดยเฉพาะเรื่่�องที่่�มีีความถี่่�ของการเกิิดข้้อร้้องเรีียนเกิิน 3 ครั้้�ง / เดืือน อาทิิ หลัักสููตรการเขีียนข้้อความหน้้าเค้้ก
โดยพนัักงานเค้้กทุุกสาขาจะต้้องฝึึกฝน และเก็็บชั่่ว� โมงการเขีียนหน้้าเค้้ก พร้้อมส่่งผลงานให้้หน่ว่ ยควบคุุมคุุณภาพจนครบกำำ�หนด และมีีผลงานที่่�น่า่ พึึงพอใจ
3.จััดโครงการ S&P Unity Project ไปยัังสาขาต่่างๆทั้้�งในกรุุงเทพฯ และต่่างจัังหวััด เพื่่�อให้้คำำ�แนะนำำ�เรื่่�องการจััดการข้้อร้้องเรีียนเบื้้�องต้้น บอกเล่่า
กรณีีศึกึ ษาอัันเป็็นการป้้องกัันการเกิิดข้อ้ ร้้องเรีียนซ้ำำ��สร้า้ งบุุคลากร/พนัักงานหน้้าร้้านที่่�มีใี จบริิการ(Mindset) พร้้อมช่่วยเหลืือลููกค้้าและสามารถสื่่อ� สาร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและได้้รัับความพึึงพอใจสููงสุุด
4. ออกใบเตืือนสำำ�หรัับพนัักงานหรืือสาขาที่่�กระทำำ�ผิิด กรณีีพบข้้อร้้องเรีียนที่่�สามารถหลีีกเลี่่�ยงหรืือป้้องกัันได้้ เช่่น การจำำ�หน่่ายสิินค้้าหมดอายุุ
เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความระมััดระวัังมากขึ้้�น และช่่วยกัันดููแลเอาใจใส่่การจััดการสิินค้้าเพิ่่�มขึ้้�น เพื่่�อลดการเกิิดปััญหาข้้อร้้องเรีียน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ลูกค้าสัมพันธ์

Highlight Case

โครงการและประโยชน์์ที่่�องค์์กรได้้รัับ

โครงการ S&P Joy Card Partnership
จััดทำำ�ขึ้้�นโดยมีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่�มสิิทธิิประโยชน์์ให้้กัับผู้้�ถืือบััตรสมาชิิก S&P Joy Card ให้้ได้้รัับส่่วนลดพิิเศษเมื่่�อใช้้บริิการกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
ของ เอส แอนด์์ พีี อาทิิ ส่่วนลดสููงสุุด 15% สำำ�หรับั การใช้้บริิการโรงแรมและรีีสอร์์ทในกลุ่่�มเซ็็นทารา ส่่วนลดพิิเศษเมื่่อ� ใช้้บริิการสายการบิิน Bangkok
Airways ส่่วนลดเมื่่�อซื้้�อบััตรเข้้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World บััตรเข้้าชม KAAN SHOW ทดลองเล่่นฟรีีและรัับส่่วนลดเทรนเนอร์์เมื่่�อใช้้
บริิการที่่� Jetts Fitness ส่่วนลดพิิเศษเมื่่�อใช้้บริิการหรืือซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ที่่�สถาบัันเสริิมความงาม The Klinique ส่่วนลดค่่ายาและห้้องพััก โปรแกรม
ตรวจสุุขภาพเมื่่�อใช้้บริิการโรงพยาบาลพระราม 9 ส่่วนลด 20% เมื่่�อใช้้บริิการทััตกรรมที่่� LDC ส่่วนลดสำำ�หรัับผู้้�สนใจเรีียนหลัักสููตรการทำำ�อาหารไทย
โรงเรีียนการอาหารไทย เอ็็ม เอส ซีี โดยโครงการนี้้�มีีสมาชิิก S&P Joy Card ใช้้สิิทธิ์์�ซื้้�อสิินค้้าและบริิการ จำำ�นวน 230 คน ซึ่่�งลดลงจากปีีก่่อน ที่่�มีีผู้้�ใช้้
สิิทธิ์์�จำำ�นวน 4,261 คน โดยคาดว่่าสาเหตุุที่่�มีีผู้�ใ้ ช้้สิิทธิ์์�ลดลงอาจเนื่่�องจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19

โครงการ S&P Mobile Application
แผนกลููกค้้าสััมพัันธ์์ได้้พััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อรููปแบบการใช้้ชีีวิิตของลููกค้้าในปััจจุุบัันที่่�ไม่่ต้้องการ
พกบััตรสมาชิิกแบบบััตรพลาสติิก ทั้้�งยัังเป็็นการเตรีียม
ความพร้้อมเข้้าสู่่�สัังคมไร้้เงิินสด (Cashless Society)
แบบเต็็ ม รููปแบบ โดยการพัั ฒ นา S&P Mobile
Application เพื่่�อเพิ่่�มความสะดวกให้้ กัับผู้้�ถืือบััตร
สมาชิิกและเป็็นอีีกหนึ่่�งช่่องทางสำำ�หรับั ส่่งข้้อมููลข่่าวสาร
ต่่างๆ ให้้ลููกค้้าทราบรายละเอีียดผู้้�ใช้้บััตรสมาชิิกใน
Mobile Application ดัังตารางด้้านข้้าง
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จํานวนผูใช S&P Mobile Application ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563 มีผูใช 236,638 คน เพิ่มขึ้นจากปที่แลว 23%
สัดสวนผูใช 82% ของจํานวนสมาชิก S&P Joy Card ทั้งหมด

กราฟสรุปจํานวนผูใช S&P Mobile Application
ม.ค.-ธ.ค. 2563

หนวย : คน
201,224
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มี.ค.

เม.ย.
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214,419

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

188,020

พ.ค.

มิ.ย.

GRI

โครงการ “พนัักงานเอส แอนด์์ พีี บุุคคลต้้นแบบที่่ดีี� แก่่สัังคม”
เมื่่�อวัันที่่� 10 พฤศจิิกายน 2563 ‘คุุณอำำ�คา ยศทะแสน’ พนัักงานแคชเชีียร์์ร้้านเอส แอนด์์ พีี สาขาเมืืองทองธานีี ได้้ช่่วยเหลืือลููกค้้าประจำำ�จนได้้รัับ
ความปลอดภััย โดยปกติิร้้านเอส แอนด์์ พีี สาขาเมืืองทองธานีีจะมีีลููกค้้าประจำำ�อายุุ 85 ปีี โทรมาสั่่�งอาหารให้้ไปส่่งที่่�บ้้านทุุกวััน จนกระทั่่�งลููกค้้าคน
ดัังกล่่าวไม่่ได้้โทรมาสั่่ง� อาหารเป็็นเวลา 5 วััน ด้้วยความห่่วงใย พนัักงานของเราจึึงพยายามโทรศััพท์์ติดิ ต่่อหาลููกค้้า แต่่ไม่่สามารถติิดต่่อได้้ จึึงได้้ตัดสิ
ั นิ
ใจเดิินทางไปหาที่่�บ้า้ น และพบว่่าไฟหน้้าบ้้านของลููกค้้าเปิิดอยู่่� โดยมีีกุญ
ุ แจล็็อคจากด้้านในของตััวบ้้านและมีีเสีียงร้้องครวญ ด้้วยเกรงว่่าลููกค้้าอาจจะ
ได้้รับั อัันตราย พนัักงานของเราจึึงรีีบประสานแจ้้งเจ้้าหน้้าที่่�ให้้เข้้ามาตรวจสอบและให้้การช่่วยเหลืือต่่อไป โดยมีีเจ้้าหน้้าที่่�ตำำ�รวจและเจ้้าหน้้าที่่�มููลนิธิิ ิ
ป่่อเต็็กตึ๊๊�งมาให้้ความช่่วยเหลืือและพบว่่าลููกค้้าน่่าจะพลััดตกบัันไดจนได้้รัับบาดเจ็็บมาเป็็นเวลาหลายวัันแล้้ว จึึงเร่่งช่่วยเหลืือและนำำ�ส่่งโรงพยาบาล
จนได้้รัับความปลอดภััยในที่่�สุุด
จากเหตุุการณ์์นี้้� ‘คุุณอำำ�คา ยศทะแสน’ นัับเป็็นตััวอย่่างของพนัักงานเอส แอนด์์ พีี ที่่�ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ตามหลััก “คุุณธรรม” อัันเป็็นหลัักในการดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจของเอส แอนด์์ พีี มาโดยตลอด และยัังแสดงออกถึึง ความดีี การดููแลเอาใจใส่่ การสัังเกต และมีีน้ำำ��ใจช่่วยเหลืือลููกค้้าจนได้้รัับความปลอดภััย
มากไปกว่่านั้้�น ดร.สุุจิินต์์ ไชยชุุมศัักดิ์์�ผู้้�ว่่าราชการจัังหวััดนนทบุุรีีได้้มอบประกาศเกีียรติิคุุณ เชิิดชููเกีียรติิความดีีแก่่คุุณอำำ�คา ยศทะแสน ในฐานะสุุด
ยอดพนัักงานหััวใจบริิการที่่�ได้้ช่่วยเหลืือลููกค้้าและดููแลจนได้้รัับความปลอดภััย คุุณอำำ�คารได้้รัับการยกย่่องให้้เป็็นบุุคคลต้้นแบบที่่�ดีีแก่่สัังคม ณ ศาลา
กลางจัังหวััดนนทบุุรีี เมื่่�อวัันที่่� 12 พฤศจิิกายน 2563 อีีกด้้วย
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นวััตกรรม (Innovation Management)

ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

นวััตกรรมเป็็นปััจจััยหนึ่่�งในการสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง (Change) และ
สร้้างโอกาส (Opportunity) ด้้วยความแตกต่่างและความมีีเอกลัักษณ์์
เอส แอนด์์ พีี จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการวิิ จััยพััฒนาและสร้้างสรรค์์
นวััตกรรมที่่�ครอบคลุุมทุุกด้้านของการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� ความก้้าวหน้้าและ
เติิบโตอย่่างมั่่น� คงโดยมีีนโยบายให้้ทุกุ ส่่วนงานมีีส่ว่ นร่่วมในการนำำ�เสนอ
และพััฒนานวััตกรรมในงานที่่�ตนเองรัับผิิดชอบ อาทิิ ผลิิตภััณฑ์์ บรรจุุ
ภััณฑ์์ กระบวนการทำำ�งาน ตลอดจนการพััฒนาด้้านบุุคลากร เพื่่�อสร้้าง
คุุณค่่าและมููลค่่าเพิ่่�มให้้กัับองค์์กร โดยตั้้�งอยู่่�บนพื้้�นฐานความเข้้าใจ
“ลููกค้้า” และ “ตลาดการแข่่งขััน”เพื่่�อสามารถขัับเคลื่่�อนให้้ เอส แอนด์์
พีี เติิบโตได้้อย่่างมั่่�นคง
ความมุ่่�งมั่่�น

1.
2.
3.
4.

พััฒนาคุุณภาพของผลิิตภััณฑ์์ (Product innovation)
ขยายขอบเขตทางธุุรกิิจ (Business innovation)
พััฒนาคุุณภาพการผลิิต (Process innovation)
พััฒนาบุุคลลากรและการฝึึกอบรม(Human resource & Training
innovation)
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แนวทางการจััดการ

สำำ�หรัับปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี ยึึดหลัักการทำำ�งาน “พนัักงานปลอดภััย
อาหารปลอดภััย และผู้้�บริิโภคปลอดภััย” และในช่่วงสถานการณ์์แพร่่
ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ผู้�้บริิโภคจำำ�เป็็นต้้องพึ่่�งพาอาหารสำำ�เร็็จรููป
พร้้อมรัับประทาน หรืืออาหารแช่่แข็็งเพิ่่�มมากขึ้้น� ในช่่วงที่่�รัฐั บาลประกาศ
ให้้ประชาชนทุุกคนอยู่่�ภายในที่่�พัักอาศััยเพื่่�อลดความรุุนแรงของแพร่่
ระบาดของโรค เอส แอนด์์ พีี จึึงมีีการศึึกษานวััตกรรมและเพิ่่�มการลงทุุน
สำำ�หรับั เครื่่อ� งบรรจุุอาหารแบบอััตโนมััติิ (Thermoforming) เพื่่อ� ช่่วยลด
การสััมผััส (Touchless) ระหว่่างพนัักงานกัับผลิิตภััณฑ์์ พร้้อมทั้้�งศึึกษา
ประเภทของกลุ่่�มสิินค้้าและรููปแบบของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่เ� หมาะสมกัับเครื่่อ� ง
เพื่่�อให้้สามารถพััฒนาการบรรจุุสิินค้้าได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสร้้างความ
มั่่�นใจสููงสุุดให้้กัับผู้้�บริิโภคถึึงความสะอาดและปลอดภััยจากผลิิตภััณฑ์์
ของเอส แอนด์์ พีี

GRI
นวัตกรรม

Highlight Case โครงการ/กิิจกรรมเด่่นในรอบปีี

โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบรรจุุอาหารแช่่แข็็งด้้วยเครื่่�องบรรจุุแบบอััตโนมััติิ (Thermoforming) ในโรงงานอาหาร เอส แอนด์์ พีี

วัันที่่�เริ่่�มใช้้นวััตกรรม : เดืือนเมษายน 2563

เป้้าหมาย : เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการบรรจุุสิินค้้าได้้มากขึ้้�น

ผลการดำำ�เนิินงาน

1. เครื่่�องบรรจุุ thermoforming สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ		
การผลิิตได้้

73.5 %

		2. ประหยััดแรงงานคนในขั้้�นตอนการบรรจุุสิินค้้าจาก
		 เหลืือ

8 คน/ไลน์์การผลิิต

		3. สามารถลดต้้นทุุนการผลิิตลง

70%

12 คน

386,763.20 บาท/ปีี
วิิธีีเก่่า
(Manual)

วิิธีีใหม่่
(เครื่่�องThermoforming)

ผลดำำ�เนิินงาน

12

8

ใช้้แรงงานคนลดลง 4คน

2.ประสิิทธิิภาพการผลิิต(Unit/hrs)

1,223

2,124

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการผลิิต 73.5 %

3.ค่่าแรงในการบรรจุุต่่อที่่� (บาท/ที่่�)

0.58

0.23

ค่่าแรงลดลง
0.35บาท/หน่่วยการผลิิต

รายการ

1.จำำ�นวนพนัักงาน (คน)

ต้้นทุุนการผลิิต (บาท/ปีี)

ลดลง 386,763.20

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ด้านสังคม
การพััฒนาบุุคลากร
ที่มาและความเกี่ยวข้อง

บริิษัทั เชื่่อ� มั่น่� ว่่าปััจจััยของความสำำ�เร็็จและการเจริิญเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ของธุุรกิิจ ตลอดระยะเวลา 47 ปีีที่่�ผ่่านมา คืือ “บุุคลากร” ของเรา และ
ด้้วยวิิสััยทััศน์์ของผู้้�บริิหารที่่�มองว่่าบุุคลากรในบริิษััทไม่่ว่่าจะอยู่่�ที่่�ใด
ก็็ตามถืือเป็็นสมบััติิ (Asset) ที่่�สำำ�คััญของบริิษััท จะต้้องได้้รัับการพััฒนา
ให้้ได้้รัับประโยชน์์สููงสุุด บริิษััทจึึงให้้ความสำำ�คััญต่่อการพััฒนาบุุคลากร
ให้้มีีความรู้้�และทัักษะที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบ ตลอดจน
สามารถเชื่่�อมโยงการเรีียนรู้้�สู่่�การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งานของตน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
สำำ�หรัับปีี 2563 จากสถานการณ์์แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19)
นัับเป็็นความท้้าทายต่่อการพััฒนาบุุคลากรภายใต้้ข้อ้ จำำ�กัดั ของมาตรการ
เว้้นระยะห่่างทางสัังคม เนื่่อ� งด้้วยธุุรกิจิ อาหารและบริิการส่่วนใหญ่่มีีการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจในลัักษณะภาคปฏิิบััติิ อย่่างไรก็็ตามเพื่่�อให้้สามารถพััฒนา
ทัักษะและความสามารถของพนัักงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทจึึงมีีการ
ปรัั บ ปรุุ ง และพัั ฒ นาคู่่�มืือการปฏิิ บัั ติิ ง าน (Standard Operation
Procedure : SOP) เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถศึึกษาและเรีียนรู้้�มาตรฐาน
การทำำ�งานได้้อย่่างถููกต้้อง ด้้วยหลัักสููตรการอบรมที่่�มีีความกระชัับ
ชััดเจน และเข้้าใจง่่าย ผ่่านเทคโนโลยีีดิิจิิทััลให้้พนัักงานสามารถเข้้าถึึง
การเรีียนรู้้� ได้้สะดวกรวดเร็็วสอดคล้้ องกัั บแนวทางการปฎิิ บััติิในยุุ ค
New Normal โดยสามารถขัับเคลื่่อ� นการพััฒนาบุุคลากรไปสู่่�การบริิหาร
จััดการความรู้้� เพื่่อ� สร้้างนวััตกรรมใหม่่ที่ส่่� ง่ ผลดีีต่่อเศรษฐกิิจ สิ่่ง� แวดล้้อม
และสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน
ความมุ่งมั่น

บริิ ษััท วางแผนในการพัั ฒ นาพนัั กงานกลุ่่�มที่่� มีีศัั กยภาพสููง (Young
Talent) โดยจััดทำำ�โปรแกรมการพััฒนาผู้้�นำำ�ยุคุ ใหม่่ “Next Generation
Leader” เพื่่�อเตรีียมความรู้้� ความสามารถให้้พร้้อมรัับกัับสถานการณ์์
ปััจจุุบันั ที่่มีี� การเปลี่่ย� นแปลงอย่่างรวดเร็็วและมีีการแข่่งขัันสููงโดยมุ่่�งเน้้น
แนวความคิิด Customer Centric หรืือการให้้ความสำำ�คััญและเข้้าใจถึึง
ความต้้องการของลููกค้้ากลุ่่�มผู้้�เรีียนจะได้้รัับการอบรมหลัักสููตร Design
Thinking รวมถึึงได้้รับั ฟัังการบรรยายจากผู้้บ� ริิหารและผู้้�มีีประสบการณ์์
ในสาขาที่่�หลากหลายเพื่่�อนำำ�แนวความคิิด รวมถึึงวิิสััยทััศน์์ที่่�ได้้รัับจาก
หลัักสููตรไปปรัับใช้้ในการออกแบบการทำำ�งานและการบริิหารองค์์กร
มีีการปรัั บ กลยุุ ท ธ์์ ด้้ า นการพัั ฒ นาพนัั ก งาน เปลี่่� ย นแปลงรููปแบบ
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การเรีียนรู้้� มีีการออกแบบหลัักสููตรใหม่่โดยลดความซ้ำำ��ซ้้อนของเนื้้�อหา
รวมถึึ ง ประมวลเนื้้� อ หาในหลัั ก สููตรต่่ า งๆ ปรัั บ สื่่� อ การสอนเป็็ น สื่่� อ
วิิดีีทััศน์์ และ wall chart เพื่่�อสร้้างการเชื่่�อมโยงระหว่่างการเรีียนรู้้�และ
การนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้ในการทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้พนักั งานสามารถเรีียนรู้้ไ� ด้้ด้ว้ ย
ตนเอง รวมถึึงเป็็นเครื่่อ� งมืือสนัับสนุุนการสอนให้้กับั ครููฝึึก สร้้างแรงจููงใจ
ให้้พนัักงาน และครููฝึึกมีีความกระตืือรืือร้้นที่่�จะเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเอง
อยู่่�เสมอ ซึ่่ง� ถือื เป็็นการพััฒนาตนเองเพื่่อ� สร้้างความก้้าวหน้้าในสายอาชีีพ
ต่่อไป
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมุ่่�งพััฒนาระบบการทำำ�งานด้้วยการจััดทำำ�โครงการ
Kitchen Transformation โดยมีีวััตถุุประสงค์์ ดัังนี้้�
1. เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานของหน่่วยครััว
2. เพื่่อ� จััดสรรพนัักงานลงตำำ�แหน่่งงานตามความเหมาะสมและความสามารถ
3. เพื่่อ� สร้้างมาตรฐานโครงสร้้างตำำ�แหน่่งงานหน่่วยครััวให้้ชัดั เจนมากยิ่่ง� ขึ้้น�
4. เพื่่�อสามารถคำำ�นวณอััตรากำำ�ลัังคนให้้เหมาะสมกัับยอดขาย
5. เพื่่�อรัักษาพนัักงานให้้อยู่่�กัับองค์์กรระยะยาว
โครงการนี้้�ส่่งผลให้้มีีการทบทวนโครงสร้้างและหลัักเกณฑ์์การทำำ�งาน
มีีการกำำ�หนดหน้้าที่่� การจััดตำำ�แหน่่งงาน และกำำ�ลัังคนภายในหน่่วยครััว
อย่่างมีีความสอดคล้้องกัับยอดขาย และช่่วยให้้พนัักงานสามารถทำำ�งาน
ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น

GRI
การพัฒนาบุคลากร

เป้าหมาย

ลดอััตรา
การลาออกของพนัักงานระดัับ
บริิหาร ให้้น้้อยกว่่า 5%
ภายในปีี 2568

ปีี 2563

กำำ�หนดเป้้าหมาย
การพััฒนาบุุคลากร
ให้้ HCROI
เพิ่่�มขึ้้�น 20%
ภายในปีี 2568

อััตราการลาออกของพนัักงานระดัับบริิหาร เท่่ากัับ 8%
และระดัับการพััฒนาบุุคลากร มีีค่่า HCROI เท่่ากัับ 3.02

แนวทางการจััดการ

การพัั ฒ นาบุุ ค ลากรเป็็ น ปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่� สนัั บ สนุุ น ให้้ อ งค์์ ก รสามารถ
ขัับเคลื่่�อนการพััฒนาและสร้้างความเจริิญเติิบโตของธุุรกิิจภายใต้้ความ
ท้้าทายและการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างรวดเร็็ว นโยบายด้้านการ
พััฒนาบุุคลากรจึึงถููกออกแบบให้้สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของธุุรกิิจ คืือ
“Strengthen the Core, Create the Next” คืือ การบริิหารการเรีียน
รู้้แ� ละพััฒนาตนเองด้้วยหลัักสููตรและวิิธีีการที่่ส่� ง่ เสริิมให้้บุคุ ลากรมีีความ
สามารถทางความคิิด มีีความยึึดมั่่�นต่่อคุุณภาพมาตรฐาน รวมทั้้�งทัักษะ
และความเชี่่�ยวชาญที่่�เหมาะสมกัับงานที่่�ได้้รัับมอบหมาย บริิษััทจึึงได้้
กำำ�หนดกรอบแนวทางและนโยบายในการพััฒนาและบริิหารบุุคลากรไว้้
ดัังนี้้�
1. “Strengthen the Core” การสร้้างเสริิมความแข็็งแกร่่งใน
มาตรฐานความรู้้� ความสามารถหลััก
1.1 พััฒนาโครงสร้้างองค์์กร สายงาน ตำำ�แหน่่งอาชีีพงาน (Organization
Design and Development) ให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงปรัับปรุุงอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� งตลอดเวลา เพื่่อ� ตอบรัับกัับธุุรกิจิ ที่่มีี� การปรัับตััวอย่่างรวดเร็็ว
ให้้พนัักงานทุุกคนทำำ�งานด้้วยความคล่่องตััว สามารถบริิหารการ
เปลี่่�ยนแปลงได้้ฉัับไว
1.2	มุ่่�งเน้้นการยกระดัับการพััฒนากลุ่่�มของทัักษะ ความรู้้� ความสามารถ
รวมทั้้�งพฤติิกรรม (Competency) เพื่่�อให้้พนัักงานสามารถปรัับตััว
เข้้ากัับรููปแบบการทำำ�งานที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงแบบ New Normal
ที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็ว เช่่น การทำำ�งานเป็็นทีีม และการบริิหารจััดการ
นวััตกรรม เป็็นต้้น

1.3	วางโครงสร้้างหลัักสููตรอบรมของงานหลััก (Career Roadmap) ใน
งานปฏิิบัติั กิ าร (Operation) และสายการผลิิต (Production) ที่่เ� ป็็น
หน่่วยงานหลัักของบริิษัทั เพื่่อ� ให้้พนักั งานสร้้างเสริิมความเชี่่ย� วชาญ
เพิ่่�มพููนความชำำ�นาญและความสามารถ ตลอดจนรัับทราบแนวทาง
ความก้้าวหน้้าในตำำ�แหน่่งงานของตน
1.4	สร้้างหลัักสููตรพััฒนาผู้้�นำำ�ในยุุคดิิจิทัิ ลั ออกแบบและพััฒนาหลัักสููตร
ในการเพิ่่�มทัักษะและศัักยภาพให้้ผู้้�นำำ�ในทุุกระดัับ โดยเน้้นรููปแบบ
ความเป็็นผู้้�นำำ�ในกระบวนการทำำ�งานและวิิธีีการทำำ�งาน ความคิิด
(Mindset) สำำ�หรัับการทำำ�งานในยุุคดิิจิิทััล
1.5	จััดทำำ�ระบบการประเมิินผลงาน (Performance Management
System) ด้้วยความเที่่�ยงธรรม มีีการกำำ�หนดตััวชี้้�วััดผลสำำ�เร็็จของ
งาน (Key Performance Indicator : KPI) และติิดตามประสิิทธิิผล
การทำำ�งานเพื่่อ� เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งาน ของพนัักงานได้้อย่่าง
เต็็มความสามารถ โดยในปีีที่่�ผ่่านมาได้้มีีการประเมิินผ่่านทางระบบ
ออนไลน์์ เพื่่�อความสะดวกและรวดเร็็วยิ่่�งขึ้้�น จััดทำำ�แผนพััฒนาการ
บริิหารเส้้นทางอาชีีพ (Career Management) เพื่่�อให้้พนัักงานได้้
ทราบถึึงโอกาสก้้าวหน้้าในอาชีีพ โดยมีีหลัักสููตรการพััฒนาตััวบุคุ คล
(Individual Development Program) ในการวางแผนเพื่่�อ
สนัับสนุุนพััฒนาการของพนัักงาน
2. “Create the Next” การสร้้างความสามารถขององค์์กรในมิิติิ
ใหม่่เพื่่�อสร้้างความสำำ�เร็็จในอนาคต
2.1	จัั ด ทำำ� โครงการบริิ ห ารจัั ด การคนเก่่ ง และผู้้�มีีฝีี มืื อคืือ Talent :
Successor : Master (TSM) เป็็นโครงการวิิเคราะห์์ วางแผน
แสวงหา และพััฒนาบุุคลากรที่่มีีศั
� กั ยภาพสููงเพื่่อ� ถ่่ายทอดความรู้้จ� าก
รุ่่�นสู่่�รุ่่�น โดยจััดให้้มีีกระบวนการการทำำ�งานอย่่างเป็็นระบบ เพื่่�อ
รองรัับการเจริิญเติิบโตของธุุรกิิจและสร้้างความสำำ�เร็็จอย่่างยั่่�งยืืน
2.2 ริิเริ่่�มโครงการผู้้�นำำ�ยุุคใหม่่ Next Generation Leader (NGL) โดย
เป็็นโครงการพััฒนาคนรุ่่�นใหม่่ให้้มีีทักั ษะ ความคิิด ความรู้้� ความสามารถ
และวิิธีีการทำำ�งานแบบ “วิิถีีชีีวิติ ใหม่่” หรืือ New Normal ที่่เ� น้้นความ
คล่่องตััว รวดเร็็ว กล้้าตััดสิินใจและใช้้เครื่่�องมืือดิิจิิทััลในการทำำ�งาน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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2.3	สร้้างวิิถีีการทำำ�งานแบบ New Normal โดยให้้พนัักงานมีีทัักษะที่่�
หลากหลาย เน้้นการทำำ�งานร่่วมกััน แบบ One-team เพื่่�อลดและ
กระชัับขั้้�นตอนการทำำ�งาน รวมถึึงการตััดสิินใจ สร้้างความคล่่องตััว
ในการทำำ�งานมากยิ่่�งขึ้้�น
2.4	ปลููกฝัังกรอบความคิิด (Mindset) ให้้พนักั งานมีีความเชื่่อ� และทััศนคติิ
ที่่�คำำ�นึึงถึึงว่่า “ลููกค้้าคืือคนสำำ�คััญ” (Customer Centric Mindset)
เป็็นจุุดศููนย์์กลางในการทำำ�งาน เพื่่�อวางรากฐานและความแข็็งแกร่่ง
ในการสร้้างความพึึงพอใจสููงสุุดให้้แก่่ลููกค้้า ตอบสนองทุุกความคาด
หวัังได้้อย่่างประทัับใจและมีีประสิิทธิิภาพ
2.5	สร้้างทัักษะใหม่่ (Reskill) ที่่�จำ�ำ เป็็นสำำ�หรัับการทำำ�งานยุุคดิิจิิทััล และ
ยกระดัับทัักษะเดิิม (Upskill) ให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงขึ้้�นเพื่่�อรองรัับ
ธุุ รกิิจ แบบใหม่่ แ ละการเจริิ ญเติิ บ โตในอนาคต เช่่ น Delivery,
E-Commerce เป็็นต้้น
3. จััดเตรีียมบุุคลากรเพื่่�อรองรัับการขยายตััวและการเจริิญเติิบโต
ของธุุรกิิจในอนาคต (Future Workforce)
	จัั ด ทำำ� หลัั ก สููตรนัั ก เรีียนของศููนย์์ ก ารเรีียน S&P ให้้ ทัั น สมัั ย
มีีประสิิทธิิภาพ และเป็็นการเรีียนการสอนในยุุค New Normal
ศูนู ย์์การเรีียน บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน)
เริ่่ม� เปิิดทำำ�การครั้้ง� แรกในปีีการศึึกษา 2550 ตามพระราชบััญญััติกิ าร
ศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542 มาตรา 12 ได้้รับั การรัับรองโดยกระทรวง
ศึึกษาธิิการ เปิิดการเรีียนการสอนในระดัับประกาศนีียบััตรวิิชาชีีพ
(ปวช.) สาขาธุุ รกิิ จ ค้้ า ปลีีก และสาขาอาหารและโภชนาการ
มีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะใช้้เป็็นสถานศึึกษาในสถานประกอบการเพื่่�อให้้
ความรู้้�และพััฒนาทัักษะวิิชาการ ซึ่่�งเป็็นการศึึกษาขึ้้�นพื้้�นฐานที่่�
จำำ�เป็็นให้้แก่่พนักั งาน และ/หรืือ เยาวชนที่่ด้� อ้ ยโอกาสทางการศึึกษา
ซึ่่� ง ศููนย์์ ก ารเรีียนของบริิ ษัั ท มีีหลัั ก สููตรการเรีียนการสอนตาม
พระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิมาตรา 12 นี้้� นัับได้้ว่า่ เป็็นโรงเรีียน
ในสถานประกอบการรุ่่�นแรกๆ โดยจััดการเรีียนการสอนในแนวทาง
เดีียวกัับการเรีียนการสอนแบบทวิิภาคีีของอาชีีวศึึกษา รัับนัักเรีียน
ต่่างจัังหวััดที่่�ขาดแคลนทุุนทรััพย์์เข้้ามารัับทุุนเรีียนในระดัับ ปวช.
เพื่่อ� ขยายโอกาส และเป็็นความตั้้�งใจขององค์์กรในการสนัับสนุุนการ
สร้้างคนดีีให้้มีีอาชีีพ และผลิิตบุุคลากรที่่�มีีคุุณภาพเข้้าสู่่�สัังคมไทย
อย่่างยั่่�งยืืน
ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ที่่�ผ่่านมาส่่งผล
ให้้วิธีีิ การสร้้างและฝึึกเยาวชนให้้เป็็นแรงงานมีีฝีีมืือในอนาคตสำำ�หรัับ
ธุุรกิจิ ที่่มีี� ความยั่่�งยืืนจำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับปรุุงเพื่่อ� ให้้เกิิดความเหมาะ
สมกัับสภาวะสิ่่ง� แวดล้้อม โดยร่่วมมืือกัับวิิทยาลััยอาชีีวศึึกษา ซึ่่ง� เป็็น
เครืือข่่ายของบริิษััทฯ ดำำ�เนิินการโครงการทวิิภาคีี จััดและปรัับปรุุง
หลัักสููตรการเรีียนการสอนแบบทวิิภาคีีในการสอนภาคทฤษฎีี และ
ปรัับวิิธีีการเรีียนการสอนในภาคปฏิิบัติั ใิ หม่่ โดยฝึึกให้้นักั เรีียนมีีความ
พร้้อมทางด้้านวิิชาชีีพและการฝึึกปฏิิบัติั ใิ นโรงเรีียนตามลัักษณะงาน
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

มาตรฐานของบริิษััท ก่่อนที่่�จะลงฝึึกปฏิิบััติิจริิงในร้้านอาหาร ส่่งผล
ให้้บริิษัทั มีีบุุคลากรผู้้�มีีทักั ษะในการให้้บริิการลููกค้้าได้้อย่่าง มีีประสิิทธิิภาพ
เป็็นที่่พึ� งึ พอใจ และกลัับมาใช้้บริิการจากร้้านอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
นอกจากนี้้� บริิษัทั ยัังให้้ความสำำ�คัญั ในด้้านการพััฒนาทัักษะการปฏิิบัติั งิ าน
เพื่่อ� ให้้พนักั งานสามารถปฏิิบัติั งิ านตามหน้้าที่่ค� วามรัับผิิดชอบและมีีความ
เชี่่ย� วชาญในทัักษะการทำำ�งานที่่ไ� ด้้รับั มอบหมาย รวมถึึงสามารถพััฒนา
ตนเองให้้มีีความสามารถปฏิิบัติั งิ านในหน้้าที่่อื่� น�่ ๆ นอกเหนืือจากหน้้าที่่�
หลััก พััฒนาความสามารถของตนเองให้้เพิ่่�มขึ้้น� ในทุุกๆ ด้้านของการ
ปฏิิบััติิงาน ทั้้ง� นี้้� บริิษัทั มีีการพััฒนาสื่่อ� การสอนในรููปแบบต่่างๆ เช่่น
รููปภาพ โปสเตอร์์ และสื่�อ่ วิิดีีทััศน์์ เพื่่�อส่่งเสริิมการเรีียนรู้�ใ้ ห้้เกิิด
ประสิิทธิิภาพสููงสููด และเพื่่อ� ให้้มีีความสอดคล้้อง เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
ในทุุกภููมิิภาค จึึงมีีการนำำ�คลิิปวิิดีีโอมาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของสื่่�อการสอน
ประกอบการเรีียนรู้สำ�้ �ำ หรัับการพััฒนาทัักษะเฉพาะทาง อาทิิ การสอน
อาหารพิิเศษ การทำำ�ข้า้ วแช่่ การทำำ�เครื่อ�่ งดื่่ม� การอบขนม การทำำ�แซนด์์วิชิ
เป็็นต้้น ซึ่่ง� พนัักงานสามารถเรีียนรู้แ�้ ละทบทวนได้้ตลอดเวลาผ่่านโทรศััพท์์
มืือถืือของตนเอง พร้้อมทั้้�งสามารถประเมิินความรู้้� ความเข้้าใจจากการ
เรีียนรู้ไ�้ ด้้ทันั ทีี
บริิษััทมีีแผนการพััฒนาบุุคลากร (Training Roadmap) เพื่่�อให้้
สอดคล้้องกัับทัักษะตามหน้้าที่่� (Functional Competency) และ
ตามสายวิิชาชีีพ (Technical Competency) อาทิิ
- การทำำ�แซนด์์วิิช
- การประกอบอาหาร
- อาหาร และ เครื่่�องดื่่มพิ
� ิเศษ
- การเขีียนหน้้าเค้้ก การรัับออเดอร์์เค้้กสั่่�ง
- การจััดโชว์์สิินค้้าหน่่วยเบเกอรี่่�
- เทคนิิคการทำำ�กาแฟ Bluecup และ Latte Art
- เทคนิิคการเตรีียมงาน
- การสร้้างทัักษะการบริิการ
- เทคนิิคการบริิหารระบบงานหน่่วยครััว และหน่่วยบริิการ
นอกจากนี้้� ในปีี 2563 บริิ ษัั ท ยัั ง มีีการจัั ด อบรมหลัั ก สููตรอื่่� น ๆ
ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการจััดการและความรัับผิิดชอบ คุุณภาพอาหาร ความ
ปลอดภััยและโภชนาการ ได้้แก่่:
- Quality Service and Cleanliness (QSC)
- GMP, HACCP, Halal, BRC, ISO 9001:2015 และ ISO 22000:2005
- ISO 22000 :2018 Requirement and Interpretation
- ความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
- ความปลอดภััยในการทำำ�งานกัับสารเคมีีอัันตราย การจััดเก็็บสาร
เคมีีอัันตราย และการโต้้ตอบกรณีีฉุุกเฉิิน
- เจ้้าหน้้าที่่�ความปลอดภััยในการทำำ�งาน ระดัับหััวหน้้างาน
-	ชีีววิิทยาแมลง และขั้้น� ตอนการกำำ�จัดั แมลงที่่ส� อดคล้้องกัับระบบ GMP
-	ดัับเพลิิงขั้้�นต้้น

GRI
การพัฒนาบุคลากร

การประเมิินแนวทางการจััดการและผลการดำำ�เนิินงาน

หลัังจากการอบรมบริิษััทจะส่่งทีีมผู้้�เชี่่�ยวชาญ (ครููฝึึก) หน่่วยครััว หน่่วยเครื่่�องดื่่�ม หน่่วยเบเกอรี่่� และหน่่วยบริิการออกติิดตามผลการอบรม
ที่่�สาขาและเบเกอรี่่�ชอพโดยมีีการจััดตารางการติิดตามผลการปฏิิบััติิงานอย่่างสม่ำำ�� เสมอทุุกสััปดาห์์
วััตถุุประสงค์์ของการติิดตามผลการอบรม
1. เพื่่�อติิดตามมาตรฐานการปฏิิบััติิงาน และตรวจสอบขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงานว่่าเป็็นไปตามมาตรฐานที่่กำ� ำ�หนดไว้้หรืือไม่่
2. เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาปรัับปรุุงวิิธีีกาสอนและพััฒนาหลัักสููตรการอบรมและให้้สอดคล้้องกัับการปฏิิบััติิงานจริิง
วิิธีีการติิดตามผลการอบรม
1.	ผู้้�เชี่่�ยวชาญจะเข้้าไปสัังเกตวิิธีีการปฏิิบััติิงาน ขั้้�นตอนการปฏิิบััติิงาน
2.	สอบถามวิิธีีการปฏิิบััติิงานจากหััวหน้้างาน และผู้้�จััดการสาขา
3. หากพบว่่าพนัักงานปฏิิบััติิงานไม่่ถููกต้้องหรืือมีีความเข้้าใจคลาดเคลื่่�อน ผู้้�เชี่่�ยวชาญจะสอนวิิธีีการปฏิิบััติิงานที่่ถูู� กต้้องทัันทีี
4. แจ้้งผลการติิดตามการอบรมให้้ผู้้�จััดการสาขา หััวหน้้าหน่่วยอาวุุโส ที่่�รัับผิิดชอบดููแลพนัักงาน เพื่่�อให้้กำำ�กัับติิดตามการปฏิิบััติิงานอีีกทางหนึ่่�ง
5.	จำำ�นวนชั่่�วโมงการอบรม
ผลการดำำ�เนิินงาน
จ�ำนวนชั่วโมงอบรม (Skill Training)
ต�ำแหน่งงาน

ผู้้�บริิหารระดัับสููง
ผู้้�บริิหาร
พนักงาน

จ�ำนวนชั่วโมงอบรม
เฉลี่ยต่อปี (ชม.)

ชั่่�วโมง/คน/ปีี
ชั่่�วโมง/คน/ปีี
ชั่่�วโมง/คน/ปีี

2561

2562

2563

หญิิง

ชาย

หญิิง

ชาย

หญิง

ชาย

4
5
7

6
5
5

7
10
6

44
6
7

7
10
7

7
9
8
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งบประมาณ
สำำ�หรัับการพััฒนาบุุคลากร
ในปีี 2563

แผนภูมิการบริหารการปฏิบัติงานของพนักงาน

จ�ำนวน

32

ล้้านบาท

เมื่อพนักงานมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

2563 : HCROI

พนักงานยังรักและต้องการท�ำงานที่นี่ต่อไป

Revenue - (Expenses - Pay and Benefits)

พนักงานขาดความรู้ในการท�ำงาน
หรือไม่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง

Pay and Benefits
(หน่่วย :  ล้้านบาท)

4,896.18 - (2,227.23 - 1,321.62)
1,321.62

1

= 3.02
2561
3.08

2562
3.04

2563
3.02

DK
DO NOT KNOW

พนักงานได้ทราบถึง
ความคาดหวัง
ในการท�ำงาน
จากหัวหน้าหรือไม่

อบรมให้ความรู้

2568
3.7

2

พนักงานมีปัญหา
หรืออุปสรรค
ในการท�ำงานหรือไม่

มี

บอกความคาดหวัง
ให้ทราบ

พนักงานรู้สึกถึง
สิ่งที่จะได้รับหากไม่ท�ำตาม
ความคาดหวังนั้นหรือไม่

ไม่

3

4
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แก้ปัญหาหรือ
อุปสรรคนั้นเสีย

ไม่มี

รู้
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ไม่

รู้

เป้าหมายระยะกลาง
(เพิ่มขึ้น 20%)

HCROI

DE
DO NOT EXECUTE

ลงโทษตามกระบวนการ

บอกให้ทราบถึง
ผลที่จะตามมาหากไม่ท�ำ
ตามความคาดหวัง

GRI
การพัฒนาบุคลากร

Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
2. หลัักสููตร Kitchen Transformation

หลัักสููตรเพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานหน่่วยครััว โดยมีีหััวข้้อ
การอบรมที่่�สำ�คั
ำ ัญ คืือ การตรวจเช็็กยอดขายรายวััน และกำำ�หนด
อัั ตร ากำำ�ลัั ง คนให้้ ตร งกัั บ ขนาดพื้้� น ที่่� บ ริิ ก ารและจำำ� นวนลููกค้้ า ,
จัั ด ตารางบัั ญ ชีีรายชื่่� อ พนัั ก งานที่่� รัั บ ผิิ ด ชอบในแต่่ ล ะส่่ ว นงาน
(Roster), จััดหน้้าที่่รั� บั ผิิดชอบในการทำำ�งานให้้ตรงตามช่่วงเวลาที่่เ� หมาะ

1. หลัักสููตร Store manager training และ Shop
		 manager training

บริิษััทมุ่่�งพััฒนาศัักยภาพของหััวหน้้างาน เพราะเชื่่�อว่่าการทำำ�งาน
เพื่่อ� ให้้บรรลุุตามเป้้าหมายได้้นั้้น� หััวหน้้างานมีีความสำำ�คัญ
ั ในการเป็็น
แรงผลัักดัันสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจกัับผู้้�ใต้้บัังคัับบััญชาเพื่่�อให้้การ
ทำำ�งานประสบความสำำ�เร็็จดัังที่่ไ� ด้้ตั้้ง� เป้้าหมายไว้้ ทางบริิษัทั จึึงจััดการ
อบรมเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพผู้้�จััดการสาขา และหััวหน้้าชอพ ผ่่าน
หลัักสููตร Store manager training และ Shop manager training
		 โดยมีีหััวข้้อการอบรมที่่�สำำ�คััญ ได้้แก่่ บทบาทและหน้้าที่่�ความรัับผิิด
	ชอบของหััวหน้้างาน, การวางแผนโครงสร้้างการทำำ�งานที่่�ชััดเจน,
การ	บริิหารจััดการสิินค้้า, พนัักงาน, ยอดขายเพื่่�อสร้้างผลประกอบ
การที่่ดีี� ให้้กับั ร้้าน รวมถึึงการบริิการลููกค้้าเพื่่อ� ให้้เกิิดความประทัับใจ

3. หลัักสููตร Audit Training (Audit Branch and 		
Shop Managers)

เป็็นการทบทวน การตรวจสอบด้้านการเงิิน ระบบการบริิหารสิินค้้า
การบัันทึึกเวลางาน ตารางงาน รวมถึึงเอกสารสำำ�คัญ
ั ของทางราชการ
เพื่่�อให้้พนัักงานตระหนัักถึึงความสำำ�คััญในการดำำ�เนิินงานอย่่างถููก
ต้้อง เที่่�ยงตรงและซื่่�อสััตย์์ รวมถึึงเพิ่่�มความรอบคอบในการทำำ�งาน

1. หลัักสููตร Store manager training ผู้้�เข้้าอบรม จำำ�นวน 81 คน
2. หลัักสููตร Shop manager training ผู้้�เข้้าอบรม จำำ�นวน 117 คน
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4. หลัักสููตร Standard Operation Procedurse

เป็็นการอบรมเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับมาตรฐานในการทำำ�งาน ส่่งผล
ให้้พนักั งานสามารถทำำ�งานได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและเป็็นมาตรฐาน
เดีียวกัันทั้้�งที่่�สาขาหรืือชอพ ส่่งผลให้้ลููกค้้าได้้รัับผลิิตภััณฑ์์และ
บริิการที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน

การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

การเคารพและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นส�ำคัญส�ำหรับการ
ด�ำเนินธุรกิจที่ทงั้ กลุมผู
่ มีส
้ ว่ นได้เสียและบริษทั ให้ความส�ำคัญ โดยถือเป็น
ส่วนหนึง่ ในการก�ำกับดแู ลกิจการทดี่ ี ลดความเสี่ยงทางกฎหมาย หลีกเลี่ยง
การหยุดชะงักทางธุรกิจ ทัง้ นี้ เอส แอนด์ พี มีการด�ำเนินธุรกิจโดยค�ำนึงถึง
การเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลที่ส�ำคัญต่างๆ และหลักการ
ชี้้�แนะว่่าด้้วยธุุรกิิจกัับสิิทธิิมนุุษยชนของสหประชาชาติิ (UN Guiding
Principles on Business and Human Rights: UNGP)

จััดอบรมเพื่่�อเปิิดโอกาสให้้พนัักงานทุุกระดัับ
เรีียนรู้้�เรื่่�องกฎหมายคุ้้�มครองแรงงาน

5. หลัักสููตรด้้านการพััฒนาทัักษะในการทำำ�งาน

เพื่่�อให้้พนัักงานมีีความเชี่่�ยวชาญและความแม่่นยำำ�ก่่อนปฏิิบััติิงาน
จริิง เช่่น หลัักสููตรอาหารเมนููใหม่่, อาหารพิิเศษ, เครื่่�องดื่่�มพิิเศษ,
การเขีียนหน้้าเค้้ก และการรัับรายการคำำ�สั่่ง� ซื้้อ� เค้้ก, ความรู้้เ� บื้้�องต้้น
เกี่่�ยวกัับหน่่วยเครื่่�องดื่่ม� เป็็นต้้น
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จััดประเมิินความเสี่่�ยงด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
อย่่างรอบด้้านตลอดห่่วงโซ่่คุุณค่่าของบริิษััท 

GRI
การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

การทำำ�งานได้้อย่่างปลอดภััยส่่งผลต่่อคุุณภาพชีีวิิตของพนัักงาน (Better
Quality Of Working Life) และมีีความสำำ�คััญควบคู่่�กัับการดููแล
สิ่่�งแวดล้้อม การป้้องกัันมลพิิษ และอย่่างที่่�ทราบกัันดีีในปีี 2563 ที่่�ผ่่าน
มาทั่่�วโลกรวมไปถึึงประเทศไทยประสบกัับสถานการณ์์การระบาดครั้้�ง
ใหญ่่ (Pandemic) ของโรคโควิิด-19 (COVID-19) สร้้างความตระหนก
และความเครีียดต่่อประชากรทั่่�วโลก หากในอีีกแง่่มุุมหนึ่่�ง การระบาด
ในวงกว้้างของโรคโควิิด-19 ส่่งผลให้้เราได้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คัญ
ั ในการ
ดููแลป้้องกัันตััวเองให้้ห่า่ งไกลจากโรคภััยต่่างๆ อีีกทั้้�งยัังเป็็นโอกาสสำำ�คัญ
ั
ที่่�จะได้้เรีียนรู้้�บทเรีียนใหม่่ๆ ทั้้�งด้้านการรัับมืือ การวางแผนมาตรการ
ด้้านการป้้องกัันต่่างๆ ให้้ครอบคลุุมถึงึ ความปลอดภััยของพนัักงานตลอด
จนครอบครััวและสัังคมส่่วนรวม
ความมุ่่�งมั่่�น

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นในการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน
อย่่างรอบด้้าน เพื่่อ� ลดการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานของพนัักงานและคู่่�ค้้า
ให้้ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตหรืือทุุพพลภาพบริิษััทจะ
ธำำ�รงรัั กษาไว้้ ซึ่่� งสุุ ขภาพทั้้� งร่่ างกายและจิิตใจที่่� แข็็ งแรงสมบููรณ์์ ของ
พนัักงาน ตลอดจนความเป็็นอยู่่�ที่ดีีร่
่� วมกั
่ นั ในสัังคม ป้้องกัันมิิให้้พนักั งาน
มีีสุุขภาพอนามััยที่่�เสื่่�อมโทรมหรืือผิิดปกติิ เนื่่�องจากสภาพหรืือสภาวะ
การทำำ�งานที่่ผิ� ดิ ปกติิ หรืือโรคภััยต่่างๆ และยัังดำำ�เนิินการปกป้้องคุ้้�มครอง
พนัักงานมิิให้้มีีการทำำ�งานที่่เ� สี่่ย� งต่่ออัันตรายหรืือการเกิิดโรคภััยไข้้เจ็็บ มีี
การจััดการสภาพสิ่่�งแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความเหมาะสมสอดคล้้อง
กัับสภาพความต้้องการของร่่างกายและจิิตใจของพนัักงาน และคู่่�ค้้าให้้
มากที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้ นอกจากนี้้�ยัังมีีการจััดฝึึกอบรมด้้านสุุขอนามััย
และความปลอดภััยที่่�จำำ�เป็็น สอดคล้้องกัับที่่�กฎหมายกำำ�หนดอย่่าง
สม่ำำ��เสมอ ส่่งเสริิมให้้พนัักงานมีีพฤติิกรรมด้้านความปลอดภััยที่่�ดีีและ
บริิษััทสามารถคงระดัับการเสีียชีีวิิตจากการทำำ�งานให้้เป็็นศููนย์์ได้้พร้้อม
ทั้้�งปรัับปรุุงศัักยภาพในการดููแลสุุขอนามััย ความปลอดภััย และความ
เป็็นอยู่่�ที่่�ดีีอย่่างต่่อเนื่่�องผ่่านระบบมาตรฐาน ตลอดจนกฎหมายความ
ปลอดภััยและอาชีีวอนามััยในการทำำ�งาน

เป้้าหมายปีี 2563
ไม่่มีีอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งานถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิต/
ทุุพพลภาพ

สถิิติิการเกิิดอุบั
ุ ัติิเหตุุลดลงจากปีี 2562

เพิ่่�มการประเมิินความเสี่่�ยงในแต่่ละจุุดให้้ละเอีียดมากขึ้้น 
�
โดยใช้้วิิธีีแบ่่งระดัับความเสี่่�ยงเพื่่�อขจััด หรืือลดความ
เสี่่�ยงที่่�อาจเกิิดขึ้้�น

ปฏิิบััติิตามข้้อกำำ�หนดของกฎหมายทั้้�งหมด
ให้้ครบถ้้วน ถููกต้้อง และตรงเวลา
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แนวทางการจััดการ

นโยบายด้้านความปลอดภััย

บริิษัทั ดำำ�เนิินธุุรกิจิ โดยยึึดถือื นโยบายด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััยและ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานของพนัักงาน โดยให้้ความสำำ�คััญในเรื่่�องนี้้�
เทีียบเท่่ากัับการดำำ�เนิินการธุุรกิิจด้้านอื่่�นๆ เพราะบริิษััทตระหนัักดีีว่่า
พนัักงานทุุกคนเป็็นทรััพยากรที่่�มีีคุุณค่่าสููงสุุด บริิษััทจึึงมีีการจััดสภาพ
แวดล้้อมในการทำำ�งานที่่�ดีี มีีห้้องพยาบาลและพยาบาลวิิชาชีีพดููแล มีีโรง
อาหารและมุุมพัักผ่่อนของพนัักงานที่่�ถููกสุุขลัักษณะ โดยผู้้�บริิหารในแต่่ละ
สายงานจะเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบดำำ�เนิินการตามนโยบายนี้้�อย่่างต่่อเนื่่�องและ
สอดคล้้องกัับนโยบายบริิษััทดัังต่่อไปนี้้�
ด้้านความปลอดภััย
บริิษัท
ั จะป้้องกัันอุุบััติิเหตุุและอัันตราย
ที่่�จะเกิิดขึ้้�นกัับพนัักงานอย่่างเต็็มความสามารถ
บริิษััทจะเสริิมสร้้างให้้พนัักงาน
มีีจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยด้้วยการอบรมให้้ความรู้้�

ด้้านอาชีีวอนามััย
บริิษััทจะป้้องกัันไม่่ให้้พนัักงานเกิิดการเจ็็บป่่วย
อัันเนื่่�องมาจากการทำำ�งานทุุกกรณีี
นอกจากนี้้�ยัังมีีการส่่งเสริิมให้้พนัักงานใส่่ใจในสุุขภาพอนามััย
และไม่่กระทำำ�การใดๆ ที่่�เป็็นผลร้้ายต่่อสุุขภาพแก่่ตััวพนัักงานเอง
และลููกค้้าของบริิษััท
บริิษััทจะดููแลสถานที่่�ทำำ�งานให้้ถููกสุุขลัักษณะ
และมีีความปลอดภััยอยู่่�เสมอ

ด้้านสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน
บริิษััทจะปรัับปรุุงการปฏิิบััติิงาน
และสภาพแวดล้้อมในการทำำ�งานให้้มีีความเหมาะสม
บริิษััทจะระมััดระวัังในแต่่ละขั้้�นตอน
ของการปฏิิบััติิงานไม่่ให้้เกิิดอัันตรายต่่อพนัักงาน
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จากเป้้าหมายด้้านความปลอดภััยสู่่�การปฏิิบััติิ

จากแนวทางเป้้าหมายดัังกล่่าวข้้างต้้น เพื่่�อให้้พนัักงานได้้ปฏิิบััติิหน้้าที่่�
อย่่างคำำ�นึงึ ถึึงความปลอดภััยในการทำำ�งานอยู่่�เสมอ บริิษัทั จััดกิิจกรรมให้้
ความรู้้�พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยในการประชุุมโรงงานทุุกเช้้าวัันจัันทร์์
จะมีีกิิจกรรม Safety Talk เพื่่�อย้ำำ��เตืือน พร้้อมชี้้�ให้้เห็็นจุุดเสี่่�ยงที่่�จะต้้อง
ทำำ�การปรัับปรุุงแก้้ไขและขยายผล นอกจากนี้้�ยังั มีีการเดิินตรวจทั่่�วโรงงาน
จากคณะกรรมการความปลอดภััย เพื่่�อพิิจารณาจุุดสุ่่�มเสี่่�ยงและวาง
แนวทางป้้องกัันแก้้ไข อีีกทั้้�งในการปฐมนิิเทศพนัักงานเข้้าใหม่่จะมีีการ
อบรมให้้ความรู้้�เรื่่�องความปลอดภััยและสิ่่�งแวดล้้อมเป็็นอัันดัับแรกด้้วย
กิิจกรรม Covid Talk

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับและกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับอาชีีว
อนามััยและความปลอดภััย (OH&S) ต่่างๆ สำำ�หรัับโรงงานอย่่างเคร่่งครััด
รวมถึึงการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกด้้านความปลอดภััยก่่อนเริ่่�มงาน โดยการพููด
คุุยเรื่่�องของความปลอดภััย และการปฏิิบััติิตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด

GRI
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประเมิ น แนวทางการจั ด การและ
ผลการด�ำเนินงาน

ไม่มีอุบัติเหตุจากการท�ำงาน
ถึงขั้นเสียชีวิต/ทุพพลภาพ
อุบัติเหตุ =

0

ผลการด�ำเนินงาน
ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ

ผลการดำำ�เนิินงาน

จำำ�นวนกรณีี
อััตราการตาย
(Fatality Rate)
การบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(Total loss time incident)
จำำ�นวนชั่่�วโมง
การบาดเจ็็บถึึงขั้้น� หยุุดงาน
(Total loss time incident)

2561

2562

2563

0

0

0

65 เคส

57 เคส

51 เคส

6 ราย
5 ราย
5 ราย
ต่่อ 1,000,000 ต่่อ 1,000,000 ต่่อ 1,000,000
ชม. การทำำ�งาน ชม. การทำำ�งาน ชม. การทำำ�งาน

Suppliers/Contractors
ผลการดำำ�เนิินงาน

จ�ำนวนกรณี
อััตราการตาย
(Fatality Rate)
การบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
(Total loss time incident)

2561

2562

2563

0

0

0

0

0

0
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Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับ
มาตรการควบคุุมป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (covid-19)

บริิษััทกำำ�หนดนโยบายและวางแผนเพื่่�อควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 ทั้้�งในส่่วนของสำำ�นัักงาน โรงงาน แนวทางการปฏิิบััติิของ
พนัักงาน คู่่�ค้้า และบุุคคลภายนอก โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
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GRI
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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กิิจกรรมซ้้อมอพยพหนีีไฟ และแผนฉุุกเฉิินกรณีีสารเคมีีรั่่�วไหล

บริิษััทมุ่่�งมั่่�นที่่�จะปฏิิบััติิตามข้้อบัังคัับ และกฎหมายเกี่่�ยวกัับอาชีีวอนามััยและความปลอดภััยอย่่างเคร่่งครััด โดยมีีการตรวจสอบ แสง เสีียง และ
คุุณภาพอากาศภายในอาคารโรงงานเป็็นประจำำ�ทุุกปีีตามที่่�กฎหมายกำำ�หนด เพื่่�อให้้แน่่ใจว่่าเป็็นสถานที่่�ทำำ�งานที่่�ดีีต่่อสุุขภาพของพนัักงาน และนำำ�
ผลการตรวจนั้้�นนำำ�มาดำำ�เนิินมาตรการเชิิงรุุกเพื่่�อปรัับปรุุงสภาพแวดล้้อมการทำำ�งานที่่�โรงงานของบริิษััทให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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GRI
ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

ในด้้านของความปลอดภััยด้้านอาคารและสถานที่่� บริิษัทั มีีการตรวจสอบ
ความปลอดภััยของระบบไฟฟ้้า ระบบแก๊๊ส ระบบเครื่่�องเอกซเรย์์ รัังสีี
และระบบลิิฟท์์ขนส่่ง

การตรวจสุุขภาพประจำำ�ปีี

เพื่่อ� เป็็นการเฝ้้าระวัังโรคที่่อ� าจจะเกิิดขึ้้น� จากการทำำ�งานและแนวโน้้มการ
เจ็็บป่่วยของพนัักงานหากพบสภาพการเจ็็บป่่วยในระยะเริ่่�มต้้นจะได้้
ให้้การรัักษาหรืือการป้้องกัันที่่�ทัันท่่วงทีี
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

แม้้ ว่่ า ในปีี 2563 สถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
(COVID-19) จะส่่งผลกระทบต่่อการบริิหารจััดการ การป้้องกััน และการ
รัักษาธุุรกิิจไว้้ เพื่่�อให้้ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง บริิษััทยัังคงยึึดมั่่�นใน
แนวทางการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามคำำ�มั่่�นสััญญาที่่�ว่่า “Healthier Family,
Happier World” ครอบครััวสุุขภาพดีีที่่�พร้้อมจะส่่งต่่อเรื่่�องราวดีีๆ ให้้
ชุุมชนและสัังคมเปี่่�ยมไปด้้วยความสุุข เพราะตระหนัักอยู่่�เสมอว่่าเราเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของสัังคม จึึงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ที่่�ดีี มีีคุุณภาพ รวมทั้้�งให้้
ความสำำ�คัญ
ั กัับความปลอดภััยของอาหารและการให้้บริิการในทุุกขั้้น� ตอน
ตั้้�งแต่่การคััดเลืือกวััตถุุดิิบ นำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต ส่่งถึึงหน้้าร้้าน
จนกระทั่่�งส่่งมอบถึึงผู้้�บริิโภค ด้้วยความพิิถีีพิิถัันในการคััดเลืือกวััตถุุดิิบ
โดยตรงจากเกษตรกรที่่�ผ่่านการตรวจสอบอย่่างใส่่ใจในทุุกรายละเอีียด
เพื่่�อให้้ได้้วััตถุุดิิบคุุณภาพดีี สด สะอาด ปลอดสารพิิษ ตรงตามมาตรฐาน
ของเอส แอนด์์ พีี และสามารถตรวจสอบย้้อนกลัับถึึงแหล่่งที่่ม� าได้้ชัดั เจน
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการเสริิมสร้า้ งอาชีีพและรายได้้ให้้แก่่ชุมช
ุ น ควบคู่่�ไปกัับเสริิม
สร้้างโภชนาการที่่�ดีีจากการนำำ�วััตถุุดิิบคุุณภาพดีีรัังสรรค์์เป็็นเมนููจาน
อร่่อย พร้้อมส่่งต่่อคุุณค่่าที่่�ดีีถึึงผู้้�บริิโภคให้้เติิบโตไปพร้้อมกัันได้้อย่่าง
ยั่่�งยืืน
เราเชื่่�อว่่าในการดำำ�เนิินธุุรกิิจให้้เติิบโตไปได้้อย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น เกิิดจาก
คุุ ณธรรม ในการดำำ� เนิิ น งานด้้ ว ยความรัั บ ผิิ ด ชอบต่่ อ สัั ง คมในทุุ ก
กระบวนการ ควบคู่่�ไปกัับการคำำ�นึึงถึึงผลกระทบต่่อทั้้�งเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่ง� แวดล้้อม นอกจากการดำำ�เนิินธุุรกิจิ ที่่ไ� ด้้รับั ผลกำำ�ไรที่่เ� หมาะสมแล้้ว
ยัังต้้องดููแลสัังคม ชุุมชน และพนัักงานของเราให้้มีีความสุุข ตลอดจนมีี
คุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีี อีีกทั้้�งดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมให้้ดำำ�รงอยู่่�ได้้อย่่างสมดุุล
ด้้วยความตระหนัักดัังกล่่าว บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� สัังคมที่่เ� ราตั้้ง� ใจ
ปลููกฝัังแนวความคิิดเรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมให้้แก่่พนัักงาน คู่่�ค้้า
และพัันธมิิตร จากการนำำ�ศักั ยภาพและความเชี่่ย� วชาญในการดำำ�เนิินธุุรกิจิ
ที่่�เรามีีถ่่ายทอดสู่่�ชุุมชน ตลอดจนการช่่วยลดผลกระทบเชิิงลบที่่�อาจเกิิด
กัับสิ่่�งแวดล้้อมด้้วย
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GRI
ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

แนวทางการจััดการ

หัั ว ใจสำำ�คัั ญ ในการดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ ที่่� ยั่่� ง ยืืนของบริิ ษัั ท ด้้ ว ยการยึึ ด หลัั ก
‘คุุณธรรม’ เป็็นรากฐานและกลยุุทธ์์สู่่�ความสำำ�เร็็จด้้วยความมุ่่�งมั่่�นของ
ผู้้�บริิหารเพื่่�อสร้้างความสมดุุลทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ตลอดจนเป็็ น ต้้ น แบบให้้ พนัั ก งานในองค์์ ก รร่่ วมขัั บ เคลื่่� อ นธุุ รกิิ จ ไป
ในทิิศทางเดีียวกััน พร้้อมกัันนี้้�ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์ด้้านความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคมซึ่่�งสอดคล้้องกัับคำำ�มั่น่� สััญญาของบริิษัทั มุ่่�งสร้้างสรรค์์อาหารอร่่อย
จากวััตถุุดิิบคุุณภาพดีี เพื่่�อสุุขภาพที่่�ดีีของผู้้�บริิโภค โดยการดำำ�เนิินงาน
ภายใต้้แนวทางดัังกล่่าว บริิษััทมุ่่�งเน้้นการสร้้างคุุณค่่าทางสัังคมผ่่านการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นธรรม การส่่งเสริิมรายได้้ที่่�มั่่�นคงและยกระดัับอาชีีพ
เกษตรกร อีีกทั้้�งช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในสัังคมตามความ
จำำ�เป็็นขั้้�นพื้้�นฐานในการดำำ�รงชีีวิิต ทั้้�งด้้านสุุขอนามััย ความเป็็นอยู่่�
รายได้้ และการศึึกษา ด้้วยการนำำ�ความเชี่่ย� วชาญและศัักยภาพของบริิษัทั
มาช่่วยสนัับสนุุนให้้ธุรกิ
ุ จิ และสัังคมเติิบโตไปพร้้อมกัันได้้อย่่างเข้้มแข็็งและ
ยั่่�งยืืน

ระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมให้้ดีีขึ้้�น อาทิิ ด้้านโภชนาการที่่�ดีี
ด้้านสุุขภาวะในครััวเรืือนที่่ถูู� กต้้องตามมาตรฐานสากล โดยจะเป็็นการยก
ระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและสัังคมให้้ดีีขึ้้น� มีีร่่างกายที่่แ� ข็็งแรง พร้้อม
จะเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการขัับเคลื่่�อนสัังคมให้้เติิบโตต่่อไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับชุุมชนหรืือกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียโดยรอบโรงงานเอส แอนด์์ พีี
สามารถส่่งข้้อร้้องเรีียนหากพบเห็็นการกระทำำ�ที่่�ไม่่เหมาะสมมาได้้ที่่�
สำำ�นัั ก พัั ฒ นาความยั่่� ง ยืืนและสื่่� อ สารองค์์ ก ร สำำ�นัั ก งานใหญ่่ อีีเมล์์
pr@snpfood.com เพื่่อ� ปรัับปรุุงและพััฒนากระบวนการทำำ�งานให้้เป็็น
มิิตรกัับชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมด้้วยแนวทางที่่�เหมาะสมต่่อไป

การเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับสัังคมและชุุมชนนั้้�น เริ่่�มจากบริิษััทลงพื้้�นที่่�เพื่่�อ
รัับทราบความต้้องการของสัังคมและชุุมชนในด้้านโภชนาการและสุุข
อนามััยในเบื้้�องต้้น โดยในแต่่ละปีีทีีมงานจะสลัับหมุุนเวีียนเดิินทางไปใน
แต่่ละพื้้�นที่่� เพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือกระจายไปยัังหลากหลายชุุมชนใน
ภููมิิภาคต่่างๆ โดยบริิษััทให้้ความสำำ�คััญกัับความต้้องการด้้านโภชนาการ
และสุุขอนามััยที่่�ดีีในโรงครััว ด้้วยการสำำ�รวจและประเมิินความต้้องการ
ในด้้านต่่างๆ อาทิิ ความสะอาด ปลอดภััย ตามมาตรฐานของโรงครััว
โครงการเกษตรพอเพีียงที่่จ� ะช่่วยดููแลด้้านโภชนาการของคนในชุุมชนได้้
อย่่างยั่่�งยืืน และจำำ�นวนของผู้้�ได้้รัับความต้้องการดัังกล่่าว จากนั้้�นจึึงนำำ�
ประเด็็นความต้้องการเหล่่านี้้�มานำำ�เสนอผู้้�บริิหารเพื่่�อวางแผนพััฒนาโรง
ครััว ผ่่านโครงการต่่างๆ เพื่่อ� ช่่วยยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน
และสัังคมนั้้�นๆ ให้้ดีีขึ้้�น สำำ�หรัับในปีี 2563 นี้้� บริิษััทได้้ชะลอการดำำ�เนิิน
โครงการเพื่่�อสัังคมของบริิษััท เนื่่�องจากผลกระทบของสถานการณ์์การ
แพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) ส่่งผลให้้มีีข้้อจำำ�กััดในการเดิิน
ทางและการดำำ�เนิินโครงการ ทั้้�งนี้้�บริิษัทั ได้้วางแผนถึึงการดำำ�เนิินโครงการ
ในปีีต่่อไป โดยคำำ�นึึงถึึงความปลอดภััยของทีีมงานเมื่่�อเดิินทางลงพื้้�นที่่�
สำำ�รวจความต้้องการเป็็นสำำ�คััญ
บริิษััทตั้้�งหน่่วยงาน ‘สำำ�นัักพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร’
เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�ดููแลและรัับผิิดชอบสัังคม รวมทั้้�งสร้้างสรรค์์โครงการที่่�จะ
ส่่งเสริิมการปลููกฝัังจิิตสำำ�นึึกที่่�ดีีแก่่คนในสัังคม อีีกทั้้�งมีีการส่่งเสริิม
วััฒนธรรมองค์์กร และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กัับบุุคลากรในองค์์กรได้้ร่่วมกััน
พััฒนาและเสริิมสร้้างสัังคม ดููแลสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่�ไปกัับการเติิบโตของ
บริิษััทอย่่างยั่่�งยืืน ซึ่่�งวััตถุปร
ุ ะสงค์์ของการดำำ�เนิินกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมของ
บริิษัทั นั้้�นต้้องมีีความสอดคล้้องกัับความเชี่่ย� วชาญของบริิษัทั และสามารถ
ตอบสนองต่่อความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย รวมถึึงสามารถยก
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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บริิษััทยัังคงมุ่่�งมั่่�นพััฒนาและต่่อยอดโครงการที่่�ตามความเชี่่�ยวชาญและสอดคล้้องกัับธุุรกิิจของบริิษััท เพื่่�อส่่งเสริิมคุุณภาพชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีี
เสริิมสร้า้ งทัักษะด้้านอาชีีพ ตลอดจนการเติิมเต็็มความสุุขให้้แก่่ชุุมชนและสัังคม จากการสำำ�รวจและประเมิินความต้้องการของชุุมชนจากการลงพื้้�นที่่�
เพื่่อ� ให้้สามารถตอบสนองต่่อความต้้องการของชุุมชนได้้อย่่างแท้้จริิงและเกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยมุ่่�งดำำ�เนิินงานใน 3 มิิติหิ ลััก คืือ เศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อม
มิิติเิ ศรษฐกิิจ บริิษัทั สนัับสนุุนวััตถุุดิบิ โดยตรงจากเกษตรกรไทยผ่่านการ
จััดซื้้�อจััดหาอย่่างรัับผิิดชอบต่่อสัังคม เพื่่�อกระจายรายได้้สู่่�ท้้องถิ่่�น สร้้าง
ความมั่่�นคงสู่่�เกษตรกรไทย รวมถึึงการจ้้างงานแรงงานในท้้องถิ่่�น เช่่น
งานหััตถกรรม ซึ่่�งเป็็นการอนุุรัักษ์์ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น และสร้้างรายได้้ให้้
แก่่ชุุมชน ได้้แก่่ โครงการเยี่่�ยมชมไข่่ไก่่เคจฟรีี จ.นครนายก, โครงการ
สนัับสนุุนถุุงผ้้าขาวม้้า จ.อำำ�นาจเจริิญ, โครงการสนัับสนุุนงานฝีีมืือตะกร้้า
กระจููด จ.พััทลุุง, โครงการสนัับสนุุนงานฝีีมืือการ์์ดวัันแม่่และการ์์ดปีีใหม่่
ของมููลนิิธิิออทิิสติิกไทย
มิิติสัิ งั คม บริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการสร้้างผลกระทบด้้านบวกแก่่ชุมช
ุ น
และสัังคมด้้วยการนำำ�ทัักษะความรู้้�ขององค์์กรถ่่ายทอดไปยัังชุุมชน เพื่่�อ
ให้้คนในสัังคมมีีโภชนาการและสุุขอนามััยที่่�ดีี การส่่งมอบความสุุขแก่่
สัังคมเพื่่อ� สร้้างขวััญและกำำ�ลังั ใจในการดำำ�เนิินชีีวิิต ผ่่านโครงการนำำ�ความ
เชี่่�ยวชาญของบริิษััทส่่งต่่อสัังคม ได้้แก่่ โครงการเสริิมสร้้างคุุณภาพชีีวิิต
ของนัักเรีียนในภููมิิภาค ปีีที่่� 4 และโครงการส่่งต่่อความสุุขแก่่สังั คม ได้้แก่่
โครงการ S&P Cake A Wish Make A Wish, โครงการเอส แอนด์์ พีี
ร่่วมใจสู้้�ภััยโควิิด-19
มิิติิสิ่่�งแวดล้้อม บริิษััทส่่งเสริิมให้้พนัักงาน คู่่�ค้้า ลููกค้้าและผู้้�บริิโภค
ตระหนัักถึึงผลกระทบด้้านสิ่่ง� แวดล้้อม พร้้อมปลููกฝัังพฤติิกรรมที่่เ� ป็็นมิิตร
ต่่อสิ่่ง� แวดล้้อม สนัับสนุุนให้้เกิิดการใช้้ทรััพยากรที่่มีี� อยู่่�อย่่างยั่่ง� ยืืน ได้้แก่่
โครงการ S&P รณรงค์์พกถุุงผ้้า บอกลาถุุงพลาสติิก, โครงการถุุงสีีเขีียว
(Green Bag) และโครงการ Knowledge Sharing
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การดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� สัังคมของบริิษัทั สามารถวััดผลได้้จากจำำ�นวนผู้้ใ� ห้้
ความสนใจเข้้าร่่วมกิิจกรรม และความต่่อเนื่่�องของโครงการ โดยในปีี
พ.ศ.2563 เกิิดโครงการต่่างๆ ใน 3 มิิติิ โดยแบ่่งสััดส่่วนการดำำ�เนิิน
โครงการเพื่่�อสัังคม บริิษััทคำำ�นวณจากจำำ�นวนโครงการเพื่่�อสัังคมแต่่ละ
ประเภทที่่�เกิิดขึ้้�นในปีี 2563 คิิดเป็็นอััตราส่่วน ดัังนี้้�

GRI
ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้ดำำ�เนิินโครงการเพื่่อ� สัังคมภายใต้้ความมุ่่�งมั่่น� และ
กลยุุทธ์์ โดยใช้้งบประมาณทั้้�งสิ้้น� กว่่า 6,937,963.80 บาท ซึ่่ง� สามารถ
สรุุปรายละเอีียดการลงทุุนสำำ�หรัับกิิจกรรมเพื่่�อสัังคมออกเป็็น 3
ประเภท ดัังนี้้�
1. เงิินลงทุุนที่่ใ� ช้้ในการบริิจาคเพื่่อ� การกุุศลที่่มี� วัี ตั ถุุประสงค์์ชัดั เจน
อาทิิ การบริิจาคเพื่่�อช่่วยเหลืือบุุคลาการทางการแพทย์์และ
	ประชาชนที่่�ได้้รัับผลกระทบ โครงการการบริิจาคเพื่่อ� ทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ
	พระพุุทธศาสนา จำำ�นวน 6,457,463.16 บาท
2. เงิินลงทุุนเพื่่�อพััฒนาชุุมชนและสัังคม ได้้แก่่ โครงการเสริิม	
	สร้้ า งโอกาสและคุุ ณ ภาพชีีวิิ ต ของนัั ก เรีียนในภููมิิภาค ปีีที่่� 4
		จำำ�นวน 452,924.47 บาท
3. เงิินลงทุุนเพื่่�อกิิจกรรมพััฒนาสัังคม (CSR activities) ได้้แก่่
โครงการถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ‘เอส แอนด์์ พีี’ ร่่วมกัับ
‘คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ ม.มหิิดล’ จำำ�นวน 27,576.17บาท

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน
ผลการดำำ�เนิินงาน

เงินลงทุนที่บริจาคเพื่อการกุศล
เงินลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
เงินลงทุนเพื่อกิจกรรมพัฒนาสังคม

2561

2562

2563

2,507,707.53
1,627,200.44
11,634,127.30

2,973,633.69
2,567,606.21
17,869,535.72

6,457,463.16
452,924.47
27,576.17
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โครงการสำำ�คัญต่
ั า่ งๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการชุุมชนและสัังคมในรอบปีี พ.ศ. 2563
โครงการกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน

โครงการยกระดัับอาชีีพเกษตรกร เพื่่อ
� ส่่งเสริิมรายได้้ที่่�มั่่�นคง

บริิษััทตอกย้ำำ��ความเป็็นผู้้�นำำ�ธุุรกิิจอาหารและเบเกอรี่่�ที่่�ยั่่�งยืืนด้้วยการ
ดำำ�เนิินธุุรกิจิ อย่่างมุ่่�งมั่่น� ใส่่ใจในทุุกกระบวนการดำำ�เนิินงานตั้้ง� แต่่การคััด
สรรวััตถุุดิิบต้้นน้ำำ��เข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต กระจายไปยัังหน้้าร้้านจนส่่ง
มอบถึึงมืือลููกค้้า
ในปีี 2563 บริิษััทได้้ปรัับวััตถุุดิิบของเมนููไข่่ โดยคััดสรร ‘ไข่่ไก่่จากแม่่ไก่่
อารมณ์์ดีี’ ไข่่ไก่่สดคุุณภาพดีี ปลอดสารพิิษ จากแหล่่งผลิิตที่่�ผ่่านการ
รัับรองตามมาตรฐานสากล ณ ฟาร์์มไข่่ไก่่อััครากรุ๊๊�ป จ.นครนายก โดยให้้
ความสำำ�คััญกัับการส่่งเสริิมสวััสดิิภาพสััตว์์ ด้้วยการเลี้้�ยงไก่่แบบไร้้กรง
หรืือ เคจฟรีี (Cage Free) เมื่่�อแม่่ไก่่เคลื่่�อนไหวได้้อย่่างอิิสระตาม
ธรรมชาติิจะทำำ�ให้้แม่่ไก่่อารมณ์์ดีี สุุขภาพแข็็งแรงปลอดสารพิิษจากยา
ปฏิิชีีวนะและสารเร่่งการเจริิญเติิบโต เราจึึงได้้ไข่่ไก่่สด ใหม่่คุุณภาพดีี
ปลอดสารพิิษ และมีีรสชาติิดีีตามธรรมชาติิ

โครงการงานสนัับสนุุนฝีีมืือ เพื่่�อกระจายรายได้้สู่่�ชุุมชน

นอกจากการคััดสรรวััตถุุดิิบจากเกษตรกรไทยในท้้องถิ่่�นแล้้ว บริิษััท
ยัังมุ่่�งสนัับสนุุนผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากท้้องถิ่่น� เพื่่อ� เป็็นการอนุุรักั ษ์์ภููมิปัิ ญ
ั ญาท้้อง
ถิ่่น� ให้้คงอยู่่� สร้้างรายได้้ที่มั่่� น่� คงให้้แก่่คนในชุุมชน และเสริิมความเข้้มแข็็ง
ของธุุรกิิจท้้องถิ่่�นให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน โดยในปีี 2563 บริิษััทลงพื้้�นที่่�
ไปสนัับสนุุนงานฝีีมืือ 2 ชุุมชน คืือ
1. สนัับสนุุนถุุงผ้้าขาวม้้าพัับได้้ จากกลุ่่�มวิิสาหกิิจชุุมชน จ.อำำ�นาจเจริิญ
ซึ่่ง� เป็็นกลุ่่�มชาวบ้้านในท้้องถิ่่น� ผู้้�มีีศักั ยภาพในการผลิิตผ้า้ ขาวม้้าและสร้้าง
มููลค่่าเพิ่่�มด้้วยการนำำ�มาแปรรููปเป็็นถุุงผ้้าขาวม้้าพัับได้้ สำำ�หรัับโครงการ
“S&P รณรงค์์พกถุุงผ้้า บอกลาถุุงพลาสติิก” โดยมีียอดผลิิตจำำ�นวน
21,000 ใบ จากการสนัับสนุุนของบริิษััทครั้้�งนี้้�สามารถสร้้างรายได้้ให้้
ชุุมชนจากเดิิม 2 พัันบาทต่่อปีี เพิ่่�มเป็็นเกืือบ 2 หมื่่�นบาทต่่อเดืือน
ซึ่่�งช่่วยเพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน และสามารถปลดหนี้้�ในบางครอบครััว
เพื่่�อให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�นอย่่างแท้้จริิง
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2. สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ตะกร้้ากระจููด จากชุุมชนท้้องถิ่่�นกลุ่่�มกระจููด
บ้้านโคกเมา จ.พััทลุุง ผ่่านบริิษัทั ประชารััฐรัักสามััคคีี วิิสาหกิิจเพื่่อ� สัังคม
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ในโครงการ”ชุุมชนดีีมีีรอยยิ้้�มควนขนุุน วิิสาหกิิจ
เพื่่�อสัังคม” เพื่่�อจััดทำำ�ชุุดของขวััญ S&P ต้้อนรัับเทศกาลปีีใหม่่ 2021
จากยอดการสั่่�งผลิิตภััณฑ์์กระจููดกว่่า 9,000 ใบ ซึ่่�งสามารถสร้้างรายได้้
และความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีให้้กัับชุุมชนท้้องถิ่่�นถึึง 6 ชุุมชน รวมกว่่า 205 ครััว
เรืือนในจ.พััทลุุง และ จ.นครศรีีธรรมราช ในช่่วงสถานการณ์์โควิิด นัับ
เป็็นการสร้้างรอยยิ้้�ม และรายได้้ให้้ชุมช
ุ นอย่่างแท้้จริิง

โครงการสนัั บ สนุุ น งานฝีี มืื อ เพื่่� อ สร้้ า งรายได้้ แ ละเสริิ ม
ศัักยภาพนัักเรีียนออทิิสติิก

บริิษัทั สนัับสนุุน ‘การ์์ดอวยพรวัันแม่่’ และ ‘การ์์ดอวยพรปีีใหม่่’ ผลงาน
ของน้้องๆ ออทิิสติิก ในโครงการ Artstory By AutisticThai โดยมููลนิิธิิ
ออทิิสติิกไทย ที่่ตั้้� ง� ใจสร้้างสรรค์์ขึ้้น� ในชั่่ว� โมงศิิลปะ ท่่ามกลางบรรยากาศ
ที่่�เต็็มไปด้้วยรอยยิ้้�มและความสนุุกสนาน จากการสนัับสนุุนของบริิษััท
ครั้้ง� นี้้� เพื่่อ� สร้้างรายได้้ให้้แก่่ผู้้�ด้อ้ ยโอกาส อีีกทั้้�งยัังสร้้างคุุณค่า่ ความภููมิิใจ
และพััฒนาศัักยภาพของกลุ่่�มคนออทิิสติิกให้้เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

87

โครงการนำำ�ความเชี่่�ยวชาญของบริิษัท
ั ส่่งต่่อสัังคมชุุมชน

โครงการเสริิ ม สร้้ า งโอกาสและคุุ ณ ภาพชีี วิิ ต ของนัั ก เรีี ย นใน
ภููมิิภาค ปีีที่่� 4

บริิษัทั ริิเริ่่ม� โครงการ “S&P Kitchen for Kids” มาตั้้ง� แต่่ปีี 2552 ด้้วยความ
มุ่่�งมั่่�นเสริิมสร้้างสุุขอนามััยและความเป็็นอยู่่�ที่่�ดีีเพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของนัักเรีียนและบุุคลากรให้้ดีีขึ้้น� เกิิดการต่่อยอดและพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืนต่่อ
ไป จากผลสำำ�เร็็จของโครงการดัังกล่่าวจึึงสานต่่อมายััง “โครงการเสริิมสร้า้ ง
โอกาสและคุุณภาพชีีวิิตของนัักเรีียนในภููมิิภาค ปีีที่่� 4” ที่่�ได้้รัับงบประมาณ
สนัับสนุุนส่่วนหนึ่่�งจากภาครััฐ
ใน ปีี 2563 บริิษััทได้้ดำำ�เนิินการปรัับปรุุงโรงครััว โรงอาหาร และมอบ
อุุปกรณ์์เครื่่อ� งครััว ให้้แก่่ 1 โรงเรีียน ได้้แก่่ โรงเรีียนเจริิญวิิทยา อ.คลองหลวง
จ.ปทุุมธานีี พร้้อมสนัับสนุุนโครงการเกษตรยั่่�งยืืน ด้้วยการมอบพัันธุ์์�ปลา
และติิดตั้้ง� กัังหัันเติิมอากาศบ่่อเลี้้ย� งปลา เพื่่อ� นำำ�มาเป็็นวััตถุดิุ บิ ในทำำ�อาหาร
กลางวัันที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ สด สะอาด และยัังใช้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้ใ� ห้้แก่่เยาวชนอีีก
ทางหนึ่่�ง รวมทั้้�งยัังได้้เลี้้�ยงอาหารกลางวััน เพื่่�อเติิมเต็็มความสุุขให้้แก่่
นัักเรีียนและบุุคลากรของโรงเรีียนเจริิญวิิทยา จ.ปทุุมธานีี ซึ่่ง� มีีนัักเรีียน 114
คน และบุุคลากรของโรงเรีียน 8 คน โดยใช้้งบประมาณทั้้�งหมด 452,924.47
บาท

โครงการถ่่ายทอดความรู้้�ด้้านสุุขภาพ ‘เอส แอนด์์ พีี’ ร่่วมกัับ
‘คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ ม.มหิิดล’

บริิษััทนำำ�ทีีมวิิจััยและพััฒนาอาหารเข้้าร่่วมกิิจกรรมให้้ความรู้้�ด้้านเมนูู
สุุ ข ภาพแก่่ ปร ะชาชน เนื่่� อ งในวัั น คล้้ า ยวัั น พระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร และพิิธีีเปิิด “ศููนย์์บริิการอยู่่�เป็็นสุุข : Well – Being
Center” จััดโดย คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เพื่่�อให้้
ความรู้้�ด้้านโภชนาการและเมนููสุุขภาพแก่่ประชาชนให้้อยู่่�ดีีมีีสุุขอย่่าง
ยั่่ง� ยืืน ด้้วยการสาธิิตเมนููอาหารสุุขภาพ ‘ข้้าวคีีนััว-ปลากะพงนึ่่�งสมุุนไพร
สููตรลดเค็็ม (Low Sodium)’ พร้้อมสนัับสนุุนอาหารว่่างแคลอรี่่ต่ำ� ำ��ให้้แก่่
ประชาชนที่่�มาร่่วมงาน ณ บริิเวณโถงชั้้�น 1 อาคารสาธารณสุุขวิิศิิษฏ์์
คณะสาธารณสุุขศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยมหิิดล เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม 2563
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โครงการส่่งต่่อความสุุขแก่่สัังคม

โครงการ S&P Cake a Wish Make a Wish

จัั ด ขึ้้� น เพื่่� อ สร้้ า งความสัั ม พัั น ธ์์ อัั น ดีีกัั บ ชุุ มช นในเขตกรุุ ง เทพฯ และ
ปริิมณฑล และเป็็นการสร้้างคุุณค่่าทางจิิตใจให้้แก่่กลุ่่�มผู้้�เปราะบางใน
สัังคม ด้้วยการมอบเค้้กขนาดพิิเศษแก่่สถานสงเคราะห์์และมููลนิิธิิต่่างๆ
ตามเจตนารมณ์์ของผู้้�บริิหารที่่�ตั้้�งใจจะแบ่่งปัันความสุุขและตอบแทน
สัังคม โดยยึึดหลัักปฏิิบััติิ ‘คุุณภาพ คุุณค่่า คุุณธรรม’ จึึงได้้ดำำ�เนิิน
โครงการเพื่่อ� ส่่งเสริิมและช่่วยเหลืือสัังคมอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ในแต่่ละปีี บริิษัทั
ได้้หมุุนเวีียนสัับเปลี่่�ยนมููลนิิธิิและสถานสงเคราะห์์ในเขตกรุุงเทพฯ และ
ปริิมณฑล เพื่่�อให้้เค้้กแห่่งความสุุขนี้้�กระจายไปสู่่�ผู้้�รัับได้้อย่่างทั่่�วถึึง ในปีี
2563 ดำำ�เนิินการต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 16 บริิษััทเดิินสายส่่งมอบความสุุข
ผ่่านเค้้ก เอส แอนด์์ พีี จำำ�นวน 620 ปอนด์์ แก่่สถานสงเคราะห์์ มููลนิิธิิ
และโรงพยาบาลรวม 22 แห่่ง มีีผู้้�ได้้รัับมอบความสุุขนี้้�รวม 4,151 คน

โครงการ S&P ร่่วมใจสู้้�ภััยโควิิด-19

จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 (COVID-19) บริิษััท
ได้้จััดโครงการเฉพาะกิิจนี้้�ขึ้้�น ด้้วยการสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์อาหารและ
เบเกอรี่่� เพื่่�อสนัับสนุุนการทำำ�งานและเป็็นขวััญกำำ�ลัังใจให้้กัับบุุคลากร
ทางการแพทย์์ และอาสาสมััครสาธารณสุุขประจำำ�หมู่่�บ้้าน (อสม.) รวม
ทั้้� ง ช่่ ว ยเหลืือประชาชนที่่� ไ ด้้ รัั บ ผลกระทบจากสถานการณ์์ ดัั ง กล่่ า ว
ให้้สามารถฝ่่าฟัันวิิกฤตนี้้�ไปด้้วยกััน บริิษััทดำำ�เนิินการส่่งมอบผลิิตภััณฑ์์
อาหารและเบเกอรี่่แ� ก่่หน่่วยงานต่่างๆ ระหว่่างวัันที่่� 1-25 เมษายน 2563
โดยมีีมููลค่่ารวมทั้้�งสิ้้�น 6,181,103 บาท ดัังนี้้�
- บริิษััทมอบผลิิตภััณฑ์์เบเกอรี่่� แก่่กระทรวงสาธารณสุุข โดยมีี คุุณ
อนุุทิิน ชาญวีีรกููล รองนายกรััฐมนตรีีและรััฐมนตรีีว่่าการกระทรวง
สาธารณสุุข เป็็นผู้้�รัับมอบ มููลค่่ารวม 2,851,305 บาท
- บริิษััทมอบผลิิตภััณฑ์์อาหาร เบเกอรี่่� และคุุกกี้้� แก่่บุุคลากรทางการ
แพทย์์ในโรงพยาบาล จ.กรุุงเทพ และเชีียงใหม่่ 14 แห่่ง มููลค่่ารวม
1,106,820 บาท พร้้อมสนัับสนุุนหน้้ากากป้้องกัันเชื้้�อ Face Shield
สำำ�หรัับดููแลผู้้�ป่่วย จำำ�นวน 6,000 ชิ้้�น
- บริิษัทั มอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์คุกุ กี้้� แก่่กรุุงเทพมหานคร โดยมีี พล ต.อ. อััศวิิน
ขวััญเมืือง ผู้้�ว่่ากทม. และ คุุณศิิลปสวย ระวีีแสงสููรย์์ ปลััดกทม. เป็็นผู้้�รัับ
มอบ มููลค่่ารวม 2,201,433 บาท
- บริิษัทั มอบผลิิตภัณ
ั ฑ์์คุกุ กี้้แ� ก่่สถานคุ้้�มครองและพััฒนาคนพิิการบ้้าน
นนทภููมิิ มููลค่่ารวม 21,545 บาท
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และได้้เพิ่่�มทางเลืือกเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าที่่ม� าใช้้บริิการ เน้้น
ให้้เกิิดการนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� (Reuse) เพื่่�อลดการใช้้ทรััพยากร ซึ่่�งเป็็น
สาเหตุุของปััญหาขยะต่่อไป ด้้วยถุุงผ้้าจากการสนัับสนุุนชุุมชน เพื่่�อ
จำำ�หน่่ายให้้แก่่ลููกค้้าในราคาพิิเศษ อาทิิ ถุุงผ้้าร่่มพัับได้้ และถุุงผ้้าขาวม้้า
พัับได้้พกพาสะดวก ตามนโยบายด้้านสัังคมของบริิษััท “การจ้้างงาน
อย่่างเป็็นธรรม และการกระจายรายได้้สู่่�ชุมช
ุ น”

โครงการสนัับสนุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

โครงการ “S&P รณรงค์์พกถุุงผ้้า บอกลาถุุงพลาสติิก”

สืืบเนื่่อ� งจากการณรงค์์ลดการใช้้ถุงุ พลาสติิกหููหิ้้�วมาตั้้ง� แต่่วันั สิ่่ง� แวดล้้อม
โลก เมื่่�อวัันที่่� 5 มิิถุุนายน 2562 ในปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี ในฐานะผู้้�นำำ�
ธุุรกิิจอาหารและเบเกอรี่่� ยัังคงตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของการดููแลสิ่่�ง
แวดล้้อม เนื่่�องจากเป็็นองค์์กรธุุรกิิจที่่�ยัังต้้องมีีการใช้้พลาสติิกเป็็นบรรจุุ
ภััณฑ์์ใส่่อาหารด้้วยคำำ�นึงึ ถึึงความสะอาดและความปลอดภััยสููงสุุดในช่่วง
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด-19 แต่่อย่่างไรก็็ตาม บริิษััท
มีีความตั้้�งใจที่่�จะดำำ�เนิินงานให้้สอดคล้้องกัับนโยบายของภาครััฐ ตามที่่�
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่ง� แวดล้้อมเสนอนโยบายความร่่วมมืือ
ระหว่่างภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดและเลิิกใช้้พลาสติิก
แบบใช้้ครั้้�งเดีียว (Single-use plastic) โดยขอความร่่วมมืือห้้างสรรพ
สิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ต และร้้านสะดวกซื้้อ� งดบริิการถุุงพลาสติิกตั้้ง� แต่่วันั
ที่่� 1 มกราคม 2563 จากนโยบายดัังกล่่าว บริิษัทั จึึงประกาศงดให้้บริิการ
ถุุงพลาสติิกตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นไป พร้้อมกัันนี้้� บริิษััท
ได้้ขอความร่่วมมืือจากลููกค้้าในการพกถุุงผ้้ามาซื้้อ� ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เอส แอนด์์ พีี
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โครงการถุุงสีีเขีียว (Green Bag)

บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน) ร่่วมกัับ บริิษััท ทีีพีีบีีไอ
จำำ�กััด ผู้้�ประกอบการอุุตสาหกรรมบรรจุุภัณ
ั ฑ์์พลาสติิก นำำ�ถุุงพลาสติิกหูู
หิ้้�วที่ไ่� ม่่ใช้้แล้้วจำำ�นวนกว่่า 9,000 กิิโลกรััม เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่อ�
ผลิิตเป็็นถุุงใบใหม่่ ซึ่่�งจะช่่วยลดการสร้้างขยะพลาสติิกใหม่่ ในโครงการ
‘ถุุงสีีเขีียว (S&P Green Bag)’ ที่่เ� ป็็นมิิตรต่อ่ สิ่่ง� แวดล้้อม มีีความหนากว่่า
50 ไมครอน เหมาะแก่่การนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำ�ำ� สำำ�หรัับบริิการจััดส่่งดีีลิิเวอรี่่�
และเพื่่อ� อำำ�นวยความสะดวกให้้กับั ลููกค้้าในช่่วงสถานการณ์์โรคโควิิด-19
ที่่�มีีความต้้องการในการสั่่�งซื้้�ออาหารไปรัับประทานที่่�บ้้านมากขึ้้�น

GRI
ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

โครงการ Knowledge Sharing

บริิษััทมุ่่�งสื่่�อสารกัับพนัักงานและบุุคคลภายนอกเพื่่�อให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับการดำำ�เนิินชีีวิิตเพื่่�อ
ความยั่่�งยืืน (Green Lifestyle) ในรููปแบบที่่�หลากหลาย เช่่น บทความ สกู๊๊�ปข่่าว คลิิปวีีดีีโอ
อิิ น โฟกราฟิิ ก รวมถึึ ง กิิ จ กรรมอบรมต่่ า งๆ เช่่ น โครงการ Knowledge Sharing
เรื่่�อง “พลาสติิกรีีไซเคิิล” เพื่่�อสร้้างความรู้้� ความเข้้าใจเรื่่�องพลาสติิกและพลาสติิกรีีไซเคิิล
รวมถึึงแนวทางการใช้้ทรััพยากรให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด โดยคุุณวริิสร์์ เจริิญพานิิช วิิทยากร
ผู้้�เชี่่�ยวชาญจาก บริิษััท ทีีพีีบีีไอ จำำ�กััด (มหาชน) และผู้้�ก่่อตั้้�งโครงการ ‘วน’ เป็็นวิิทยากร
ให้้ความรู้้� ในวัันที่่� 8 กรกฎาคม 2563 ณ บมจ.เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท (สำำ �นัั ก งานใหญ่่ )
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ยัั ง ร่่ วม แลกเปลี่่� ย นองค์์ ค วามรู้้� เรื่่� อ งความยั่่� ง ยืืนแก่่ พัั น ธมิิ ตร ได้้ แ ก่่
งานเสวนาหััวข้้อ “การบริิโภคที่่�รัับผิิดชอบ เพื่่�อวิิถีีชีีวิิตใหม่่ที่่�ยั่่�งยืืน” จััดโดยเครืือข่่ายส่่ง
เสริิมการผลิิตและการบริิโภคที่่ยั่่� ง� ยืืนแห่่งประเทศไทย โดยมีี คุุณมณีีสุดุ า ศิิลาอ่่อน ผู้้�อำำ�นวย
การสำำ�นัักพััฒนาความยั่่�งยืืนและสื่่�อสารองค์์กร ร่่วมแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์ เมื่่�อวัันที่่�
15 กัันยายน 2563 ณ โรงแรมเจ้้าพระยาปาร์์ค กรุุงเทพฯ
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ด้านสิ่งแวดล้อม
บรรจุุภััณฑ์์ (Packaging)

ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

ในปีีที่่�ผ่่านมา เนื่่�องจากมีีการประกาศใช้้มาตรการต่่างๆ อาทิิ มาตรการ
ล็็อกดาวน์์ มาตรการทำำ�งานอยู่่�บ้้าน (Work from Home) มาตรการ
ของภาครััฐที่่ไ� ม่่อนุุญาตให้้นั่่ง� ทานอาหารที่่ร้� า้ น โดยขอความร่่วมมืือให้้ทุกุ
คนจำำ�กัดั การเดิินทาง “อยู่่บ้� า้ น หยุุดเชื้้อ� เพื่่อ� ชาติิ” เพื่่อ� ลดการแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด-19 นั้้�น ส่่งผลให้้จำำ�เป็็นต้้องมีีการใช้้บริกิ ารอาหารสำำ�เร็็จรููป
พร้้อมรัับประทาน และการสั่่�งอาหารในรููปแบบดีีลิิเวอรี่่�เพิ่่�มมากขึ้้�น
รวมถึึงข้้อจำำ�กัดั ในการงดรัับภาชนะส่่วนตััวของลููกค้้ามาใช้้สำำ�หรับั การซื้้อ�
อาหารและเครื่่�องดื่่�ม เพื่่�อลดการสััมผััสและเพื่่�อความสะอาดปลอดภััย
ของทั้้�งผู้้�ให้้บริกิ ารและผู้้�รับบริ
ั กิ ารด้้วย ส่่งผลให้้ปริมิ าณขยะพลาสติิกจาก
บรรจุุภัณ
ั ฑ์์เพิ่่�มมากขึ้้น� สำำ�หรับั เอส แอนด์์ พีี นั้้�นเราได้้มีีการพััฒนาบรรจุุ
ภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเพื่่�อลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและโลก
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง
ความมุ่่�งมั่่�น

เอส แอนด์์ พีี มุ่่�งมั่่�นพััฒนาและจััดหาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�มีีมาตรฐานปลอดภััย
และเป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม รวมถึึงมีีความสะดวกในการใช้้งานสำำ�หรัับ
ผู้้�บริิโภคเป็็นสำำ�คััญ โดยมีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะลดการใช้้พลาสติิก โดยเฉพาะ
อย่่างยิ่่ง� พลาสติิกแบบใช้้ครั้้ง� เดีียว นอกจากนี้้� ยัังตั้้ง� ใจออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
ให้้สวยงามเพื่่�อสนัับสนุุนให้้เกิิดพฤติิกรรมการใช้้ซ้ำำ��เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุด รวมถึึงส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรหมุุนเวีียนภายในองค์์กรตาม
แนวทางที่่�โครงการสิ่่�งแวดล้้อมแห่่งสหประชาชาติิ ปีี 2561 ได้้กำำ�หนด
ประเด็็นเรื่่�องขยะพลาสติิกเป็็นประเด็็นหลัักในการรณรงค์์ว่่า “Beat
Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” หรืือ “รัักษ์์โลก
เลิิกพลาสติิก” เพื่่�อให้้ประชาชนลด ละ เลิิกขยะพลาสติิก
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เป้้าหมาย

หลัั ก การพัั ฒ นาที่่� ยั่่� ง ยืืนระดัั บส ากลตามเป้้ า หมายขององค์์ ก าร
สหประชาชาติิ ใ นการรัั บ รองแผนการบริิ โ ภคและการผลิิ ต ที่่� ยั่่� ง ยืืน
(Responsible Consumption and Production) รวมทั้้�งแผนจััดการ
ขยะพลาสติิกอย่่างบููรณาการที่่�กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�ง
แวดล้้อมได้้ร่า่ งเป็็นRoadmap การจััดการขยะพลาสติิก พ.ศ. 2561-2573
นั้้�น นัับเป็็นเป้้าหมายสำำ�คััญของการดำำ�เนิินงานด้้านบรรจุุภััณฑ์์ของ

บริิ ษััทจึึ งได้้ กำำ�หนดเป้้ าหมายสำำ�หรัั บสิิ นค้้ าหน้้าร้้าน
เอส แอนด์์ พีี โดยจะต้้องสามารถนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์
หรืือย่่อยสลายได้้ 100% ภายในปีี 2565 (100%
compostable, recyclable or reusable food
(packaging) เพื่่�อการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และไม่่เพีียงลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม แต่่ยังั ส่่งผลถึึง
เศรษฐกิิจของประเทศโดยรวมอีีกด้้วย

GRI
บรรจุภัณฑ์

อย่่ า งไรก็็ ต าม เนื่่ � อ งด้้ ว ยสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด -19
เพื่่�อความปลอดภััยสููงสุุดสำำ�หรัับผู้้�บริิโภค ทำำ�ให้้เอส แอนด์์ พีี ต้้องมีี
มาตรการผ่่อนปรนให้้บริิการถุุงพลาสติิกหููหิ้้�วแก่่ผู้้�บริิโภคที่่�ซื้้�อสิินค้้า
เพื่่อ� ลดการสััมผััสสินิ ค้้าและอำำ�นวยความสะดวกแก่่ลููกค้้าที่่จำ� ำ�เป็็นต้้องซื้้อ�
สิินค้้ากลัับ จึึงได้้ผลิติ “ถุุงสีีเขีียว” ถุุงหููหิ้้�วจากพลาสติิกรีีไซเคิิล ที่่มีี� ความ
หนากว่่า 50 ไมครอน มีีความทนทาน เพื่่�อเป็็นการลดการสร้้างพลาสติิก
ใหม่่จากแหล่่งกำำ�เนิิด และสามารถนำำ�ถุุงกลัับมาใช้้ซ้ำำ��ได้้หลายครั้้�ง

ตามร่่าง Roadmap การจััดการขยะพลาสติิก พ.ศ. 2561-2573 ว่่าด้้วย
เรื่่�องของแผนการจััดการขยะพลาสติิกที่่�กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่�งแวดล้้อมได้้กำำ�หนดเป็็นแนวทางการดำำ�เนิินงานด้้านบรรจุุภััณฑ์์
แบ่่งออกเป็็น 2 เป้้าหมาย
เป้้าหมายที่่� 1 : เอส แอนด์์ พีี ได้้ยกเลิิกการใช้้พลาสติิกจำำ�นวน 3 ชนิิด
ได้้แก่่ พลาสติิกหุ้้�มฝาขวดน้ำำ�ดื่
� ่�ม พลาสติิกผสมสารอ๊๊อกโซและพลาสติิก
ผสมสารไมโครบีีต เรีียบร้้อยแล้้ว และภายในปีี 2565 กำำ�หนดให้้เลิิกใช้้
พลาสติิกอีีก 4 ชนิิด ได้้แก่่ พลาสติิกหููหิ้้�วที่่�มีีความหนาน้้อยกว่่า 36
ไมครอน, กล่่องโฟมบรรจุุอาหาร, หลอดพลาสติิก และแก้้วพลาสติิกบาง
ประเภทแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง
ที่่ผ่� า่ นมา เอส แอนด์์ พีี ได้้เปลี่่ย� นมาใช้้หลอดกระดาษ และหลอดพลาสติิก
แบบช้้อนที่่�ย่่อยสลายได้้ (ไบโอพลาสติิก) ทดแทนการใช้้หลอดพลาสติิก
แบบเดิิม โดยสามารถลดขยะหลอดพลาสติิกได้้ถึึงปีีละกว่่า 3 ล้้านชิ้้�น
นอกจากนี้้� ยัังได้้ร่่วมรณรงค์์ลดการสร้้างขยะพลาสติิกด้้วยการประกาศ
งดแจกถุุงพลาสติิก ตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นมาโดยขอความ
ร่่วมมืือผู้้�บริิโภคในการพกถุุงผ้้ามาซื้อ้� ผลิิตภััณฑ์์เพื่่อ� เป็็นการสร้้างจิิตสำำ�นึึก
รัักษ์์โลกให้้กัับผู้้�บริิโภค และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการลดปริิมาณขยะ
พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวด้้วยความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจอย่่างแท้้จริิง บริิษััทได้้มีี
การเรีียกเก็็บถุงุ พลาสติิกหููหิ้้�วกลัับคืืนจากหน้้าร้้านกว่่า 9 ตัันและส่่งมอบ
ให้้กัับ บริิษััท ทีีพีีบีีไอ จำำ�กััด นำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล เพื่่�อลดการ
สร้้างขยะพลาสติิกอีีกทางหนึ่่�ง

เป้้าหมายที่่� 2 : การนำำ�ขยะพลาสติิกเป้้าหมายกลัับมาใช้้ประโยชน์์ 100%
ภายในปีี 2570 โดยแบ่่งแผนปฏิิบััติิการ ออกเป็็น 3 มาตรการคืือ
มาตรการที่่� 1 ลดการสร้้างขยะพลาสติิก ณ แหล่่งกำำ�เนิิด
มาตรการที่่� 2 ลดและเลิิกการใช้้พลาสติิกในขั้้�นตอนการบริิโภคโดย
ขัับเคลื่่�อนการลดและเลิิกใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวที่่�มีีผลกระทบต่่อ
สิ่่ง� แวดล้้อมและไม่่สามารถนำำ�มากลัับเข้้าสู่่ใ� นระบบเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนได้้
มาตรการที่่� 3 จััดการขยะพลาสติิกหลัังจากการบริิโภคโดยจะมีีการ
ส่่งเสริิมสนัับสนุนุ การนำำ�ขยะพลาสติิกเข้้าสู่่ร� ะบบการนำำ�กลัับมาใช้้ให้้เกิิด
ประโยชน์์ต่่อไป
สำำ�หรับั เอส แอนด์์ พีี นอกจากเป้้าหมายการพััฒนาบรรจุุภััณฑ์์ที่่�จะต้้อง
สามารถนำำ�กลัับมาใช้้ประโยชน์์ หรืือย่่อยสลายได้้ 100% ภายในปีี 2565
นั้้�น บริิษััทยัังมีีนโยบายการทำำ�งานภายใต้้หลัักการ 3Rsคืือการลดการใช้้
(Reduce) การนำำ�กลัับมาใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) และการรีีไซเคิิลเพื่่�อนำำ�กลัับมา
ใช้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง (Recycle) นอกจากนี้้� ยัังริิเริ่่�มโครงการนำำ�ขวด
พลาสติิกกลัับเข้้ามาใช้้ประโยชน์์อีีกด้้วย
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

93

แนวทางการจััดการและผลการดำำ�เนิินงาน
มาตรการที่่�ต้้องทำำ�

Roadmap (ประเทศไทย)

1.	พลาสติิกหุ้้�มฝาขวดน้ำำ�� (Cap Seal)
2.	พลาสติิกที่่ผส
� มสารอ็็อกโซ่่ (OXO)
3.	สารไมโครบีีดจากพลาสติิก (Microbead)
4.	ถุุงพลาสติิกหููหิ้้�วความหนา น้้อยกว่่า 36 ไมครอน
5. กล่่องโฟมบรรจุุอาหาร
6. แก้้วน้ำำ�พล
� าสติิกความหนาน้้อยกว่่า 100 ไมครอน (ใส่่ครั้้�งเดีียว)
7.	หลอดพลาสติิก
8.	ลดขยะพลาสติิกที่่�แหล่่งกำำ�เนิิด
9.	ลดการใช้้พลาสติิก ณ ขั้้�นตอนการบริิโภค
10. ส่่งเสริิมการนำำ�ขยะพลาสติิกกลัับมาใช้้ประโยชน์์
11. นำำ�ขยะพลาสติิกกลัับมาใช้้ใหม่่ 100%

2562

2565

2570

ผลการดำำ�เนิินงาน S&P

2561
2554
ไม่่ได้้ใช้้ในธุุรกิิจอาหาร
2563*
2561
2563**
2563
เริ่่�มมีีการดำำ�เนิินการ
และนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้

เพิ่่�มเติิม : * ในปีี 2563 S&P มีีการปรัับใช้้ถุุงหููหิ้้�วจากพลาสติิกรีีไซเคิิล เพื่่�อลดการสร้้างพลาสติิกใหม่่จากแหล่่งกำำ�เนิิด โดยผลิิตถุุงพลาสติิกที่่มีี� ความ
หนา 40-50 ไมครอน ตามขนาดของถุุง เพื่่�อการใช้้ซ้ำำ��
** ในปีี 2563 S&P ใช้้แก้้วน้ำำ�พล
� าสติิก ที่่�มีีความหนา 200 ไมครอน ซึ่่�งมีีความคงทน สามารถใช้้ซ้ำำ��ได้้ประโยชน์์อีีกครั้้�ง (Recycle)
แนวทางจััดการบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกของ S&P สามารถสรุุปได้้ 5 ข้้อ ดัังนี้้�

1. เลืือกใช้้ Plastic Recycle พลาสติิกหมุุนเวีียนเพื่่�อลดการสร้้างพลาสติิกใหม่่
2. เลืือกใช้้ Mono-Material บรรจุุภััณฑ์์จากวััสดุุชนิิดเดีียวเพื่่�อให้้เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิลได้้
3. เลืือกใช้้ Bio-Plastic พลาสติิกชีีวภาพเนื่่�องจากสามารถย่่อยสลายได้้ ในสภาวะที่่�เหมาะสม
4. ลดความหนาของบรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นพลาสติิก
5. เลืือกใช้้บรรจุุภััณฑ์์ทดแทนพลาสติิกที่่�สามารถย่่อยสลายได้้ในธรรมชาติิ อาทิิ บรรจุุภััณฑ์์ใส่่อาหารจากเยื่่�อกระดาษขึ้้�นรููป (Pulp Mold)
กล่่องสแน็็คบ็็อกซ์์กระดาษคราฟท์์รัักษ์์โลก เป็็นต้้น
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ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2563
ผลการลดใช้้พลาสติกิ
ปริิมาณการลดใช้้พลาสติิกปีี 2561-2563 (ตััน)

รวม 299 ตััน

ลำำ�ดัับ

รายการลดการใช้้พลาสติิก

ปริิมาณพลาสติิกที่่�ลดได้้ (ตััน)

1

ยกเลิิกถุุงหููหิ้้�ว

74.4

2

ยกเลิิกการใช้้มีีดพลาสติิกสำำ�หรัับผลิิตภััณฑ์์บััทเทอร์์เค้้กแช่่แข็็ง

3.4

3

ลดความหนามีีดตััดเค้้กปอนด์์พลาสติิก

3.3

4

ยกเลิิกการใช้้กล่่อง PP ใสสำำ�หรัับเก็็บอาหาร โดยใช้้กล่่องถนอมอาหารแทน

2.2

5

ยกเลิิกถุุงพัับข้้างบางรายการ

4.9

6

ลดความหนาถุุงบรรจุุผลิิตภััณฑ์์ Fresh Bake และขนมปััง

4.7

7

เปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์ Grab&Go ด้้วยการใช้้ Pulp Mold

2.7

8

ลดความหนาบรรจุุภััณฑ์์ Quick Meal

15.6

9

ลดความหนาบรรจุุภััณฑ์์ซองลามิิเนท และม้้วนฟิิล์์มบรรจุุน้ำำ��จิ้้�ม

0.9

10

ลดความหนาของถาดและกล่่องบรรจุุภััณฑ์์เบเกอรี่่� S&P

3.63

11

เปลี่่�ยนสายคาดกล่่องขนมจากพลาสติิก PVC เป็็นกระดาษ

1.4

รวมลดการใช้้พลาสติกิ ได้้ทั้้�งหมด

117 ตััน
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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Highlight Case โครงการและประโยชน์์ที่่�องค์์กรได้้รัับ

จากแนวคิิดของผู้้�บริิหารเอส แอนด์์ พีี ที่่�เล็็งเห็็นถึงึ ความสำำ�คััญของปััญหาขยะพลาสติิกจึึงมีีนโยบายปรัับปรุุงบรรจุุภััณฑ์์ที่่�ผลิิตจากวััสดุุหลายชนิิด
ทำำ�ให้้ไม่่สามารถย่่อยสลาย มาสู่่�การใช้้ “บรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบชนิิดเดีียว (Mono-Material) ” หรืือ “บรรจุุภััณฑ์์เคลืือบพลาสติิกชีีวภาพ
(Bioplastic) ” ซึ่่�งสามารถย่่อยสลายได้้ตามธรรมชาติิในสภาวะที่่�เหมาะสม หรืือนำำ�เข้้าสู่่�กระบวนการรีีไซเคิิล	ได้้ เพื่่�อลดปััญหาขยะพลาสติิก

เป้้าหมายที่่� 1 : ปรัับเปลี่่�ยนบรรจุุภััณฑ์์ใช้้พลาสติิกแบบชนิิดเดีียว
(Mono-Material) เพื่่� อ ให้้ บ รรจุุ ภัั ณ ฑ์์ ที่่� ใช้้ แ ล้้ ว สามารถนำำ� เข้้ า สู่่�
กระบวนการ	รีีไซเคิิลได้้
ผลสำำ�เร็็จ :
1. พััฒนาบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิกแบบชนิิดเดีียว (Mono-Material)
สำำ�หรับั เบเกอรี่�่ S&P 9 รายการ ได้้แก่่ เค้้กบััทเทอร์์วานิิลลา เค้้กช็็อกโกแลต
มาร์์เบิ้้�ล ออริิจิินััลมาม่่อน มาม่่อนรสส้้ม ฟรุุตเค้้กสไลซ์์ เค้้กกล้้วยตาก
อััลมอนด์์บราวนี่่� โดรายากิิไส้้ถั่่�วแดงและโดรายากิิไส้้เกาลััด
2. พััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เคลืือบพลาสติิกชีีวภาพ (Bioplastic) 2 รายการ
ได้้แก่่ แก้้วกาแฟร้้อน และซองน้ำำ��ตาลออร์์แกนิิกบลููคััพ

เป้้าหมายที่่� 2 : เปลี่่�ยนกล่่องพลาสติิก Grab & Go เป็็นกล่่องบรรจุุ
ภััณฑ์์เยื่่�อกระดาษ (Pulp mold) ซึ่่�งสามารถย่่อยสลาย เพื่่�อลดผลกระ
ทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมและสิ่่�งมีีชีีวิิต
ผลสำำ�เร็็จ : ลดปริิมาณการใช้้พลาสติิก จำำ�นวน 2.7 ตััน
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เป้้าหมายที่่� 3 : ลดการใช้้พลาสติิกสำำ�หรัับถาดบรรจุุอาหารสำำ�เร็็จรููป
พร้้อมรัับประทาน
จำำ�นวน 4 รายการ ได้้แก่่
1. ถาดอาหาร 1 ช่่อง ขนาดพลาสติิก 31 กรััม ลดเหลืือ 25 กรััม
2. ถาดอาหาร 2 ช่่อง ขนาดพลาสติิก 37 กรััม ลดเหลืือ 27 กรััม
3. ถาดขนมหวาน ขนาดพลาสติิก 16 กรััม ลดเหลืือ 12 กรััม
ผลสำำ�เร็็จ : ลดปริิมาณการใช้้พลาสติิกลง จำำ�นวน 15.6 ตััน

GRI
การจัดการของเสียและเศษอาหาร

การจัดการของเสียและเศษอาหาร (Waste and Food Waste Management)
ปีี 2563 นัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญของสัังคมไทยที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�การงดการใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�งเดีียวทิ้้�ง(single-use plastic) ตามที่่�กระทรวง
ทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม เสนอนโยบายความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐและเอกชนในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดและเลิิกใช้้พลาสติิกแบบใช้้ครั้้�ง
เดีียว (single-use plastic) เพื่่อ� ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมโดยการขัับเคลื่่อ� นการงดให้้ถุงุ พลาสติิกในห้้างสรรพสิินค้้า ซููเปอร์์มาร์์เก็็ตและร้้านสะดวก
ซื้้�อตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นมานั้้�น
ความมุ่่�งมั่่�น

เอส แอนด์์ พีี ในฐานะผู้้�นำำ�ธุรุ กิิจอาหารและเบเกอรี่่ร่� ว่ มเป็็นหนึ่่�งในองค์์กรที่่มีี� ความตั้้ง� ใจในการลดการสร้้างขยะพลาสติิกด้้วยการประกาศงดให้้บริกิ าร
ถุุงพลาสติิกตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 มกราคม 2563 เป็็นต้้นมา เนื่่�องจากตระหนัักถึึงผลกระทบจากปััญหาขยะพลาสติิกซึ่่�งไม่่สามารถย่่อยสลายได้้ หรืือในบาง
ประเภทต้้องใช้้ระยะเวลาย่่อยสลายยาวนานถึงึ 450 ปีี และร่่วมสร้้างจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์โลกให้้กับผู้้�บริ
ั
โิ ภค โดยบริิษัทมีี
ั การขอความร่่วมมืือผู้้�บริิโภคในการ
พกถุุงผ้้ามาซื้้�อผลิิตภััณฑ์์เอส แอนด์์ พีี รวมถึึง มีีการจััดเตรีียมถุุงผ้้ารููปแบบต่่างๆ เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกและสร้้างนิิสััยการพกถุุงผ้้าให้้กับลูู
ั กค้้า
โดยจากผลสำำ�รวจของคัันทาร์์ (Kantar) ผู้้�นำำ�ด้้านข้้อมููลเชิิงลึึกและที่่�ปรึึกษาการตลาดระดัับโลก ซึ่่�งพบว่่า ขยะพลาสติิก เป็็นปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�คน
ไทยตระหนัักมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับ 1 สููงถึึง 18% มากกว่่าค่่าเฉลี่่ย� จากผลสำำ�รวจประชากรทั่่�วโลกซึ่่�งอยู่่�ที่่� 15% ของผู้้�คนทั้้�งหมด โดย 63% ของคนไทย
มองว่่าขยะพลาสติิกเป็็นปััญหาสิ่่ง� แวดล้้อมหลัักติิด 5 อัันดัับแรก ถืือว่่าคนไทยมีีจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์โลกและพร้้อมให้้ความร่่วมมืือกัันในการดููแลสิ่่�งแวดล้้อม
ทั้้�งนี้้� จากสถานการณ์์ของวิิกฤตโรคโควิิด19 (COVID-19 )นั้้�น ทำำ�ให้้สถานการณ์์นี้้ต้� อ้ งเปลี่่ย� นแปลงไป เนื่่อ� งจากวิิถีีชีีวิติ ใหม่่ของคนไทย (New Normal)
ที่่�ร่่วมกัันหยุุดเชื้้�อเพื่่�อชาติิ ทำำ�กิิจกรรมโดยอาศััยอยู่่�ที่่�บ้้านเป็็นหลััก เช่่น การทำำ�งานที่่�บ้้าน (Work from Home) ส่่งผลให้้ธุุรกิิจรัับสั่่�งอาหาร (Food
Delivery) เพิ่่�มมากขึ้้น� รวมถึงึ การเพิ่่�มมาตรการความสะอาดปลอดภััยสำำ�หรับลูู
ั กค้้า เช่่น การบรรจุุช้อ้ นส้้อม และเครื่่อ� งปรุุงใส่่ถุงุ สำำ�หรับบริ
ั กิ ารลููกค้้า
ที่่�มารัับประทานที่่�ร้้าน เพื่่�อลดการสััมผััส นั่่�นเอง
อย่่างไรก็็ตามเอส แอนด์์ พีี ยัังคงตระหนัักและคำำ�นึึงถึึงปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้พยายามประชาสััมพัันธ์์เรื่่�องการจััดการของเสีียอย่่างต่่อเนื่่�องให้้แก่่
พนัักงาน และบุุคคลทั่่�วไปผ่่านทางช่่องทางโซเชีียล เพื่่�อกระตุ้้�นจิิตสำำ�นึึกรัักษ์์โลกและนำำ�เสนอแนวทางในการมีีส่่วนร่่วมดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ยั่่�งยืืน เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อมที่่�จะตามมาอีีกทางหนึ่่�ง

เอส แอนด์์ พีี ยัังมีีความมุ่่�งมั่่�นพััฒนากระบวนการดำำ�เนิินงานในด้้านต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อลดการสร้้างของเสีียจากแหล่่งกำำ�เนิิด เช่่น การคััด
สรรวััตถุุดิิบที่่�มีีคุุณภาพ กระบวนการผลิิตที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ระบบวางแผนการสั่่�งสิินค้้า (E-Ordering) และการพััฒนาความสามารถในการขายของ
พนัักงาน เป็็นต้้น
นอกจากนี้้� บริิษััทยัังมีีนโยบายการคััดแยกขยะทั่่�วทั้้�งองค์์กร ทั้้�งส่่วนของหน้้าร้้าน โรงงานผลิิตอาหารและเบเกอรี่่� รวมถึึงสำำ�นัักงานใหญ่่โดยมีีการ
สร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้กับพนั
ั กั งานอย่่างต่่อเนื่่อ� ง ให้้สามารถคััดแยกขยะได้้อย่่างถููกต้้องก่่อนทิ้้�ง เพื่่อ� นำำ�ไปสู่่ก� ระบวนการจััดการที่่มีีป
� ระสิิทธิภิ าพ รวมถึงึ การ
ดำำ�เนิินโครงการต่่างๆ เพื่่�อนำำ�ของเสีียไปสู่่�การสร้้างประโยชน์์ใหม่่และสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ชุุมชนและสัังคมต่่อไป

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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เอส แอนด์์ พีี มีีการกำำ�หนดเป้้าหมายระยะสั้้�นและระยะยาวของการดำำ�เนิินงานในการบริิหารจััดการของเสีียและเศษอาหารเพื่่�อส่่งเสริิมการจััดการ
ที่่�ยั่่�งยืืนและการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ดัังนี้้�
ภายในปี

2563

ภายในปี

ภายในปี

ร้าน S&P

2573

เก็บข้อมูลปริมาณขยะ
แต่ละประเภทจากหน้าร้าน
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ตัง
้ เป้าหมายการลด
ปริมาณขยะต่อไป

2565

ร้าน S&P

โรงงานอาหาร S&P

ลดเศษอาหารหรือ

ลดการเกิดของเสีย

เบเกอรี่เหลือทิ้ง

ต่อหน่วยการผลิต

ลง

ลง

30%

10%

แนวทางการจัดการ

การดำำ�เนิินการลดของเสีียเบเกอรี่่� 30% ภายในปีี 2573

1. วางแผนการขาย และการผลิิตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ โดยใช้้ระบบวางแผนการสั่่�งสิินค้้า (E-Ordering) ของหน้้าร้้านเพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยในการ
ประมาณการขายและการผลิิตสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับความต้้องการและมีีถููกต้้องแม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น
2. การพััฒนาด้้านการยืืดอายุุของผลิิตภััณฑ์์
3. สร้้างหลัักสููตรอบรมทัักษะการขายและการบริิการเพื่่�อพััฒนาศัักยภาพของพนัักงานขายให้้สามารถเพิ่่�มยอดขาย อัันเป็็นหนี่่�งในแนวทางการลด
ปริิมาณของเสีียในร้้าน
4. จััดโปรโมชั่่�นสิินค้้าที่่�เหมาะสมเพื่่�อกระตุ้้�นการขาย
5. การนำำ�เบเกอรี่่�ส่่วนเกิินไปสร้้างประโยชน์์ให้้กัับสัังคมและชุุมชน
ผลการดำำ�เนิินงานลดเบเกอรี่่�เหลืือทิ้้�งของ S&P
มููลค่่าของเสีียเบเกอรี่่� (ล้้านบาท)
ผลการด�ำเนินงาน (ตัวชี้วัด)

ผลการดำำ�เนิินงานเทีียบปีี 2561

2561

2562

2563

2562

2563

234

219

199

-6.4%

-14.96%

กลุ่่�มขนมอบ หรืือเพรสตี้้�

71.0

66.7

58.3

-6%

-17.89%

กลุ่่�มเค้้กปอนด์์

64.8

66.5

47.7

2.6%

-26.39%

กลุ่่�มแซนด์์วิิช

19.7

16.5

15.5

-16.24%

-21.32%

กลุ่่�มเค้้กชิ้้�น

62.4

52.2

53.2

-16.34%

-14.74%

อื่่�นๆ

16.1

17.1

24.3

6.2%

50.93%
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มููลค่่าของเสีียเบเกอรี่่�รวม
มููลค่่าของเสีียแยกตามประเภท

GRI
การจัดการของเสียและเศษอาหาร

ผลการดำำ�เนิินงานลดการเกิิดของเสีียต่่อหน่่วยการผลิิตของโรงงานอาหาร S&P
ประเภทขยะ

ปีี2018 (Ton)

ปีี2019 (Ton)

ปีี2020 (Ton)

1. ขยะย่่อยสลายได้้ (Compostable waste)

164.7

502.0

288.4

2. ขยะทั่่�วไป(General waste)

624.0

131.0

42.9

3. ขยะรีีไซเคิิล(Recycle waste)

60.8

61.3

48.8

4. ขยะอัันตราย(Hazardous waste)

0.1

0.3

0.15

849.6

694.6

380.26

6,057.00

6,119.00

3,916.00

14.03

11.35

9.71

ปริิมาณขยะรวม (ตััน)
ยอดการผลิิต (ตััน)
เปอร์์เซ็็นต์์ของเสีีย/หน่่วยผลิิต (%)

ตามที่่�โรงงานอาหาร S&P ตั้้�งเป้้าหมายลดการเกิิดของเสีียต่่อหน่่วยการผลิิตลง 10% (Waste reduction) ภายในปีี 2565 นั้้�น
ในปีี 2563 โรงงานอาหาร S&P สามารถลดของเสีียต่่อหน่่วยการผลิิตลงได้้ 9.71%
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

99

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี
โครงการใช้้ประโยชน์์จากแป้้งบััวลอย
ความเป็็นมาของโครงการ

ที่่�ผ่่านมา กระบวนการผลิิตบััวลอยเผืือกในแต่่ละวัันจะมีีแป้้งบััวลอยเหลืือจากขั้้�นตอนการตััดแต่่ง
เม็็ดบััวลอยเผืือกเหลืือสููงถึึงประมาณ 15 กิิโลกรััม/ วััน หรืือคิิดเป็็น 3.73% ของวััตถุุดิบิ ดัังนั้้น� เพื่่อ�
เป็็นการลดปริิมาณของเสีียและเพิ่่ม� มููลค่่าในการผลิิต เอส แอนด์์ พีี จึึงทดลองและพััฒนา จนสามารถ
นำำ�แป้้งบััวลอยที่่�เหลืือหมุุนเวีียนกลัับมาใช้้ ผลิิตสิินค้้าใหม่่โดยยัังสามารถคงคุุณภาพของรสชาติิ
และเนื้้อ� สััมผััสของบััวลอยเผืือกได้้ตามมาตรฐานเดิิม
โครงการใชประโยชนจากเศษแปงบัวลอย
ลดปริ
มาณของเสี
ยย
ลดปริ
มาณของเสี
3.60
ตัันตัต่่อปีี
4.7
นตอป

ผู้มผูีสม่วีสนได้
ส่ว
ากโครงการ
วนได
สนเสี
วนเสียยที่ทีไ่ได้ดรรับ
ับประโยชน์
ประโยชนจจากโครงการ
องค์กร S&P

เกษตรกร

สร้สร
างมู
ลค่ลาคเพิ
่ม่ม
างมู
าเพิ
3.34
4.3ล้้าลนบาท
านบาท

งบประมาณสนับสนุนโครงการ
14,000 บาท

Supplier

บสนุ
นโครงการ
สำำ�หรับผล
ั การดำำ�เนิินงานโครงการใช้้ประโยชน์์จากแป้้งบััวลอย ในปีี 2563 สามารถใช้้ประโยชน์์จากเศษแป้้งบประมาณสนั
งบััวลอยได้้จำ�ำ นวน
3.60
ตััน และสามารถสร้้าง
เกษตรกร
Supplier
องค
ก
ร
S&P
มููลค่่าเพิ่่ม� ได้้จำ�ำ นวน 3.34 ล้้านบาท ซึ่่ง� น้้อยกว่่าตามเป้้าหมายที่่ตั้้� ง� ไว้้จำ�ำ นวน 5 ตััน มููลค่่า 4.55 ล้้านบาท เนื่่อ� งจากสถานการณ์์
ด-19 จึึงส่่งผลกระทบ
14,000โควิิบาท
กัับยอดขายและการผลิิตลดลง

ผลการดำำ�เนิินงาน
ผลการด�ำเนินงาน
(ตัวชี้วัด)

โครงการใช้ประโยชน์
เศษแป้งจากการตัดแต่ง
เม็ดบัวลอยเผือก

100

2562

2563

เป้าหมายปี 2563

2560

2561

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

ปริมาณ
(ตันต่อปี)

มูลค่า
(MB.)

-

-

4.68

4.3

3.60

3.34

5
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GRI
การจัดการของเสียและเศษอาหาร

โครงการแยกขยะทั่่�วทั้้�งองค์์กร

นอกจากการจััดการของเสีียและเศษอาหารของโรงงานอาหารเอส แอนด์์ พีี ที่่ดำ� ำ�เนิินการมาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2561 แล้้วนั้้�น ในปีี 2563 บริิษัทั ได้้
มีีการขยายขอบเขตการดำำ�เนิินงานโดยมีีเป้้าหมายการแยกขยะทั่่�วทั้้�งองค์์กร ทั้้�งในส่่วนของโรงงานผลิิต หน้้าร้้าน และสำำ�นักั งานใหญ่่ จึึงได้้มีีการรณรงค์์
และสร้้างจิิตสำำ�นึึกให้้แก่่พนัักงานในการแยกขยะให้้ถููกประเภท และนำำ�หลัักการของ 3Rs มาใช้้ในชีีวิิตประจำำ�วััน โดยมีีการรวมรวมและบัันทึึกน้ำำ��หนััก
ของขยะแยกประเภทที่่�สำำ�นัักงานใหญ่่ และสาขานำำ�ร่่องที่่�ร้้าน S&P กลุ่่�มโรงพยาบาล จำำ�นวน 65 สาขา เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การวางแผนและการกำำ�จััดขยะได้้
อย่่างถููกวิิธีี สามารถนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ต่่อได้้และไม่่ก่่อให้้เกิิดปััญหาสิ่่�งแวดล้้อม ตลอดจนเตรีียมวางแผนการจััดการขยะที่่�เป็็นประโยชน์์ในอนาคตต่่อ
ไป

วิธีการบริหารจัดการของเสีย

ส�ำรวจ
เพื่อหาแนวทาง
ในการคัดแยกขยะ

การคัดแยกขยะ
แบ่งออกเป็น
4 ประเภท ได้้แก่่
ขยะอินทรีย์
ขยะทั่วไป
ขยะรีีไซเคิิล
และขยะอัันตราย

สื่อสารกับพนักงาน
เพื่อการด�ำเนินการ
อย่างถูกวิธี

ติดตามผล
โดยการเก็บบันทึก
น�้ำหนัก

น�ำขยะรีไซเคิล
ไปใช้ประโยชน์

ผลการดำำ�เนิินงาน

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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โครงการ “ขวดนี้้�ไม่่ใช้้…เราขอนะ”

บริิษัทนำ
ั ำ�แนวคิิด ‘เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน’ (Circular Economy) มาใช้้ ด้้วย
การนำำ�ขวดพลาสติิกใส (PET) ที่่�ได้้รับั จากการตั้้�งกล่่องรัับบริิจาค 10 จุุด
ทั้้�งสำำ�นัักงาน โรงงานและหน้้าร้้าน S&P ตั้้�งแต่่เดืือนมกราคม 2563
เพื่่�อนำำ�ขวดส่่งเข้้าโรงงานรีีไซเคิิล ไปคััดแยก ทำำ�ความสะอาดและบีีบอััด
เป็็นเม็็ดพลาสติิก แล้้วแปลงเป็็นเสื้้�อพนัักงาน S&P จำำ�นวน 7,000 ตััว
โดยโครงการนี้้�เกิิดขึ้้�นเพื่่�อรณรงค์์และส่่งเสริิมพนัักงานและลููกค้้าที่่�มาใช้้
บริิการที่่�ร้้าน S&P ให้้ตระหนัักถึึงความสำำ�คััญของสิ่่�งแวดล้้อม รู้้�จัักคััด
แยกขยะให้้ถููกประเภทเพื่่�อนำำ�กลัับมาแปรรููปเป็็นของชิ้้�นใหม่่ เป็็นการ
สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มตามแนวทางเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนด้้วยการใช้้ทรัพย
ั ากรที่่มีี�
อยู่่�ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดอัันจะทำำ�ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนทั้้�งระบบ ตลอดจน
ช่่วยลดขยะให้้เป็็นศููนย์์ ซึ่่ง� นอกจากจะช่่วยโลกแล้้ว ยัังเป็็นการสร้้างความ
ภาคภููมิิใจให้้แก่่พนัักงานของเราด้้วย
ผลการดำำ�เนิินงาน

โครงการ S&P Paper X (plus SCG)

บริิษััทร่่วมกัับพัันธมิิตร ธุุรกิิจเอสซีีจีี เปเปอร์์ ในโครงการ ‘SCG Paper X’
โครงการกระดาษเก่่ า แลกกระดาษใหม่ืื� เพื่่� อ รวบรวมเศษกระดาษ
ของบริิษััทส่่งต่่อให้้กัับ เอสซีีจีี เพื่่�อนำำ�กลัับไปรีีไซเคิิล สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้
กัับกระดาษใช้้แล้้วตามแนวทางของ SCG circular way ทั้้�งนี้้� ยัังเป็็นการ
ปลููกฝัังพฤติิกรรมการแยกขยะให้้กัับพนัักงานได้้อีีกด้้วย
ผลการดำำ�เนิินงาน

ในปีี 2563 เอส แอนด์์ พีี สามารถรวบรวมกระดาษเอกสารขาว-ดำำ�
ได้้จำำ�นวน 160 กิิโลกรััม และกระดาษรวม/ สีี จำำ�นวน 115 กิิโลกรััม จาก
การดำำ�เนิินโครงการตั้้�งแต่่วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน – 31 ธัันวาคม 2563
ณ สำำ�นัักงานใหญ่่ อิิตััลไทย
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โครงการ “S&P Food Rescue”

บริิษัทั ร่่วมกัับ มููลนิิธิสิ โกลารส์์ ออฟ ซััสทีีแนนซ์์ (SOS) ดำำ�เนิินโครงการ S&P Food Rescue เพื่่อ� นำำ�อาหารส่่วนเกิินจากการผลิิตในแต่่ละวัันไปบริิจาค
แก่่ชุุมชนที่่�ขาดแคลน ซึ่่�งเป็็นการบริิหารจััดการอาหารส่่วนเกิินจากการผลิิตให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด ช่่วยลดการสร้้างผลกระทบต่่อโลกจากภาวะก๊๊าซ
เรืือนกระจก อีีกทั้้�งยัังสร้้างความสุุขและเป็็นพลัังให้้แก่่คนในสัังคมไทย โดย เอส แอนด์์ พีี เริ่่�มดำำ�เนิินโครงการเมื่่�อวัันที่่� 15 ตุุลาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา
บริิษััทตั้้�งเป้้าหมายเพื่่�อควบคุุมเบเกอรี่่�ส่่วนเกิินจากการผลิิตลง 30% ภายในปีี 2573 ด้้วยความตั้้�งใจลดปััญหาขยะจากอาหารและการบริิหารจััดการ
อาหารส่่วนเกิินที่่ไ� ม่่เหมาะสมก่่อให้้เกิิดการปล่่อยก๊๊าซมีีเทนสู่่�ชั้้น� บรรยากาศ ส่่งผลต่่อภาวะการเปลี่่ย� นสภาพภููมิิอากาศ รวมทั้้�งยัังเกิิดกลิ่่น� รบกวนและ
แหล่่งเพาะเชื้้อ� โรค จึึงร่่วมมืือกัับมููลนิธิิ สิ โกลารส์์ ออฟ ซััสทีีแนนซ์์ (เอส โอ เอส) ส่่งต่่อเบเกอรี่่ส่� ว่ นเกิินจากการผลิิตในแต่่ละวัันให้้แก่่ชุมุ ชนผู้้�ขาดแคลน
ตามแหล่่งต่่างๆ ที่่�หมุุนเวีียนกัันไปในกรุุงเทพฯ และปริิมณฑล เช่่น มููลนิิธิิบ้้านพระพร ศููนย์์เมอร์์ซี่่� ชุุมชนริิมคลองพระโขนง และชุุมชนคลองเตย
เป็็นต้้น โดยได้้มีีการจััดประชุุมเตรีียมความพร้้อมให้้แก่่พนักั งานร้้านเอส แอนด์์ พีี สาขานำำ�ร่อ่ ง 10 จุุดขาย เพื่่อ� ให้้พนักั งานของเราจััดเก็็บเบเกอรี่่อ� ย่่าง
ถููกสุุขลัักษณะ พร้้อมส่่งมอบเบเกอรี่่�ให้้แก่่ชุุมชน ได้้แก่่ 1. สาขาเซ็็นทรััล พระราม 9 2. สาขา All Season 3. สาขาคริิสตััล ปาร์์ค รามอิินทรา
4. สาขาเซ็็นทรััล พระราม3 5. สาขาเซ็็นทรััล เวสต์์เกต 6. สาขาเซ็็นทรััล ปิ่่�นเกล้้า 7. สาขาเซ็็นทรััล บางนา 8. สาขาเมกา บางนา 9. ช้้อพ โลตััส
พระราม4 และ 10. ช้้อพซีีคอน บางแค เอส แอนด์์ พีี มีีความตั้้�งใจว่่าโครงการนี้้�จะช่่วยสร้้างความสุุขและเป็็นพลัังให้้แก่่คนในสัังคมไทยได้้ต่่อไป
บริิษััทตั้้�งเป้้าหมายในการลดขยะอาหารด้้วยการวางแผนการผลิิตและการบริิโภคที่่�มีีประสิิทธิิภาพ จััดเก็็บวััตถุุดิิบให้้เหมาะสม และส่่งต่่ออาหารส่่วน
เกิินจากการผลิิตไปใช้้ให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุด

ลดขยะอาหาร
จำำ�นวน

3,444.12
กิิโลกรััม

ส่่งมอบอาหาร
สู่่�ชุุมชน จำำ�นวน
14,465 มื้้�อ

ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก
6,544 kgCO2e

เทีียบเท่่าการลดการ
ใช้้ไฟฟ้้าในครััวเรืือน
วััน

584.49
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Climate Change, Energy Management and GHG Emissions)
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง

ทุุกประเทศทั่่�วโลกรวมทั้้�งประเทศไทยกำำ�ลัังได้้รัับผลกระทบจากการ
เปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ อุุณหภููมิิที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�น อุุทกภััย และ
ภััยธรรมชาติิต่า่ งๆ ที่่ทวีี
� ความรุุนแรงขึ้้น� ประชาคมโลกต่่างให้้ความสำำ�คัญ
ั
และร่่ ว มกัั น พิิ จ ารณาหาแนวทางแก้้ ไขภายใต้้ ก รอบสหประชาชาติิ
เกิิดเป็็นข้้อตกลงปารีีสขึ้้น� โดยมีีเป้้าหมายในการเสริิมสร้้างความรัับผิดิ ชอบ
ร่่วมกัันโดยตั้้�งเป้้าที่่จ� ะควบคุุมการเพิ่่�มขึ้้น� ของอุุณหภููมิิเฉลี่่ย� ของโลกให้้ต่ำำ��
กว่่า 2 องศาเซลเซีียส และพยายามไม่่ให้้เกิิน 1.5 องศาเซลเซีียส
ภายในปีี 2100
เอส แอนด์์ พีี ในฐานะผู้้�ดำำ�เนิินธุุรกิิจในอุุตสาหกรรมผลิิตอาหารและ
เบเกอรี่่� ซึ่่�งบริิการผ่่านจุุดขาย 478 สาขาทั่่�วประเทศมีีความจำำ�เป็็นต้้อง
พึ่่�งพาแหล่่งพลัังงานจากกระแสไฟฟ้้าและเชื้้�อเพลิิง

ความมุ่่� ง มั่่�นด้้ า นการใช้้ พ ลัั ง งานและการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก

เอส แอนด์์ พีี มุ่่�งมั่่�นดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและสภาพภููมิิอากาศ ด้้วยการ
บริิหารจััดการการใช้้พลัังงานและทรััพยากรธรรมชาติิตลอดทั้้�งห่่วงโซ่่
อุุปทาน ไม่่ว่่าจะเป็็นการใช้้วััตถุุดิิบอย่่างคุ้้�มค่่า การลดการใช้้บรรจุุภััณฑ์์
การใช้้พลัังงาน การบริิหารจััดการทรััพยากรน้ำำ�� การให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ
การปฏิิบััติิและดููแลอุุปกรณ์์ไฟฟ้้าให้้เกิิดการใช้้พลัังงานอย่่างคุ้้�มค่่าที่่�
สำำ�คัั ญ คืือการบริิ ห ารจัั ด การกระบวนการผลิิ ต อย่่ า งเป็็ น มิิ ต รกัั บสิ่่� ง
แวดล้้อมด้้วยการนำำ�ระบบบริิหารจััดการที่่�เป็็นมาตรฐานในระดัับสากล
มาผนวกกัับการปฏิิบัติั ติ ามข้้อกำำ�หนดด้้านกฎหมายสิ่่�งแวดล้้อมและอื่่น� ๆ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตลอดจนมุ่่�งสู่่�การผลิิตที่่�ไร้้ของเสีีย เพื่่�อร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�งใน
การช่่ ว ยดููแลสิ่่� ง แวดล้้ อ มและลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกสู่่�ชั้้� น
บรรยากาศโลกอัันเป็็นสาเหตุุสำ�คั
ำ ัญของการเกิิดภาวะโลกร้้อน

บริิษัทมีี
ั นโยบายด้้านสิ่่ง� แวดล้้อมและสภาพภููมิิอากาศ ที่่มุ่่�� งเน้้นการลดการ
ใช้้พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการผลิิตและการขนส่่ง
รวมทั้้�งมีีการปรัับปรุงุ งานทางวิิศวกรรมต่่างๆ เพื่่อ� ช่่วยให้้สามารถประหยััด
การใช้้พลัังงานต่่อหน่่วยการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง เอส แอนด์์ พีี ตั้้�งใจเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งในการจััดการการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศโลกด้้วยตระหนััก
ถึึงความรัับผิิดชอบที่่�มีีร่่วมกััน
แนวทางการจัดการ
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ใช้้พลัังงานสะอาด
ในกระบวนการผลิิต
ด้้วยการติิดตั้้�ง Solar Roof

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน/
ประเมิินศัักยภาพของเครื่่�องจัักรหรืือ
อุุปกรณ์์ที่่�มีีนััยสำำ�คััญ เพื่่�อนำำ�ไป
ค้้นหามาตรการอนุุรัักษ์์พลัังงาน

จััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ผลิิตภััณฑ์์
(Carbon Footprint)

ลดการเกิิดของเสีีย
จากกระบวนการผลิิต

ส่่งเสริิมการทำำ�งาน
ภายใต้้หลัักการ 3Rs

สำำ�หรัับปีี 2563
มีีเป้้าหมายการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
ขององค์์กร เพื่่�อร่่วมเป็็นองค์์กร
นำำ�ร่่องสนัับสนุุนให้้เกิิดการ
ลดคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์

บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โรงงานผลิิตอาหาร และเบเกอรี่่� เอส แอนด์์ พีี

เอส แอนด์์ พีี ได้้ทำำ�การทบทวนระบบบริิหารการจััดการผลิิต ตั้้�งแต่่การ
คััดสรรวััตถุุดิบิ ที่่มีีคุ
� ณ
ุ ภาพ ครอบคลุุมถึงึ กระบวนการผลิิต บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ และ
การจััดการของเสีีย โดยมีีแนวทางการดำำ�เนิินงาน ดัังนี้้�
1. มุ่่�งเน้้นปฏิิบััติิตามแนวทางการจััดการพลัังงานของ พ.ร.บ.ส่่งเสริิมการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน (ฉบัับปรัับปรุุง พ.ศ.2550) โดยกำำ�หนดให้้มีีการทบทวน
นโยบายการจััดการพลัังงาน เป้้าหมายลดการใช้้พลัังงาน และแผนปฏิิบััติิ
งานการอนุุรัักษ์์พลัังงานอย่่างน้้อยปีีละ 1 ครั้้�ง ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 เอส แอนด์์
พีี ตั้้ง� เป้้าหมายลดการใช้้พลังั งานของบริิษัทล
ั ง 3% จากการใช้้พลังั งานรวม
2. ออกแบบกระบวนการผลิิต เครื่่�องจัักรอุุปกรณ์์ รวมถึึงการประเมิิน
ศัักยภาพของเครื่่อ� งจัักรหรืืออุุปกรณ์์ที่มีีนั
่� ยสำ
ั ำ�คัญ
ั เพื่่อ� นำำ�ไปค้้นหามาตรการ
อนุุรัักษ์์พลัังงาน
3. ส่่งเสริิมให้้ลดการเกิิดของเสีียจากกระบวนการผลิิตและการใช้้งานทั่่�วไป
4. เลืือกใช้้บรรจุุภััณฑ์์ที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
5. หาแนวทางการใช้้ทรัพย
ั ากรให้้คุ้้�มค่่าสููงสุุดภายใต้้หลัักการ 3Rs
6. ควบคุุมการปล่่อยมลพิิษสู่่�สภาพแวดล้้อมภายนอก โดยถืือหลัักการปฎิิบัติั ิ
ตามระบบการจััดการสิ่่�งแวดล้้อมตามมาตรฐานสากลเป็็นสำำ�คััญ

นโยบายการจััดการด้้านพลัังงาน
บริิษััท เอส แอนด์์ พีี ซิินดิิเคท จำำ�กััด (มหาชน) ได้้ตระหนัักถึึง
ความสำำ�คััญของการใช้้ทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และให้้
พนัักงานทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการดำำ�เนิินการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
และปฏิิบัติ
ั ไิ ปในทางเดีียวกััน เพื่่�อลดค่่าใช้้จ่า่ ยบริิษัท
ั และประหยััด
พลัังงานตามนโยบายรััฐบาล

อายุการใช้งาน (ปี)

ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ย/
ปี

ปริมาณการใช้
พลังงานไฟฟ้า
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี)

สัดส่วนการใช้
พลังงานในระบบ

การผลิต เครื่องตีเค้ก
การผลิต เตาอุโมงค์
ระบบ
Air
อัดอากาศ Compressor

จ�ำนวน

เครื่องจักร/
อุปกรณ์หลัก

ระบบที่ใช้พลังงาน

ตััวอย่่างการประเมิินศัักยภาพของเครื่่�องจัักรหรืืออุุปกรณ์์ที่่�มีีนัย
ั สำำ�คัญ
ั ของโรงงานเบเกอรีี เพื่่�อนำำ�ไปค้้นหามาตรการอนุุรักษ์
ั พ
์ ลัังงาน

ค่า
พิกัด

10
2
2

20
20
20

3,650
6,570
3,285

108,891.66
1,764,439.20
62,491.00

5.03
35.40
1.30

7.5
254.2
36.5

พิกัด

ขนาด

หน่วย

4
90
15

hp
hp
hp

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หน่วย

A
A
A

ใช้งาน
หน่วย
จริง

5.5
238.9
25.5

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563

A
A
A
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	ร้้านอาหาร และเบเกอรี่่�ชอพ เอส แอนด์์ พีี

ในส่่วนการบริิการ เอส แอนด์์ พีี ได้้ทบทวนระบบบริิหารการจััดการร้้าน
ตั้้ง� แต่่การดำำ�เนิินการออกแบบร้้าน การเลืือกใช้้วัสดุ
ั อุุ ปุ กรณ์์ เครื่่อ� งใช้้ไฟฟ้้า
ที่่�ประหยััดพลัังงาน และเกิิดความคุ้้�มค่่าในการใช้้งานโดยมีีแนวทางในการ
ดำำ�เนิินการดัังนี้้�
1.	ปรัับเปลี่่�ยนหลอดไฟในร้้านให้้เป็็นหลอดไฟ LED ประหยััดพลัังงาน
ในทุุกจุุดขาย
2.	จััดทำำ�ระบบ PM (Preventive Maintenance) เพื่่�อดููแลบำำ�รุุงรัักษา
อุุปกรณ์์ในจุุดขายให้้อุุปกรณ์์ใช้้งานได้้เต็็มประสิิทธิิภาพ และช่่วยยืืดอายุุ
การใช้้งานของอุุปกรณ์์ อีีกทั้้�ง ยัังลดการเสีียโอกาสในการขายสิินค้้าและ
ผลิิตภััณฑ์์
3.	จััดทำำ�ร้้านต้้นแบบในการประหยััดพลัังงาน โดยออกแบบให้้สอดคล้้อง
กัับโครงการลดพลัังงานโดยไม่่ส่่งผลกระทบในการให้้บริิการลููกค้้า

ผลการดำำ�เนิินงาน

	ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน : ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า ปีี 2563
ปริิมาณ (หน่่วย)
รายการ

2562

2563

EF (Kg
CO2e)/
หน่่วย

Kg CO2e

Tons CO2e

ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับสาขา S&P

17,990,889.2

21,122,304

0.5821

12,295,293

12,295

ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่ใ� ช้้สำ�หรั
ำ บั โรงงานเบเกอรี่่�
(สาขาสุุขุุมวิิท 62, สาขาบางนา กม. 23.5,
สาขาลำำ�พููน)
ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับโรงงาน
อาหาร
(นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง)
ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับหน่่วยงาน
จััดเลี้้�ยง
ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน
ปริิมาณพลัังงานไฟฟ้้าที่่�ใช้้สำำ�หรัับศููนย์์ฝึึก
อบรม RCAและศููนย์์การเรีียน S&P
รวม

10,037,357

8,829,040

0.5821

5,139,384

5,139

4,610,000

3,543,000

0.5821

2,062,380

2,062

460,320

387,511

0.5821

225,570

226

676,054
565,732.82

295,430
405,521

0.5821
0.5821

171,969.8
236,053.8

172
236

34,340,353

34,582,806

20,130,651

20,130
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ตััวชี้้�วััดผลการดำำ�เนิินงาน : ปริิมาณการใช้้พลัังงานไฟฟ้้าเฉพาะส่่วนการผลิิต ปีี 2563 (หน่่วย : KWh)
รายการ

2561

2562

2563

ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�ำหรับโรงงานเบเกอรี่
(สาขาสุขมุ วิท 62, สาขาบางนา กม. 23.5, สาขาล�ำพูน)
ปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ส�ำหรับโรงงานเบเกอรี่ : ก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG
ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ส�ำหรับโรงงานอาหาร (นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง)
ปริิมาณเชื้้อ� เพลิิงที่่ใ� ช้้สำ�หรั
ำ บั โรงงานอาหาร : ก๊๊าซธรรมชาติิ

9,505,208

10,037,357

8,829,040

4,085,631
4,410,000
4,364,807

3,720,433
4,610,000
4,568,486

3,563,078
3,543,000
3,484,776

ตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงาน : ปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก (พลังงานจากแสงอาทิตย์)

เอส แอนด์์ พีี มีีการติิดตั้้�งแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์(Solar Roof) ณ โรงงานเบเกอรี่่� สาขาบางนา กม.23.5 โดยติิดตั้้�งแผงพลัังงานแสงอาทิิตย์์ขนาด
510 กิิโลวััตต์์ (KW) บนหลัังคาโรงงานที่่มีีพื้้
� �นที่่�กว่่า 2,700 ตร.ม. พร้้อมเครื่่�องแปลงพลัังงาน (Inverter) แบบ Smart Look เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก ทั้้�งนี้้� นอกจาก เอส แอนด์์ พีี จะสามารถช่่วยประหยััดพลัังงานไฟฟ้้าแล้้วยัังเสมืือนได้้ปลููกต้้นไม้้เพื่่�อช่่วยลดภาวะโลกร้้อนอีีกทางหนึ่่�ง
ปริมาณการผลิตพลังงานทางเลือก

ความสามารถในการผลิตไฟฟ้า (Generation: KWh)
ค่าการปล่อยก๊าซ CO2 ต่อหน่วยการผลิตไฟฟ้า (Kg CO2e/KWh)
ความสามารถในการลด Carbon Footprint (Ton CO2e)
คิดเป็นมูลค่าพลังงาน (MB.)
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ (ต้น)
การปลูกต้นไม้ยืนต้น 1 ต้น จะช่วยดูดซับ CO2 ได้ 9-15 kg ต่อปี
แหล่งข้อมูล : กรมโยธาธิการและผังเมือง

2561

2562

729,414
0.5821
424.6
2.92
28,306

756,339
0.5821
440.3
3.02
29,350

2563

721,195.75
0.5821
419.8
2.88
27,987
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ข้อมูลการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ผลการดำำ�เนิินงาน

2562

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ยา โรงงานอาหาร โรงงานเบเกอรี่่�
แอร์์ หน่่วย : Kg.
น้ำำ��ยา R-22
376.2
N/A
น้ำำ��ยา R-410
0
N/A
น้ำำ��ยา R-32
0
N/A
ปริิมาณการใช้้สารทำำ�ความเย็็น (ตู้้�แช่่/ตู้้�เย็็น) หน่่วย : Kg
น้ำำ��ยา R-22
877.8
93
น้ำำ��ยา R-134A
0
347
น้ำำ��ยา R-404
1,170
0
น้ำำ��ยา R-507
0
0
ถัังดัับเพลิิง หน่่วย : ถััง
สีีเขีียว
สีีแดง
ถัังดัับเพลิิงชนิิดโฟม

0
0
2

2
0
5

2563

รวม

โรงงานอาหาร โรงงานเบเกอรี่่�

จุุดขาย

รวม

376.2
0
0

461.7
0
0

424
22
0

770.5
103.7
2

1,656.2
125.7
2

970.8
347
1,170
0

1,077.3
0
900
0

56
68
430
0

106.5
328.5
19.4
1

1,239.8
396.5
1,349.4
1

2
0
7

0
0
0

2
0
0

3
0
10

5
0
10

หมายเหตุุ: ปีี 2561 ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููล
			 ปีี 2562 ยัังไม่่มีีการเก็็บข้้อมููล ณ จุุดขาย
ปริิมาณการลดการใช้้ไฟฟ้้าของโรงงาน ปีี 2563
โครงการ

หน่วยงาน

1. มาตรการควบคุุมการทำำ�งานของ Chiller
2. มาตรการควบคุุมการทำำ�งานของ ปั๊๊�มลม
3. ติิดอิินเวอร์์เตอร์์พััดลมดููดอากาศ
4. การเปลี่่�ยนตู้้�คอนเทนเนอร์์30ตู้้�
5. โครงการเปลี่่�ยนหลอดไฟ ฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด
LED
รวมปริิมาณการลดการใช้้ไฟฟ้้าของโรงงาน

โรงงานเบเกอรี่่�
บางนากม. 23.5
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โรงงานเบเกอรี่่�
สุุขุุมวิิท 62
โรงงานอาหาร
ลาดกระบััง

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
(KWh)
2562
2563

ร้อยละของ
ปริมาณการ
ปริมาณการ
ใช้ที่ลดลง
ใช้ที่ลดลง

267,600
7,040
32,704
1,274,400
13,478

133,800
3,520
21,608
1,209,600
6,739

133,800
3,520
11,096
64,800
6,739

50%
50%
33.92%
5.08%
50%

1,665,184

1,375,267

219,955

17.4%

GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการ/กิิจกรรมเด่่นในรอบปีี

โครงการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร (Carbon Footprint
for Organization: CFO)
เป้้าหมาย: บริิษัทส
ั ามารถประเมิินปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่อ่ ยออก
มาจากกิิจกรรมขององค์์กรทั้้�งในส่่วนของโรงงาน สาขา และสำำ�นัักงาน
ใหญ่่โดยสามารถจำำ�แนกสาเหตุุของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากแหล่่ง
ต่่างๆ เพื่่�อหาแนวทางลดการปล่่อยคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ต่่อไป ตลอดจน
การพััฒนากลไกที่่�อาจนำำ�ไปขายเป็็นคาร์์บอนเครดิิต หรืือทำำ�การชดเชย
คาร์์บอนกัับองค์์กรอื่่�นๆ ได้้อีีกด้้วย
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง: ปััจจุุบัันมนุุษย์์และสิ่่�งมีีชีีวิิตล้้วนได้้รัับผล
กระทบจากภาวะโลกร้้อนมากขึ้้�น การตระหนัักในปััญหาโลกร้้อน และ
ตื่่�นตััวในการดำำ�เนิินงานเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การจััดทำำ�
คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กร (Carbon Footprint for Organization:
CFO) จึึงเป็็นวิิธีีการหนึ่่�งที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การกำำ�หนดแนวทางการบริิหาร
จััดการเพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทั้้�งใน
ระดัับโรงงาน ระดัับอุุตสาหกรรม และระดัับประเทศ

แนวทางการจััดการ: จััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ขององค์์กรที่่�โรงงาน
เบเกอรี่่� S&P 2 แห่่ง ได้้แก่่ โรงงานเบเกอรี่่สุ� ขุุ มุ วิิท 62 และโรงงานบางนา
เพื่่�อนำำ�ร่่องสำำ�รวจปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาจากกิิจกรรม
ต่่างๆ ขององค์์กร เช่่น การเผาไหม้้ของเชื้้อ� เพลิิง การใช้้ไฟฟ้้า การจััดการ
ของเสีีย และการขนส่่ง โดยพิิจารณาจาก 3 ส่่วนหลััก ได้้แก่่
ประเภท 1 : คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ทางตรง (Direct Emissions) จากกิิจกรรม
ต่่างๆ ขององค์์กรโดยตรง เช่่น การเผาไหม้้ของเครื่่�องจัักร การใช้้พาหนะ
ขององค์์กร (ที่่อ� งค์์กรเป็็นเจ้้าของเอง) การใช้้สารเคมีีในการ บำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย
การรั่่�วซึึม/รั่่�วไหล จากกระบวนการหรืือกิิจกรรม เป็็นต้้น
ประเภท 2 : การคำำ�นวณคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ทางอ้้อมจากการใช้้พลัังงาน
(Energy Indirect Emissions) ได้้แก่่ การใช้้ไฟฟ้้า
ประเภท 3 : การคำำ�นวณคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ทางอ้้อมด้้านอื่่�นๆ เช่่น
การใช้้น้ำำ��ประปา การใช้้ฟิิล์์มพลาสติิกหรืือบรรจุุภััณฑ์์พลาสติิก
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ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ)
ขอบเขตขององค์์กร: โรงงานเบเกอรี่่� สุุขุุมวิิท 62

ประเภท 1

การใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล การใช้้น้ำำ��มัันเบนซิิน การใช้้ก๊๊าซหุุงต้้ม การใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิ การใช้้ CO2 ก๊๊าซมีีเทน,
จากระบบบำำ�บััดน้ำำ��เสีีย การใช้้สารทำำ�ความเย็็น

ประเภท 2

การใช้้ไฟฟ้้า

ประเภท 3

การใช้้น้ำำ��ประปาฟิิล์์มพลาสติิกชนิิด PVC

ระยะเวลาเก็็บข้้อมููล

1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวาคม 2562

ข้้อมููลองค์์กร

1 ใบอนุุญาตประกอบกิิจการโรงงานเลขที่่� ศ.3-10(1)-4/33
2	พื้้�นที่่ป� ระกอบด้้วย อาคารโรงงาน 1 อาคาร สำำ�นักั งานและโรงอาหาร 1 อาคาร บ่่อบำำ�บัดั น้ำำ�� เสีีย 1 บ่่อ
3 ผลิิตเค้้ก ขนมปัังแซนวิิช ขนมอบ เค้้กเบ็็ดเตล็็ด ขนมไทย(ฝอยทอง)

สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่�2, 2/1 สุุขุุมวิิท 62 แยก3 แขวงบางจาก เขตพระโขนง จัังหวััดกรุุงเทพฯ 10260

วัันที่่�ขอขึ้้�นทะเบีียน

7 สิิงหาคม 2563

ขอบเขต

การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของ
องค์์กร
(tCO2e/yr)

% สััดส่่วน

ประเภท 1

767

23.60

ประเภท 2

2,432

74.83

ประเภท 3

51

1.57

รวม

3,250

100.00
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GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ)
ขอบเขตขององค์์กร: โรงงานเบเกอรี่่� บางนา กม. 23.5

ประเภท 1

การใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล การใช้้น้ำำ��มัันเบนซิิน การใช้้ก๊๊าซหุุงต้้ม การใช้้ CO2 ก๊๊าซมีีเทนจากระบบบำำ�บััดน้ำำ��
เสีีย การใช้้สารทำำ�ความเย็็น

ประเภท 2

การใช้้ไฟฟ้้า

ประเภท 3

การใช้้พลาสติิก HDPE การใช้้พลาสติิก PP

ระยะเวลาเก็็บข้้อมููล

1 มกราคม 2562 – 31 ธัันวาคม 2562
1	พื้้�นที่่�โรงงาน : 38 ไร่่ 3 งาน 46 ตารางวา
2	จำำ�นวนบุุคลากร : 517 คน
3	ผลิิตภััณฑ์์: บััทเทอร์์เค้้ก, เค้้กกล้้วยหอม เค้้กชิ้้�น, คุุกกี้้� Frozen Dough, Pie, Pizza, ปุุยฝ้้าย
ขนมไหว้้พระจัันทร์์ ขนมเปี๊๊�ยะ

ข้้อมููลองค์์กร

สถานที่่�ติิดต่่อ

เลขที่่� 86 หมู่่� 4 ถนน บางนา-ตราด กม 23.5 ตำำ�บลบางเสาธง อำำ�เภอบางเสาธง จัังหวััดสมุุทรปราการ
10570

วัันที่่�ขอขึ้้�นทะเบีียน

14 สิิงหาคม 2563

ขอบเขต

การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกของ
องค์์กร
(tCO2e/yr)

% สััดส่่วน

ประเภท 1

644

23.95

ประเภท 2

1,973

73.42

ประเภท 3

71

2.64

รวม

2,688

100.00
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ื# ฟอร์ม
ชอ

บััญชีีรายการก๊๊าซเรืือนกระจกของโรงงานเบเกอรี่่� สุุขุมุ วิิท 62
ขอบเขต

รายการ

การเผาไหม้อยูก่ บท
ั ี2 (Stationary Combustion)

Total
(kgCO2e/หน่วย)

บััรหั
ญชีีสราฟอร์
ยการก๊๊
ม าซเรืือนกระจกของโรงงานเบเกอรี่่� บางนา กม.23.5
ขอบเขต

-

นาม
ํ# ันด ีเซล Generator

2.7076

ก ๊าซหุงตม้ กระบวนการผล ิต

3.1133

ก ๊าซหุงตม้ โรงอาหาร

3.1133

นาม
ํ# ันเบนซ ิน เครืองส
E
ูบนา/ปัJ
ํ# มนาด
ํ# ับเพล ิง

2.1892

ก ๊าซหุงตม้ ก ิจกรรมซ อมด
้
ับเพล ิง

3.1133

นาม
ํ# ันเบนซ ิน ก ิจกรรมซ อมด
้
ับเพล ิง

2.1892

นาม
ํ# ันพ ืช ก ิจกรรมซ อมด
้
ับเพล ิง

0.0067

ก ๊าซหุงตม้ งานซ ่อมบ ํารุง

3.1133

รายการ

1 โรงงาน

-

1.1.1 นาม
ํ1 ันด ีเซล (รถโฟล ์คล ิฟท ์และรถตรับส
ู ้ ่งพน ักงาน)

-

1.2.1 LPG Station (เตาอบ เตากวน เตาแก ๊ส บอยเลอร์)

1.6812

1.2.2 LPG ส ําหรับโรงอาหาร

3.1133

1.3 การรวไหล
ั3

-

นาม
ํ# ันด ีเซล รถขนส ่งของบริษัท 4 ลอ้

2.7403

นาม
ํ# ันด ีเซล รถขนส ่งของบริษัท 6 ลอ้

2.7403

1.3.2 การรัวไหล
#
CO2 จาก Sodium bicarbonate ในส ่วนผสม

ก ๊าซธรรมชาต ิ (NGV) รถขนส ่ง

2.2540

นาม
ํ# ันด ีเซล รถยนต ์ผบริหาร
ู้

2.7403

นาม
ํ# ันเบนซ ิน รถยนต ์ผบริหาร
ู้

2.2703

นาม
ํ# ันเบนซ ิน สว ัสด ิการพน ักงานตามต ําแหน ่ง

2.2703

ขอบเขต 1

1.3.1 การรัวไหลของสารท
#
ําความเย็น HFC 134a (เครืองจักร)
#

การรวไหลและอ
ั2
นๆ
ื2 (Fugitive Emissions)

-

1,300.0000
1.0000
-

2 Utility

-

2.1 การเผ าไหม้อยูก
่ บท
ั ี3

-

2.2.1 การใช ้ fire pump (นาม
ํ1 ันเบนซ ิน)

2.1892
-

ก ๊าซม ีเทนจากระบบ septic tank

28.0000

ก ๊าซม ีเทน ระบบบ ําบ ัดนาเส
ํ#
ียแบบเต ิมอากาศ

28.0000

ถ ังด ับเพล ิง CO2 ส ําหรับก ิจกรรมซ อมด
้
ับเพล ิง

1.0000

ถ ังด ับเพล ิงประจําจุด CO2

1.0000

CO2 จาก Baking Powder

0.5239

CO2 จาก Baking Soda

0.5239

CO2 จาก แป้ง Self Raising

1.0000

-

677.0000

-

1,300.0000

สารท ําความเย็น R-404A

3,942.8000

สารท ําความเย็น R-410A

1,923.5000

นาม
ํ# ันพ ืช ก ิจกรรมซ อมด
้
ับเพล ิง

2.1810

การใชไฟฟ้
้
า ส ําน ักงาน โรงงาน

0.4999

นาประปา
ํ#

0.7948

ฟิ ล ์มพลาสต ิก ชน ิด pvc

2.7082

สารท ําความเย็น R-12

10,200.0000

สารท ําความเย็น R-22

1,760.0000

CO2 จาก Yeast

0.2443

2.2.2การรัวไหลของปริมาณม
#
ีเทนจากบ ่อเกรอะ

28.0000

-

จดท
ั ําโดย

CO2 จาก Yeast

0.2443
-

ไฟฟ้ าโรงงาน

0.4999

พลาสต ิก PP (ถ ุง,แผ ่น)ท ใช
ี# ในกระบวนการผล
้
ิต(การไดมาของ
้
PP)

1.8095

พลาสต ิก HDPE (ถ ุง,แผ ่น)ท ใช
ี# ในกระบวนการผล
้
ิต(การไดมาของ
้
HDPE)

6.7071

#REF!
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มหาชน)

1.0000

-

ขอบเขต 3

-

-

2.2.1 ปริมาณการเต ิม CO2 ในถ ังด ับเพล ิง

การปล ่อย GHG โดย
ตรงทท
ี3 ําการรายงานแยก

สารท ําความเย็น R-134A Container

ก ารปล่อย GHG
โดยตรงทีทํา
2
การรายงานแยก

1,300.0000

ขอบเขต 2

สารท ําความเย็น R-134A

2.2 การรวไหล
ั3

ขอบเขต 2

สารท ําความเย็น R-32

112

2.7403
2.2703

1.2 การเผ าไหม้อยูก
่ บท
ั ี3

-

การเผาไหม้แบบเคลอนท
ื2
ี2 (Mobile Combustion)

Total
(kgCO2e/หน่วย)

-

1.1 การเผ าไหม้เคลอนท
ื3
ี3

-

ขอบเขต 1

Fr-04

ี
บัญชรายการก๊
าซเรือนกระจก

GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้น� ท์์ของผลิิตภัณ
ั ฑ์์ (Carbon Footprint
of Products: CFP)
เป้้าหมาย: พััฒนาฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ (Carbon Footprint) ของ
ผลิิตภััณฑ์์ S&P ให้้ผู้้�บริิโภคมีีข้้อมููลการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกของ
ผลิิตภััณฑ์์แต่่ละชนิิดเพื่่�อส่่งเสริิมการตััดสิินใจเลืือกซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ที่่�เป็็น
มิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อมรวมถึึงการหาแนวทางจััดการคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของ
ผลิิตภััณฑ์์ให้้ลดลงสำำ�หรัับบริิษััท อัันเป็็นการเพิ่่�มขีีดความสามารถของ
อุุตสาหกรรมไทยในการแข่่งขัันในตลาดโลกต่่อไป
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง: ตามความหมายขององค์์การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การมหาชน) ให้้นิยิ าม “คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์” หมาย
ถึึง ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ปล่่อยออกมาจากผลิิตภััณฑ์์แต่่ละหน่่วย
ตลอดวััฎจัักรชีีวิิตของผลิิตภััณฑ์์ ตั้้�งแต่่การได้้มาซึ่่�งวััตถุุดิิบ การขนส่่ง
การประกอบชิ้้�นส่่วน การใช้้งาน และการจััดการของเหลืือจากผลิิตภััณฑ์์
หลัังใช้้งาน โดยคำำ�นวณออกมาในรููปของคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
ซึ่่�งจะช่่วยในการตััดสิินใจชื้้�อของผู้้�บริิโภค และกระตุ้้�นให้้ผู้้�ประกอบการ
ปรัับเปลี่่�ยนเทคโนโลยีีในการผลิิตให้้เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อมมากยิ่่�งขึ้้�น
การใช้้ฉลากคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ยังั ช่่วยเพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
ในตลาดโลกด้้วย ผู้้�บริิโภคต้้องการให้้บริิษััทเจ้้าของผลิิตภััณฑ์์มีีการติิด
เครื่่� อ งหมายคาร์์ บ อนฟุุ ต พริ้้� น ท์์ ด้้ ว ยรวมถึึ ง สิิ น ค้้ า จากประเทศไทย
นอกจากนี้้� หากประเทศไทยมีีการดำำ�เนิินโครงการและเก็็บข้้อมููลการลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ชั� ดั เจน จะช่่วยให้้การแสดงความคิิดเห็็นของ
ประเทศไทยบนเวทีีนานาชาติิที่มีีต่
่� อ่ การส่่งเสริิมการใช้้คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
(Carbon Footprint) ของผลิิตภััณฑ์์ได้้รับั ความรัับฟังั และมีีความน่่าเชื่่อ�
ถืือมากขึ้้�นอีีกด้้วย

แนวทางการจััดการ:
1. บริิษััทจััดทำำ�คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์แต่่ละชนิิด
2. ตรวจสอบข้้อกำำ�หนดเฉพาะของผลิิตภััณฑ์์
3. นำำ�เสนอข้้อมููลต่่อองค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (องค์์การ
มหาชน) (อบก.)
4. ให้้ผู้้�ทวนสอบข้้อมููลที่่�ขึ้้�นทะเบีียนกัับ อบก. ทำำ�การทวนสอบข้้อมููลผล
การคำำ�นวณคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์
5. บริิษััทดำำ�เนิินการสมััครเพื่่�อขึ้้�นทะเบีียนผลิิตภััณฑ์์
6. คณะทำำ�งานส่่งเสริิมการใช้้คาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์พิิจารณา
เอกสารและอนุุมัติั ิ
7. บริิ ษัั ทส ามารถใช้้ เ ครื่่� อ งหมายคาร์์ บ อนฟุุ ต พริ้้� น ท์์ ข องผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์
โดยฉลากมีีอายุุ 3 ปีี
ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ)
ในปีี 2563 บริิษััทสามารถพััฒนาเครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของ
ผลิิตภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Products: CFP)5 รายการ ได้้แก่่
1. แยมโรล
2. ใบเตยโรล
3. กาแฟโรล
4. เค้้กโรลรวมรส
และ 5.อััลมอนด์์บราวนี่่�
ทำำ�ให้้ ปััจจุุบััน S&P ได้้รัับการรัับรองฉลาก CFP ทั้้�งสิ้้�น 7 รายการ โดย
ได้้รัับการรัับรองเครื่่�องหมายคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์บััทเทอร์์
เค้้ก และเค้้กกล้้วยหอม ไปเมื่่�อปีี 2561 และ 2562 ที่่�ผ่่านมาตามลำำ�ดับั

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ผลิิตภััณฑ์์

สััดส่่วนคาร์์บอนฟุุตพริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์
การได้้มาซึ่่�ง
วััตถุุดิิบ

การผลิิต

การจััดการซาก

การกระจาย
สิินค้้า

ปริิมาณคาร์์บอนฟุุต
พริ้้�นท์์ของผลิิตภััณฑ์์

แยมโรล

701.1
(68.59%)

269.6
(26.38%)

36.7
(3.59%)

14.7
(1.44%)

1,022 หรืือ
1.02 kgCO2e

ใบเตยโรล

1,101.1
(73.96%)

335.7
(22.55%)

36.8
(2.47%)

15.3
(1.03%)

1,489 หรืือ
1.49 kgCO2e

กาแฟโรล

947.1
(73.96%)

284.6
(22.22%)

36.6
(2.86%)

12.3
(0.96%)

1,281 หรืือ
1.28 kgCO2e

เค้้กโรลรวมรส

966.1
(73.74%)

292.2
(22.30%)

36.3
(2.77%)

15.5
(1.19%)

1,310 หรืือ
1.31 kgCO2e

อััลมอนด์์บราวนี่่�

241.31
(72%)

85.48 (25.5%)

2.55
(0.8%)

5.77
(1.7%)

355 gCO2e

เค้้กกล้้วยหอม

130.38
(72.73%)

37.47
(20.90%)

4.64
(2.59%)

6.77
(3.78%)

179 gCO2e

บััทเทอร์์เค้้ก

168.27
(57.43%)

116.03
(39.6%)

2.9
(0.99%)

5.8
(1.98%)

293 gCO2e
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GRI
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โครงการเปลี่่�ยนหลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด LED
เป้้าหมาย: ลดการใช้้พลัังงานไฟฟ้้า 50 %
ที่่�มาและความเกี่่ย� วข้้อง: เอส แอนด์์ พีี ได้้ปรับั เปลี่่ย� นการติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์
ไฟฟ้้าให้้แสงสว่่างโดยใช้้หลอด LED ซึ่่�งมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด ไม่่สร้้าง
ความร้้อน และลดการปลดปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก อีีกทั้้�งยัังช่่วยลดการ
ใช้้พลังั งานในการปรัับอากาศ เมื่่อ� เทีียบกัับการใช้้งานหลอดไฟฟลููออเรส
เซนต์์ ทำำ�ให้้สามารถช่่วยลดการใช้้ไฟฟ้้าจากแสงสว่่างได้้ 50%
แนวทางการจััดการ: ทำำ�การเปลี่่�ยนหลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด
LED โดยใช้้หลอดไฟกำำ�ลััง 18 วััตต์์ แทน 36 วััตต์์ โดยมีีการเปลี่่�ยนครั้้�ง
ใหญ่่ในปีี 2560 จำำ�นวน 1,200 หลอด และมีีแผนทยอยดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ):
ปีี:

2561

ขยายพื้้�นที่่�โครงการติิดตั้้ง� Solar Roof เฟส 2 ณ โรงงานเบเกอรี่่� S&P
สาขาบางนา กม 23.5
เป้้าหมาย: ด้้วยนโยบายส่่งเสริิมการผลิิต การลงทุุน เพื่่�อยกระดัับการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม เอส แอนด์์ พีี จึึงเลืือกใช้้พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์ หรืือพลัังงานสะอาดทดแทน โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อลดการ
ปล่่อยคาร์์บอนฟุุตพริินท์์ หรืือลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการผลิิต
พลัังงานไฟฟ้้าออกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ
ที่่�มาและความเกี่่�ยวข้้อง: ตามข้้อตกลงปารีีส (Paris Agreement) ที่่�
ประเทศทั่่�วโลกเกืือบ 200 ประเทศ มีีการลงนามร่่วมกัันในการแก้้ไข
ปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงภููมิิอากาศ และกำำ�หนดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกที่่เ� กิิดจากกิิจกรรมของมนุุษย์์ ให้้อยู่่ใ� นระดัับเดีียวกัับที่่ต้� น้ ไม้้
ดิิน และมหาสมุุทรสามารถดููดซัับได้้ รวมทั้้�งประเทศไทยยัังตั้้ง� เป้้าหมาย
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก 20-25% ภายในปีี 2573 นั้้�น ส่่งผลให้้
บริิษัทถืื
ั อว่่าการดำำ�เนิินงานพััฒนาด้้านการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ
(Climate Change) เป็็นพัันธกิิจหนึ่่�งของบริิษััท
แนวทางการจััดการ: ติิดตั้้�งแผงโซลาร์์ขนาด 460 กิิโลวััตต์์ บนพื้้�นที่่�
2,330 ตร.ม.
ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ): การติิดตั้้�งจะแล้้วเสร็็จ
ประมาณเดืือนมีีนาคม 2564
ประโยชน์์ที่่�คาดว่่าจะได้้รัับจากโครงการ:
ผลิิตไฟฟ้้าได้้ 631,871 หน่่วย/ปีี
สามารลด Carbon Footprint ของภาคธุุรกิิจได้้ถึงึ ปีีละ 330 Ton CO2e
ต่่อปีี
ลดค่่าไฟฟ้้าได้้ประมาณ 2.93 ล้้านบาท/ปีี
เทีียบเท่่าการปลููกต้้นไม้้ถึึง 46,379.2 ต้้น

2562

2563

เป้้าหมายปีี 2563

เป้้าหมายปีี 2564

จำำ�นวนหลอดไฟ LED 300
ที่่�เปลี่่�ยน (หลอด)

300

150

300

150

พลัังงานไฟฟ้้าที่่�ลดลง 13,478
(KWh)

13,478

6,739

13,478

6,739

ป ร ะ หยัั ด ค่่ า ไ ฟ ฟ้้ า 45,360
(บาท/ปีี)

45,360

23,587

45,360

23,587

หมายเหตุุ: ปีี 2561-2562 การเปลี่่ย� นหลอดไฟฟ้้าจากหลอดฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด LED สามารถประหยััดค่่าไฟฟ้้าเฉลี่่ยหล
� อดละ 151.2 บาท/ปีี
ปีี 2563 การเปลี่่�ยนหลอดไฟฟ้้าจากหลอดฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด LED สามารถประหยััดค่่าไฟฟ้้าเฉลี่่�ยหลอดละ 157.25 บาท/ปีี
ทั้้�งนี้้� ในปีี 2563 มีีการดำำ�เนิินการเปลี่่�ยนหลอดไฟฟลููออเรสเซนต์์ เป็็นหลอด LED ไม่่เป็็นไปตามเป้้าหมาย ด้้วยสถานการณ์์โควิิด-19 ซึ่่�งส่่งกระทบต่่อ
การดำำ�เนิินธุุรกิิจทั้้�งในระดัับโลกและระดัับประเทศ อีีกทั้้�งการคำำ�นึึงถึึงมาตรการรัักษาความปลอดภััย จึึงต้้องมีีการขยายเป้้าหมายการดำำ�เนิินการออกไป
รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการขนส่่งสิินค้้า
เป้้าหมาย:
1. ลดรอบการขนส่่งสิินค้้าลง 15 %
2. โรงงานอาหารและโรงงานเบเกอรี่่�มีีการขนส่่งสิินค้้าร่่วมกััน เพิ่่�มขึ้้�น
500 ตััน
3. พััฒนาประสิิทธิิภาพการขนส่่งเพิ่่�มขึ้้�น 20%
ที่่� ม าและความเกี่่� ย วข้้ อ ง: จากสถานการณ์์ แ พร่่ ร ะบาดของโรค
โควิิด -19 ส่่งผลกระทบให้้มีีการปิิดดำำ�เนิินการร้้านอาหาร เอส แอนด์์ พีี
ชั่่�วคราว จำำ�นวน 90 สาขา หรืือ ประมาณ 20% จึึงต้้องทบทวนกลไกใน
การขนส่่งสิินค้้าให้้สอดคล้้องกัับปริิมาณ ความถี่่� และความคุ้้�มค่่าทั้้�งใน
ด้้านเศรษฐกิิจและพลัังงาน เพื่่�อการขนส่่งที่่�มีีประสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น
แนวทางการจััดการ: 1. การทบทวนและจััดรอบเส้้นทางการขนส่่งสิินค้้า
(Transportation trip review)
2. การขนส่่งสิินค้้าแช่่แข็็งร่่วมระหว่่างโรงงานอาหารและโรงงานเบเกอรี่่�
(Collaboration Transportation)

โครงการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพ
ขนส่่งสิินค้้า

3. การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพกำำ�ลัังการขนส่่ง (Transportation capacity
utilization) โดยวางแผนเส้้นทางขนส่่งสิินค้้าต่่อเที่่ย� วให้้ครอบคลุุมพื้้�นที่่�
ขายมากขึ้้�น เพื่่�อลดจำำ�นวนเที่่�ยว และลดระยะทางไป-กลัับ
ผลการดำำ�เนิินงาน (ตััวชี้้�วััดความสำำ�เร็็จ):
จากการทบทวนและวางแผนการจััดรอบเส้้นทางการขนส่่งสิินค้้าใหม่่
ทำำ�ให้้สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการขนส่่งสิินค้้าได้้ ดัังนี้้�
1. ลดจำำ�นวนเที่่�ยวขนส่่งสิินค้้าลงได้้ 16.33 %
2. ขนส่่งสิินค้้าได้้เพิ่่�มขึ้้�น 2.39%
3. พััฒนาประสิิทธิิภาพกำำ�ลัังการขนส่่ง เพิ่่�มขึ้้�นได้้ 22.5 %
4. ลดระยะทางการขนส่่งสิินค้้าลงได้้ 83,942 กิิโลเมตรคิิดเป็็น 14.82 %
5. ลดปริิมาณการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซลลงได้้ 10,492.75 ลิิตร
6. ลดปริิมาณการสร้้างก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ 29,113.18 KgCo2 คิิดเป็็น
14.82%
7. การขนส่่งสิินค้้าแช่่แข็็งร่่วมระหว่่างโรงงานอาหารและโรงงานเบเกอรี่่�
(Collaboration Transportation) จำำ�นวน 566 ตััน

ผลการดำำ�เนิิน
งานเปรีียบ
เทีียบปีี
2562 : 2563

เป้้าหมายการ
พััฒนา
ประสิิทธิภ
ิ าพ
การขนส่่ง
ปีี 2563

เป้้าหมาย
ปีี2564

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

จำำ�นวนเที่่ย� วขนส่่งสิินค้้า
(รอบ)

3,492

3,808

3,186

- 16.33%

15%

- 5%

ปริิมาณสิินค้้าที่่�ขนส่่ง (ตััน)

N/A

2,341

2,397

2.39%

2%

+ 5%

กำำ�ลัังการขนส่่งสิินค้้า
(Kg./เที่่�ยว)

N/A

614

752

22.48%

20%

+ 5%

การลดระยะทางการ
ขนส่่ง(Km.)

N/A

650,328

566,386

- 14.82%

10%

- 5%

การลดการใช้้น้ำำ��มัันดีีเซล
(ลิิตร)

N/A

81,291.00

70,798.25

- 14.82%

10%

- 5%

การลดปริิมาณก๊๊าซเรืือน
กระจก (kg CO2e)

N/A

225,550.01

196,436.82

- 14.82%

10%

- 5%

Collaboration
Transportation (ตััน)

N/A

N/A

566
(เริ่่�ม มีี.ค. 2563)
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+ 5%

GRI
การจัดการน้ำ�

การจััดการน้ำำ�� (Water Management)

น้ำำ�� เป็็ น ทรัั พย ากรธรรมชาติิ ที่่� มีี ความสำำ�คัั ญ ต่่ อ การดำำ� รงชีีวิิ ต และ
การพััฒนาทางเศรษฐกิิจแต่่ด้้วยการขยายตััวของเมืืองและเศรษฐกิิจจึึง
เกิิดความท้้าทายในการบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�ออุุปโภคบริิโภคให้้เพีียงพอ
กัับความต้้องการไม่่เฉพาะสำำ�หรับหน่
ั ว่ ยงานภาครััฐที่่ต้� อ้ งรัับผิดิ ชอบผลิิต
และจ่่ายน้่ำำ���ให้้กับป
ั ระชาชน แต่่รวมถึงึ ภาคธุุรกิิจที่่ต� ระหนัักถึงึ ปััญหาและ
ความเสี่่ย� งต่่อการขาดแคลนน้ำำ�� ตลอดจนคุุณภาพของน้ำำ��อันั เนื่่อ� งมาจาก
ความผัันผวนของฤดููกาลโดยเฉพาะฤดููแล้้งที่่ย� าวนานและรุุนแรงขึ้้น� ส่่งผล
ต่่อคุุณภาพน้ำำ��ดิิบที่่�นำำ�มาผลิิตน้ำำ��ประปาได้้รัับผลกระทบ มากไปกว่่านั้้�น
ในช่่วงที่่�ผ่่านมาน้ำำ��ประปามีีระดัับค่่าของความเค็็มเพิ่่�มมากขึ้้�นกว่่าที่่�
องค์์การอนามััยโลก (WHO) กำำ�หนดคืือควรมีีโซเดีียมไม่่เกิิน 200 มิิลลิกิ รััม
ต่่อลิิตร และคลอไรด์์ไม่่เกิิน 250 มิิลลิิกรััมต่่อลิิตร รวมถึงึ ทางโภชนาการ
และการแพทย์์แนะนำำ�ว่่า ควรรัับโซเดีียมเข้้าสู่่�ร่่างกายไม่่เกิิน 2,000
มิิลลิิกรััมต่่อวััน ดัังนั้้�น ประชาชนจึึงต้้องระมััดระวัังในการดื่่�มน้ำำ�ป
� ระปา
มากขึ้้�น โดยเฉพาะกลุ่่�มคนที่่�มีีร่่างกายไวต่่อระดัับเกลืือโซเดีียม เช่่น
เด็็กเล็็ก ผู้้�สููงอายุุ ผู้้�ป่่วยและผู้้�ที่มีี่� โรคประจำำ�ตััว เช่่น โรคไต หััวใจ เบา
หวาน ความดัันโลหิิต ตลอดจนผู้้�ป่่วยโรคทางสมอง สััตว์์เลี้้�ยงขนาดเล็็ก
เพื่่�อไม่่ให้้เกิิดผลกระทบต่่อสุุขภาพ

รดน้ำำ��

50%
10%

ล้้างพื้้�น

40%

ปล่่อยสู่่�
สาธารณะ

แนวทางการบริิหารจััดการน้ำำ��

เอส แอนด์์ พีี ให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อการบริิหารจััดการน้ำำ��อย่่างมีีประสิิทธิภิ าพ
และได้้กำำ�หนดแนวปฏิิบััติิเพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจว่่าธุุรกิิจจะสามารถรัักษา
สมดุุลการใช้้น้ำำ��ที่่�สอดคล้้องกัับความต้้องการน้ำำ�� โดยไม่่ส่่งผลกระทบต่่อ
ชุุมชนและธรรมชาติิ ทั้้�งยัังส่่งเสริิมการสร้้างความตระหนัักรู้้�และความ
เข้้าใจในการอนุุรักั ษ์์ทรัพย
ั ากรน้ำำ��ให้้แก่่พนักั งานและผู้้�มีีส่ว่ นได้้ส่ว่ นเสีียที่่�
สำำ�คััญผ่่านการอบรม การแบ่่งปัันความรู้้� หรืือการจััดกิิจกรรมรณรงค์์
ประหยััดน้ำำ��ใช้้ การบริิการ และกระบวนการผลิิตอีีกด้้วย
นอกจากนี้้� ยัังมีีเป้้าหมายเรื่่อ� งการพััฒนากระบวนการผลิิต โดยสร้้างและ
ปรัับเปลี่่ย� นเครื่่อ� งจัักรทดแทนเพื่่อ� ลดการใช้้ทรัพย
ั ากรน้ำำ��ดีี ลดการปล่่อย
น้ำำ��เสีีย รวมถึึงลดการใช้้พลังั งานจากการบำำ�บัดั น้ำำ�� โดยปััจจุุบันั เอส แอนด์์
พีี ใช้้ระบบบำำ�บััดน้ำำ��ทางชีีวภาพแบบใช้้อากาศ (Sequencing Batch
Reactor: SBR) สำำ�หรับั การบำำ�บัดั น้ำำ��เสีีย ด้้วยการเติิมอากาศให้้จุลิุ นิ ทรีีย์์
ใช้้ในการย่่อยสลายสารอิินทรีีย์์ในน้ำำ��เสีีย เพื่่�อให้้ตกตะกอนเหลืือเป็็นน้ำำ��
ใสแยกชั้้�นก่่อนปล่่อยทิ้้�งออกไปจึึงได้้น้ำำ��ที่่�มีีคุุณภาพไม่่กระทบต่่อสภาพ
แวดล้้อมของชุุมชน

การควบคุมค่าน�้ำเสีย
ตามกฎหมายส�ำหรับโรงงาน

COD 120 mg/L
BOD 20 mg/L

โรงงานเบเกอรี่

การควบคุมค่าน�้ำเสีย
ตามกฎหมายส�ำหรับโรงงาน
ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

COD 16-120 mg/L
BOD 4-20 mg/L
60% ส�ำรอง
40% ปล่อยสู่
ในบ่อพักน�้ำ
สาธารณะ
ส�ำหรับล้างพื้น
และรดน�้ำต้นไม้

COD 750 mg/L
BOD 500 mg/L

โรงงานอาหาร

COD 45-105 mg/L
BOD 10-50 mg/L
100% ปล่อยสู่
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสีย
ของการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย (ลาดกระบัง)

ค่า COD คือ Chemical Oxygen Demand (ปริมาณ O2 ที่สารเคมีใช้ในการท�ำปฏิกิริยากับสารอินทรีย์)
ค่า BOD คือ Biochemical Oxygen Demand (ปริมาณ O2 ที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน�้ำ)

รายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2563
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ผลการดำำ�เนิินงาน

% การจััดการน้ำำ��

รายการ

ปริิมาณการใช้้น้ำำ�� (หน่่วย)

% การจััดการน้ำำ��

ปีี 2562

ปีี 2563

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับโรงงานเบเกอรี่่� (สาขาสุุขุุมวิิท 62, สาขาบางพลีี,
สาขาลำำ�พููน)

115,753

89,689

37.58%
41.20%
(43,500หน่่วย) (36,948หน่่วย)

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับโรงงานอาหาร (นิิคมอุุตสาหกรรมลาดกระบััง)

68,860

53,834

48.00%
80%
(33,052หน่่วย) (43,067หน่่วย)

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับสาขา S&P

242,677

242,778

N/A

N/A

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับหน่่วยงานจััดเลี้้�ยง

10,437

9,261

N/A

N/A

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับสำำ�นัักงาน

3,403

3,403

N/A

N/A

ปริิมาณน้ำำ�ป
� ระปาที่่�ใช้้สำำ�หรัับศููนย์์ฝึึกอบรม RCA และศููนย์์การเรีียน S&P

5,080

2,213

N/A

N/A

446,210

400,684

17.16%

19.96%

รวม
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ปีี 2562

ปีี 2563

GRI
การจัดการน้ำ�

โครงการ/กิิจกรรมเด่่นในรอบปีี
โรงงานผลิิตอาหาร เอส แอนด์์ พีี
โครงการลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��ดีี

1. โครงการลดการใช้้น้ำ�ำ� เย็็นในการผลิิตเส้้นพาสต้้าโดยการสร้้างเครื่่�อง
ลดอุุณหภููมิิผลิิตภััณฑ์์แบบสายพาน ซึ่่�งสามารถกำำ�หนดปริิมาณน้ำำ��
เย็็น และจำำ�นวนครั้้�งการเปลี่่�ยนน้ำำ��/ จำำ�นวนสิินค้้า
2. โครงการปรัับปรุุงมาตรฐานการผลิิต เพื่่�อลดการใช้้น้ำำ��เย็็นโดยการ
ปรัับปรุงุ กระบวนการผลิิตของเส้้นพาสต้้าโดยปรัับมาตรฐานอุุณหภููมิิ
พาสต้้าหลัังต้้ม เป็็น 24-28 องศาเซลเซีียส จากค่่ามาตรฐานเดิิมที่่�
7-12 องศาเซลเซีียส
3. โครงการเปลี่่�ยนมาใช้้ก็็อกน้ำำ��อััตโนมััติิล้้างมืือของพนัักงาน และใช้้
เครื่่�องเป่่าลมร้้อนแทนกระดาษเช็็ดมืือ
4. โครงการเปลี่่�ยนเครื่่�องสุุขภััณฑ์์ (ชัักโครก) เป็็นแบบประหยััดน้ำำ��
(เดิิมใช้้น้ำ�ำ� 4.5 ลิิตร/ครั้้�ง เป็็น 1 ลิิตร/ครั้้�ง)
ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียที่่�ได้้รัับประโยชน์์จากโครงการ
ชุุมชนรอบข้้างในนิิคม

องค์์กร S&P

- ลดต้้นทุุนการผลิิต

อุุตสาหกรรมลาดกระบััง

- ช่่วยดููแลรัักษาสิ่่�งแวดล้้อม

ผลการดำำ�เนิินงาน

โครงการ

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�ลดลง (คิิว/ปีี)

ปริิมาณการใช้้น้ำำ��ที่่�
ลดลง (คิิว/โครงการ)

ปีี 2561

ปีี 2562

ปีี 2563

ปีี 2562 - 2563

1. สร้้างเครื่่�องลดอุุณหภููมิิผลิิตภััณฑ์์แบบสายพาน

N/A

627

439

1,066

2. ปรัับมาตรฐานการผลิิต เพื่่�อลดการใช้้น้ำำ��เย็็น
(Cooling Pasta)

N/A

340

238

578

3. เปลี่่ย� นเครื่่�องสุุขภััณฑ์์รุ่่�นประหยััดน้ำำ��

N/A

399

350

749

4. ลดการปล่่อยน้ำำ�� เสีีย

N/A

1,325

985

2,310

รวมปริิมาณลดการใช้้น้ำำ��

N/A

2,691

2,012

4,703
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GRI CONTENT INDEX
Topic

Disclosure
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

Organization Profile
ข้อมูล
GRI 102: Disclosure 102-1 Name of the
ขององค์กร
General organization
Disclosures
Disclosure 102-2 Activities, brands,
products, and services
Disclosure 102-3 Location of
headquarters
Disclosure 102-4 Location of
operations
Disclosure 102-5 Ownership and
legal form
Disclosure 102-6 Markets served
Disclosure 102-7 Scale of the
organization
Disclosure 102-8 Information on
employees and other workers
Disclosure 102-9 Supply chain

กลยุทธ์

120

GRI 102:
General
Disclosures

Page Number (or link)
Thai Version

SR 2020, P.9
https://company.snp1344.
com/th/location
SR 2020, P.10
https://company.snp1344.
com/th/location
SR 2020, P.9
SR 2020, P.10
https://companysnp1344.com/
th/location
SR 2020, P.8, 10
SR 2020, P.12-13
SR 2020, P.10-15
https://company.snp1344.
com/th/location
SR 2020, P.11
SR 2020, P.16-18

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

No significant change during
reporting year

Disclosure 102-11 Precautionary
Principle or approach
Disclosure 102-12 External initiatives
Disclosure 102-13 Membership of
associations
Disclosure 102-14 Statement
from senior decision-maker

SR 2020, P.36-37
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SR 2020, P.32-33
SR 2020, P.32-33
SR 2020, P.4-7

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

GRI
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)

จริยธรรม
ทางธุรกิจ

GRI 102: Disclosure 102-15 Key impacts,
SR 2020, P.36-37
General risks, and opportunities
Disclosures
Disclosure 102-16 Values, principles,
SR 2020, P.27-29
standards, and norms of behavior
การก�ำกับดูแล GRI 102: Disclosure 102-18
SR 2020, P.19, 34-35
General Governance structure
http://sandp-th.listedcompany.
Disclosures
com/directors.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/management.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/organization_chart.html
การดําเนินงาน GRI 102: Disclosure 102-40 List of stakeholder
SR 2020, P.20
การมีส่วนร่วม General groups
กับผู้มีส่วนได้ Disclosures
Disclosure 102-41 Collective
All employees are covered
ส่วนเสีย
bargaining agreements
by collective bargaining
Disclosure 102-42 Identifying and
SR 2020, P.20-22
selecting stakeholders
Disclosure 102-43 Approach to
SR 2020, P.20-22
stakeholder engagement
Disclosure 102-44 Key topics and
SR 2020, P.23-26
concerns raised
การจัดท�ำ
GRI 102: Disclosure 102-45 Entities
SR 2020, P.14-15
รายงาน
General included in the consolidated
Disclosures financial statements
Disclosure 102-46 Defining report
SR 2020, P.23-26
content and topic Boundaries
Disclosure 102-47 List of material
SR 2020, P.23
topics
Disclosure 102-48 Restatements of
No restatement of information
information
Disclosure 102-49 Changes in
No changes in material topics
reporting
due to the annual review
Disclosure 102-50 Reporting period
SR 2020, P.9
Disclosure 102-51 Date of most
SR 2020, P.9
recent report
Disclosure 102-52 Reporting cycle
SR 2020, P.9
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Topic

Disclosure
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

การจัดท�ำ
รายงาน

GRI 102: Disclosure 102-53 Contact point
General for questions regarding the report
Disclosures
Disclosure 102-54 Claims of reporting
in accordance with the GRI Standards
Disclosure 102-55 GRI content index
Material Topics
การก�ำกับดูแล GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
จริยธรรม Management the material topic and its Boundary
ทางธุรกิจ
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 205: Disclosure 205-2 Communication and
Antitraining about anti-corruption policies
corruption and procedures
คุณภาพ
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
อาหาร
Management the material topic and its Boundary
และความ
Approach
Disclosure 103-2 The management
ปลอดภัย
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 416: Disclosure 416-1 Assessment of
Customer the health and safety impacts of
Health and product and service categories
Safety
Disclosure FP5: Percentage of
production volume manufactured
in sites certified by an independent
third party according to internationally
recognized food safety management
system standards
สุขภาพและ
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
โภชนาการ Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach

122
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Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

Information
unavailable
(d)

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

SR 2020, P.9
SR 2020, P.9
SR 2020, P 120
SR 2020, P.34
SR 2020, P.34
SR 2020, P.35
SR 2020, P.35
SR 2020, P.42-43
SR 2020, P.43-50
SR 2020, P.51-52
SR 2020, P.43-44
SR 2020, P.52

SR 2020, P.42-43
SR 2020, P.43-50
SR 2020, P.51-52

GRI
GRI Content Index

Topic

Disclosure
Standard

สุขภาพและ
โภชนาการ

G4-Food
Specific

การจัดหา
อย่าง
รับผิดชอบ

การบริหาร
จัดการ
นวัตกรรม

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

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
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 308: Disclosure 308-1 New suppliers
Supplier that were screened using
Environmental environmental criteria
Assessment
GRI 414: Disclosure 414-1 New suppliers
Supplier that were screened using social
Social
criteria
Assessment
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 203: Disclosure 203-1 Infrastructure
Indirect investments and services supported
Economic
Impacts Disclosure 203-2 Significant
indirect economic impacts
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

SR 2020, P.51

SR 2020, P.37
SR 2020, P.38-40
SR 2020, P.40
SR 2020, P.39-40

SR 2020, P.39-40

SR 2020, P.66
SR 2020, P.66
SR 2020, P.67
SR 2020, P.67
SR 2020, P.67
SR 2020, P.53
SR 2020, P.58
SR 2020, P.58
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Topic

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

Disclosure
Standard

GRI 417:
Marketing
and
Labeling

การท�ำ
GRI 103:
การตลาด Management
อย่างมีความ Approach
รับผิดชอบ

GRI 417:
Marketing
and Labeling
การบริหาร
GRI 103:
ความสัมพันธ์ Management
กับลูกค้า
Approach

GRI 416:
Customer
Health and
Safety
บรรจุภัณฑ์
GRI 103:
ที่เป็นมิตร Management
ต่อสิ่งแวดล้อม Approach

การบริหาร
จัดการ
ของเสีย

124

GRI 103:
Management
Approach

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Disclosure 417-1 Requirements for
SR 2020, P.53
product and service information
and labeling
Disclosure 417-2 Incidents of
SR 2020, P.53, 58
non-compliance concerning
product and service information and
labeling
Disclosure 103-1 Explanation of
SR 2020, P.53
the material topic and its Boundary
Disclosure 103-2 The management
SR 2020, P.53-57
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
SR 2020, P.53
management approach
Disclosure 417-3 Incidents of
SR 2020, P.53
non-compliance concerning
marketing communications
Disclosure 103-1 Explanation of
SR 2020, P.59
the material topic and its Boundary
Disclosure 103-2 The management
SR 2020, P.59-62
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
SR 2020, P.63-65
management approach
Disclosure 416-2 Incidents of
SR 2020, P.63
No incidents of nonnon-compliance concerning the
compliance concerning the
health and safety impacts of
health and safety impacts of
products and services
products and services during
the reporting year
Disclosure 103-1 Explanation of
SR 2020, P.92-93
the material topic and its Boundary
Disclosure 103-2 The management
SR 2020, P.92-94
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
SR 2020, P.95-96
management approach
Disclosure 103-1 Explanation of
SR 2020, P.97
the material topic and its Boundary
Disclosure 103-2 The management
SR 2020, P.98
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
SR 2020, P.98-103
management approach
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Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

GRI
GRI Content Index

Topic

Disclosure
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

การบริหาร
GRI 301: Disclosure 301-2 Recycle input
จัดการ
Materials materials used
ของเสีย
การ
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
เปลี่ยนแปลง Management the material topic and its Boundary
สภาพ
Approach
Disclosure 103-2 The management
ภูมิอากาศและ
approach and its components
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 305: Disclosure 305-1 Direct (Scope 1)
Emissions GHG emissions
Disclosure 305-2 Energy indirect
(Scope 2) GHG emissions

การบริหาร
จัดการ
พลังงาน

Disclosure 305-5 Reduction of
GHG emissions
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 302: Disclosure 302-1 Energy consumption
Energy within the organization
Disclosure 302-4 Reduction of
energy consumption

การบริหาร
จัดการน�้ำ

GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

SR 2020, P.109-112

Information
unavailable
(c and d)

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

SR 2020, P.107-108, 115-116

Information
unavailable
(c and d)

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

Page Number (or link)
Thai Version

SR 2020, P.99, 102
SR 2020, P.104
SR 2020, P.104-105
SR 2020, P.106-116
SR 2020, P.107, 109-114
SR 2020, P.106-108, 109-114
SR 2020, P.107-108, 115-116
SR 2020, P.104
SR 2020, P.104-106
SR 2020, P.106-116

SR 2020, P.117
SR 2020, P.117
SR 2020, P.117-119
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Topic

การบริหาร
จัดการน�้ำ

การพัฒนา
บุคลากร

สิทธิมนุษยชน
และ
การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

126

Disclosure
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

GRI 303: Disclosure GRI 303-1 Interactions with
Water and water as a shared resource
Effluents
Disclosure 303-2 Management of
water discharge-related impacts
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 404: Disclosure 404-1 Average hours of
Training and training per year per employee
Education
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 412: Disclosure 412-1 Operations that
Human have been subject to human rights
Rights
reviews or impact assessment
Assessment
Disclosure 412-2 Employee
training on human rights policies
or procedures
Disclosure 412-3 Significant
investment agreements and
contracts that include human
rights clauses or that underwrite
human rights screening
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
Management the material topic and its Boundary
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
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Page Number (or link)
Thai Version

SR 2020, P.117-119
SR 2020, P.117-119
SR 2020, P.68
SR 2020, P.69-71
SR 2020, P.69, 71-73
SR 2020, P.71
SR 2020, P.74
SR 2020, P.74
SR 2020, P.74
SR 2020, P.74
SR 2020, P.74
SR 2020, P.39

SR 2020, P.75
SR 2020, P.75-76
SR 2020, P.77-81

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

GRI
GRI Content Index

Topic

Disclosure
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and
Topic-Specific Standards)

ความ
GRI 403: Disclosure 403-1 Occupational health
ปลอดภัยและ Occupational and safety management system
อาชีวอนามัย Health and
Disclosure 403-2 Hazard identification,
Safety
risk assessment, and incident
investigation
Disclosure 403-3 Occupational
health services
Disclosure 403-4 Worker participation,
consultation, and communication
on occupational health and safety
Disclosure 403-5 Worker training
on occupational health and safety
Disclosure 403-6 Promotion of
worker health
Disclosure 403-7 Prevention and
mitigation of occupational health
and safety impacts directly linked
by business relationships
Disclosure 403-9 Work-related injuries
ผลกระทบ
GRI 103: Disclosure 103-1 Explanation of
ทางสังคม Management the material topic and its Boundary
และชุมชน
Approach
Disclosure 103-2 The management
approach and its components
Disclosure 103-3 Evaluation of the
management approach
GRI 201: Disclosure 201-1 Direct economic
Economic value generated and distributed
Performance

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation
for
omission(s)

SR 2020, P.75-76
SR 2020, P.75-76
SR 2020, P.75-76
SR 2020, P.76-77
SR 2020, P.80-81
SR 2020, P.76-81
SR 2020, P.78-81

SR 2020, P.77
SR 2020, P.82
SR 2020, P.83
SR 2020, P.84-85
SR 2020, P.85-89
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