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สารจัากประธานกรรมการบัริษ่ท

เอส	แอนด์์	พ่ี	ด์ำาเนินธุรกิจร�านอาหารและเบเกอร่�มีายาวนานร่วมี	48	ปี	
จากร�านไอศกร่มีคอนเนอร์เล็กๆ	เติบโตเป็นร�านอาหารและเบเกอร่�ชอพี
ท่�มี่ชื�อเส่ยงของประเทศ	และมี่การขยายสาขาอย่างต่อเนื�อง	ยืนยันได์�
ว่า	แบรนด์์	เอส	แอนด์์	พี่	ได์�เติบโตควบค้่มีากับสังคมีไทยอย่างมีั�นคง
และยั�งยืน

ความีสำาเร็จของเอส	แอนด์์	พี่	 เกิด์จาก	“คุณภาพี	คุณค่า	คุณธรรมี”	
อันเป็นพีื�นฐานในการด์ำาเนินธุรกิจท่�บริษััทยึด์มีั�นมีาโด์ยตลอด์											
ด์�วยตระหนักถึึงความีสำาคัญของการสร�างสมีด์ุลให�เกิด์ขึ�น	 ทั�งในด์�าน
เศรษัฐกิจ	สังคมี	และสิ�งแวด์ล�อมี	ตลอด์จนการด์้แลผู้้�มี่ส่วนเก่�ยวข�อง
ทุกกลุ ่มีทั �งพีนักงาน	ค้ ่ค�าและพีันธมีิตร	ผู้้ �ถึือหุ �น	รวมีถึึงล้กค�าเพีื �อ
ให�ทุกภาคส่วนเติบโตไปพีร�อมีกับเรา

แมี�ว่าในปี	2563	ท่�ผู้่านมีานั�น	ประเทศไทยจะประสบกับความีท�าทาย
จากสถึานการณ์การแพีร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19	 (COVID-19)	 ซึ�งส่ง
ผู้ลกระทบต่อระบบเศรษัฐกิจภาพีรวมีของประเทศ	 	 อย่างไรก็ตามี								
เอส	แอนด์์	พี่	ได์�ด์ำาเนินมีาตรการควบคุมีความีปลอด์ภัย	ตลอด์จนการ
บริหารต่างๆ	 เพีื�อป้องกันและรักษัาให�ธุรกิจสามีารถึด์ำาเนินต่อไปได์�
อย่างราบรื�น	โด์ยคำานึงถึึงความีปลอด์ภัยของอาหารและการให�บริการ
ล้กค�าเป็นสิ�งสำาคัญส้งสุด์	เช่น	การบริหารจัด์การทรัพียากรบุคคลและ
กระบวนการผู้ลิตให�เกิด์ประสิทธิภาพีตามีแนวทาง	 Productivity						
การวางแผู้นเตร่ยมีพีร�อมีรับมีือวิกฤตธุรกิจได์�ทันท่วงท่	 ตลอด์จนการ
ประสานงาน	 ติด์ตามีพีันธมีิตรเพีื�ออัพีเด์ทสถึานการณ์อย่างต่อเนื�อง	
อ่กทั�งมีุ่งเน�นธุรกิจด์่ลิเวอร่�มีากขึ�น	 ทำาให�ในช่วงไตรมีาสท่�	 3	 บริษััท
สามีารถึฟื้้�นตัวขึ�นมีาได์�	 และสามีารถึปรับตัวรับมีือกับสถึานการณ์							
ด์ังกล่าวได์�อย่างมี่ศักยภาพี	

นอกจากน่�	เอส	แอนด์์	พี่	ยังคงมีุ่งมีั�นด์ำาเนินธุรกิจตามีคำามีั�นสัญญา
ของบริษััทท่�ว่า	“Healthier	Family,	Happier	World”	แบรนด์์อาหาร
ไทยใส่ใจสุขภาพี	 ท่ �พีร �อมีส่งมีอบความีอร่อย	 ส ุขภาพีด์่	 และ		
ส ่งต่อความีสุขแก่ทุกคน	เราจึงมี่โครงการเพีื �อความียั �งยืนเกิด์ขึ �น
ในทุกมีิติ 	 มิิติิ เศรษฐกิิจ	 เช่น	 โครงการใช�วัตถึุด์ิบไข่ไก่ เคจฟื้ร่	
จ.นครนายก	โครงการสนับสนุนถึุงผู้�าขาวมี�า	จ.อำานาจเจริญ	โครงการ
สนบัสนนุงานฝีีมีือตะกร�ากระจ้ด์	จ.พีัทลุง	โครงการสนับสนุนงานฝีีมีือ
การ์ด์วันแมี่และการ์ด์ปีใหม่ีของม้ีลนิธิออทิสติกไทย	 สำาหรับมิิติิสัังคมิ      
เช่น	โครงการเสริมีสร�างคุณภาพีช่วิตของนักเร่ยนในภ้มิีภาค	ปีท่�	4	และ
มิิติิสิั�งแวดล้้อมิ	 เช่น	 โครงการรณรงค์พีกถึุงผู้�า	 บอกลาถึุงพีลาสติก	
โครงการลด์การใช�พีลาสติกสำาหรับบรรจุภัณฑ์์	 โครงการถึุงส่เข่ยว	
เป็นต�น

สำาหรับปี	2564	เอส	แอนด์์	พี่	ยังคงมีุ ่งเสริมีศักยภาพีของธุรกิจ	
ด์่ลิเวอร่�	และยังคงให�ความีสำาคัญกับอาหารเพีื�อสุขภาพีอย่างต่อเนื�อง	
เพีื�อตอกยำ�าความีเป็นแบรนด์์อาหารท่�ใส่ใจสุขภาพีตามีคำามีั�นสัญญา
ของเรา

ในนามีของคณะกรรมีการบริษััท	ด์ิฉันขอขอบคุณผู้้ �ถึือหุ �น	ล้กค�า	
ค้่ค�า	 รวมีถึึงผู้้�บริหารและพีนักงานทุกท่านท่�ให�การสนับสนุนและ						
เป็นพีลังขับเคลื�อนเอส	แอนด์์	พี่	มีาโด์ยตลอด์	เรายังคงมีุ่งมีั�นพีัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์	 เอส	 แอนด์์	 พี่	 และบริการอย่างต่อเนื�องเพีื�อให�เราเติบโต
ควบค้่กับสังคมีไทยอย่างยั�งยืนตลอด์ไป

ภ่ัทรา ศิล้าอ่อน
ประธานกรรมการ
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สารจัากผ้�อำานวยการ
สำาน่กพ่ฒนาความย่�งยืนแล้ะสื�อสารองค์กร

แมี�ว่าประเทศไทยจะเผู้ชิญทั�งสถึานการณ์การแพีร่ระบาด์ของโรค
โควิด์-19	(COVID-19)	และสภาวการณ์แข่งขันท่�ส้งขึ�นของธุรกิจอาหาร
ในปี	2563	เอส	แอนด์์	พี่	ยังคงมีุ่งมีั�นด์ำาเนินธุรกิจบนแนวทางของการ
พีัฒนาส้่ความียั�งยืนตลอด์ห่วงโซ่คุณค่า	 โด์ยตระหนักถึึงการป้องกัน	
รักษัา	ตลอด์จนให�ความีสำาคัญส้งสุด์ในเรื�องความีปลอด์ภัยของอาหาร
และการให�บริการล้กค�า	ยึด์มีั�นในหลักการด์ำาเนินธุรกิจภายใต�แนวคิด์	
‘คุณภาพี	คุณค่า	และคุณธรรมี’	ให�ธุรกิจเติบโตไปพีร�อมีกับการด์้แล
สังคมีและรักษัาสิ�งแวด์ล�อมีอย่างสมีด์ุล	ส่งผู้ลให�เอส	แอนด์์	พี่	ได์�รับ
การยอมีรับและความีไว�วางใจจากผู้้�ถึือหุ�น	 ล้กค�า	 และค้่ค�าเสมีอมีา
ตลอด์ระยะเวลากว่า	47	ปี	

จากความีท�าทายท่�เกิด์ขึ�นในช่วงปีท่�ผู้่านมีา	 เอส	 แอนด์์	 พี่	 จึงมี่การ
วางแผู้นบริหารและปรับมีุมีมีองให�รอบด์�านมีากขึ�น	 โด์ยมี่การด์ำาเนิน
งานท่ �สอด์คล�องกับเป้าหมีายด์�านความียั �งยืนของบริษััทครอบคลุมี
5	ด์�าน	ได์�แก่	

กิารสันัับสันัุนันัโยบายล้ดแล้ะเล้ิกิใช้้พล้าสัติิกิแบบใช้้ครั �งเดียว
(Single-use Plastic) ตามีนโยบายความีร่วมีมีือระหว่างภาครัฐและ
เอกชนในการด์ำาเนินงานเพีื�อลด์และเลิกใช�พีลาสติกแบบใช�ครั�งเด่์ยวของ
กระทรวงทรัพียากรธรรมีชาติและสิ�งแวด์ล�อมี	บริษััทจึงประกาศงด์ให�
บริการถึุงพีลาสติกตั�งแต่วันท่�	1	มีกราคมี	2563	เป็นต�นมีา	และเพีิ�มี
ทางเลือกให�แก่ผู้้�บริโภคด์�วยการสนับสนุนถึุงผู้�าขาวมี�าท่�ผู้ลิตจากงาน
ฝีีมีือของวิสาหกิจชุมีชน	 จ.อำานาจเจริญ	 เพีื�อส่งเสริมีผู้้�บริโภคใช�
ทรัพียากรท่�มี่อย้่อย่างคุ�มีค่าด์�วยการนำากลับมีาใช�ซำ�า	(Reuse)

กิารปรับเปล้ี�ยนับรรจุภััณฑ์์เพ่�อสัิ�งแวดล้้อมิ ด์�วยตระหนักถึึงปัญหา
ขยะพีลาสติกท่�ส่งผู้ลกระทบต่อสิ�งแวด์ล�อมี	 เอส	 แอนด์์	 พี่จึงด์ำาเนิน
มีาตรการลด์การใช�พีลาสติกในบรรจุภัณฑ์์มีาอย่างต่อเนื�อง	 โด์ยในปี	
2563	น่�เราสามีารถึลด์การใช�พีลาสติกได์�ถึึง	117	ตัน

กิารมิุ�งมิั�นัพัฒนัาเมินัูสัุขภัาพอย�างติ�อเนั่�อง	 เพีื�อสร�างทางเลือกด์�าน
อาหารท่�มี่คุณค่าและโภชนาการส้งให�แก่ผู้้�บริโภค	 โด์ยในปีน่�เราได์�
พีัฒนาเมีน้เบเกอร่�เพีื�อสุขภาพี	 2	 รายการ	 คือ	 มีัลติเกรนเบรด์	 และ	
คุกก่�ธัญพีืช	 ภายใต�แบรนด์์	 Delio	 ซึ�งได์�รับกระแสตอบรับจากล้กค�า
เป็นอย่างด์่	สามีารถึสร�างยอด์ขายกว่า	3.49	ล�านบาท

กิารจัดกิารเบเกิอรี�เหล้อ่ทิ้ิ�ง	ด์�วยการวางแผู้นการสั�งสินค�าอย่างแมี่นยำา	
ผู้่านระบบ	E-Ordering	ส่งผู้ลให�ยอด์เบเกอร่�เหลือทิ�งลด์ลงถึึง	14.96%	
คิด์เป็นมี้ลค่ากว่า	 20	 ล�านบาท	 นอกจากน่�	 ยังได์�เริ�มีโครงการ	 S&P	
Food	 Rescue	 เพีื�อนำาเบเกอร่�ส่วนเกินจากการผู้ลิตในแต่ละวันไป
บริจาคให�แก่ชุมีชนท่�ขาด์แคลน	ถึือเป็นการบริหารจัด์การเบเกอร่�ส่วน
ท่�เกินจากการผู้ลิตให�เกิด์ประโยชน์ส้งสุด์	 ลด์การส้ญเส่ยอาหาร	 และ
ลด์การสร�างผู้ลกระทบต่อโลกจากภาวะก๊าซเรือนกระจกได์�ถึึง	 6,544	
คาร์บอนได์ออกไซด์์เท่ยบเท่า	หรือเท่ยบเท่าการลด์การใช�ไฟื้ฟื้้าในครัว
เรือนได์�ถึึง	584.49	วัน

กิารมิุ�งมิั�นัสัร้างความิพึงพอใจให้กิับลู้กิค้า	ผู้่านช่องทางการประเมีิน
ผู้ลของบริษััท	 ทั�งในด์�านรสชาติ	 การให�บริการ	 และความีสะอาด์	 ซึ�ง
เราได์�รับผู้ลการประเมีินความีพีึงพีอใจในระด์ับ	 81%	 แมี�ว่าปีน่�จะมี่
ปัจจัยท่�ส่งผู้ลให�การประเมีินความีพีึงพีอใจของล้กค�าลด์ลงจากเป้า
หมีายท่�ตั�งไว�	 แต่เรายังตั�งใจพีัฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และบริการอย่างไมี่หยุด์
นิ�ง	เพีื�อสร�างความีพีึงพีอใจส้งสุด์ให�แก่ล้กค�าคนสำาคัญของเราต่อไป

กิารให้คู�ค้าธุุรกิิจยอมิรับในัจรรยาบรรณแห�งพันัธุมิิติรทิ้างธุุรกิิจ 
(S&P Code of Conduct) ครบ 100%	ตามีหลักปฏิิบัติของ	เอส	
แอนด์์	พี่	เพีื�อสร�างความีมีั�นใจว่า	ค้่ค�าธุรกิจของเราจะด์ำาเนินงานอย่าง
รับผู้ิด์ชอบต่อสังคมีร่วมีกันตลอด์ห่วงโซ่คุณค่า	

ด์�วยความีมีุ่งมีั�นด์ำาเนินธุรกิจส้่ความีเป็นองค์กรแห่งความียั�งยืนน่�	 ส่ง
ผู้ลให�	เอส	แอนด์์	พี่	ได์�รับประกาศน่ยบัตรด์�านสิ�งแวด์ล�อมีจากองค์การ
บริหารจัด์การก๊าซเรือนกระจก	(องค์การมีหาชน)	จำานวน	2	โครงการ	
ได์�แก่	 	 (1) โครงกิารจัดทิ้ำาคาร์บอนัฟุุติพริ�นัทิ้์องค์กิร (Carbon 
Footprint of Organization: CFO)	สำาหรับบริษััท	เอส	แอนด์์	พี่	
ซินด์ิเคท	จำากัด์	(มีหาชน)	สายการผู้ลิตเบเกอร่�	โรงงานบางนา	กมี.23.5	
และ	 โรงงานสุขุมีวิท	 62	 (2) โครงกิารจัดทิ้ำาคาร์บอนัฟุุติพริ�นัทิ้์
ผล้ิติภััณฑ์์ (Carbon Footprint of Product: CFP)	จำานวน	
5	รายการ	
ได์�แก่	1.แยมีโรล	2.ใบเตยโรล	3.กาแฟื้โรล	4.เค�กโรลรวมีรส	และ
5.อัลมีอนด์์บราวน่�	นอกจากน่�	เอส	แอนด์์	พี่	ยังร่วมีพีิธ่ลงนามีและรับ
โล่ประกาศเก่ยรติคุณในพีิธ่ประกาศเจตนารมีณ์การส่งเสริมีความีเสมีอ
ภาคและขจัด์การเลือกปฏิิบัติโด์ยไมี่เป็นธรรมีระหว่างเพีศ	 เพีื�อ
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มณีีสุด้า ศิล้าอ่อน
ผู้้�อำำานวยการ

สำำานักพััฒนาความยั�งยืนและสืำ�อำสำารอำงค์กร

ตระหนักและร่วมีเป็นส่วนหนึ�งในการส่งเสริมีความีเสมีอภาคและ
ความีเท่าเท่ยมีระหว่างเพีศ	 ตลอด์จนเป็นต�นแบบให�แก่หน่วยงาน
ต่างๆ	อย่างเป็นร้ปธรรมีอ่กด์�วย

เอส	 แอนด์์	 พี่	 ยังคงมีุ่งมีั�นด์ำาเนินงานเพีื�อให�บรรลุเป้าหมีายด์�าน
ความียั�งยืนอย่างต่อเนื�องตามีแผู้นระยะสั�นและระยะยาวครอบคลุมี	
5	 เป้าหมีาย	 ได์�แก่	 เป้าหมีายด์�านคุณภาพีอาหาร	 ความีปลอด์ภัย	
และโภชนาการ	 เป้าหมีายด์�านความีพีึงพีอใจของล้กค�า	 เป้าหมีาย
การจัด์การของเส่ยและเศษัอาหาร	 เป้าหมีายลด์การใช�บรรจุภัณฑ์์
พีลาสตกิ	และเปา้หมีายการพีฒันาบคุลากร	เปน็ไปตามีคำามีั�นสญัญา		
“Healthier	Family,	Happier	World”		เพีื �อพีนักงาน	ล้กค�า
ค้่ค�า	 และพีันธมีิตรจะมี่สุขภาพีด์่และมี่ความีสุขไปพีร�อมีกันอย่าง
ยั�งยืน

สุด์ท�ายน่�	ขอขอบคุณทุกท่านท่�ให�การสนับสนุนเอส	แอนด์์	พี่	ด์�วย
ด์่เสมีอมีา	เราจะยังคงมีุ่งมีั�นด์ำาเนินธุรกิจโด์ยให�ความีสำาคัญต่อความี
ปลอด์ภัยของอาหารและบริการอย่างส้งสุด์	 ควบค้่ไปกับการด์้แล
สังคมีและรักษัาสิ�งแวด์ล�อมี	ให�เอส	แอนด์์	พี่	เติบโตค้่กับสังคมีไทย
อย่างยั�งยืนตลอด์ไป
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563 9

GRI

เกี�ยวก่บัรายงานฉบั่บันี้

เกี�ยวก่บัรายงานฉบ่ับัน้ี
	 บริษััท	 เอส	 แอนด์์	 พ่ี	 ซินดิ์เคท	 จำากัด์	
(มีหาชน)	 จัด์ทำารายงานความียั� งยืน 
ต่อเนื�องเป็นปีท่�	3

	 เพืี�อสื�อสารประเด็์นสำาคัญต่อผู้้�ม่ีส่วนได์�
ส่วนเส่ยใน	 3	 มิีติ	 ได์�แก่	 ด์�านเศรษัฐกิจ	
สังคมี	และสิ�งแวด์ล�อมี	โด์ยถ่ึายทอด์ความี
มุ่ีงมัี�นในการด์ำาเนินธุรกิจส่้ความียั�งยืน 
ในทุกมิีติท่ามีกลางสภาวะท่�กระแสสังคมี
ให�ความีสนใจ	 โด์ยตระหนักถึึงหลัก 
ธรรมีาภิบาลและความีสำาคัญของการ
ด์ำาเนนิธุรกิจท่�เติบโตอยา่งยั�งยนืและสมีด์ลุ

ข้�อม้ล้การติิด้ต่ิอข้อบัเข้ติการด้ำาเนินงาน
	 รายงานความียั�งยืนประจำาปี	2563	ฉบับน่�	นำาเสนอผู้ลการด์ำาเนินงาน	
ตั�งแต่วันท่�	1	มีกราคมี	ถึึง	31	ธันวาคมี	2563

	 ครอบคลุมีธุรกิจร�านอาหาร	และเบเกอร่�ภายใต�แบรนด์์	เอส	แอนด์์	พ่ี 
เครื�องดื์�มีบล้คัพี	และร�านแกรนด์์	ซ่ไซด์์	ศร่ราชา	โรงงานผู้ลิตอาหาร	
และเบเกอร่�	จำานวน	4	โรงงาน	ภายในประเทศไทย

	 จัด์ทำาขึ�นโด์ยม่ีเนื�อหาท่�สอด์คล�องตามีแนวทางของ	Global	Reporting 
Initiative	 Standards	 (GRI	 Standards)	 ในระดั์บตัวช่�วัด์หลัก 
(Core)	กรอบดั์ชน่	Thailand	Sustainability	 Investment	(SET	
THSI	Index)	และม่ีการพิีจารณาการด์ำาเนินงานของสหประชาชาติ	
(Sustainable	Development	Goals:	SDGs)	ด์�วย

 สัำานัักิพัฒนัาความิยั�งย่นัแล้ะส่ั�อสัารองค์กิร
 บริษัทิ้ เอสั แอนัด์ พี ซิินัดิเคทิ้ จำากัิด (มิหาช้นั) สัำานัักิงานัใหญ่� 

เลขท่�	2034/100-103,106-107	อาคารอิตัลไทย	ทาวเวอร์	ชั�น	
23-24	 ถึนนเพีชรบุร่ตัด์ใหม่ี	 แขวงบางกะปิ	 เขตห�วยขวาง	
กรุงเทพีมีหานคร	10310

	 โทรศัพีท์	 :	 0-2785-4000
	 โทรสาร		 :	 0-2785-4040
	 อ่เมีล	 	 :	 sd@snpfood.com
	 เว็บไซต์		 :	 www.snpfood.com
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เกี�ยวก่บั เอส แอนด์้ พี
ภัาพรวมการประกอบัธุรกิจั
บริษััท	เอส	แอนด์์	พ่ี	ซินดิ์เคท	จำากัด์	(มีหาชน)	
และกลุ่มีบริษััทในเครือประกอบธุรกิจร�าน
อาหาร	กาแฟื้	และเครื�องดื์�มี	ร�านจำาหน่ายผู้ลิต
ภัณฑ์์เบเกอร่�และอาหารสำาเร็จร้ปต่างๆและ
เป็นผู้้�ผู้ลิตในอุตสาหกรรมีอาหาร	 ภายใต�ชื�อ		
เอส	 แอนด์์	 พ่ี	 และตราสินค�าอื�นๆ	 ซึ�งม่ีราย
ละเอ่ยด์การด์ำาเนินธุรกิจ	 ประเภทผู้ลิตภัณฑ์์
สินค�าและบริการ	 และโครงสร�างกลุ่มี	 บริษััท	
เอส	 แอนด์์	 พ่ี	 (สามีารถึด้์รายละเอ่ยด์ได์�ท่�
รายงานประจำาปี	หน�า	19-39)

4
2 1

3

กลุ่้มธุรกิจัภัายในประเทศ บริษััทม่ีโรงงานทั�งหมีด์	4	แห่ง	แบ่งเป็น
 โรงงานผู้ลิตอาหาร	1	แห่งท่�นิคมีอุตสาหกรรมีลาด์กระบัง
 โรงงานผู้ลิตเบเกอร่�	3	แห่ง	ดั์งท่�อย้่ต่อไปน่�

สาข้าในประเทศไทย รวมท้ั้�งส้ิ้�น

สาข้าในต่ิางประเทศ

ร้านอาหารและเบเกอร่�
143 สิ้าขา

S&P 5 สิ้าขา
(ในเอเช่ีย)

478 สิ้าขา

15 สิ้าขา

ร้านเบเกอร่�
335 สิ้าขา

Patara 10 สิ้าขา
(ในยุโรป 9 สิ้าขา
เอเช่ีย 1 สิ้าขา)

โรงงานเบัเกอรี� สุขุ้มวิท 62
ตัั้�งอำย้�เลขท่ี่� 2, 2/1 ซอำยสุำขุมวิที่ 62 
(แยก 3) ถนนสุำขุมวิที่ แขวงพัระโขนงใตั้� 
เขตั้พัระโขนง กรุงเที่พัมหานคร

โรงงานเบัเกอรี� บัางนา-ติราด้ กม. 23.5
ตัั้�งอำย้�เลขท่ี่� 86 หม้� 4 ถนนบางนา-ตั้ราด 
กม. 23.5 ตั้ำาบลบางเสำาธง กิ�งอำำาเภอำบางเสำาธง 
จัังหวัดสำมุที่รปราการ

โรงงานเบัเกอรี� ล้ำาพ้น
ตัั้�งอำย้�เลขท่ี่� 81 หม้�ท่ี่� 4
ตั้ำาบลบ�านกลาง อำำาเภอำเมือำง
จัังหวัดลำาพ้ัน

โรงงานล้าด้กระบ่ัง
ตัั้�งอำย้�เลขท่ี่� 65/4-5
หม้� 4 นิคมอุำตั้สำาหกรรม
ลาดกระบัง ถนนฉลอำงกรุง
แขวงลำาปลาทิี่ว เขตั้ลาดกระบัง
กรุงเที่พัมหานคร
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4
2 1

3

ข้�อม้ล้พน่กงาน

ประจัำา 884        ชัั่�วคราว 202

รวม 1,086 คน

ประจัำา 2,807    ชัั่�วคราว 465

รวม 3,272 คน

เพศชาย เพศหญิง
รวม
พน่กงานประจัำา

3,691

รวม
พน่กงานท้่งหมด้ คน

รวม
พน่กงานช่�วคราว

667

4,358

ช่วงอายุ ภ้ัมิภัาค

 น�อยกว่าหรือเท่าก่บั 20 ปี  กรุงเทพ & ปรมิณีฑล้

 ภัาคติะว่นออก

 ภัาคติะว่นออกเฉียงเหนือ

 ภัาคใติ�

 ภัาคเหนือ

 ภัาคกล้าง

 21-30 ปีี

 31-40 ปี

 41-50 ปีี

 51 ปีข้้้นไป

ประจัำา  459
ชัั่�วคราว 171

ประจัำา   2,809
ชัั่�วคราว  509

ประจัำา   305
ชัั่�วคราว  35

ประจัำา   165
ชัั่�วคราว  49

ประจัำา   197
ชัั่�วคราว  2

ประจัำา   218
ชัั่�วคราว  41

ประจัำา   224
ชัั่�วคราว  17

ประจัำา     151
ชัั่�วคราว     188

ประจัำา  1,093
ชัั่�วคราว 75

ประจัำา  700
ชัั่�วคราว 24

ประจัำา   198
ชัั่�วคราว  28

รวม
630 คน

รวม
3,318 คน

รวม
340 คน

รวม
214 คน

รวม
199 คน

รวม
259 คน

รวม
241 คน

รวม
339 คน

รวม
1,168 คน

รวม
724 คน

รวม
226 คน
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สินค�าแล้ะบัริการภัายใติ�บัริษ่ท เอส แอนด์้ พี ซิินดิ้เคท จัำาก่ด้ (มหาชน)

ผลิ้ติภ่ัณีฑ์เบัเกอรี�
บริษััทมุ่ีงมัี�นสร�างสรรค์ผู้ลิตภัณฑ์์ใหม่ีท่�ม่ีรสอร่อย	 ม่ีประโยชน์และม่ี
คุณค่าทางโภชนาการในราคาท่�เหมีาะสมีมีาอย่างต่อเนื�องสามีารถึตอบ
สนองตอ่ความีต�องการของผู้้�บรโิภคได์�ทกุกลุ่มีทั�งวัยเด็์ก	วัยรุ่น	วัยทำางาน
และผู้้�ส้งวัย	 ทั�งในด์�านสุขภาพีและร้ปแบบการใช�ช่วิตท่�สามีารถึรับ
ประทานได์�ทั�งครอบครัว	นอกจากน่�	บริษััทยงัได์�พัีฒนากระบวนการผู้ลิต
ท่�ลด์การปลอ่ยคารบ์อนเลอืกใช�บรรจภัุณฑ์์ท่�ใส่ใจสิ�งแวด์ล�อมีโด์ยเน�นการ
ออกแบบให�สวยงามีเพืี�อมีอบเป็นของขวัญและสามีารถึนำากลับมีาใช�
ประโยชน์ได์�อ่กครั�ง	(Reuse)	สนับสนุนการใช�ทรัพียากรหมุีนเว่ยนให�เกิด์
ประสิทธิภาพีส้งสุด์สมีกับความีตั�งใจของบริษััทท่�ว่า	“เอส	แอนด์์	พ่ี	ชื�อ
น่�ม่ีแต่ของอร่อย”	โด์ยสามีารถึแบ่งกลุ่มีผู้ลิตภัณฑ์์เบเกอร่�	ได์�ดั์งน่�

	 เค�ก	(Cake)
	 ขนมีอบ	(Puff	and	Pastry)
	 ขนมีปัง	(Fresh	Bread)
	 คุกก่�	(Cookies)
	 ขนมีไหว�พีระจันทร์	(Mooncake)
	 ขนมีไทย	(Thai	Sweet	Delicacies)

ผลิ้ติภ่ัณีฑ์อาหาร
บริษััทให�บริการอาหารท่�หลากหลายทั�งอาหารทานเล่น	 (Appetizers)
อาหารจานเด่์ยว	(Rice	Favorites)	กับข�าว	(All	day	favorites	/	Main	
Favorites)	อาหารทะเล	(Seafood)	อาหารนานาชาติ	(International	
Favorites)	และอาหารมัีงสวิรัติ	(Vegetarian	Favorites)	รวมีทั�งไอศกร่มี
และของหวาน	(Dessert)	เพืี�อตอบสนองความีต�องการของล้กค�าท่�หลาก
หลาย	อาทิ	สลัด์	แซนด์์วิช	พีาสต�า	อาหารไทย	อาหารญ่�ปุ�น	และเมีน้
แนะนำา	 (Signature	Menu)	อย่างข�าวไก่อบส้ตรต�นตำารับท่�ได์�รับความี
นิยมีจากล้กค�ามีานานกว่า	 47	 ปี	 เส�นจันท์ผัู้ด์ไทยกุ�งสด์	 ข�าวคลุกกะปิ	
ข�าวหน�ากุ�งผัู้ด์พีริกข่�หน้	 ข�าวผัู้ด์นำ�าพีริกกุ�งสด์	 และข�าวซอยน่องไก่
นอกจากน่�ยังม่ีอาหารประจำาฤด้์กาล	 เช่น	 เมีน้ข�าวแช่	 และข�าวเหน่ยว
มีะม่ีวง	 ในช่วงหน�าร�อนของทุกปี	 นอกจากน่�ยังได์�เพิี�มีกลุ่มีเมีน้อาหาร
สุขภาพี	อาทิ	กลุ่มีเมีน้อาหาร	Low	Sodium	เพืี�อตอบโจทย์ร้ปแบบการ
ใช�ช่วิตของผู้้�บริโภคท่�ให�ความีใส่ใจในเรื�องสุขภาพี	และเปิด์เผู้ยแหล่งท่�มีา
ของวัตถุึดิ์บ	 เพืี�อความีมัี�นใจในคุณภาพีอาหาร	 นอกจากกลุ่มีประเภท
อาหารท่�ได์�กล่าวไปข�างต�น	 บริษััทยังให�บริการอาหารในร้ปแบบและ
ตราสินค�าอื�นๆ	ได์�แก่
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	 อาหารสำาเร็จร้ปแช่แข็ง	(Quick	Meal)
	 ไส�กรอก	ตรา	Premo
	 ผู้ลิตภัณฑ์์อาหารนานาชาติ	(Patio)
	 วุ�นคาราจ่แนน	ตรา	Jelio

ผลิ้ติภ่ัณีฑ์เครื�องดื้�ม
ผู้ลิตภัณฑ์์ภายใต�ชื�อ	Bluecup	ให�บริการเครื�องดื์�มีท่�หลากหลาย	โด์ยเฉพีาะอย่างยิ�ง
กาแฟื้สด์ท่�ม่ีคุณภาพีโด์ด์เด่์นด์�วยรสชาติของกาแฟื้ชั�นด่์จากเมีล็ด์กาแฟื้สายพัีนธ์ุ																	
อาราบิก�า	100%	จากแหล่งเพีาะปล้กในประเทศไทยและเมีล็ด์กาแฟื้	Origin	จากต่าง
ประเทศท่�เสิร์ฟื้พีร�อมีลาเต�อาร์ตหรือศิลปะการตกแต่งฟื้องนมีบนแก�วกาแฟื้และ								
เครื�องดื์�มีวาไรต่�	อาทิ	

	เครื�องดื์�มีกลุ่มีโคลด์์บร้ว์ชา	/	กาแฟื้สกัด์เยน็			เพืี�อให�ได์�กลิ�นหอมีและรสสัมีผัู้สของ
ชา	/	กาแฟื้		ท่�ดึ์งเอารสชาติและความีหอมีไว�ได์�อย่างสมีบ้รณ์

	เครื�องดื์�มีกลุ่มีชาต่างๆ	นำาโด์ย	มัีตฉะชาเข่ยวเครื�องดื์�มีชาเข่ยวพีร่เม่ียมีออร์แกนิก	
เข�มีข�น	หอมีหวานละมุีน

	เครื�องดื์�มีนำ�านมีถัึ�วเหลืองแบบญ่�ปุ�น	(โทนิยุ)	ทั�งร�อน	เย็น	และสม้ีทต่�	
	เครื�องดื์�มีสปาร์คลิ�ง
	เครื�องดื์�มีสุขภาพี	และนำ�าผู้ลไมี�คั�นสด์
	มีะพีร�าวออร์แกนิก	คัด์สรรวัตถุึดิ์บอินทร่ย์จาก	“สามีพีรานโมีเด์ล”	โครงการเชื�อมี
ต่อห่วงโซ่คุณค่าอาหารอินทร่ย์	และการพัีฒนาระบบอาหารยั�งยนื	ทำาให�ได์�ผู้ลผู้ลิต
รสอร่อยและปลอด์ภัยต่อสุขภาพีอ่กด์�วย	

	นำ�าส�มีออร์แกนิกแท�	100%	คั�นสด์จากส�มีส่ทองจ.นา่นท่�ได์�รับการรับรองมีาตรฐาน
เกษัตรอนิทร่ยแ์บบม่ีส่วนร่วมี	SDGsPGS	NAN	จากเกษัตรกรท่�ยอมีเปล่�ยนวิถ่ึการ
ทำาการเกษัตรแบบเดิ์มีๆ	มีาเป็นเกษัตรอินทร่ย์	เพืี�อสุขภาพีท่�ด่์ของเกษัตรกรเอง
ผู้้�บริโภคยงัได์�รับประทานอาหารท่�ปลอด์ภัย	รวมีทั�งยังสามีารถึสร�างรายได์�ท่�มัี�นคง
ให�กับชุมีชนอ่กด์�วย	

บัริการ
 S&P	 Delivery:	 1344	 บริการจัด์ส่งด่์ลิเวอร่�หรือ											
www.1344delivery.com	ท่�พัีฒนาการให�บริการเพืี�อ
อำานวยความีสะด์วกให�แก่ล้กค�าส้งสุด์	 ด์�วยคำามัี�น
สัญญา’อร่อย	ร�อน	เร็ว’	

 แอปพีลิเคชัน	‘S&P	Joy	Card’	และ	‘S&P	Delivery’	
 บริการจัด์เล่�ยงนอกสถึานท่�	S&P	Catering
 ธุรกิจขายส่งอาหารและเบเกอร่�สำาเร็จร้ป	สำาหรับล้กค�า
ท่�เป็นผู้้�ขายต่อ	(Traders)	เพืี�ออำานวยความีสะด์วกให�
ผู้้�บริโภคได์�เข�าถึึงสินค�าของบริษััท	นอกเหนือจากหน�า
ร�าน	S&P

 บริการรับจ�างผู้ลิตสินค�าตามีความีต�องการของล้กค�า	
(OEM)	สำาหรับ	Chain	Restaurant	และบริษััทชั�นนำา
ของประเทศ
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ห่วงโซ่ิอุปทานหรือห่วงโซ่ิคุณีค่า

บริษััทด์ำาเนินธุรกิจอาหารและเบเกอร่�ค�าปล่กเป็นหลัก	เพืี�อให�บริการแก่ล้กค�า
ทั�วประเทศสามีารถึเข�าถึึงได์�ง่าย	 โด์ยม่ีห่วงโซ่คุณค่าครอบคลุมีตั�งแต่ขั�นตอน	
การจดั์ซื�อจัด์หา	การผู้ลติ	การกระจายสินค�า	การตลาด์และการขาย	ตลอด์จน
กระบวนการจัด์การของเส่ยท่�เกิด์จากกระบวนการผู้ลิตในขั�นตอนสุด์ท�าย	 ม่ี
ความีตระหนักถึึงความีสำาคัญเรื�องห่วงโซ่คุณค่าต่อกลุ่มีผู้้�ม่ีส่วนได์�ส่วนเส่ยตั�งแต่
ต�นทางจนถึึงปลายทาง	 ดั์งนั�น	 บริษััทจึงต�องทำาความีร้�จักและเข�าใจกลุ่มีผู้้�ม่ี
ส่วนได์�ส่วนเส่ยอย่างลึกซึ�ง	 เพืี�อการบริหารจัด์การท่�สนองตอบความีต�องการ
และความีคาด์หวังท่�ผู้้�ม่ีส่วนได์�ส่วนเส่ยม่ีต่อเอส	แอนด์์	พ่ี

อยา่งไรก็ตามี	บริษััทยังม่ีการจัด์จำาหน่ายสินค�าผู่้านทางธุรกิจขายส่งโด์ยผู่้านผู้้�
ขายต่อ	 (Traders)	 ในช่องทางโมีเดิ์ ร์นเทรด์	 ทั� งไฮเปอร์มีาร์เ ก็ต 
ด่์พีาร์ตเมีนต์สโตร์	 ซ้เปอร์มีาร์เก็ต	 และร�านสะด์วกซื�อชั�นนำาต่างๆ	 รวมีถึึง 
ต่างประเทศทั�วโลก	อาทิ	จ่น	อินเด่์ย	สหรัฐอเมีริกา	ยุโรป	ออสเตรเล่ย	เป็นต�น
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การจ่ัด้ซ้ืิอจ่ัด้หา
บริษััทให�ความีสำาคัญกับกระบวนการจัด์ซื�อจัด์หาท่�ต�องมีป่ระสิทธิภาพี	ม่ี
ความีโปร่งใส	 และมุ่ีงเน�นการคัด์สรรวัตถุึดิ์บท่�ได์�คุณภาพีตามีมีาตรฐาน
ของ	เอส	แอนด์์	พ่ี	โด์ยผู้้�จัด์หาต�องยอมีรับในข�อตกลงตามี	S&P	Code	
of	Conduct	ซึ�งบริษััทได์�นำากลไกการบริหารจัด์การความีเส่�ยงค่้ค�า	โด์ย
คำานึงถึึงปัจจัยด์�านสิ�งแวด์ล�อมี	สังคมี	และการกำากับด้์แลกิจการ	รวมีทั�ง
ม่ีการตรวจสอบคุณภาพีวัตถุึดิ์บให�ได์�ตามีมีาตรฐาน

นอกจากน่�	ยงัม่ีความีมุ่ีงมัี�นในการสนับสนุนเกษัตรกร	และวิสาหกิจชุมีชน	
ด์�วยบริษััทเล็งเห็นถึึงความีสำาคัญของสังคมีและเศรษัฐกิจท�องถิึ�นท่�เข�มีแข็ง 
จึงม่ีนโยบายการรับซื�อสินค�าท่�ได์�คุณภาพีจากเกษัตรกรท�องถิึ�น	 รวมีทั�ง
สนับสนุนผู้ลิตภัณฑ์์ท่�เป็นมิีตรกับสิ�งแวด์ล�อมี	 การทำาเกษัตรอินทร่ย ์
ผู้ลิตผู้ลออร์แกนิก	ตลอด์จนม่ีการแลกเปล่�ยนประสบการณใ์ห�ความีร้�กับ
เกษัตรกรเพืี�อพัีฒนาวัตถุึดิ์บและสินค�าร่วมีกัน	อันจะทำาให�ห่วงโซ่อุปทาน
ในระดั์บท�องถิึ�นม่ีความีเข�มีแข็งและยั�งยนืเพืี�อให�บรรลุเป้าหมีายเด่์ยวกัน	
นั�นคือ	 การส่งเสริมีให�ประชาชนทั�วไปได์�ม่ีสุขภาพีท่�ด่์และเติบโตไปด์�วยกัน 
อย่างยั�งยืน

การผลิ้ติ
บริษััทใส่ใจในทุกขั�นตอนของกระบวนการผู้ลิตการควบคุมีคุณภาพีของ
สินค�าให�ได์�มีาตรฐาน	 สะอาด์	 ความีปลอด์ภัยด์�วยการปฏิิบัติตามีข�อ
กำาหนด์ทางกฎหมีายและมีาตรฐานการจัด์การต่างๆ	ตามีหลักสากล	เช่น	
มีาตรฐาน	ISO	22000:2005	ISO/IEC	17025:2017	GMP	HACCP	เป็นต�น	
นอกจากน่�	ยงัคำานึงถึึงการใช�ทรัพียากรต่างๆ	เช่น	ทรัพียากรนำ�า	พีลังงาน
ไฟื้ฟ้ื้าให�คุ�มีค่าและเกิด์ประโยชน์ส้งสุด์	 ตลอด์จนมี่การใช�พีลังงานทาง
เลือกด์�วยการติด์ตั�งโซล่าร์ร้ฟื้ในการผู้ลิตเบเกอร่�บางส่วนด์�วยความีมุ่ีงหวัง
ว่าจะไม่ีก่อให�เกิด์ผู้ลกระทบต่อสังคมีและสิ�งแวด์ล�อมี	 นอกจากน่�																
ยังม่ีการพัีฒนานวัตกรรมีและเทคโนโลยอ่ย่างต่อเนื�อง	อาทิ	การพัีฒนา
ฉลากผู้ลิตภัณฑ์์คาร์บอนฟุื้ตพีริ�นต์	 การใช�สารทำาความีเย็น	 Spiral			
Freezer	 เพืี�อลด์การใช�พีลังงานเพืี�อให�มัี�นใจได์�ว่าผู้ลิตภัณฑ์์ของ																
เอส	 แอนด์์	 พ่ี	 ม่ีคุณภาพี	 ได์�มีาตรฐานและเป็นมิีตรต่อสิ�งแวด์ล�อมีโด์ย																				
ไม่ีส่งผู้ลกระทบต่อชุมีชนและสังคมี

มีากไปกว่านั�น	เอส	แอนด์์	พ่ี	ยังได์�พัีฒนาประสิทธิภาพีการจัด์การของ
เส่ยอันเกิด์จากกระบวนการผู้ลิต	อาทิ	ระบบจัด์การนำ�าเส่ย	การคัด์แยก
ขยะ	เพืี�อให�สามีารถึนำาไปใช�ประโยชน์ต่อได์�	เช่น	การนำาขยะช่วภาพีมีา
ทำาปุ�ย	และนำ�าจุลินทร่ย์	การนำาเศษัอาหารมีอบให�ชุมีชนเพืี�อเป็นอาหาร
สัตว์	รวมีถึึงการม่ีนโยบายการหมุีนเว่ยนใช�ซำ�า	(Reuse)	สำาหรับวัสดุ์หรือ
บรรจุภัณฑ์์สินค�าบางประเภท	เช่น	ลังกระด์าษั	ตะกร�าพีลาสติก	เพืี�อลด์
ปริมีาณขยะและการส้ญเส่ยทรัพียากรรมีธรรมีชาติอ่กทางหนึ�ง

• ติลผราก 
• รากดัจราก 

ยีสเงอข 

งสดัจราก
และกระจาย

าคนิส

าคกูลยานหำจดัจ
ะลแาคนิส

รากิรบ

การจัดซื้อ
จัดหา
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การกระจัายสินค�า
บริษััทม่ีความีมุ่ีงมัี�นในการพัีฒนาศักยภาพีการผู้ลิตและกระจายสินค�า
อย่างต่อเนื�อง	 โด์ยได์�ม่ีการลงทุนในโครงการก่อสร�างปรับปรุง	 “S&P	
SMART	Distribution	Center	บางนา	กมี.	23.5”	ให�เป็นศ้นย์กลางด์�าน
การวางแผู้น	 การบริหารคลังสินค�า	 และขนส่งของบริษััท	 โด์ยได์�นำา
นวัตกรรมีใหม่ีๆ	เข�ามีาช่วยในการจัด์การ	และถืึอเป็นการเพิี�มีกำาลังการ
ผู้ลิตสินค�าให�เหมีาะสมี	สามีารถึควบคุมีคุณภาพีสินค�าได์�ด่์	และสามีารถึ
กระจายไปยังช่องทางต่างๆ	 ได์�รวด์เร็วมีากขึ�น	 ส่งผู้ลให�สามีารถึลด์การ
ขนสง่สินค�าไปได์�มีากกวา่	10%	ทั�งน่�โครงการจะแล�วเสร็จในเด์อืนม่ีนาคมี	
2564

จากจุด์น่�	 บริษััทจึงสามีารถึเพิี�มีประสิทธิภาพีในการบริหารจัด์การคลัง
สินค�า	ควบค่้ไปกับระบบการกระจายสินค�าได์�อยา่งม่ีประสิทธิภาพีส้งขึ�น
ด์�วยระบบการบริหารจัด์การขนส่ง	 (Transport	 Management											
System:TMS)	ท่�สามีารถึวางแผู้นและจัด์วางเส�นทางในการกระจายสินค�า
ให�ครอบคลุมีในขณะเด่์ยวกันยังม่ีการวางแผู้นขนส่งสินค�า	(ไป-กลับ)	ซึ�ง
เป็นการลด์การวิ�งรถึเท่�ยวเปล่า	 (Backhauling	 Management)	 ใช�
ทรัพียากรท่�ม่ีอย่างคุ�มีค่า	 ส่งผู้ลให�สามีารถึจัด์ส่งสินค�าจากแหล่งผู้ลิตไป
ถึึงจุด์หมีายปลายทางได์�ตามีเป้าหมีายภายในระยะเวลาท่�กำาหนด์	 และ
ยังสามีารถึรักษัาคุณภาพีของสินค�าให�คงมีาตรฐานเอาไว�ก่อนถึึงมืีอผู้้�
บริโภค	และยังสามีารถึรักษัาความีสัมีพัีนธ์ท่�ด่์ระหว่างค่้ค�าไว�ได์�เป็นอย่างด่์

การติล้าด้แล้ะการข้าย
บริษััทส่งมีอบผู้ลติภัณฑ์์ให�กับผู้้�บริโภคผู่้านหลากหลายช่องทาง	โด์ยการ
จัด์จำาหน่ายสินค�าและบริการหลักท่ �ร�าน	S&P	จำานวน	478	จุด์ขาย
สำาหรับปี	2563	เนื�องจากสถึานการณ์แพีร่ระบาด์ของโรคโควิด์-19	บริษััท
จึงสนับสนุนมีาตรการเว�นระยะห่างทางสังคมี	 (Social	Distancing)	 จึง
มุ่ีงเน�น	“ธุรกิจบริการ	S&P	Delivery	1344”	บริการส่งอาหาร	เค�กและ
เบเกอร่�	 รวมีทั�งเครื�องดื์�มีท่�อร่อย	 คุ�มีค่า	 จัด์ส่งได์�เร็ว	 โด์ยสามีารถึสั�ง
ผู่้าน1344	 หรือ	 เว็บไซต์	www.snp1344.com	 และ	 S&P	 Delivery	
Application	และบริษััทยังม่ีแผู้นการพัีฒนาโมีเด์ลทางธุรกิจใหม่ี	ชื�อว่า	
“DelTa”(Delivery	 and	 Take	 Away)	 โด์ยจะให�บริการในร้ปแบบ	
Convenient	Bakery	Shopและครวัไทยท่�ให�บริการดิ์ลิเวอร่�	(Delivery)	
และซื�ออาหารกลับ	(Take	home)	โด์ยในเฟื้สแรก	บริษััทม่ีแผู้นขยายร้ป
แบบธุรกิจใหม่ีน่�	 จำานวน	 31	 ร�าน	 เพืี�อให�สามีารถึบริการล้กค�าได์�อย่าง
รวด์เร็ว	 ครอบคลุมีพืี�นท่�ทั�วกรุงเทพีมีหานครและปริมีณฑ์ล	 ตามีคำามัีน
สัญญา	‘อร่อย	ร�อน	เร็ว’	

นอกจากน่�	บริษััทยังม่ีการจำาหน่ายผู่้านช่องทางผู้้�ขายต่อ	(Traders)	ใน
ช่องทางโมีเดิ์ร์นเทรด์	ซ้เปอร์มีาร์เก็ต	ไฮเปอรม์ีาร์เก็ตต่างๆ	ด์�วยผู้ลิตภัณฑ์์
พีร�อมีรับประทานท่�แสด์งฉลากผู้ลิตภัณฑ์์	 ระบุคุณค่าทางโภชนาการท่�
ชัด์เจน	 ส่งเสริมีด์�านโภชนาการและแสด์งออกถึึงความีรับผิู้ด์ชอบต่อผู้้�
บริโภค	 ม่ีการจัด์กิจกรรมีส่งเสริมีการขายเพืี�อมีอบสิทธิประโยชน์พิีเศษั
ให�กับผู้้�บริโภค	พีร�อมีทั�งม่ีช่องทางต่างๆ	สำาหรับรับฟัื้งความีคิด์เห็นของ
ผู้้�บริโภค	เพืี�อนำามีาพัีฒนาผู้ลิตภัณฑ์์และบริการให�ตรงตามีความีต�องการ
ของผู้้�บริโภคส้งสุด์

บริษััทมุ่ีงมัี�นนำาเสนอสินค�าและบริการท่�ม่ี	 ‘คุณค่า	 คุณภาพี	 คุณธรรมี’	
พีร�อมีสร�างการเร่ยนร้�และนวัตกรรมีใหมี่ๆ	ให�กับผู้้�มี่ส่วนได์�ส่วนเส่ย
ทุกกลุ ่มี	เพีื �อการบริหารจัด์การห่วงโซ่คุณค่าท่ �มี ่ความีรับผู้ิด์ชอบ
และยั�งยืนสืบไป
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)20

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ด้านเศรษฐกิจ

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความส�าคัญของบริษัท
บริิษััทให้้ความสำำาคัญต่่อสิำทธิิของผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยทุกกลุุ่่มโด้ยปฏิิบัติ่ต่ามข้อบังคับแลุ่ะกฎริะเบียบของต่ลุ่าด้ห้ลัุ่กทรัิพย์แห่้งปริะเทศไทยแลุ่ะสำำานักงาน
คณะกริริมการิกำากับห้ลัุ่กทรัิพยแ์ลุ่ะต่ลุ่าด้ห้ลัุ่กทรัิพย ์ริวมถึึงกฎห้มายอ่�นๆที�เกี�ยวข้องกับสิำทธิิของผู้้มี้ส่ำวนได้้เสีำยให้้ได้้ริบัการิด้้แลุ่อยา่งดี้โด้ยบริิษััทแบ่ง
ผู้้้มีสำ่วนได้้เสำียทั�งภายนอกแลุ่ะภายใน ต่ามการิปริะเมินผู้้้ที�มีความเกี�ยวข้อง แลุ่ะมีผู้ลุ่กริะทบริะห้ว่างกัน ต่ลุ่อด้ห้่วงโซ่่อุปทานของบริิษััท ออกเป็น 
7 กลุุ่่มห้ลัุ่ก ได้้แก่ 

 นัักลงทุุนั และผู้้�ถืือหุุ้�นั บริิษััทให้้ความสำำาคัญต่่อการิด้ำาเนินธุิริกิจอย่างโปร่ิงใสำ มุ่งมั�นในการิสำร้ิางการิเจริิญเติ่บโต่แลุ่ะผู้ลุ่ต่อบแทนที�ดี้ให้้
กับผู้้้ถ่ึอหุ้้นอย่างต่่อเน่�องในริะยะยาว

 องค์์กรภาค์รัฐและหุ้น่ัวยงานัทุ่�ออกกฎระเบ่ียบี บริิษััทปฏิิบัติ่ต่ามกฎริะเบยีบ กฎห้มาย แลุ่ะกริอบกต่กิาของสัำงคมแลุ่ะปริะเทศชาต่ิ
อย่างเคริ่งคริัด้ริวมถึึงศึกษัาแนวคิด้ นวัต่กริริม ด้้านโภชนาการิที�ด้ีแลุ่ะเป็นปริะโยชน์ในริะด้ับสำากลุ่ในฐานะผู้้้นำาธิุริกิจอาห้าริไทยแลุ่ะ

 เบเกอรีิ�

 ล้กค์�า/ผู้้�บีริโภค์ บริิษััทมุ่งมั�นพัฒนาคุณภาพแลุ่ะมาต่ริฐานสำนิค้าให้้มีริสำอริอ่ย ปลุ่อด้ภยัแลุ่ะมีโภชนาการิที�ดี้เห้มาะสำมกบัที�ได้้รัิบความ
ไว้วางใจให้้เป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์สำำาห้รัิบคริอบครัิว พร้ิอมทำาการิต่ลุ่าด้อย่างมีความรัิบผิู้ด้ชอบผู่้านช่องทางการิขายสิำนค้าแลุ่ะบริิการิ ทั�งห้น้า
ร้ิาน S&P ช่องทางส่ำ�อออนไลุ่น์แลุ่ะแอปพลิุ่เคชัน ต่ลุ่อด้จนเอาใจใส่ำ ให้้การิบริิการิลุ้่กค้าอย่างเป็นมิต่ริเพ่�อสำร้ิางความพึงพอใจส้ำงสุำด้ให้้
แก่ลุ้่กค้าแลุ่ะมีห้น่วยงานที�ทำาห้น้าที�รัิบข้อร้ิองเรีิยนของลุ้่กค้าเพ่�อเร่ิงด้ำาเนินการิแก้ไข ปรัิบปรุิงข้อร้ิองเรีิยนต่่างๆให้้แก่ลุ้่กค้าโด้ยเร็ิวที�สุำด้ 
ริวมไปถึึงการิเก็บรัิกษัาข้อม้ลุ่ความเป็นส่ำวนตั่วของลุ้่กค้าให้้ปลุ่อด้ภัยส้ำงสุำด้

 พนัักงานั บริิษััทยึด้ถ่ึอว่าพนักงานเป็นทรัิพยากริที�มีคุณค่าแลุ่ะต้่องได้้รัิบการิปฏิิบัติ่ที�เป็นธิริริมทั�งด้้านโอกาสำ ผู้ลุ่ต่อบแทน การิพัฒนา
ศักยภาพ พริอ้มสำริา้งความมั�นใจในคณุภาพชวิีต่แลุ่ะความปลุ่อด้ภยัในการิทำางาน ต่ลุ่อด้จนสำวสัำดิ้การิที�เห้มาะสำมโด้ยบริิษััทมกีาริกำาห้นด้
นโยบายค่าต่อบแทนให้้สำอด้คลุ้่องกับบริิษััทที�อย้่ในอุต่สำาห้กริริมปริะเภทเดี้ยวกันแลุ่ะอัต่ริาเงินเฟ้้อ (Inflation Rate)

 ค่้์ค์�า บริิษััทยึด้มั�นแลุ่ะปฏิิบัติ่ต่่อค่้ค้าอย่างเสำมอภาคบนพ่�นฐานของความเป็นธิริริมโด้ยคำานึงถึึงผู้ลุ่ปริะโยชน์ร่ิวมกัน

 ชุุมชุนัและสัังค์ม บริิษััทมุ่งมั�นด้ำาเนินธุิริกิจที�เป็นปริะโยชน์ต่่อเศริษัฐกิจแลุ่ะสัำงคมแลุ่ะให้้ความสำำาคัญกับการิด้้แลุ่รัิกษัาสิำ�งแวด้ลุ้่อมควบค่้
กัน โด้ยจัด้ให้้มีห้น่วยงานที�ทำาห้น้าที�ด้้แลุ่แลุ่ะรัิบผิู้ด้ชอบต่่อสัำงคมริวมถึึงการิส่ำงเสำริิมวัฒนธิริริมองค์กริแลุ่ะสำร้ิางจิต่สำำานึกให้้กับทุกคนใน
องค์กริที�จะด้้แลุ่พัฒนาแลุ่ะเสำริิมสำร้ิางสัำงคม สิำ�งแวด้ลุ้่อม แลุ่ะผู้้้มีส่ำวนได้้เสีำยควบค่้ไปกับการิเติ่บโต่ของบริิษััทอย่างยั�งย่น

 องค์์กรอิสัระ สืั�อมวลชุนั และกลุ่มค์นัทุ่�ม่อิทุธิิพลในัสืั�อออนัไลน์ั นับเป็นผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยในการิสำร้ิางคุณค่าให้้แก่เศริษัฐกิจแลุ่ะ
สัำงคม ผู่้านการิปริะชาสัำมพันธ์ิข่าวสำาริข้อเท็จจริิง มีการิเปิด้เผู้ยข้อม้ลุ่ด้้วยความโปร่ิงใสำ
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กล่่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

นัักลงทุุนั และผู้้�ถืือหุุ้�นั  คุณสำมบัต่ิของคณะกริริมการิบริิษััทแลุ่ะผู้้้บริิห้าริ
 ความโปริ่งใสำในการิด้ำาเนินธิุริกิจ
 ผู้ลุ่การิด้ำาเนินงานแลุ่ะการิเต่ิบโต่ทางธิุริกิจ

การิด้ำาเนินธุิริกิจบนแนวทางการิพัฒนาส่้ำความยั�งย่น

การิแจ้งข่าวสำาริผู่้านต่ลุ่าด้ห้ลัุ่กทรัิพย์แห่้งปริะเทศไทย 
แลุ่ะสำำานักงานคณะกริริมการิกำากับห้ลัุ่กทรัิพย์ 
แลุ่ะต่ลุ่าด้ห้ลุ่ักทริัพย์ (ก.ลุ่.ต่.)

 การิสำำาริวจปริะเด้็นความยั�งย่นปริะจำาปี
 การิปริะชุมสำามัญผู้้้ถึ่อหุ้้นปริะจำาปี
 การิแจ้งข่าวสำาริแก่ผู้้้ถึ่อหุ้้นผู้่านเว็บไซ่ต่์ของบริิษััท

มายัง อีเมลุ่ secretary@snpfood.com ห้ริ่อ 
audit@snpfood.com ห้ริ่อทางโทริศัพท ์
ห้มายเลุ่ข 0-2785-4000 ห้น่วยงานเลุ่ขานกุาริบริิษัทั 
ห้ริ่อสำำานักงานต่ริวจสำอบภายใน

องค์์กรภาค์รัฐ และหุ้นั่วยงานั
ทุ่�ออกกฎระเบี่ยบี

 คุณภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริ
 การิโฆษัณา/ฉลุ่ากบริริจุภัณฑ์์แลุ่ะการิคุ้มคริอง 

ผู้้้บริิโภค
 การิบริิห้าริจัด้การิขยะแลุ่ะสำิ�งปฏิิก้ลุ่
 การิริายงานข้อม้ลุ่ด้้านสำิ�งแวด้ลุ่้อม

 การิสำำาริวจปริะเด้็นด้้านความยั�งย่นปริะจำาปี
 การิต่อบริับนโยบายแลุ่ะความริ่วมม่อ 

การิริายงานผู้ลุ่การิด้ำาเนินธุิริกิจต่ลุ่าด้แบบต่ริงทุกครึิ�งปี
 การิเข้าพบห้ริ่อต่ิด้ต่่อปริะสำานงานต่ามวาริะต่่างๆ
 การิปริะชุม สำัมมนา แลุ่ะเข้าริ่วมกิจกริริมของ 

ห้น่วยงานภาคริัฐอย่างสำมำ�าเสำมอ

ล้กค์�า/ผู้้�บีริโภค์  คุณภาพของสำินค้าอาห้าริแลุ่ะการิบริิการิ
 วัต่ถึุด้ิบ/แห้ลุ่่งที�มาของอาห้าริ
 บริริยากาศภายในริ้านแลุ่ะความสำะอาด้ของสำถึานที�
 การิโฆษัณา/กิจกริริมสำ่งเสำริิมการิขาย
 ริาคาสำินค้าที�เห้มาะสำม
 ข้อม้ลุ่ผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์
 การิด้ำาเนินธิุริกิจที�มีผู้ลุ่กริะทบต่่อสำิ�งแวด้ลุ่้อม

 การิสำำาริวจปริะเด้็นความยั�งย่นปริะจำาปี
 การิสำำาริวจความพึงพอใจของลุ่้กค้าผู้่านริห้ัสำ 

คิวอาริ์โค้ด้ท้ายใบเสำริ็จ
การิส่ำ�อสำาริผู่้านช่องทางออนไลุ่น์แลุ่ะแอปพลิุ่เคชัน 
S&P Joy Card

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

 การิสำัมภาษัณ์ผู้้้แทนลุ่้กค้า
 กิจกริริมลุ่้กค้าสำัมพันธิ์

พนัักงานั สุำขภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัย
 ค่าต่อบแทน/สำวัสำด้ิการิ/สำิทธิิปริะโยชน ์

แลุ่ะกิจกริริมพนักงานสำัมพันธิ์
 การิสำ่�อสำาริริะห้ว่างห้น่วยงานทริัพยากริบุคคลุ่ 

แลุ่ะพนักงาน
 การิฝึกอบริมแลุ่ะพัฒนาบุคลุ่ากริ
 การิจัด้ให้้มีช่องทางการิริับข้อริ้องเริียน 

แลุ่ะการิแสำด้งความคิด้เห้็นต่่อองค์กริ

 กิจกริริมพนักงานสำัมพันธิ์
การิส่ำ�อสำาริทางอิเล็ุ่กทริอนิกส์ำภายในด้้วย HR News 
อย่างสำมำ�าเสำมอ

 การิสำำาริวจปริะเด้็นความยั�งย่นปริะจำาปี
การิจัด้อบริมห้ลัุ่กส้ำต่ริการิพัฒนาทักษัะด้้านต่่างๆ

 การิริับข้อริ้องเริียนผู้่านช่องทางโทริศัพท์, 
E-mail: whistleline@snpfood.com 
แลุ่ะต่้้จด้ห้มายริับเริ่�องริ้องเริียน

ค์้่ค์�า  ความปลุ่อด้ภัยของวัต่ถึุด้ิบ อาห้าริ 
 เทคโนโลุ่ยีแลุ่ะนวัต่กริริม
 สำิทธิิมนุษัยชนแลุ่ะการิปฏิิบัต่ิด้้านแริงงาน
 การิด้ำาเนินธิุริกิจที�สำ่งผู้ลุ่กริะทบต่่อชุมชน 

แลุ่ะสำิ�งแวด้ลุ่้อม
 การิต่่อต่้านการิทุจริิต่คอริ์ริัปชัน
 การิเก็บริักษัาข้อม้ลุ่ความลุ่ับทางการิค้า

 การิสำำาริวจปริะเด้็นความยั�งย่นปริะจำาปี
 การิต่กลุ่งปฏิิบัต่ิต่ามห้ลุ่ักปฏิิบัต่ิของ เอสำ แอนด้์ พี 

สำำาห้ริับค้่ค้า (S&P Code of Conduct)
 การิเข้าต่ริวจสำอบสำถึานที�ปฏิิบัต่ิงานปริะจำาปี

การิแลุ่กเปลีุ่�ยนความคิด้เห็้นแลุ่ะเยี�ยมชมกิจการิ 
ทั�งในริ้ปนิต่ิบุคคลุ่แลุ่ะวิสำาห้กิจชุมชนทุกไต่ริมาสำ
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

กล่่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็นที่ได้รับความสนใจ ช่องทางการมีส่วนร่วม

ชุุมชุนัและสัังค์ม  การิพัฒนาชุมชน
 การิสำ่งเสำริิมอาชีพแลุ่ะริายได้้ท้องถึิ�น
 การิเคาริพสำิทธิิมนุษัยชน
 การิคำานึงถึึงผู้ลุ่กริะทบต่่อชุมชนแลุ่ะสำิ�งแวด้ลุ่้อม

 กิจกริริมเพ่�อชุมชนแลุ่ะสำังคม
 การิลุ่งพ่�นที�พบชุมชน
 การิริบัข้อเสำนอแนะ แลุ่ะการิร้ิองขอความอนุเคริาะห์้

ผู่้านช่องทางโทริศัพท์, E-mail: pr@snpfood.com 

องค์์กรอิสัระ สัื�อมวลชุนั 
และกลุ่มค์นัทุ่�ม่อิทุธิิพล 
ในัสัื�อออนัไลนั์

ข้อม้ลุ่ข่าวสำาริความเคลุ่่�อนไห้วขององค์กริ 
 ข้อม้ลุ่ผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์ แลุ่ะริายการิสำ่งเสำริิมการิขาย
 การิแสำด้งความคิด้เห้็นของลุ่้กค้าของผู้้้บริิโภค 

ต่่อแบรินด้์ เอสำ แอนด้์ พี

 การิสำำาริวจปริะเด้็นด้้านความยั�งย่นปริะจำาปี
การิติ่ด้ต่่อผู่้านช่องทางโทริศัพท์, 
เว็บไซ่ต่์ www.snpfood.com, 
E-mail: pr@snpfood.com, FB: snpfood
การิจัด้งานแถึลุ่งข่าวแลุ่ะส่ำงข่าวปริะชาสัำมพันธ์ิ
การิพบปะส่ำ�อมวลุ่ชนต่ามวาริะต่่างๆ เช่น 
งานคริบริอบส่ำ�อมวลุ่ชน เทศกาลุ่ปีให้ม่ 
เทศกาลุ่ไห้ว้พริะจันทร์ิ เป็นต้่น

การระบ่ประเด็นท่ีส�าคัญทางธุ่รกิจ
1. ในปี 2563 บริิษััทริะบุปริะเด็้นความสำำาคัญทางธุิริกิจ (Materiality) 

โด้ยพิจาริณาจากปัจจัยต่่างๆ ทั�งจากภายในแลุ่ะภายนอกบริิษััท 
ได้้แก่ กลุ่ยุทธ์ิของบริิษััท ความสำนใจแลุ่ะความคาด้ห้วังจากผู้้้มีส่ำวน
ได้้ส่ำวนเสีำย แนวโน้มของโลุ่กแลุ่ะอุต่สำาห้กริริมเด้ียวกัน ริวมถึึงการิ
เปลีุ่�ยนแปลุ่งของข้อกำาห้นด้กฎห้มายในปริะเทศไทยที�สำามาริถึส่ำง
ผู้ลุ่กริะทบต่่อธุิริกิจแลุ่ะห่้วงโซ่่อุปทานทั�งในแง่บวกแลุ่ะแง่ลุ่บ

การจัดล�าดับความส�าคัญ
2. บริิษััททำาการิปริะเมินแลุ่ะจัด้ลุ่ำาดั้บความสำำาคัญของปริะเด้็นด้้าน

ความยั�งยน่ที�ได้้ริะบไุว้ โด้ยมีผู้้้บริิห้าริแลุ่ะต่วัแทนพนกังานริะด้บัการิ
จัด้การิเข้าร่ิวมปริะเมินในการิปริะชุมเชิงปฏิิบัติ่การิเพ่�อริะบุแลุ่ะ
ปริะเมินริะดั้บความสำำาคัญของปริะเด็้นด้้านความยั�งยน่ โด้ยคำานึงถึึง
ความสำำาคัญใน 2 มิติ่ ได้้แก่ การิส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อการิด้ำาเนินธุิริกิจของ
บริิษััท แลุ่ะ การิปริะเมินจากความสำนใจแลุ่ะความคาด้ห้วังในทัศนะ
ของผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำย

ทบทวนสอบประเด็น
3. บริิษััทมีการิต่ริวจสำอบความสำำาคัญของปริะเด็้นโด้ยการิสัำมภาษัณ์เชิงลึุ่ก

กับผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำย 3 กลุุ่ม่ที�มีความสำำาคัญต่่อการิด้ำาเนินธุิริกิจของ
บริิษััทจากการิจัด้ลุ่ำาดั้บผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำย ซึ่�งปริะกอบด้้วย 1. ลุ้่กค้า 2. 
ค่้ค้า 3. องค์กริภาครัิฐ แลุ่ะห้น่วยงานที�ออกกฎริะเบียบเพ่�อทบทวน
ปริะเด้น็ความสำำาคัญทางธุิริกิจ (Materiality) รัิบฟั้งข้อเสำนอแนะแลุ่ะ
ความคาด้ห้วังในปริะเด็้นที�คริอบคลุุ่มทั�ง 3 มิติ่ ค่อ เศริษัฐกิจ สัำงคม แลุ่ะ
สิำ�งแวด้ลุ้่อม ต่ลุ่อด้จนการินำาปริะเด็้นต่่างๆ ไปพัฒนาปริะสิำทธิิภาพการิ
ด้ำาเนินธุิริกิจของบริิษััทให้้ดี้ยิ�งขึ�นเพ่�อต่อบสำนองต่่อสิำ�งที�ผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวน
เสีำยให้้ความสำนใจต่่อไป

การรับรองประเด็น
4. คณะทำางานนำาเสำนอปริะเด็้นความยั�งย่นต่่อคณะกริริมการิพัฒนา

ความยั�งยน่ทางธุิริกิจเพ่�อพิจาริณาเห็้นชอบ ยน่ยนัแลุ่ะอนุมัติ่ปริะเด็้น
สำำาคัญด้้านความยั�งย่น นำามาซึ่�งการิกำาห้นด้ขอบเขต่การิริายงาน
ปริะเด็้นสำำาคัญ โด้ยริวบริวมข้อม้ลุ่จากห้น่วยงานต่่างๆ แลุ่ะกลุุ่่มผู้้้มี
ส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยที�มีความเกี�ยวข้องกับปริะเด็้นดั้งกลุ่่าวมากที�สุำด้เพ่�อ
นำามาเป็นแนวทางในการิด้ำาเนินธุิริกิจให้้สำอด้คลุ่้องกับการิพัฒนา
อย่างยั�งย่นที�เห้มาะสำมต่่อไป

ระบุประเด็นส�ำคัญ
ทำงธุรกิจ

จัดล�ำดับ
ควำมส�ำคัญ

ทวนสอบประเด็น รับรองประเด็น

1 2 3 4

ทั�งนี� ในปี 2563 ห้ลัุ่งจากที�บริิษััทได้้ทบทวนปริะเด็้นด้้านความยั�งยน่แลุ้่ว บริิษััทเห็้นควริให้้คงปริะเด็้นความสำำาคัญ แลุ่ะกำาห้นด้ขอบข่ายเน่�อห้าริายงาน
ต่ามเดิ้ม ไม่มีการิเปลีุ่�ยนแปลุ่ง
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GRI

ผลจากการระบ่ประเด็นความส�าคัญและการก�าหนดเนื้อหารายงาน

Importance to Business - ระดับควำมส�ำคัญต่อธุรกิจ

สังคม สิ่งแวดล้อม ธรุกจิและกำรก�ำกบัดแูล
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กำรจัดกำรของเสียและเศษ
อำหำร

กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิ
อำกำศ

กำรจัดกำรน��ำ

กำรจัดกำรพลังงำน

บรรจุภัณฑ์์

ลูกค้ำสัมพันธ์

คุณภำพอำหำร ควำม
ปลอดภัย สุขภำพ 
และโภชนำกำร

กำรพัฒนำบุคลำกร
ผู้ลกระทบทำงสังคมและ
ชุมชนและกำรพัฒนำ
ชุมชน

อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย

สิิทธิมนุษยชน 
และกำรปฏิิบัติ 
ด้ำนแรงงำน

กำรจัดหำ
อย่ำงรับผิู้ดชอบ

กำรก�ำกับดูแลและ
จริยธรรมทำงธุรกิจ

นวัตกรรม

กำรท�ำกำรตลำดอย่ำงรับผิู้ดชอบ 
และฉลำกผู้ลิตภัณฑ์์

ประเด็นส�ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน

ประเด็นท่ีส�าคัญต่่อความย่ังยืนมากท่ีส่ด
1. กำรจัดกำรของเสียและเศษอำหำร
2. บรรจุภัณฑ์์
3. ลูกค้ำสัมพันธ์
4. กำรพัฒนำบุคลำกร
5. คุณภำพอำหำร ควำมปลอดภัย สุขภำพ และโภชนำกำร

ประเด็นท่ีส�าคัญต่่อความย่ังยืนปานกลาง
1. กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
2. กำรจัดกำรพลังงำน
3. ผู้ลกระทบทำงสังคมและชุมชน และกำรพัฒนำชุมชน
4. กำรจัดกำรน��ำ
5. กำรจัดหำอย่ำงรับผิู้ดชอบ
6. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย
7. กำรก�ำกับดูแลและจริยธรรมทำงธุรกิจ
8. กำรท�ำกำรตลำดอย่ำงรับผิู้ดชอบ และฉลำกผู้ลิตภัณฑ์์
9. นวัตกรรม

ประเด็นท่ีส�าคัญต่่อความย่ังยืน
1. สิทธิมนุษยชน และกำรปฏิิบัติด้ำนแรงงำน
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

การประเมินประเด็นส�าคัญ

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต่
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือห่้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ช่มชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กล่่มคนที่มี
อิทธุิพลใน

สื่อออนไลน์

การิจัด้การิของเสำีย 
แลุ่ะเศษัอาห้าริ

การิจัด้การิของเสำีย 
แลุ่ะอาห้าริเห้ลุ่่อทิ�ง 
(GRI 103, GRI 301-2)

บริริจุภัณฑ์์ การิจัด้การิบริริจุภัณฑ์์
อย่างมีความริับผู้ิด้ชอบ 
(GRI 103, GRI 471-1, 
GRI 471-2)

ลุ่้กค้าสำัมพันธิ์ การิบริิห้าริจัด้การิ
ความสัำมพันธ์ิกับลุ้่กค้า 
สุำขภาพแลุ่ะความ
ปลุ่อด้ภัยของผู้้้บริิโภค 
(GRI 103, GRI 416-2)

การิพัฒนาบุคลุ่ากริ การิบริิห้าริด้้าน
บุคลุ่ากริ แลุ่ะแริงงาน
การิอบริมแลุ่ะการิศึกษัา 
(GRI 103, GRI 404-1)

คุณภาพอาห้าริ 
ความปลุ่อด้ภัย สำุขภาพ 
แลุ่ะโภชนาการิ

สำุขภาพแลุ่ะความ
ปลุ่อด้ภัยของผู้้้บริิโภค
(GRI 103, GRI 416-1, 
G4-FP5)

การิเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง 
สำภาพภ้มิอากาศ

การิเปลุ่ี�ยนแปลุ่ง 
สำภาพภ้มิอากาศ 
(GRI 103, GRI 305-1, 
GRI 305-2, GRI 305-4, 
GRI 305-5)

การิจัด้การิพลุ่ังงาน การิบริิห้าริจดั้การิพลุ่งังาน
(GRI 103, GRI 302-1, 
GRI 302-4)

ผู้ลุ่กริะทบทางสำังคม 
แลุ่ะชุมชน แลุ่ะการิ
พัฒนาชุมชน

 การิบริิห้าริด้้านชุมชน
แลุ่ะสำังคม

 ชุมชนท้องถึิ�น 
(GRI 103, GRI 201-1)

ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ



รายงานความยั่งยืน ประจำาปี 2563 25

GRI

ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนส่ิงแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต่
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือห่้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ช่มชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กล่่มคนที่มี
อิทธุิพลใน

สื่อออนไลน์

การิจัด้การินำ�า การิใช้แลุ่ะบริิห้าริ
จัด้การินำ�า
นำ�าทิ�งแลุ่ะของเสีำย 
(GRI 103, GRI 303-1, 
GRI 303-2, GRI 303-3)

การิจัด้ห้าอย่างริับผู้ิด้ชอบ การิปฏิิบัติ่ด้้านการิ 
จัด้ซ่่�อจัด้จ้าง
การิปริะเมินค่้ค้าด้้าน
สิำ�งแวด้ลุ้่อม
การิปริะเมินค่้ค้าด้้าน
สิำทธิิมนุษัยชน
การิปริะเมินค่้ค้าด้้าน
ผู้ลุ่กริะทบต่่อสัำงคม 
(GRI 103, GRI 414-1, 
GRI 308-1)

อาชีวอนามัย 
แลุ่ะความปลุ่อด้ภัย

อาชีวอนามัย 
แลุ่ะความปลุ่อด้ภัย
การิรัิกษัาความปลุ่อด้ภัย 
แลุ่ะความปลุ่อด้ภัย 
ในกริะบวนการิผู้ลุ่ิต่ 
(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)

การิกำากับด้้แลุ่ 
แลุ่ะจริิยธิริริมทางธิุริกิจ

 การิต่่อต้่านการิทุจริิต่
ความสำอด้คลุ้่องกับ 
ข้อบังคับ 
(GRI 103, GRI 205-2)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

ประเด็นความยั่งยืน
กรอบ GRI
ที่เกี่ยวข้อง

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและขอบเขต่
ภายใน ภายนอก

พนักงาน ลูกค้า/
ผู้บริโภค

คู่ค้า ผู้ถือห่้น ภาครัฐและ
หน่วยงานที่

ออกกฎ
ระเบียบ

ช่มชนและ
สังคม

สื่อมวลชน/
กล่่มคนที่มี
อิทธุิพลใน

สื่อออนไลน์

การิทำาการิต่ลุ่าด้ 
อย่างริับผู้ิด้ชอบ 
แลุ่ะฉลุ่ากผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์

 การิจัด้การิฉลุ่าก
ผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์อย่างมีความ
ริับผู้ิด้ชอบ 
(GRI 103, GRI 417-1, 
GRI 417-2)

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

นวัต่กริริม การิบริิห้าริจัด้การิ
นวัต่กริริม (GRI 103, 
GRI 203-1, GRI 203-2)

สำิทธิิมนุษัยชน 
แลุ่ะการิปฏิิบัต่ ิ
ด้้านแริงงาน

 การิจัด้การิด้้าน 
สำิทธิิมนุษัยชน

 การิจ้างงาน
 ความห้ลุ่ากห้ลุ่าย 

แลุ่ะโอกาสำที�เท่าเทียม 
(GRI 103, GRI 412-1, 
GRI 412-2, GRI 412-3)

ควำมหมำยของสีในตำรำง  มิติทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม  มิติทำงด้ำนสังคม  มิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ
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การบรหิารจดัการความยัง่ยนื

S&P Value

Passion
กำรท�ำงำน 
ด้วยใจรัก 
จริงจัง 

และสร้ำงสรรค์

Action
กำรตัดสินใจ 
ที่ชำญฉลำด 

และทันต่อเวลำ

Teamplay
กำรประสำนงำนกนั 
อย่ำงคล่องแคล่ว 

และคุ้นเคย

People

Profit Planet

Responsibility
ควำมจริงใจทีจ่ะท�ำ 
ในสิ่งที่ถูกที่ควร

Ambition
ควำมทะเยอทะยำน 
ทีจ่ะปรบัมำตรฐำน 
ตนเองให้ดีขึ�น

ตลอดเวลำ

Achievement
ควำมเพียรพยำยำม 
ที่จะท�ำสิ่งที่ตั�งใจ

ให้ส�ำเร็จ

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

‘อาหารปลอดภัย ลูกค้า

ปลอดภัย พนักงานปลอดภัย’

P A T A R A



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)28

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

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

“HEALTHIER FAMILY, HAPPIER WORLD”

SENSIBLY PARTICULAR

ST
YL

IS
H 

- P
IO

N
EE

R
SUSTAIN

ABLE - PRO
FESSIO

N
AL

MARKETPLACE

Profit

เศรษฐกิจ

กำรจัดหำอย่ำงรับผิู้ดชอบ

คุณภำพอำหำร ควำมปลอดภัย 
สุขภำพ และโภชนำกำร

กำรท�ำกำรตลำดอย่ำง 
รับผิู้ดชอบและฉลำกผู้ลิตภัณฑ์์

ลูกค้ำสัมพันธ์

นวัตกรรม

WORKPLACE

People

สังคม

กำรพัฒนำบุคลำกร

สิทธิมนุษยชนและ
กำรปฏิิบัติด้ำนแรงงำน

อำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย

COMMUNITY

ผู้ลกระทบทำงสังคมและ
ชุมชน และกำรพัฒนำชุมชน

ENVIRONMENT

Planet

ส่ิงแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์์

กำรจัดกำรของเสีย 
และเศษอำหำร

กำรเปล่ียนแปลง
สภำพภูมิอำกำศ 

และกำรจัดกำรพลังงำน

กำรจัดกำรน��ำ

โครงสร้างบริษัท วิธีุการ และหลักการท่ีใช้ในการบริหารจัดการความย่ังยืน S&P Sustainability Strategic 
Framework (SDGs ท่ีเก่ียวข้อง)
เอสำ แอนด์้ พีกำาห้นด้กลุ่ยุทธ์ิส่้ำความยั�งย่น ภายใต้่ 3 เสำาห้ลัุ่ก ได้้แก่ People Planet แลุ่ะ Profit บนพ่�นฐานของการิกำากับด้้แลุ่กิจการิที�ดี้ ภายใต้่คำามั�น
สัำญญา“Healthier Family, Happier World” โด้ยมีจุด้มุ่งห้มายส้ำงสุำด้ค่อการิรัิกษัาสำมดุ้ลุ่ของผู้ลุ่ต่อบแทนในมิติ่ทางเศริษัฐกิจ สัำงคม แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ่้อม
ที�เห้มาะสำมทั�งต่่อบริิษััทแลุ่ะผู้้้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยทุกกลุุ่่ม เพ่�อสุำขอนามัยที�ดี้ของผู้้้บริิโภค ค่้ค้าธุิริกิจ แลุ่ะชุมชน ต่ลุ่อด้จนรัิกษัาทรัิพยากริธิริริมชาติ่แลุ่ะสิำ�ง
แวด้ลุ่้อมด้้วยการิขับเคลุ่่�อนการิทำางานต่ามกลุ่ยุทธิ์แลุ่ะแผู้นการิพัฒนาอย่างยั�งย่นขององค์กริที�สำอด้คลุ่้องกับเป้าห้มายการิพัฒนาอย่างยั�งย่นของโลุ่ก
Sustainable Development Goals (SDGs) โด้ยเฉพาะอย่างยิ�งเป้าห้มาย 5 ข้อ ได้้แก่
1. การิขจัด้ความหิ้วโห้ย บริริลุุ่ความมั�นคงทางอาห้าริ ส่ำงเสำริิมเกษัต่ริกริริมอย่างยั�งย่น (Zero Hunger)  
2. การิรัิบริองการิมีสุำขภาพ แลุ่ะความเป็นอย้่ที�ดี้ของทุกคนทุกช่วงอายุ (Good Health and well-being) 
3. ส่ำงเสำริิมการิเติ่บโต่ทางเศริษัฐกิจที�ต่่อเน่�อง คริอบคลุุ่มแลุ่ะยั�งย่น การิจ้างงานที�มีคุณค่า (Decent Work and Economic Growth) 
4. การิรัิบริองแผู้นการิบริิโภคแลุ่ะการิผู้ลิุ่ต่ที�ยั�งย่น (Responsible Consumption and Production)  
5. สำร้ิางพลัุ่งแห่้งการิเป็นหุ้้นส่ำวนความร่ิวมม่อริะดั้บสำากลุ่ต่่อการิพัฒนาที�ยั�งย่น (Partnerships for the Goals)
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

ค่ณภาพอาหาร ความปลอดภัย ส่ขภาพ และโภชนาการ
1. ร้าน S&P ท่กสาขา ผ่านเกณฑ์์การประเมิน
       มาต่รฐานค่ณภาพและบริการ QSC (Quality 
       Service and Cleanliness) ภายในปี 2568    

S&P ตั่�งเป้าห้มายร้ิานที�ผู่้านเกณฑ์์ปริะเมินคุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) 
ในมาต่ริฐานริะดั้บส้ำงที� 85% ขึ�นไป 
สำำาห้รัิบปี 2563 มีการิต่ริวจปริะเมินคุณภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) 
ที�ร้ิาน S&P ทุกสำาขา โด้ยมีผู้ลุ่การิต่ริวจปริะเมินดั้งนี� 
- 85% ขึ�นไป     จำานวน 142 จุด้ขาย
- 75-84%         จำานวน  149 จุด้ขาย
- 65-74%         จำานวน 112 จุด้ขาย
- 55-64%         จำานวน   49 จุด้ขาย
- น้อยกว่า 54%  จำานวน   26 จุด้ขาย

2. ยกระดับมาต่รฐานสายการผลิต่ส�าหรับ
       โรงงานผลิต่อาหารและเบเกอร่ี S&P โดยมี
       เป้าหมายการรับรอง ISO 22000: 2018 
       ภายในปี 2564

โริงงานผู้ลิุ่ต่อาห้าริแลุ่ะเบเกอรีิ� S&P ได้้ด้ำาเนินการิย่�นขอยกริะดั้บมาต่ริฐานการิรัิบริอง
ริะบบการิจัด้การิความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริส่้ำมาต่ริฐาน ISO 22000: 2018 ฉบับให้ม่ 
ภายในปี 2564
ปัจจุบัน S&P ได้้รัิบการิรัิบริองมาต่ริฐานโริงงาน ดั้งนี�
- GMP
- HACCP
- ISO 9001:2015
- ISO/IEC 17025:2017

3. มีการวิจัยและพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์ / เมนู S&P   
       เพ่ือส่ขภาพส�าหรับเป็นทางเลือกให้แก่ผู้
       บริโภค จ�านวน 100 รายการ ภายในปี 2568   
    

ปี 2563 มีการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เบเกอรีิ�เพ่�อสุำขภาพ จำานวน 2 ริายการิ ได้้แก่ ขนมปัง
มัลุ่ติ่เกรินเบริด้ แลุ่ะ คุกกี�ธัิญพ่ช ส่ำงผู้ลุ่ให้้ S&P มีการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ / 
เมน้เพ่�อสุำขภาพริวม 37 ริายการิ
นับจากปี 2562 ซึ่�งเป็นปีที�กำาห้นด้เป้าห้มาย

ลูกค้าสัมพันธุ์

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่่อสินค้าและบริการของ 
S&P อยู่ในระดับ 85% ภายในปี 2568

ในปี 2563 ลุ้่กค้ามีความพึงพอใจต่่อสิำนค้าแลุ่ะบริิการิของ S&P โด้ยเฉลีุ่�ย 81%
จากการิสำอบถึามความพึงพอใจของลุ้่กค้า 3 ด้้าน ด้้วยริะดั้บผู้ลุ่การิปริะเมินแต่่ลุ่ะด้้าน ดั้งนี�
- ด้้านริสำชาติ่อาห้าริ 83%
- ด้้านบริิการิ 74%
- ด้้านความสำะอาด้ 86%
ทั�งนี� เป็นการิสำอบถึามความพึงพอใจของลุ้่กค้าผู่้านช่องทาง E-Survey โด้ยลุ้่กค้าสำแกน
ริหั้สำคิวอาร์ิเพ่�อปริะเมินความพึงพอใจในท้ายใบสำร็ิจจากลุ้่กค้าจำานวน  6,591 คน ในช่วง
ริะห้ว่างวันที� 1 ม.ค.-31 ธิ.ค. 2563

S&P Sustainability Goals
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เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน

บรรจ่ภัณฑ์์

บรรจ่ภัณฑ์์ส�าหรับสินค้าหน้าร้าน S&P 
ต้่องสามารถรีไซเคิลหรือย่อยสลายได้ 100% 
ภายในปี 2565

มีการิปรัิบเปลีุ่�ยนบริริจุภัณฑ์์ที�เป็นมิต่ริกับสิำ�งแวด้ลุ้่อม 36 ริายการิ ส่ำงผู้ลุ่ให้้สำามาริถึ
ลุ่ด้การิใช้พลุ่าสำติ่กลุ่งได้้มากกว่า 111 ตั่นในปี 2563

การจัดการของเสียและเศษอาหาร
1. มีการวางแผนเพ่ือควบค่มจ�านวนเบเกอร่ี 
       ของเสียให้ลดลง 30% ภายในปี 2573
      

ในปี 2563 มีม้ลุ่ค่าของเสีำยเบเกอรีิ�จำานวน 199 ลุ้่านบาท ลุ่ด้ลุ่ง 15 % 
(เทียบจากปี 2561 ซึ่�งมีม้ลุ่ค่าของเสีำยเบเกอรีิ�จำานวน 234 ลุ้่านบาท)

2. มีการคัดแยกขยะท่ีร้าน S&P ท่กสาขา ในปี 2563 S&P เริิ�มมีการิเก็บบันทึกข้อม้ลุ่การิแยกปริะเภทของขยะ ณ สำำานักงานให้ญ่ 
แลุ่ะร้ิาน S&P สำาขาโริงพยาบาลุ่ จำานวน 65 สำาขา โด้ยเป็นการินำาร่ิองเพ่�อออกแบบแลุ่ะ
วางแผู้นการิด้ำาเนินงานคัด้แยกขยะที�ร้ิาน S&P ทุกสำาขาอย่างมีปริะสิำทธิิภาพต่่อไป 

การพัฒนาบ่คลากร
1. ลดอัต่ราการลาออกของพนักงาน 
 ระดับบริหารให้ไม่เกิน 5% ภายในปี 2568

ปี 2563 มี อัต่ริาการิลุ่าออกของพนักงานริะดั้บบริิห้าริ 8%

2. มีเป้าหมายการพัฒนาบ่คลากรโดยมีค่า 
       HCROI เพ่ิมข้ึน 20% ภายในปี 2568
       จาก 3.08 ในปี 2561

ในปี 2563 มีริะดั้บการิพัฒนาบุคลุ่ากริ โด้ยวัด้เป็นค่า Human Capital Return on 
Investment (HCROI) เท่ากับ 3.02
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการประเมินประเด็นความสำาคัญของบริษัท

การเป็นสมาชิกขององค์กรต่่างๆ ทั้งภายในประเทศและสากล

รางวัลและความภาคภูมิใจ ปี พ.ศ. 2563

1. S&P รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS  
 2020”
 บริิษััท เอสำ แอนด้ ์ พี ซิ่นดิ้เคท จำากัด้ (มห้าชน) รัิบริางวัลุ่
 “Thailand Top Company Awards 2020” ปริะเภทอุต่สำาห้กริริม 
 อาห้าริแลุ่ะเคร่ิ�องด่้�ม ที�มีการิเติ่บโต่อย่างต่่อเน่�องผู้ลุ่ปริะกอบการิ 
 ยอด้เยี�ยม ผู้ลุ่การิด้ำาเนินงานดี้เลิุ่ศจาก ฯพณฯ ศาสำต่ริาจาริย์          
 เกียริติ่คุณ นายแพทย์ เกษัม วัฒนชัย ณ โริงแริมอินเต่อริ ์ -
 คอนติ่เนนตั่ลุ่ กรุิงเทพฯ เม่�อวันที� 10 มีนาคม 2563

 S&P แบรินด์้อันดั้บ 1 สำมกับวิสัำยทัศน์ “To be #1 Top of Mind  
 Thai Restaurant and Bakery for Modern Family”
 “ร้ิานอาห้าริ ไทยแลุ่ะเบเกอรีิ�ที�ห้นึ�งในใจคริอบครัิวยุคให้ม่”

2. S&P ร่วมลงนามและ รับโ ล่ประกาศเกียรติ่ค่ณใน
 “พิธีุประกาศเจต่นารมณ์การส่งเสริมความเสมอภาคและ 
 ขจัดการเลือกปฏิิบัติ่โดยไม่เป็นธุรรมระหว่างเพศ”
 บริิษััท เอสำ แอนด์้ พี ซิ่นดิ้เคท จำากัด้ (มห้าชน) ริ่วมลุ่งนามแลุ่ะ
 รัิบโลุ่่ปริะกาศเกียริติ่คุณใน “พิธีิปริะกาศเจต่นาริมณ์การิส่ำงเสำริิม

ความเสำมอภาคแลุ่ะขจัด้การิเลุ่่อกปฏิิบัติ่โด้ยไม่เป็นธิริริมริะห้ว่าง
เพศ” เพ่�อให้้สัำงคมทุกภาคส่ำวนต่ริะห้นัก แลุ่ะร่ิวมเป็นส่ำวนห้นึ�งใน
การิสำ่งเสำริิมความเสำมอภาคแลุ่ะความเท่าเทียมริะห้ว่างเพศ ต่ลุ่อด้
จนเป็นต้่นแบบให้้แก่ห้น่วยงานต่่างๆ อย่างเป็นร้ิปธิริริม ซึ่�งจัด้โด้ย
กริมกิจการิสำต่รีิแลุ่ะสำถึาบันคริอบครัิว กริะทริวงการิพัฒนาสัำงคมแลุ่ะ
ความมั�นคงของมนุษัย์ โด้ยมี คุณจุริินทริ์ ลัุ่กษัณวิศิษัฏ์ิ ริองนายก
รัิฐมนต่รีิ แลุ่ะรัิฐมนต่รีิว่าการิกริะทริวงพาณิชย์ เป็นปริะธิานในพิธีิ 
ณ ห้้องปริะชุมชั�น 2 กริะทริวงการิพัฒนาสัำงคมแลุ่ะความมั�นคง
ของมนุษัย์

3. S&P รับรางวัล MARKETEER NO.1 BRAND THAILAND  
 2019-2020 ประเภท BAKERY SHOP 
 บริิษััท เอสำ แอนด้ ์  พี  ซิ่นดิ้ เคท จำา กัด้(มห้าชน) รัิบริางวัลุ่
 Marketeer No.1 BrandThailand 2019-2020 ปริะเภท
 Bakery Shop จากผู้ลุ่การิสำำาริวจความคิด้เห็้นด้้านการิต่ลุ่าด้ของ 
 ปริะชากริทั�วปริะเทศไทย ซึ่�งได้ ้ รัิบความนิยมส้ำงสุำด้ 53.4%
 (ห้่างจากอันดั้บที� 2 แลุ่ะ 3 ที�ได้้รัิบความนิยม 36.1% แลุ่ะ 2.4%  
 ต่ามลุ่ำาดั้บ) โด้ยมีคุณเพิ�มพลุ่ โพธิิ�เพิ�มเห้ม บริริณาธิิการิแลุ่ะ
 ผู้้้ก่อตั่�งนิต่ยสำาริ Marketeer เป็นผู้้ ้มอบ ณ โริงแริม ดิ้โอกุริะ  
 เพริททีจ กรุิงเทพฯ  เม่�อวันที� 30 กริกฎาคม 2563
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4. S&Pรับประกาศนียบัต่รคาร์บอนฟุ่ต่พร้ินท์องค์กรและ  
 คาร์บอนฟุ่ต่พร้ินท์ผลิต่ภัณฑ์์ 2020
 บริิษััท เอสำ แอนด์้ พี ซิ่นดิ้เคท จำากัด้ (มห้าชน) รัิบมอบปริะกาศนียบัต่ริ

ด้้านสิำ�งแวด้ลุ้่อม 2 โคริงการิ  ได้้แก่
1. โคริงการิจัด้ทำาคาริ์บอนฟุ้ต่พริิ�นท์องค์กริ (Carbon Footprint of 

Organization: CFO) ห้มายถึึง การิคำานวณปริิมาณการิปลุ่่อยก๊าซ่
เร่ิอนกริะจกจากกิจกริริมทั�งห้มด้ขององค์กริ ณ บริิษััท เอสำ แอนด์้ 
พี ซิ่นดิ้เคท จำากัด้ (มห้าชน) สำายการิผู้ลิุ่ต่เบเกอรีิ� โริงงานบางนา 
กม.23.5 แลุ่ะ โริงงานสุำขุมวิท 62

2. โคริงการิจัด้ทำาคาร์ิบอนฟุ้ต่พริิ�นท์ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ (Carbon Footprint of 
Product: CFP)

 ในปี 2563 ได้้รัิบการิรัิบริองฉลุ่ากคาร์ิบอนฟุ้ต่พริิ�นท์ของผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ 
5 ริายการิ ได้้แก่ 1. แยมโริลุ่ 2. ใบเต่ยโริลุ่ 3. กาแฟ้โริลุ่ 4. เค้กโริลุ่
ริวมริสำ แลุ่ะ 5. อัลุ่มอนด้์บริาวนี� ห้ลัุ่งจากที�ได้้รัิบฉลุ่ากคาริ์บอน

 ฟุ้ต่พริิ�นท์ของผู้ลุ่ติ่ภัณฑ์์บัทเทอริเ์ค้กแลุ่ะเคก้กลุ้่วยห้อมไปแลุ่ว้เม่�อปี
ที�ผู่้านมา ซึ่�งเป็นการิปริะเมินปริิมาณการิปลุ่่อยก๊าซ่เร่ิอนกริะจกที�
ปลุ่่อยออกมาต่ลุ่อด้วัฏิจักริชีวิต่ของผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ ตั่�งแต่่ การิได้้มาซึ่�ง
วัต่ถุึดิ้บ กริะบวนการิผู้ลุ่ิต่ จนกริะทั�งเป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ ริวมถึึงการิ

 กริะจายสิำนค้า แลุ่ะการิจัด้การิของเสำียโด้ยมีคุณจตุ่พริ บุรุิษัพัฒน์ 
ปลัุ่ด้กริะทริวงทรัิพยากริธิริริมชาติ่แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อม เป็นผู้้้มอบ ในงาน 
“ร้ิอยด้วงใจ ร่ิวมใจลุ่ด้โลุ่กริ้อน ปริะจำาปี 2563” จัด้โด้ยองค์การิ
บริิห้าริจัด้การิก๊าซ่เร่ิอนกริะจก (องค์การิมห้าชน) ณ โริงแริม เด้อะ
เบอร์ิเคลีุ่ย์ ปริะต้่นำ�า กรุิงเทพฯ เม่�อวันที� 16 กันยายน 2563

5. S&P รับมอบต่ราสัญลักษณ์ “Thai SELECT” ประจ�า ปี 2563
 บริิษััท เอสำ แอนด้ ์พี ซิ่นดิ้เคท จำากัด้ (มห้าชน) รัิบมอบต่ริาสำญัลัุ่กษัณ์ 

“Thai SELECT ปริะจำาปี 2563”  ในพิธิมีอบเกียริต่บิตั่ริสำนิค้าอาห้าริ
ไทยสำำาเร็ิจร้ิปที�ได้้รัิบต่ริา“Thai SELECT” ต่ริาสำญัลัุ่กษัณ์ที�ใช้ในการิ
รัิบริองร้ิานอาห้าริไทยที�มีวิธีิการิปรุิงแลุ่ะริสำชาติ่ไทยที�บ่งบอกถึึงอัต่
ลัุ่กษัณ์ความเป็นไทย เพ่�อยกริะดั้บร้ิานอาห้าริไทยให้้เป็นที�ยอมรัิบ
แลุ่ะร้้ิจักมากขึ�น ภายใต้่สำโลุ่แกน “อาห้าริไทยต้่อง Thai SELECT” 
โด้ย เอสำ แอนด์้ พี ได้้รัิบมอบต่ริาสัำญลัุ่กษัณ์ จำานวน 15 ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ 
ดั้งนี� 1. มัสำมั�นกุ้ง 2. แกงเขียวห้วานกุ้ง  3. ต้่มยำากุ้ง 4. กุ้งอบวุ้นเส้ำน 
5. ผัู้ด้ไทยกุ้ง 6. ข้าวผัู้ด้ธัิญพ่ช 7. ข้าวผัู้ด้กริะเพริากุ้ง 8. บัวลุ่อยเผู่้อก 
9. สำาค้ถัึ�วด้ำามะพร้ิาวอ่อน 10. กลุ้่วยบวด้ชี 11. ข้าวเห้นียวทุเรีิยน 
12. ข้าวเห้นียวสัำงขยา 13. ข้าวเห้นียวมะม่วง 14. ข้าวเห้นียวด้ำากะทิ
มะพร้ิาวอ่อน แลุ่ะ 15.ขนมห้ม้อแกง 

 พร้ิอมออกบ้ธิในงานแสำด้งสิำนค้าอาห้าริ “THAIFEX – ANUGA ASIA 
2020” เพ่�อแสำด้งศักยภาพในการิเป็นผู้้้นำาอาห้าริไทยแลุ่ะเบเกอรีิ� 
ต่ลุ่อด้จนการิใช้นวัต่กริริมแลุ่ะเทคโนโลุ่ยีที�ทันสำมัยในการิพัฒนา
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ เก็บรัิกษัาได้้นาน แต่่ยังคงริสำชาติ่ต้่นต่ำารัิบ
อาห้าริไทยแท้ แลุ่ะสำามาริถึต่อบสำนองความต่้องการิของผู้้้บริิโภค

 ยุคให้ม่ (New Normal)  
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การกำากับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

การก�ากับดูแล และจริยธุรรมทางธุ่รกิจ

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอสำ แอนด้ ์พี ให้้ความสำำาคัญต่่อการิปฏิิบัติ่ต่ามห้ลุ่กัการิกำากับด้้แลุ่กจิการิ
ที�ดี้แลุ่ะมุ่งมั�นที�จะยกริะดั้บคุณภาพความสำำาคัญของการิกำากับด้้แลุ่กิจการิ
ที�ด้ีอย่างต่่อเน่�อง ด้้วยเช่�อมั�นว่าการิกำากับด้้แลุ่กิจการิที�ด้ีค่อริากฐาน
สำำาคัญของการิด้ำาเนินธุิริกิจริวมไปถึึงความริบัผิู้ด้ชอบของคณะกริริมการิ 
การิปฏิิบัติ่ต่่อผู้้้มีส่ำวนได้้เสีำยทุกกลุุ่่มอยา่งเท่าเทียม  ต่ลุ่อด้จนการิเปิด้เผู้ย
ข้อม้ลุ่ให้้ผู้้้ที�เกี�ยวข้องได้้รัิบทริาบอย่างทั�วถึึง โปร่ิงใสำ แลุ่ะทันต่่อเห้ตุ่การิณ์
 
คณะกริริมการิบริิษััทได้้กำาห้นด้นโยบายการิกำากับด้้แลุ่กิจการิที�ดี้ของ
บริิษััทเป็นลุ่ายลัุ่กษัณ์อักษัริ ซึ่�งสำอด้คลุ้่องกับห้ลัุ่กการิกำากับด้้แลุ่กิจการิ
ที�ดี้ของต่ลุ่าด้ห้ลัุ่กทรัิพย์แห้่งปริะเทศไทย แลุ่ะริะเบียบปฏิิบัติ่ของ
คณะกริริมการิกำากับห้ลัุ่กทรัิพย์แลุ่ะต่ลุ่าด้ห้ลัุ่กทรัิพย์ โด้ยมีการิทบทวน
แลุ่ะปรัิบปรุิงให้้เป็นปัจจุบันอย้่เสำมอ ทั�งมีการิส่ำ�อสำาริเพ่�อสำร้ิางความร้้ิ
ความเข้าใจในเร่ิ�องการิกำากับด้้แลุ่กิจการิที�ดี้ให้้ผู้้้บริิห้าริแลุ่ะพนักงานของ
กลุุ่่มบริิษััทได้้รัิบทริาบ แลุ่ะถ่ึอปฏิิบัติ่อยา่งต่่อเน่�องมาโด้ยต่ลุ่อด้ โด้ยการิ
กำากับด้้แลุ่กจิการิที�ดี้นั�นจะส่ำงเสำริิมปริะสำทิธิิภาพการิปฏิิบัติ่งานของบริิษััท
ที�คริอบคลุุ่มถึึงความสัำมพันธ์ิริะห้ว่างคณะกริริมการิ ฝ่ายจัด้การิ ผู้้้ถ่ึอหุ้้น 
นักลุ่งทุน สำถึาบันการิเงิน พันธิมิต่ริทางธุิริกิจ แลุ่ะผู้้้มีส่ำวนได้้เสีำยทุกกลุุ่่ม 
เป็นกลุ่ไกสำำาคัญให้้บริิษััทสำามาริถึเสำริิมสำร้ิางปริะสิำทธิิภาพแลุ่ะปริะสิำทธิิผู้ลุ่
ในการิด้ำาเนินงานเพิ�มขีด้ความสำามาริถึในการิแข่งขัน เพิ�มม้ลุ่ค่าแก่กิจการิ 
ส่ำงผู้ลุ่ต่่อการิเจริิญเติ่บโต่อย่างต่่อเน่�องแลุ่ะยั�งย่นของบริิษััท

แนวทางการจัดการ
เอสำ แอนด์้ พี ให้้ความสำำาคัญกับการิต่่อต้่านการิทุจริิต่คอร์ิริปัชัน ยดึ้ห้ลัุ่ก
ความถ้ึกต้่อง โปร่ิงใสำเป็นพ่�นฐานสำำาคัญในการิบริิห้าริองค์กริ ส่ำงเสำริิมแลุ่ะ
สำนับสำนุนให้้พนักงานในองค์กริต่ริะห้นักถึึงความสำำาคัญของการิต่่อต้่าน
การิทจุริิต่คอร์ิรัิปชั�นโด้ยกำาห้นด้นโยบายการิปอ้งกันแลุ่ะปริาบปริามการิ
ทุจริิต่คอร์ิรัิปชั�นเป็นลุ่ายลัุ่กษัณ์อักษัริ ปริะกาศแลุ่ะส่ำ�อสำาริให้้ทุกคนใน
องค์กริได้้รัิบทริาบแลุ่ะปฏิิบัติ่ต่ามห้ลัุ่กการิที�กำาห้นด้ ริวมทั�งเปิด้เผู้ยข้อม้ลุ่
ที�เกี�ยวข้องกับมาต่ริการิต่่อต้่านการิคอร์ิรัิปชั�นให้้แก่สำาธิาริณชนทริาบ 
จัด้การิอบริมเร่ิ�องจริริยาบริริณ/ การิต่่อต้่านการิทุจริิต่/ การิรัิบเร่ิ�องร้ิอง
เรีิยนให้้กับพนักงานให้ม่เป็นปริะจำาทุกเด่้อน ริวมถึึงส่ำ�อสำาริปริะชาสัำมพันธ์ิ
ให้้ค่้ค้าแลุ่ะลุ้่กค้าทริาบ โด้ยพนักงานทุกคนสำามาริถึศึกษัาข้อม้ลุ่เพิ�มเติ่ม
ในเร่ิ�องดั้งกลุ่่าวได้้จากริะบบ Intranet ภายในขององค์กริ

นอกจากนี� บริิษััทยังปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มายแลุ่ะข้อกำาห้นด้ต่่างๆ โด้ยมีการิ
สำอบทานการิปฏิิบัติ่งานของคณะกริริมการิต่ริวจสำอบ ปริะกาศแนวทาง
การิปฏิิบัติ่เพ่�อต่่อต้่านการิทุจริิต่คอร์ิรัิปชั�น ริวมถึึงนโยบายการิรัิบมอบ
ของขวญั เพ่�อให้้ผู้้้บริิห้าริแลุ่ะพนกังานทกุคนสำามาริถึปฏิิบัติ่ต่ามนโยบาย 
ริะเบียบข้อบังคับแลุ่ะจริริยาบริริณได้้อย่างถ้ึกต้่องแลุ่ะเห้มาะสำม ส่ำงผู้ลุ่
ให้้การิด้ำาเนินธุิริกิจของบริิษััทเป็นไปต่ามห้ลุ่ักการิกำากับด้้แลุ่กิจการิที�ดี้ 
นอกจากนี� เอสำ แอนด้์ พี ยังมีห้น่วยงานต่ริวจสำอบภายในทำาห้น้าที�
ต่ริวจสำอบการิปฏิิบัติ่งานแลุ่ะริะบบควบคุมห้น่วยงานภายในองค์กริ โด้ย
ยดึ้ห้ลัุ่กการิปฏิิบัติ่งานต่ริวจสำอบภายในที�สำอด้คลุ้่องต่ามมาต่ริฐานสำากลุ่ 
ริวมถึึงกฎบัต่ริของคณะกริริมการิต่ริวจสำอบ มีห้ลัุ่กเกณฑ์์การิต่ริวจสำอบ
ต่ามผู้ลุ่การิปริะเมินความเสีำ�ยงแลุ่ะจุด้ควบคุมที�สำำาคัญ โด้ยเน้นให้้มีการิ
ควบคุมเชิงป้องกันเพ่�อให้้มั�นใจว่าทุกห้น่วยงานสำามาริถึปฏิิบัติ่งานได้้
อย่างมีคุณภาพเป็นไปต่ามมาต่ริฐานมีการิควบคุมภายในที�เพียงพอ
ป้องกันแลุ่ะลุ่ด้โอกาสำที�จะเกิด้การิทุจริิต่ขึ�นในองค์กริได้้

ทั�งนี� บริิษััทได้้เข้าร่ิวมปริะกาศเจต่นาริมณ์กับแนวร่ิวมปฏิิบัติ่ของ             
ภาคเอกชนไทยในการิต่่อต้่านการิทุจริิต่กับสำมาคมส่ำงเสำริิมสำถึาบัน
กริริมการิบริิษััทเอกชนไทย (IOD) แลุ่ะได้้รัิบการิรัิบริองฐานะสำมาชิกแนว
ร่ิวมปฏิิบัติ่ของภาคเอกชนไทยในการิต่่อต้่านทุจริิต่ (Collective Action 
Coalition: CAC) ต่่อเน่�องเป็นปีที� 7
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GRI

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563

ร้ิอยลุ่ะของผู้้้บริิห้าริที�ได้้รัิบการิส่ำ�อสำาริจริริยาบริริณธุิริกิจ 100 100 100

ร้ิอยลุ่ะของพนักงานที�ได้้รัิบการิส่ำ�อสำาริจริริยาบริริณธุิริกิจ 100 100 100

ร้ิอยลุ่ะของค่้ค้าได้้รัิบการิส่ำ�อสำาริ “ห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ของเอสำ แอนด์้ พี 
สำำาห้รัิบค่้ค้า” (S&P Code of Conduct for Suppliers)

90 95 95

จากการิปริะกาศนโยบายเร่ิ�องจริริยาบริริณ/การิต่่อต้่านการิทุจริิต่คอร์ิรัิปชั�นแลุ่ะนโยบายการิรัิบ-มอบของขวัญที�บริิษััทส่ำ�อสำาริปริะชาสัำมพันธ์ิให้้พนักงาน 
ค้่ค้า ลุ้่กค้า แลุ่ะสำาธิาริณชนริับทริาบนั�น บริิษััทได้้มีการิจัด้อบริมเป็นห้ลัุ่กส้ำต่ริปริะจำาเด่้อนให้้กับพนักงานให้ม่ทุกคน ริวมถึึงส่ำ�อปริะชาสำัมพันธิ์
ผู่้านริะบบ Intranet/ Email / Whistleblower ภายในองค์กริที�ทุกห้น่วยงานภายในสำามาริถึเข้าถึึงได้้

โด้ยทั�งผู้้้บริิห้าริ แลุ่ะพนักงานมีการิรัิบทริาบจริริยาบริริณธุิริกิจ ริ้อยลุ่ะ 100 สำ่วนค้่ค้ามีการิรัิบทริาบจริริยาบริริณริ้อยลุ่ะ 95 ซึ่�งบริิษััท                  
มีเป้าห้มายในการิส่ำ�อสำาริห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ของ เอสำ แอนด์้ พี สำำาห้รัิบค่้ค้าให้้คริบร้ิอยลุ่ะ 100 ในปีถัึด้ไป ริวมทั�ง สำนับสำนุนให้้ค่้ค้าเข้าร่ิวมเป็นภาคีเคร่ิอข่าย
การิต่่อต้่านทุจริิต่คอร์ิรัิปชั�น อีกด้้วย

นอกจากนี� บริิษััทมีนโยบายคุ้มคริองแลุ่ะให้้ความเป็นธิริริมแก่พนักงานที�แจ้งข้อม้ลุ่ห้ร่ิอให้้เบาะแสำที�เกี�ยวข้องกับการิทุจริิต่ห้ร่ิอไม่ปฏิิบัติ่ต่ามกฎห้มาย 
กฎริะเบียบ ข้อบังคับบริิษััท แลุ่ะจริริยาบริริณ  โด้ยมีช่องทางการิรัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนจากพนักงานแลุ่ะบุคคลุ่ภายนอก 4 ช่องทาง ได้้แก่

ห้มายเห้ตุ่ : ข้อร้ิองเรีิยนทุกข้อได้้รัิบการิด้ำาเนินการิจัด้การิแก้ไขเรีิยบร้ิอยแลุ้่ว

ทั�งนี�ในปี 2563 บริิษััทไม่มีกริณีพิพาท/ถ้ึกตั่ด้สิำนความผิู้ด้/ถ้ึกฟ้้องร้ิอง/ห้ร่ิอถ้ึกร้ิองเรีิยนในปริะเด็้นด้้านสิำ�งแวด้ลุ้่อมแลุ่ะสัำงคม

โทรศัพท์
089-204-5542 

หรือ 0-2785-4000 ต่อ 386

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์
E-mail:

whistleline@snpfood.com

จดหมายปิดผนึก
ส�ำนักงำนตรวจสอบ

บมจ. เอส แอนด์ พี ซิินดิเคท

ตู้่รับเร่ืองร้องเรียน
ส�ำนักงำนใหญ่ โรงงำนผู้ลิตอำหำร

เบเกอร่ี และส�ำนักงำนต่ำงๆ
ของบริษัท

ผลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563

การิทุจริิต่ด้้านเวลุ่างาน/บกพร่ิองในห้น้าที� 1 1 0

การิเรีิยกรัิบผู้ลุ่ปริะโยชน์/เอ่�อปริะโยชน์กับ Supplier 3 1 0

การิทุจริิต่ทางการิเงิน 5 8 7

ริวมจำานวนร้ิองเรีิยน 9 10 7
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การกำากับดูแลและจริยธรรมทางธุรกิจ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

การประเมินและการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับธุ่รกิจ
บริิษััทได้้อนุมัติ่แต่่งตั่�งคณะกริริมการิบริิห้าริความเสีำ�ยงริะดั้บองค์กริ
เพิ�มเติ่มจากคณะทำางานบริิห้าริความเสีำ�ยงริะดั้บห้น่วยงานขึ�นตั่�งแต่่
ปี 2555 โด้ยให้้มีขอบเขต่อำานาจห้น้าที�ดั้งนี�
1. กำาห้นด้นโยบาย กลุ่ยุทธ์ิ ควบคุมแลุ่ะติ่ด้ต่าม การิปริะเมินการิบริิห้าริ
ความเสีำ�ยงขององค์กริ 
2. กำากับด้้แลุ่ผู้ลุ่ปฏิิบัติ่งานในด้้านต่่างๆ ขององค์กริ 

ทั�งนี�  ได้ ้เริิ�มมีการิปริะกาศใช้ข ้อกำาห้นด้บริิห้าริความเสีำ�ยง (Risk 
Management Instruction) ลุ่งวันที� 10 พฤษัภาคม 2555 อันมี
วัต่ถุึปริะสำงค์ให้้การิบริิห้าริความเสีำ�ยงเป็นไปต่ามนโยบายอย่างมี
ปริะสิำทธิิภาพมีมาต่ริฐานเดี้ยวกันแลุ่ะสำอด้คลุ้่องกับมาต่ริฐานสำากลุ่

สำำาห้รัิบปี 2563 มีการิปริะชุมคณะกริริมการิบริิห้าริความเสีำ�ยงทั�งห้มด้ 4 
ครัิ�ง ด้้วยการิปริะเมนิปัจจัยความเสีำ�ยงคริอบคลุ่มุทุกห้น่วยงานทั�งองค์กริ 
จัด้อันดั้บความเสีำ�ยงโด้ยพิจาริณาถึึงความถีึ� โอกาสำ แลุ่ะความรินุแริงของ
ผู้ลุ่กริะทบ กำาห้นด้แนวทางการิบริิห้าริความเสีำ�ยง แลุ่ะมอบห้มายให้้ผู้้้รัิบ
ผิู้ด้ชอบจัด้ให้้มีมาต่ริการิควบคุมแลุ่ะบริิห้าริจัด้การิความเสีำ�ยงให้้อย้่ใน
ริะด้บัที�ยอมริบัได้้ โด้ยการิปริะเมนิคำานึงถึึงผู้ลุ่กริะทบต่่อสำภาพแวด้ลุ่อ้ม 
3 ด้้าน ได้้แก ่ด้้านเศริษัฐกจิ สัำงคม แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อมทั�งภายในแลุ่ะภายนอก 
เพ่�อสำริ้างความเช่�อมั�นให้้กับผู้้้มีสำ่วนได้้สำ่วนเสีำย แลุ่ะสำามาริถึบริริลุุ่
เป้าห้มายที�บริิษััทกำาห้นด้ไว้

ปัจจัยความเส่ียงหลักของบริษัท และแนวทางจัดการ
1. ค์วามเส่ั�ยงด้�านักลยุทุธ์ิ คณะกริริมการิบริิษััทกำาห้นด้ให้้มีการิจัด้ทำา

แผู้นกลุ่ยุทธ์ิแลุ่ะงบปริะมาณเพ่�อกำาห้นด้ยุทธิศาสำต่ริ์ในการิด้ำาเนิน
ธุิริกิจทั�งริะยะสัำ�นแลุ่ะริะยะยาวโด้ยวิเคริาะห์้ความเป็นไปได้้แลุ่ะ
ปัจจัยที�ส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อการิด้ำาเนินธุิริกิจ  ทั�งปัจจัยภายในแลุ่ะปัจจัย
ภายนอก อาทิ สำภาพแวด้ลุ้่อมทางเศริษัฐกิจภาวะอุต่สำาห้กริริมแลุ่ะ
ค่้แข่งการิเปลีุ่�ยนแปลุ่งพฤติ่กริริมของผู้้้บริิโภค เช่น การิให้้ความ
สำำาคัญด้้านสุำขภาพมากขึ�น (Health Conscious) ริวมทั�งพิจาริณา
โอกาสำในการิขยายธุิริกิจทั�งในปริะเทศแลุ่ะต่่างปริะเทศ

2. ค์วามเส่ั�ยงด้�านัการปฏิิบัีติิงานั บริิษััทมีการิจัด้ทำาค่้ม่อ/แนวทางการิ
ปฏิิบัติ่งาน แลุ่ะจัด้ให้้มีการิฝึกอบริมเพ่�อสำร้ิางการิรัิบร้้ิแลุ่ะความ
เข้าใจที�สำอด้คลุ้่องกับห้น้าที�ความรัิบผิู้ด้ชอบให้้แก่พนักงานในแต่่ลุ่ะ
ริะด้บัมีการิแบง่แยกห้นา้ที�งานเพ่�อให้้มีการิสำอบทานงานริะห้วา่งกัน
มีการิริายงานแลุ่ะต่ดิ้ต่ามผู้ลุ่อยา่งเป็นริะบบริวมถึึงพจิาริณาแนวทาง
พัฒนาการิทำางานเพ่�อให้้เกิด้ปริะสำิทธิิภาพ มีความถ้ึกต้่อง ริวด้เร็ิว
แลุ่ะควบคุมต้่นทุนทั�งการิผู้ลุ่ิต่การิบริิห้าริแลุ่ะการิให้้บริิการิได้้ 
นอกจากนี� บริิษััทยังได้้จัด้ให้้มีฝ่ายต่ริวจสำอบภายในทำาห้น้าที�ต่ริวจ

สำอบแลุ่ะติ่ด้ต่าม เพ่�อสำร้ิางความมั�นใจว่าผู้้้ปฏิิบัติ่งานได้้ด้ำาเนินงาน
ต่ามภาริกิจที�กำาห้นด้ ส่ำงผู้ลุ่ให้้การิขับเคลุ่่�อนองค์กริเป็นไปอย่างมี
ปริะสิำทธิิภาพ

3. ค์วามเส่ั�ยงด้�านัการเงินั บริิษััทมีการิบริิห้าริจัด้การิด้้านการิเงินโด้ย
คำานึงถึึงความเสีำ�ยงด้้านสำภาพคลุ่่อง (Liquidity Risk) ด้้านสำินเช่�อ 
(Credit Risk) แลุ่ะด้้านต่ลุ่าด้ (Market Risk) เช่น เศริษัฐกิจโลุ่ก 
ความผัู้นผู้วนของอัต่ริาแลุ่กเปลีุ่�ยนห้ร่ิอการิปรัิบตั่วของอัต่ริาด้อกเบี�ย 
เป็นต้่น ทั�งนี� บริิษััทมีการิจดั้ทำางบปริะมาณทางการิเงนิแนวทางการิ
บริิห้าริการิติ่ด้ต่ามแลุ่ะกำาห้นด้มาต่ริฐานต่่างๆ อาทิ สัำด้ส่ำวนห้นี�สิำน
ต่่อทุน เงินสำำาริอง เพ่�อลุ่ด้ริะดั้บความเสีำ�ยงให้้อย้่ในริะดั้บที�ยอมรัิบ
แลุ่ะควบคุมได้้

4. ค์วามเส่ั�ยงด้�านัระบีบีเทุค์โนัโลย่สัารสันัเทุศ บริิษััทมีห้น่วยงาน
เทคโนโลุ่ยีสำาริสำนเทศด้้แลุ่รัิบผิู้ด้ชอบโปริแกริมที�สำนับสำนุนการิปฏิิบัติ่
งานต่่างๆ แลุ่ะเสำริิมสำร้ิางความพร้ิอมสำำาห้รัิบริองรัิบนวัต่กริริมให้ม่ๆ
ด้้านเทคโนโลุ่ยีให้้แก่องค์กริมีการิจัด้ทำาแผู้นแม่บทด้้านเทคโนโลุ่ยี
สำาริสำนเทศให้้สำอด้รัิบกับแผู้นธุิริกิจขององค์กริแผู้นความมั�นคง
ปลุ่อด้ภัยทางด้้านเทคโนโลุ่ยีสำาริสำนเทศ เพ่�อป้องกันการิโจมตี่ทาง
ไซ่เบอร์ิ (Cyber Attack) ต่ลุ่อด้จนแผู้นความต่่อเน่�องทางธุิริกิจแลุ่ะ
แผู้นสำำาริองฉุกเฉินโด้ยมีการิติ่ด้ต่ามผู้ลุ่การิปฏิิบัติ่ต่ามแผู้นงานแลุ่ะ
ริายงานให้้ผู้้บ้ริิห้าริริบัทริาบอยา่งสำมำ�าเสำมอ นอกจากนี� ยงัได้้ปริะเมนิ
การิเปลีุ่�ยนแปลุ่งแลุ่ะการิพัฒนาของเทคโนโลุ่ยีดิ้จิทัลุ่ (Digital

 Technology) ห้ร่ิอ ส่ำ�อสัำงคม (Social Media) ต่่างๆ ที�สำามาริถึ
 ส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อธุิริกิจ ควบค่้ไปกับการิพิจาริณาถึึงโอกาสำทางธุิริกิจ

จากเทคโนโลุ่ยีเห้ลุ่่านี� อาทิ การิเพิ�มช่องทางแลุ่ะปริะสิำทธิิภาพในการิ
ให้้บริิการิการิมีส่ำวนร่ิวมแลุ่ะการิส่ำ�อสำาริกับลุ้่กค้า 

5. ค์วามเส่ั�ยงด้�านัภัยพิบีติัิทุางธิรรมชุาติิและการเมือง ในสำภาวะที�โลุ่ก
มีความเสีำ�ยงจากการิเปลีุ่�ยนแปลุ่งสำภาพภ้มิอากาศ (Climate 
change) ที�เพิ�มมากขึ�น เช่น อุณห้ภ้มิที�ร้ิอนขึ�น นำ�าท่วม การิเกิด้โริค
ริะบาด้ ความเสีำ�ยงต่่อภาวะส้ำญพันธ์ุิของพ่ชแลุ่ะสิำ�งมีชีวิต่บางสำายพันธ์ุิ 
ริวมถึึงการิเกิด้เห้ตุ่ความไม่สำงบทางการิเม่อง เช่น การิปริะท้วง

 การิปิด้กั�นการิจริาจริ ที�มีแนวโน้มความถีึ�ส้ำงขึ�นแลุ่ะความรุินแริงเพิ�ม
มากขึ�นบริิษััทได้้เต่ริียมแผู้นการิริองริับเป็นแผู้นริะยะสัำ�นในกริณีที�
เกิด้เห้ตุ่ฉุกเฉินเพ่�อให้้บริิษััทยังสำามาริถึด้ำาเนินการิทางธุิริกิจอย่างต่่อ
เน่�อง (BusinessContinuity Plan : BCP) สำามาริถึรัิบม่อกับ
เห้ตุ่การิณ์ที�เกิด้ขึ�นได้้อย่างมีปริะสิำทธิิภาพ ทั�งมีการิฝึกอบริมพนักงาน
ในการิรัิบม่อกับภัยธิริริมชาติ่ต่่างๆ แลุ่ะภัยที�เกิด้จากอุบัติ่เห้ตุ่ห้ร่ิอ
จากการิกริะทำาของมนุษัย์ เช่น เห้ตุ่ไฟ้ไห้ม้ เห้ตุ่ปริะท้วง เป็นต้่น 
นอกจากนี� ยังมีแผู้นริะยะปานกลุ่างถึึงริะยะยาวเพ่�อป้องกันผู้ลุ่กริะ
ทบต่่อการิด้ำาเนินธุิริกิจให้้เกิด้ขึ�นน้อยที�สุำด้ ต่ลุ่อด้จนมีการิบริิห้าริ
ความเสีำ�ยงส่ำวนที�คงเห้ลุ่่อด้้วยการิทำาปริะกันภัยกับสิำนทรัิพย์ที�
เกี�ยวข้อง

6. ค์วามเส่ั�ยงอื�นัๆ เน่�องจากบริิษััทอย้่ในธุิริกิจอาห้าริแบบคริบวงจริ 
เป็นทั�งผู้้้ผู้ลิุ่ต่ ผู้้้จัด้จำาห้น่าย บริิห้าริจัด้การิร้ิานอาห้าริ จึงมีความเสีำ�ยง
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บางปริะการิที�อาจเกิด้ขึ�นได้้แลุ่ะเป็นความเสีำ�ยงโด้ยต่ริงของธุิริกิจ (Industry Specific Risk) ได้้แก่ ความผัู้นผู้วนของริาคาวัต่ถุึดิ้บ การิขาด้แคลุ่นแริงงาน  
การิเปลีุ่�ยนแปลุ่งกฎริะเบียบห้ร่ิอมาต่ริฐานของห้น่วยงานภาครัิฐ เช่น 

 - ปริะกาศของสำำานักงานคณะกริริมการิอาห้าริแลุ่ะยา (อ.ย.) 
 - มาต่ริการิภาษีัการิบริิโภค เช่น ภาษีัในเคร่ิ�องด่้�มที�มีนำ�าต่าลุ่ 
 - มาต่ริการิภาษีัสิำ�งแวด้ลุ้่อม เช่น ภาษีัคาร์ิบอน ภาษีัพลัุ่งงาน ริวมถึึงภาษีัแริงงาน เป็นต้่น

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ (Responsible Sourcing)

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
การิบริิห้าริจัด้การิห่้วงโซ่่อุปทาน (Supply Chain Management) ที�มี
ความยั�งย่นนั�นเริิ�มต้่นจากการิจัด้ห้าที�มีปริะสำิทธิิภาพเป็นพ่�นฐานสำำาคัญ
เพ่�อให้้ได้้มาซึ่�งวัต่ถุึดิ้บแลุ่ะบริริจุภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ ปลุ่อด้ภัยในริาคาที�
เห้มาะสำมมีมาต่ริฐานเด้ียวกันในปริิมาณที�เพียงพอกับความต้่องการิ
สำำาห้รัิบกำาลัุ่งการิผู้ลิุ่ต่

เอสำ แอนด์้ พี ในฐานะผู้้้ผู้ลิุ่ต่แลุ่ะผู้้้ให้้บริิการิด้้านอาห้าริแลุ่ะเบเกอรีิ�ที�มี
สำาขาให้้บริิการิมากถึึง 478 สำาขาจึงจำาเป็นต้่องมีการิคัด้สำริริวัต่ถุึดิ้บแลุ่ะ
ค่้ค้าอยา่งเข้มงวด้เพ่�อสำร้ิางความเช่�อมั�นให้้กับลุ้่กค้าว่าผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ของ S&P 
จะสำร้ิางความสุำขด้้วยวัต่ถุึด้ิบที�มีคุณภาพ มีริสำชาติ่อร่ิอยแลุ่ะส่ำงมอบ
สุำขภาพที�ดี้ให้้กับผู้้้บริิโภค แลุ่ะสำ่งผู้ลุ่ให้้บริิษััทเต่ิบโต่ในอุต่สำาห้กริริม
อาห้าริอย่างมั�นคงมาต่ลุ่อด้ 47 ปี

ความม่่งม่ัน
ค่้ค้าของเอสำ แอนด์้ พีต้่องเช่�อถ่ึอได้้มีการิบริิห้าริจัด้การิด้้วยความรัิบผิู้ด้ชอบ
คัด้สำริริวัต่ถุึดิ้บจากแห้ลุ่่งผู้ลิุ่ต่ที�ปฏิิบัติ่ถ้ึกต่้องต่ามกฎห้มาย ไม่ทำาลุ่าย
สิำ�งแวด้ลุ้่อม มีการิจ้างงานที�เป็นธิริริม ถ้ึกต้่องต่ามกฎห้มายแลุ่ะสำอด้คลุ้่อง
ต่ามห้ลัุ่กสิำทธิิมนุษัยชน มีความโปร่ิงใสำ แลุ่ะสำามาริถึต่ริวจสำอบย้อนกลัุ่บได้้
ต่ลุ่อด้ห่้วงโซ่่การิผู้ลิุ่ต่ ต่ลุ่อด้จนสำร้ิางความร่ิวมม่อในการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ผู้ลุ่เพ่�อ
สำนองต่อบความต้่องการิของผู้้้บริิโภค แลุ่ะยกริะดั้บขีด้ความสำามาริถึในการิ
แข่งขันร่ิวมกัน 

เป้าหมาย
 ค่้ค้าของเอสำ แอนด์้ พียอมรัิบใน “ห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ของ เอสำ แอนด์้ พี สำำาห้รัิบ
ค่้ค้า” (S&P Code of Conduct for Suppliers) 100%

 บริิษััทสำามาริถึคัด้เลุ่่อกวัต่ถุึดิ้บแลุ่ะบริริจุภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ ต่ริงต่าม
มาต่ริฐานที�บริิษััทกำาห้นด้เพ่�อการิผู้ลิุ่ต่ 100%

 ทั�งนี� บริิษััทมีการิปริะเมินแลุ่ะวางแผู้นควบคุมความเสีำ�ยงต่่างๆ ให้้อย้่ในริะดั้บที�ควบคุมได้้  ห้ากเร่ิ�องใด้มีแนวโน้มที�จะส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อธุิริกิจ                     
มากขึ�นอย่างมีนัยยะสำำาคัญ คณะกริริมการิบริิห้าริความเสีำ�ยงก็จะเข้ามาร่ิวมให้้คำาปรึิกษัาเพ่�อวางแผู้นป้องกันอย่างรัิด้กุมแลุ่ะมีปริะสิำทธิิภาพต่่อไป
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การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

การต่รวจประเมินคู่ค้า
การิต่ริวจสำอบคณุสำมบัติ่ผู้้้ที�จะขึ�นทะเบียนเป็นค่้ค้าของบริิษััทจะต่อ้งผู่้าน
เกณฑ์์การิปริะเมินทั�ง 4 ด้้าน โด้ยใช้แบบสำอบถึาม (Questionnaire)
เพ่�อทวนสำอบค่้ค้าในแต่่ลุ่ะด้้านพร้ิอมทั�งห้าแนวทางในการิแก้ไขร่ิวมกัน
การิปริะเมินค่้ค้าริายปี 4 ด้้านได้้แก่ 
1. ความสำามาริถึในการิปริะกันคุณภาพแลุ่ะการิควบคุมคุณภาพสิำนค้า 
2. ความรัิบผิู้ด้ชอบต่่อความปลุ่อด้ภัย อาชีวอนามัย แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อม 
3. การิปริะเมินด้้านจริิยธิริริมแลุ่ะการิด้ำาเนินต่ามกฎห้มายแริงงาน 
4. การิทำางานโด้ยยึด้ห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่ ค่้ค้าจะผู่้านการิปริะเมิน
ปริะสิำทธิิภาพการิทำางานริายปี เพ่�อติ่ด้ต่ามผู้ลุ่การิด้ำาเนินงานในร้ิปแบบ
การิปริะเมินต่นเอง (Control Self Assessment: CSA) ห้ร่ิอผู่้านการิ
ต่ริวจปริะเมินสำถึานปริะกอบการิ (Site Audit) ต่ามเกณฑ์์บริิษััท 
โด้ยเอสำ แอนด์้ พีมีการิจัด้ทำาแผู้นปริะจำาปีในการิต่ริวจปริะเมินค่้ค้า 
(Audit Plan) ในด้้านสำถึานที�ผู้ลิุ่ต่ กริะบวนการิผู้ลิุ่ต่ แลุ่ะการิจัด้การิด้้าน
คุณภาพ ต่ลุ่อด้จนการิขนสำง่ การิพฒันาศักยภาพค่้คา้ การิจดั้ปริะชมุร่ิวม
กับค่้ค้าแลุ่ะการิมอบริางรัิลุ่ปริะกาศเกียริติ่คุณค่้ค้า

ก�าหนดกฏิระเบียบข้อบังคับท่ีใช้กับคู่ค้า
บริิษััทได้้กำาห้นด้ห้ลัุ่กเกณฑ์์การิจัด้ห้าค่้ค้าริายให้ม่ด้้วยความโปร่ิงใสำ โด้ย
ต้่องแสำด้งห้ลัุ่กฐานใบอนุญาต่การิปริะกอบกิจการิแลุ่ะปริะกาศนียบัต่ริ
ต่ามมาต่ริฐานริะบบคณุภาพ โด้ยมีห้น่วยงานวจัิยแลุ่ะพฒันาคณุภาพเปน็
ผู้้้กลัุ่�นกริองคัด้เลุ่่อกวัต่ถุึดิ้บเพ่�อสำร้ิางความมั�นใจในผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์แลุ่ะห้น่วย
งานปริะกันคุณภาพเป็นผู้้้ต่ริวจสำอบคุณภาพวัต่ถุึดิ้บให้้อย้่ภายใต้่
มาต่ริฐานความปลุ่อด้ภัยทุกขั�นต่อน สำำาห้รัิบค่้ค้าที�ผู่้านเกณฑ์์จะต้่องลุ่ง
นามยอมรัิบริะเบียบปฏิิบัติ่สำำาห้รัิบค่้ค้า (S&P Code Of Conduct for 
Suppliers) ก่อนการิเริิ�มทำาธุิริกิจร่ิวมกัน

แนวทางการจัดการ
ด้้วยวิสัำยทัศน์ของบริิษััท “Healthier Family, Happier World” เอสำ แอนด์้ พี จึงกำาห้นด้แนวทางการิจัด้การิแลุ่ะเป้าห้มายในการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์
อยา่งมีความรัิบผิู้ด้ชอบที�เน้นการิจัด้ห้าวัต่ถุึดิ้บแลุ่ะบริริจุภัณฑ์์ที�มีคุณภาพ ปลุ่อด้ภยัต่่อผู้้้บริิโภคใส่ำใจต่่อสัำงคมแลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อมโด้ยมีกริะบวนการิบริิห้าริ
การิด้ำาเนินงานดั้งนี�

จัดหา

ทวนสอบ

ทดสอบ
ต่ัวอย่าง

สั่งซื้อ

วิจัยและพัฒนา
ผลิต่ภัณฑ์์

ผลิต่ภัณฑ์์

ผลทดสอบ

ผู้บริโภค

กระบวนการจัดซ้ือจัดหาอย่างย่ังยืน
1. ค่้ค้าริายให้ม่ 
การิพัฒนาค้่ค้าริายให้ม่ที�ยังไม่ได้้ถ้ึกคัด้เลุ่่อกในการิซ่่�อขาย บริิษััทจะ
คัด้กริองโด้ยมีการิต่ริวจปริะเมินด้้านคุณภาพสิำนค้า บริิการิ แลุ่ะปัจจัย
ความเสีำ�ยงห้ร่ิอความผัู้นผู้วนของวัต่ถุึดิ้บทีอาจกริะทบต่่อการิซ่่�อขาย 
ปริะมวลุ่ผู้ลุ่แลุ่ะริวบริวมข้อม้ลุ่เพ่�อวางแผู้นพัฒนาค่้ค้าส่้ำความยั�นย่น 
  การิลุ่งทะเบียนค่้ค้าริายให้ม่ :แนวทางปฏิิบัติ่สำำาห้รัิบค่้ค้าแลุ่ะ
การิ ปริะเมินความยั�งย่น
  การิคัด้กริองค่้ค้าริายให้ม่ :การิต่ริวจปริะเมินค่้ค้า ณ สำถึาน
ปริะกอบการิ
2. ค่้ค้าริายปัจจุบัน
การิพัฒนาค่้ค้าริายปัจจุบัน เอสำ แอนด์้ พี ได้้จัด้กลุุ่่มทางธุิริกิจโด้ย
พิจาริณาจากผู้ลุ่ปริะเมินริายเด่้อนต่ามห้ลัุ่กเกณฑ์์การิปริะเมินผู้้้ขาย 
4 ด้้าน ค่อ 1.ริาคา  2. คุณภาพ  3. การิขนส่ำง แลุ่ะ 4. การิบริิการิ
  การิพิจาริณาซ่่�อสิำนค้า: ยอมรัิบริะเบียบปฏิิบัติ่สำำาห้รัิบค้่ค้า 
  ในสัำญญาการิซ่่�อขาย
  การิปริะเมินผู้ลุ่งานค่้ค้า: ต่ริวจปริะเมินค่้ค้าริายสำำาคัญ แลุ่ะค่้ค้า
ที�มีความเสีำ�ยงด้้านความยั�งย่น ณ สำถึานปริะกอบการิ
ริะบบจัด้การิความเสีำ�ยงค่้ค้าของบริิษััทปริะกอบด้้วยการิปริะเมินความ
เสีำ�ยงในห่้วงโซ่่อุปทานเพ่�อริะบุผู้้้ค้าที�มีความสำำาคัญในห่้วงโซ่่อุปทานแลุ่ะ
จัด้ทำาทะเบียนค่้ค้า (Approved Vender List : AVL)
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GRI

1

2

3

9

10

11

4

5

6

7

8

การปฏิบัติตามกฎหมาย

ความปลอดภัย
ของสินคาและบริการ

สิ่งแวดลอม

สิทธิมนุษยชนและแรงงาน

สุขภาพและความปลอดภัย

การตอตานการทุจริตคอรรัปช่ัน

การให การรับของขวัญของกำนัล
และการเล้ียงรับรอง

ความขัดแยงทางผลประโยชน

ทรัพยสินทางปญญา

การเปดเผยขอมูล
และการเก็บรักษาขอมูล

การแจงและการสอบถาม

บริิษััทมีการิปริะกาศ “ห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ของ เอสำ แอนด้์พี สำำาห้รัิบค้่ค้า”
ต่ามห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ (S&P Code of Conduct for Supplier) เพ่�อกำาห้นด้
มาต่ริฐานในการิด้ำาเนินธุิริกิจของค้่ค ้าทางธุิริกิจ ที�คริอบคลุุ่มด้้าน
สิำ�งแวด้ลุ้่อม สัำงคม แลุ่ะห้ลัุ่กธิริริมาภิบาลุ่ โด้ยตั่�งเป้าห้มายให้้ค่้ค้าทุกริาย
ที�มีการิด้ำาเนินธุิริกิจกับบริิษััทต้่องยอมริบัแลุ่ะปฏิิบัติ่ต่ามแนวทางด้งักลุ่่าว
ทุกริายภายในปี 2565 ต่ามนโยบายการิจัด้ห้าอย่างยั�งย่นของบริิษััท

ขอบเขต่หลักปฏิิบัติ่ของเอส แอนด์ พี ส�าหรับคู่ค้า (S&P Code 
of Conduct for Supplier) 

การระบ่ความส�าคัญของคู่ค้า
บริิษััทปริะเมินความสำำาคัญของค้่ค้าต่ามกลุุ่่มปริะเภทสิำนค้าม้ลุ่ค่า
การิซ่่�อขาย แลุ่ะความเสีำ�ยงในห่้วงโซ่่อุปทาน  เพ่�อจัด้ลุ่ำาดั้บความสำำาคัญ
ของค้่ค้าแลุ่ะกลุุ่่มปริะเภทสำินค้าที�คริอบคลุุ่มถึึงริะดั้บความเสีำ�ยง แลุ่ะ
ผู้ลุ่กริะทบต่่อริายได้้ของบริิษััท โด้ยใช้ห้ลัุ่กการิ Purchasing Matrix ดั้งนี�
 
วัต่ถ่ดิบ
Tier 1  กลุุ่่มผู้้้ขายที�มีความเสีำ�ยงส้ำง ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำง โด้ยบริิห้าริ 

  ความเสีำ�ยงของค้่ค ้ากลุุ่ ่มนี� ด้้วยการิจัด้ซ่่�อวัต่ถุึดิ้บจาก
   ค้ ่ค ้าห้ลุ่ายริาย (Multiple Suppliers) แลุ่ะSupplier
   Relation Management
Tier 2  กลุุ่่มผู้้้ขายที�มีความเสีำ�ยงปานกลุ่าง ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำง โด้ย 
   บริิห้าริความเสีำ�ยงของค้่ค้ากลุุ่่มนี�ด้้วยการิจัด้ซ่่�อวัต่ถุึดิ้บ 
   จาก ค่้ค้าห้ลุ่ายริาย (Multiple Suppliers) แลุ่ะ Supplier  
   Relation Management
Tier 3  กลุุ่่มผู้้้ขายที�มีความเสีำ�ยงน้อย ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำงโด้ยบริิห้าริ 
   ความเสีำ�ยงของค้่ค้ากลุุ่ ่มนี�ด้้วยการิจัด้ซ่่�อวัต่ถุึดิ้บจากค่้ค้า 
   ห้ลุ่ายริาย (Multiple Suppliers) แลุ่ะSupplier Relation  
   Management
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การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ผลการด�าเนินงาน

ผลการด�าเนินงาน 2561 2562 2563

จำานวนค่้ค้าทั�งห้มด้ 1,917 1,958 2,122

จำานวนค่้ค้าริายให้ม่ 282 227 164

จำานวนค่้ค้าให้ม่ที�รัิบทริาบ 
แลุ่ะยอมรัิบในห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ S&P 
Code of Conduct for Suppliers

100% 100% 100%

สำำาห้รัิบปี 2563 เอสำ แอนด์้ พี  ไม่มีการิต่ริวจปริะเมินสำถึานปริะกอบการิ 
(Site Audit) ของค่้ค้า เน่�องจากสำถึานการิณ์ Covid - 19แลุ่ะต่อบสำนอง
ต่่อนโยบายแลุ่ะการิขอความร่ิวมม่อจากภาครัิฐต่ามมาต่ริการิเว้นริะยะ
ห่้าง (Social Distancing)

การประเมินความเส่ียงด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม
ของคู่ค้า
 บริิษััทวางยุทธิศาสำต่ร์ิการิบริิห้าริจัด้การิห่้วงโซ่่อุปทานโด้ยให้้ความ

สำำาคัญกับการิใช้ทรัิพยากริอย่างมีปริะสิำทธิิภาพแลุ่ะรัิบผิู้ด้ชอบต่่อ
สัำงคมอย่างอย่างยั�งย่น พร้ิอมทั�งส่ำ�อสำาริถึึงความรัิบผิู้ด้ชอบทางด้้าน
เศริษัฐกิจ สัำงคม แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อมให้้แก่ค่้ค้าในห่้วงโซ่่อุปทาน

 โด้ยในปีที�ผู่้านมา จากสำถึานการิณ์ COVID-19 ทำาให้้เกิด้ความไม่
แน่นอนทางเศริษัฐกิจ ซึ่�งส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อปริิมาณการิสัำ�งซ่่�อวัต่ถุึดิ้บ 
เกิด้ความเสีำ�ยงในด้้านการิปริะมาณการิ ริวมถึึงข้อจำากัด้ในด้้านการิ
ขนส่ำงวัต่ถุึดิ้บ ดั้งนั�น บริิษััทจึงต้่องมีการิปริะเมินสำถึานการิณ์ความ
ต้่องการิวัต่ถุึดิ้บแบบริายวัน  เพ่�อจัด้เต่รีิยมสำต็่อกสิำนค้า ไม่ให้้
ขาด้แคลุ่นวัต่ถุึดิ้บ ห้ร่ิอ มีวัต่ถุึดิ้บมากเกินความต้่องการิ ทั�งนี� บริิษััท
มีการิแจ้งความเคลุ่่�อนไห้วให้้กับค่้ค้าอย่างใกลุ้่ชิด้อย่างสำมำ�าเสำมอ

 บริิษััทบริิห้าริค่้ค้าอยา่งต่่อเน่�องควบค่้กับการิต่ริวจสำอบศักยภาพแลุ่ะ
ต่ริวจปริะเมินผู้ลุ่การิทำางานของค่้ค้าให้้สำอด้คลุ้่องกับจริริยาบริริณ
ในการิปฏิิบัติ่ต่่อค่้ค้าของบริิษััท (S&P Code of Conduct for 
Suppliers)  ต่ามข้อกำาห้นด้ต่่างๆ ริวมถึึงนโยบายด้้านความปลุ่อด้ภัย 
อาชีวอนามัยแลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อม การิด้้แลุ่สัำงคมแลุ่ะการิกำากับด้้แลุ่
องค์กริที�ดี้ที�พนักงานแลุ่ะค่้ค้าต้่องยึด้ถ่ึอแลุ่ะปฏิิบัติ่อย่างเคร่ิงครัิด้

 - สำำาห้รัิบสำถึานการิณ์ COVID-19 บริิษััทได้้ด้ำาเนินการิบริิห้าริ
จัด้การิความเสีำ�ยง โด้ยค่้ค้าทุกริายจะต้่องริายงานมาต่ริการิป้องกัน
เช่�อไวรัิสำ COVID-19 เพ่�อย่นยันความปลุ่อด้ภัยของคุณภาพสิำนค้า 
นอกจากนี� ยังมีการิการิปริะชุมทางไกลุ่แบบออนไลุ่น์ (Video 

 Conference) เพ่�อติ่ด้ต่ามค่้ค้าอย่างใกลุ้่ชิด้
 - นอกจากนี� ยังมีการิบริิห้าริความเสีำ�ยงด้้านภัยธิริริมชาต่ิ เช่น     

ภัยแลุ้่ง, นำ�าท่วม ซึ่�งส่ำงผู้ลุ่กริะทบกับคุณภาพแลุ่ะปริิมาณวัต่ถุึดิ้บ
เกษัต่ริ ทำาให้้มีปริิมาณวัต่ถุึดิ้บที�ไม่เพียงพอ แลุ่ะริาคาปริับส้ำงขึ�น 
บริิษััทจึงต้่องจัด้ห้าค่้ค้าห้ลุ่ายริายเพ่�อสำำาริองความต้่องการิ ริวมทั�ง 
มีการิตั่�งมาต่ริฐานสำำาริอง เพ่�อให้้มีวัต่ถุึดิ้บที�เพียงพอต่่อการิใช้งานใน
กริณีที�มีความจำาเป็นชั�วคริาว  

บรรจ่ภัณฑ์์
Tier 1  กลุุ่่มบริริจุภัณฑ์์ที�มีความเสีำ�ยงส้ำง ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำง โด้ย 

  บริิห้าริความเสีำ�ยงของค้ ่ค ้ากลุุ่ ่มนี�ด้ ้วยการิจัด้ห้าค้ ่ค ้า
   ห้ลุ่ายริาย (Multiple Suppliers)แลุ่ะสำเปกบริริจุภัณฑ์์สำำาริอง
Tier 2  กลุุ่่มบริริจุภัณฑ์์ที�มีความเสีำ�ยงปานกลุ่าง ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำง  
   โด้ยบริิห้าริความเสีำ�ยงของค้่ค้ากลุุ่่มนี�ด้้วยการิจัด้ห้าค่้ค้า 
   ห้ลุ่ายริาย (Multiple Suppliers)แลุ่ะSupplier Relation  
   Management
Tier 3   กลุุ่่มบริริจุภัณฑ์์ที�มีความเสีำ�ยงปานกลุ่าง ม้ลุ่ค่าการิซ่่�อต่ำ�า  
   (น้อยกว่า 10 ลุ้่าน) โด้ยบริิห้าริความเสีำ�ยงของค่้ค้ากลุุ่่มนี� 
   ด้้วยการิจัด้ห้าค่้ค้าห้ลุ่ายริาย  (Multiple Suppliers)

ทั�งนี� สำำาห้รัิบค่้ค้าที�มีการิซ่่�อขายสิำนค้าโด้ยมีปริิมาณแลุ่ะม้ลุ่ค่าการิซ่่�อส้ำง 
บริิษััทจะกำาห้นด้ห้ลัุ่กเกณฑ์์การิจัด้ทำาสัำญญาการิซ่่�อขายริะยะยาว เพ่�อ
ลุ่ด้ความเสีำ�ยงทั�งในด้้านผู้้ข้ายแลุ่ะผู้้ซ่้่�อ เพ่�อให้้ค่้ค้าสำามาริถึเต่ริยีมการิผู้ลุ่ติ่
บริริจุภัณฑ์์ แลุ่ะการิจัด้การิห้าสิำนค้าริองรัิบให้้บริิษััทได้้อย่างสำบายใจแลุ่ะ
ยั�งย่น

อยา่งไริก็ต่าม  ในปี2563 ที�ผู่้านมา เน่�องจากสำถึานการิณ์โริคริะบาด้ บริิษััท
จึงได้้งด้เว้นการิจัด้โคริงการิพัฒนาค่้ค้าที�เคยด้ำาเนินการิ เช่น กิจกริริมการิ
แบ่งปันความร้้ิในบริิบทของการิบ้ริณาการิโซ่่อุปทานภายนอกเพ่�อเพิ�ม
ปริะสิำทธิิภาพโซ่่อุปทานกิจกริริม Supplier Relation Management

Tier จ�านวนคู่ค้า
วัต่ถ่ดิบ

จ�านวนคู่ค้า 
บรรจ่ภัณฑ์์

การด�าเนินการ

Tier 1 7 5 ค่้ค้าห้ลุ่ายริาย

Tier 2 17 7 ค่้ค้าห้ลุ่ายริาย

Tier 3 6 8 ค่้ค้าห้ลุ่ายริาย

รวม 30 20

นอกจากนี� เอสำ แอนด์้ พี ยังคำานึงถึึงการิพัฒนาศักยภาพของค่้ค้าที�
คริอบคลุุ่มปัจจัยความเสีำ�ยงทั�งด้้านเศริษัฐกิจ สัำงคม แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อมควบค่้
กัน จึงได้้กำาห้นด้แนวทางในการิปฎิบัติ่ดั้งนี� 
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เอสำ แอนด้์ พี มีเมน้ไข่ไก่เคจฟ้รีิ ให้้เลุ่่อกห้ลุ่ากห้ลุ่าย ได้้แก่เมน้อาห้าริเช้า 
‘ไข่กะทะทริงเคร่ิ�อง’แลุ่ะอิงลิุ่ชเบริกฟ้าสำต่์ (English Breakfast)‘ออมเลุ่ท
ห้นานุ่ม’แลุ่ะจากนี�ยังมีเมน้ข้าวไข่นุ่ม อาทิ ‘ข้าวกะเพริาไก่ไข่นุ่ม’สุำด้พิเศษั
ด้้วยการิเลุ่่อกใช้ไก่ที�เลีุ่�ยงด้้วยสำมุนไพริ ปลุ่อด้สำาริพษิั ‘ข้าวกุ้งผัู้ด้พริิกขี�ห้น้ไข่นุ่ม’
เมน้ซิ่กเนเจอร์ิของ ร้ิานเอสำ แอนด์้ พี แลุ่ะ ‘ข้าวห้ม้ค้โริบ้ต่ะทอด้กริะเทียมพริิก
ไทยไข่นุ่ม’เป็นต้่น

Highlight Case โครงการและประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับ
โครงการคัดสรรวัต่ถ่ดิบค่ณภาพดี ส่งต่รงจากฟุาร์มเกษต่รกร
ไทย :ไข่ไก่เคจฟุรี ‘ไข่ไก่จากแม่ไก่อารมณ์ดี’
ในปี 2563 เอสำ แอนด์้ พี ได้้ปรัิบวัต่ถุึดิ้บของเมน้ไข่ โด้ยคัด้สำริริ‘ไข่ไก่จากแม่
ไก่อาริมณ์ดี้’ไข่ไก่สำด้คุณภาพดี้ ปลุ่อด้สำาริพิษั จากแห้ลุ่่งผู้ลิุ่ต่ที�ผู่้านการิรัิบริอง
ต่ามมาต่ริฐานสำากลุ่ ณ ฟ้าริ์มไข่ไก่อัคริากรุิ๊ป จ.นครินายก ด้้วยบริิษััท
ให้้ความสำำาคัญกับการิส่ำงเสำริิมสำวัสำดิ้ภาพสัำต่ว์ การิเลีุ่�ยงไก่แบบไร้ิกริงห้ร่ิอ เคจ
ฟ้รีิ (Cage Free) จากปริะเด็้นของสัำงคมแลุ่ะกลุุ่่ม NGO เร่ิ�อง สำวัสำดิ้ภาพสัำต่ว์ 
(Animal Welfare) จึงเป็นจุด้ริิเริิ�มในการิคำานึงถึึงการิใช้ไข่ไก่ที�มาจากฟ้าร์ิม
เลีุ่�ยงไก่ไข่นอกกริง (Cage Free Eggs) ต่ามห้ลัุ่กสำวัสำดิ้ภาพสัำต่ว์ 5 ปริะการิ 
(Animal Welfare) ได้้แก่
1. ความเป็นอิสำริะจากความหิ้วกริะห้าย 
2. อิสำริะจากความไม่สำบายกาย 
3. อิสำริะจากความเจ็บปวด้แลุ่ะโริค 
4. อิสำริะจากความกลัุ่วแลุ่ะความทุกข์ทริมาน 
5. อิสำริะในการิแสำด้งพฤติ่กริริมต่ามธิริริมชาติ่ 

ทั�งนี� เม่�อแม่ไก่เคลุ่่�อนไห้วได้้อย่างอิสำริะต่ามธิริริมชาติ่ มีความเป็นอย้ใ่นสำภาวะ
ที�เห้มาะสำม มีที�อย้่สำะด้วกสำบาย ได้้รัิบอาห้าริแลุ่ะนำ�าอย่างเพียงพอจะทำาให้้
แม่ไก่อาริมณ์ดี้ มีสุำขอนามัยที�ดี้สุำขภาพแข็งแริงปลุ่อด้สำาริพิษัจากยาปฏิิชีวนะ
แลุ่ะสำาริเร่ิงการิเจริิญเต่บิโต่ จึงสำามาริถึออกไข่ไก่ที�สำด้ มีคุณภาพดี้ ปลุ่อด้สำาริพษิั 
แลุ่ะมีริสำต่ามธิริริมชาติ่
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คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ

คณ่ภาพอาหาร ความปลอดภยั และโภชนาการ (Food Quality, Safety & Nutrition)

เอสำ แอนด์้ พี ในฐานะผู้้้นำาธุิริกิจอาห้าริไทยแลุ่ะเบเกอรีิ�จึงตั่�งใจสำร้ิางสำริริค์
แลุ่ะพัฒนาเมน้อาห้าริ เบเกอรีิ� แลุ่ะเคร่ิ�องด่้�มที�มีริสำชาติ่อร่ิอย แลุ่ะเพิ�ม
คุณค่าทางโภชนาการิอย่างสำมำ�าเสำมอโด้ยใช้ส่ำวนผู้สำมจากธิริริมชาติ่ที�มี
ปริะโยชน์ต่่อร่ิางกายภายใต้่แนวคิด้ “จากฟ้าร์ิมส่้ำจาน สำร้ิางอาห้าริ
ปลุ่อด้ภัย (From farm to plate, make food safe)”  ที�องค์การิอนามัย
โลุ่กให้้ไว้ ต่ลุ่อด้จนส่ำงเสำริิมปัจจัยทางเลุ่่อกที�ดี้ต่่อสุำขภาพ ได้้แก่ การิให้้
ข้อม้ลุ่เกี�ยวกับวัต่ถุึด้ิบแลุ่ะที�มาของอาห้าริแลุ่ะเคร่ิ�องด่้�มเพ่�อสำร้ิางความ
มั�นใจว่าอาห้าริของเอสำ แอนด์้ พี มาจากแห้ลุ่่งที�ปลุ่อด้ภัยไม่เป็นอันต่ริาย
ต่่อสุำขภาพ มีความโปร่ิงใสำในการิเลุ่่อกสำริริวัต่ถุึดิ้บริวมทั�งผู้ลิุ่ต่สิำนค้าด้้วย
ความใส่ำใจต่่อคุณภาพอาห้าริ ความปลุ่อด้ภัย สุำขภาพ แลุ่ะโภชนาการิ 
ด้้วยห้วังให้้ผู้้้บริิโภคของเริามีสุำขภาพที�แข็งแริง ปริาศจากโริคภัย แลุ่ะ
ด้ำาเนินชีวิต่อย่างมีความสุำขต่ลุ่อด้ไป
โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ในช่วงสำถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด้ของโริคโควิด้-19 
นั�น เอสำ แอนด์้ พี ได้้เพิ�มมาต่ริการิป้องกันอย่างเข้มงวด้ในการิควบคุม
คุณภาพของวัต่ถุึดิ้บ การิด้้แลุ่ทำาความสำะอาด้ริ้านด้้วยนำ�ายา
ฆ่าเช่�อพร้ิอมควบคุมคุณภาพการิผู้ลุ่ติ่ให้้ได้้มาต่ริฐานความปลุ่อด้ภยัแลุ่ะ
ถ้ึกสุำขอนามัยอย่างส้ำงสุำด้ เพ่�อสำริ้างความเช่�อมั�นให้้กับลุ้่กค้า ว่า S&P
เป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�สำร้ิางความสุำขจากวัต่ถุึดิ้บที�มีคุณภาพ ริสำชาติ่อร่ิอย พร้ิอม
มอบสุำขภาพที�ดี้ให้้กับผู้้้บริิโภคได้้อย่างแท้จริิงต่ามแนวทาง “อาหุ้าร
ปลอด้ภัย พนัักงานัปลอด้ภัย และล้กค์�าปลอด้ภัย”

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
งานวิจัยและพัฒนาผลิต่ภัณฑ์์
อาหุ้าร เบีเกอร่�และเค์รื�องดื้�ม
ปัจจุบันสัำงคมไทยเริิ�มต่ริะห้นักถึึงความสำำาคัญของสำุขภาพแลุ่ะความเป็น
อย้่มากขึ�นทั�งการิออกกำาลัุ่งกาย การิพักผู้่อนที�เพียงพอ แลุ่ะการิเลุ่่อก
รัิบปริะทานอาห้าริห้ร่ิอเคร่ิ�องด่้�มเพ่�อสุำขภาพ ต่ามสำถิึติ่ของกริะทริวง
สำาธิาริณสุำขพบว่าอัต่ริาการิเกิด้โริคไม่ติ่ด้ต่่อเร่ิ�อรัิง (NCDs) เพิ�มมากขึ�น
ทุกปี โด้ยพบว่าปริะเทศไทยมีผู้้เ้สีำยชีวิต่จากโริคไม่ติ่ด้ต่่อเร่ิ�อรัิงถึึงร้ิอยลุ่ะ 
75 ห้ร่ิอปริะมาณ 320,000 คนต่่อปี เฉลีุ่�ยชั�วโมงลุ่ะ 37 คน ทั�งนี�
โริคห้ลุ่อด้เลุ่่อด้สำมอง โริคหั้วใจขาด้เลุ่่อด้ โริคทางเดิ้นห้ายใจอุด้กั�นเร่ิ�อรัิง 
เบาห้วาน แลุ่ะความดั้นโลุ่หิ้ต่ส้ำง ค่อสำาเห้ตุ่ของการิเสีำยชีวิต่มากที�สุำด้
ต่ามลุ่ำาดั้บตั่�งแต่่อายุ 15 - 59 ปี แลุ่ะมีแนวโน้มการิเกิด้โริคเพิ�มขึ�นทุกปี
ทั�งนี� สำาเห้ตุ่ส่ำวนให้ญ่เกิด้จากการิรัิบปริะทานอาห้าริที�มีริสำจัด้ ไม่ว่าจะ
เป็นห้วาน มัน เค็ม ห้ร่ิอแม้แต่่อาห้าริที�มีไขมันส้ำง อาห้าริปิ�งย่าง เคร่ิ�องด่้�ม
แอลุ่กอฮอล์ุ่ การิส้ำบบุห้รีิ� แลุ่ะมีกิจกริริมการิเคลุ่่�อนไห้วของร่ิางกายที�ไม่
เพียงพอ
มากไปกว่านั�น สัำงคมไทยเริิ�มเข้าส่้ำสัำงคมผู้้้ส้ำงอายุมากขึ�นจากสำถิึติ่ของ
สำำานักงานกองทุนสำนับสำนุนการิสำร้ิางเสำริิมสุำขภาพ (สำสำสำ.) พบว่า 
ปริะเทศไทยมีผู้้้ส้ำงอายุที�มีอายุ 60 ปีขึ�นไปกว่า 13 ลุ้่านคน ห้ร่ิอคิด้เป็น
ร้ิอยลุ่ะ 17.5 ของปริะชากริทั�งปริะเทศ
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งานับีริการและคุ์ณภาพ
สำถึานการิณก์าริแพริร่ิะบาด้ของโริคโควดิ้-19 อยา่งต่่อเน่�อง ส่ำงผู้ลุ่ให้้เกดิ้
วิถีึชีวิต่ให้ม่ของคนไทย (New Normal) ที�มีการิด้ำาเนินชีวิต่ในร้ิปแบบที�
เปลีุ่�ยนไป เช่น การิทำางานจากที�บ้าน (Work from Home) การิศึกษัา
ทางไกลุ่ (Learn from Home) การิสัำ�งอาห้าริออนไลุ่น์ (Delivery) แลุ่ะ
การิซ่่�อสิำนค้าผู่้านช่องทางออนไลุ่น์ที�มากขึ�น ริวมถึึงการิชำาริะเงินด้้วย 
Mobile Banking เป็นต้่น ซึ่�งกริมอนามัยได้้แนะนำาข้อปฏิิบัติ่สำำาห้รัิบการิ
บริิการิอาห้าริดี้ลิุ่เวอรีิ�เพ่�อลุ่ด้ความเสีำ�ยงในการิติ่ด้เช่�อห้ร่ิอแพร่ิเช่�อไวรัิสำ
โควิด้-19 ไว้ 4 ข้อ ดั้งนี�
1. ผู้้้ปริะกอบการิที�ให้้บริิการิอาห้าริแบบด้ีลิุ่เวอรีิ� ต้่องให้้ความร้้ิแก่ผู้้้ส่ำง
อาห้าริ โด้ยใช้วิธีิส่ำงอาห้าริแบบ Personal distancing ค่อยน่ห่้างจาก
ลุ้่กค้าอย่างน้อย 1 เมต่ริ แลุ่ะห้้ามวางอาห้าริบนพ่�น
2. ภายในร้ิานอาห้าริดี้ลิุ่เวอรีิ�ต้่องสำะอาด้ ถ้ึกสุำขลัุ่กษัณะ สำำาห้รัิบอาห้าริ
ปริะเภทเน่�อสัำต่ว์ปรุิงให้้สุำกด้้วยความร้ิอนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซ่ลุ่เซี่ยสำ 
เป็นเวลุ่านานกว่า 5 นาที ห้ลีุ่กเลีุ่�ยงการิจำาห้น่ายอาห้าริปริะเภทเน่�อสัำต่ว์
ที�ปรุิงไม่สุำก
3. ผู้้้ขนส่ำงอาห้าริดี้ลิุ่เวอรีิ�ต้่องสำวมห้น้ากากอนามัยแลุ่ะลุ้่างม่อบ่อยๆ ขณะ
ปฏิิบัติ่งาน พริ้อมห้มั�นสัำงเกต่อาการิต่นเอง ห้ากมีอาการิเจ็บป่วย
มีไข้ ไอ จาม มีนำ�าม้ก ห้ร่ิอเห้น่�อยห้อบ จม้กไม่ได้้กลิุ่�น ลิุ่�นไม่รัิบริสำ ให้้ห้ยดุ้
ปฏิิบัติ่งานแลุ่ะไปพบแพทย์ทันที
4. ผู้้้สัำ�งซ่่�ออาห้าริจัด้เต่รีิยมภาชนะริองรัิบอาห้าริเพ่�อลุ่ด้การิสัำมผัู้สำแลุ่ะ
รัิกษัาสิำ�งแวด้ลุ่้อม ริวมทั�งย่นห้่างจากผู้้้สำ่งอาห้าริอย่างน้อย 1 เมต่ริ
ลุ้่างม่อทุกครัิ�งห้ลัุ่งจากได้้รัิบของ แลุ่ะแนะนำาให้้จ่ายค่าบริิการิโด้ยวิธีิ 
E-Payment ห้ร่ิอเต่รีิยมเงินสำด้ให้้พอดี้เพ่�อห้ลีุ่กเลีุ่�ยงการิสัำมผัู้สำเงินทอน
เอสำ แอนด์้ พี ต่ริะห้นักถึึงความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริแลุ่ะบริิการิอย่าง
ส้ำงสุำด้จึงมีการิติ่ด้ต่ามข้อม้ลุ่ข่าวสำาริด้้านสำาธิาริณสุำขของปริะเทศอย่าง
ใกลุ่้ชิด้ แลุ่ะปฏิิบัติ่ต่ามคำาแนะนำาอย่างเคริ่งครัิด้ ต่ลุ่อด้จนกำาห้นด้เป็น
มาต่ริฐานให้ม่ในการิบริิการิเพ่�อสำร้ิางความมั�นคงปลุ่อด้ภัยทางอาห้าริให้้
กับผู้้้บริิโภคได้้ส้ำงสุำด้

ความม่่งม่ัน
อาหารและเคร่ืองด่ืม 
บริิษััทด้ำาเนนิธุิริกิจด้้วยความมุ่งมั�นให้้บริิการิอาห้าริไทยที�ใส่ำใจต่่อสุำขภาพ 
ด้้วยกลุ่ยุทธ์ิแบรินด์้ที�เป็นมิต่ริกับสิำ�งแวด้ลุ้่อม มีการิบริิห้าริจัด้การิห่้วงโซ่่
อุปทาน (Supply Chain Management) ด้้วยการิพิจาริณาค่้ค้าอย่าง
เข้มงวด้แลุ่ะคัด้สำริริการิเลุ่่อกใช้วัต่ถุึดิ้บจากท้องถิึ�น ที�ปลุ่อด้ภัยเป็นพ่�น
ฐานสำำาคัญ นำาไปส่้ำการิยกริะดั้บคุณภาพชีวิต่ที�ดี้ให้้กับลุ้่กค้า ต่ลุ่อด้จน
เกษัต่ริกริแลุ่ะสัำงคมไทย 
เอสำ แอนด้์ พี ให้้ความสำำาคัญกับวัต่ถุึดิ้บที�ดี้เป็นพ่�นฐานสำำาคัญ 
เน้นการิใช้วิต่ถุึดิ้บคุณภาพดี้ สำามาริถึต่ริวจสำอบวัต่ถุึดิ้บย้อนกลัุ่บได้้จาก
ค่้ค้าทุกริาย โด้ยมีการิต่ริวจสำอบมาต่ริฐานของวัต่ถุึดิ้บทุกครัิ�งก่อน
กริะจายออกส่้ำห้น้าร้ิานในแต่่ลุ่ะสำาขา ดั้งนั�น ผู้้้บริิโภคจึงมั�นใจได้้ว่าอาห้าริ
ของเอสำ แอนด้ ์พี กว่าร้ิอยริายการิลุ่ว้นคัด้สำริริมาจากวตั่ถุึดิ้บที�มีคุณภาพ 
นำามาปรุิงด้้วยความพิถีึพิถัึนเพ่�อความอร่ิอยแลุ่ะ เป็นปริะโยชน์ต่่อร่ิางกาย 
นอกจากนั�นยงัมุ่งมั�นพัฒนาเมน้อาห้าริเพ่�อสุำขภาพต่่างๆ เช่น เมน้อาห้าริ
ที�ลุ่ด้โซ่เดี้ยม เมน้อาห้าริจากวัต่ถุึดิ้บออร์ิแกนิก แลุ่ะเมน้อาห้าริไทยที�มี
ความห้ลุ่ากห้ลุ่ายด้้านสำมุนไพริที�ช่วยเสำริิมสำร้ิางภ้มิคุ้มกันให้้กับร่ิางกาย 
เพ่�อให้้สำอด้คลุ้่องกับความต้่องการิของผู้้้บริิโภคในยุคปัจจุบัน
การิพัฒนาเมน้อาห้าริริายการิให้ม่ๆ สำำาห้รัิบเอสำ แอนด์้ พี นอกจาก
พิจาริณาเร่ิ�องริสำชาติ่ของอาห้าริเป็นพ่�นฐานสำำาคัญแลุ้่ว เริายังคำานึงถึึง
ส่ำวนปริะกอบต่่างๆ ให้้อย้ภ่ายใต้่มาต่ริฐานที�ควริรัิบปริะทานต่่อวัน เช่น 
มาต่ริฐานสำากลุ่ต่ามปริะกาศกริะทริวงสำาธิาริณสำขุ ฉบับที� 392 พ.ศ. 2561
ที�ริะบุถึึงบุคคลุ่ผู้้้ที�ต้่องการิพลัุ่งงานวันลุ่ะ 2,000 กิโลุ่แคลุ่อรีิ�ควริได้้รัิบ
สำาริอาห้าริต่่างๆ แลุ่ะมีปริิมาณโซ่เดี้ยมที�แนะนำาต่่อวัน น้อยกว่า 2,000 
มิลุ่ลิุ่กรัิม สำอด้คลุ่้องกับยุทธิศาสำต่ริ์การิลุ่ด้การิบริิโภคเกลุ่่อแลุ่ะโซ่เด้ียม
ในปริะเทศไทย ปีพ.ศ. 2559 - 2568  ที�ตั่�งเป้าห้มายให้้คนไทยลุ่ด้การิ
บริิโภคโซ่เดี้ยมลุ่งร้ิอยลุ่ะ 30 ห้ร่ิอ 7 กรัิมต่่อคนต่่อวันต่ามเป้าห้มายของ
องค์การิอนามัยโลุ่ก (WHO) ภายในปี 2568 แลุ่ะด้้วยความมุ่งมั�น
สำร้ิางสำริริค์อาห้าริเพ่�อสุำขภาพของคนไทย ส่ำงผู้ลุ่ให้้ที�ผู่้านมาบริิษััทได้้รัิบ
ริางวัลุ่องค์กริดี้เด่้น ด้้านผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์สุำขภาพลุ่ด้โซ่เดี้ยมจากสำำานักงาน
กองทุนสำนับสำนุนการิสำร้ิางเสำริิมสุำขภาพ (สำสำสำ.) อีกด้้วย
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คุณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ

เป้าหมาย
เอสำ แอนด้ ์พี กำาห้นด้เปา้ห้มายการิด้ำาเนนิงานด้้านคณุภาพอาห้าริ ความ
ปลุ่อด้ภัยแลุ่ะโภชนาการิเพ่�อสำร้ิางความมั�นคงทางอาห้าริให้้กับผู้้้บริิโภค
ด้้วยกริะบวนการิผู้ลิุ่ต่ที�ปลุ่อด้ภัย อาห้าริที�มีคุณภาพแลุ่ะโภชนาการิที�ดี้ 
โด้ยมุ่งมั�นให้้เกิด้ผู้ลุ่สำำาเร็ิจภายในปี 2568 ใน 3 ปริะเด็้น ดั้งนี�

งานบริการและค่ณภาพ
เอสำ แอนด์้ พี ต่ริะห้นักถึึงความต้่องการิของผู้้้บริิโภคในด้้านการิบริิการิ 
คุณภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัยของสิำนค้าจึงให้้ความสำำาคัญในทุกขั�นต่อนของ
กริะบวนการิผู้ลิุ่ต่ โด้ยมุ่งมั�น “ยกริะดั้บมาต่ริฐานอาห้าริปลุ่อด้ภัยให้้แก่
ผู้้้บริิโภค” ด้้วยการิควบคมุคุณภาพต่ลุ่อด้ทั�งห่้วงโซ่่ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ ตั่�งแต่่ต้่นนำ�า
ด้้วยการิควบคุมคุณภาพของวัต่ถึุด้ิบ การิพัฒนาค้่ค้า กริะบวนการิผู้ลุ่ิต่ 
เพ่�อให้้ได้้ผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์ที�มีคุณภาพสำำาห้ริับผู้้้บริิโภค ต่ลุ่อด้จนมุ่งมั�นคิด้ค้น
เมน้อาห้าริเพ่�อสำุขภาพ ต่ามห้ลุ่ักโภชนาการิที�ด้ีต่ามที�กริะทริวง
สำาธิาริณสำุขกำาห้นด้ไว้ นำาความริ้้ แนวคิด้ แลุ่ะเทคโนโลุ่ยีที�ทันสำมัย 
มาปริะยกุต์่ใช้ในการิพฒันาริะบบการิทำางานอย่างต่่อเน่�อง ทั�งส่ำวนโริงงาน 
แลุ่ะริ้าน เอสำ แอนด้์ พี คริอบคลุุ่มช่องทางต่่างๆ เพ่�อสำริ้างมาต่ริฐาน 
ในการิปฏิิบัต่ิงานแลุ่ะยกริะดั้บการิบริิการิที�ให้้ความสำะด้วกสำบายแลุ่ะ
ต่อบสำนองต่่อความต่้องการิของผู้้้บริิโภค

เบเกอร่ี
สำำานักงานคณะกริริมการิอาห้าริแลุ่ะยา (อย.) ปริะกาศยกเลิุ่กการิใช้
ไขมันทริานส์ำ เน่�องจากไขมันทริานส์ำซึ่�งสำามาริถึเพิ�มริะดั้บของ LDL 
คอเลุ่สำเต่อริอลุ่ชนิด้ไม่ดี้แลุ่ะยังไปลุ่ด้ HDL ซึ่�งเป็นคอเลุ่สำเต่อริอลุ่ชนิด้ดี้
ห้ร่ิอไขมันดี้ ทำาให้้ส่ำงผู้ลุ่เสีำยต่่อสุำขภาพ นำาไปส่้ำโริคหั้วใจ ห้ลุ่อด้เลุ่่อด้อุด้
ตั่น แลุ่ะภาวะคอเลุ่สำเต่อริอลุ่ส้ำง ริวมถึึงอาจเป็นปัจจัยในการิกริะตุ้่นให้้
เกิด้โริคเบาห้วาน  มะเร็ิงบางชนิด้ แลุ่ะโริคภ้มิแพ้ได้้อีกด้้วย

เอสำ แอนด้ ์ พี ต่ริะห้นักแลุ่ะมุ ่งมั�นพัฒนาปริะเด็้นนี�มาตั่�งแต่ ่ป ี
พ.ศ. 2549 เน่�องจากองค์การิอาห้าริแลุ่ะยาของสำห้รัิฐอเมริิกาได้้กำาห้นด้
ให้้ต้่องมีการิแสำด้งปริิมาณของไขมันทริานส์ำในฉลุ่ากแสำด้งโภชนาการิที�
สำามาริถึเห็้นได้้เพ่�อควบคุมปริิมาณไขมัน เริาจึงได้้ร่ิวมม่อกับค่้ค้ากว่า 100 
ริายยกเลุ่กิการิใช้ไขมันทริานสำใ์นวัต่ถุึดิ้บ พริอ้มมีห้ลัุ่กฐานยน่ยนัจากค่้คา้
ทุกริาย แลุ่ะมีการิต่ริวจสำอบสำินค้ามาอย่างต่่อเน่�อง ควบค่้กับการินำา
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ของเอสำแอนด์้พีสำ่งวิเคริาะห์้กับห้้องปฏิิบัต่ิการิที�ได้้ริับการิ
รัิบริองจากห้น่วยงานที�รัิบริองที�เป็นสำากลุ่จึงมั�นใจได้้ว่าเบเกอรีิ�ของ
เอสำ แอนด้ ์พีทุกริายการิ ไมมี่ส่ำวนปริะกอบของนำ�ามันที�ผู่้านกริะบวนการิ
เติ่มไฮโด้ริเจนบางส่ำวน (Partially Hydrogenated Oils) ซึ่�งเป็นแห้ลุ่่ง
สำำาคัญของไขมันทริานส์ำ (Trans Fatty Acids) เพ่�อสุำขภาพที�ดี้ของผู้้้บริิโภค 

นอกจากนี� เอสำ แอนด์้ พี ยังมุ่งพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เบเกอรีิ�เพ่�อสุำขภาพ เช่น 
การินำาธัิญพ่ช ห้ร่ิอซ้่เปอริ์ฟ้้้ด้ต่่างๆ มาใช้เป็นวัต่ถุึดิ้บในการิผู้ลิุ่ต่           
เบเกอรีิ� ริวมถึึงการิปริบัลุ่ด้ปริิมาณนำ�าต่าลุ่ โด้ยค่อยๆ ปริบัลุ่ด้ความห้วาน
ลุ่ง 10% ริวมถึึงการิปรัิบลุ่ด้ครีิมบัทเทอร์ิที�ใช้สำำาห้รัิบต่กแต่่งเบเกอรีิ�ลุ่ง
เพ่�อให้้ผู้้้บริิโภคเริิ�มปรัิบพฤติ่กริริมแลุ่ะสำร้ิางความคุ้นเคยกับการิทานเบ
เกอรีิ�ที�มีริะดั้บความห้วานลุ่ด้ลุ่ง แต่่ยังมีริสำชาติ่ที�อร่ิอยแลุ่ะเป็นผู้ลุ่ดี้ต่่อ
สุำขภาพมากขึ�น
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เป้าหมายด้านค่ณภาพอาหาร ความปลอดภัย และโภชนาการ
(Food Quality, Safety & Nutrition)

ร้าน S&P ท่กสาขา
ผู้่ำนเกณฑ์์กำรประเมิน

มำตรฐำนคุณภำพและบริกำร 
QSC (Quality Service and 

Cleanliness)

ยกระดับมาต่รฐาน
สำยกำรผู้ลิตส�ำหรับโรงงำน
ผู้ลิตอำหำรและเบเกอรี่ S&P 
โดยมีเป้ำหมำยกำรรับรอง 

ISO 22000:2018 

มีการวิจัยและพัฒนา
ผู้ลิตภัณฑ์์/เมนู S&P 
เพื่อสุขภำพ ส�ำหรับ 

เป็นทำงเลือกให้แก่ผูู้้บริโภค
จ�ำนวน 100 เมนู 

แนวทางการจัดการ
บริิษััทด้ำาเนินธุิริกิจต่ามนโยบายเพ่�อความยั�งย่นโด้ยคำานึงถึึงความสำมดุ้ลุ่
ของมิติ่เศริษัฐกิจ สัำงคม แลุ่ะสิำ�งแวด้ลุ้่อม บริิห้าริจัด้การิภายใต้่นโยบาย 
‘คุณภาพ’ ในทุกกริะบวนการิด้ำาเนินงานตั่�งแต่่การิคัด้สำริริวัต่ถุึดิ้บต้่นนำ�า
เข้าส่้ำกริะบวนการิผู้ลิุ่ต่ กริะจายไปยังห้น้าร้ิานแลุ่ะส่ำงมอบถึึงม่อลุ้่กค้าโด้ย
มุ่งเน้นการิใช้วัต่ถุึดิ้บในท้องถิึ�นแลุ่ะสำนับสำนุนเกษัต่ริกริโด้ยต่ริง เพ่�อ
พัฒนาเรีิยนร้้ิแลุ่ะเติ่บโต่ไปด้้วยกันอย่างยั�งย่นต่ามเป้าห้มายส่้ำการิสำริ้าง
สุำขภาวะแลุ่ะโภชนาการิที�ดี้ให้้กับผู้้้บริิโภคภายใต้่ความอร่ิอย ปลุ่อด้ภัย
สำอด้คลุ้่องกับคำามั�นสัำญญาของบริิษััทฯ ที�ว่า “Healthier Family,       
Happier World” 

นโยบาย
(Policies)

ทรัพยากร
(Resources)

ความรับผิดชอบ
(Responsibilities)

กลไกการจดัการข้อกงัวลใจ 
(Grievance Mechanism)

 แนวทางการพัฒนาเมนูอาหารและเคร่ืองด่ืม
 เอสำ แอนด์้ พี มุ่งเน้นการิพัฒนาเมน้อาห้าริ เบเกอรีิ� แลุ่ะเคร่ิ�องด่้�มที�นอกจากให้้ความสำำาคัญกับความอร่ิอยเป็นพ่�นฐานแลุ้่ว ยังต้่องส่ำงเสำริิมสุำขภาพ 

(Wellness) แลุ่ะเสำริิมสำร้ิางภ้มิคุ้มกันให้้แก่ร่ิางกาย มีการิกำาห้นด้มาต่ริฐานวัต่ถุึดิ้บที�ใช้ในการิผู้ลิุ่ต่ ริวมถึึงห้ลัุ่กปฏิิบัติ่ของ เอสำ แอนด์้ พี สำำาห้รัิบค่้ค้า 
(S&P Code of Conduct for Suppliers) ที�คริอบคลุุ่มมิติ่เศริษัฐกิจ สัำงคม สิำ�งแวด้ลุ้่อม แลุ่ะห้ลัุ่กจริริยาบริริณ แจ้งต่่อค่้ค้าของบริิษััท เพ่�อนำาไป
ปฏิิบัติ่ ต่ลุ่อด้จนมีการิต่ริวจสำอบเพ่�อสำริ้างความมั�นใจในเร่ิ�องความสำะอาด้ ปลุ่อด้ภัย แลุ่ะไม่มีสำาริพิษั โด้ยผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ เอสำ แอนด์้ พี ทุกริายการิได้้
รัิบการิรัิบริองต่ามมาต่ริฐานสำร้ิางความเช่�อมั�นให้้กับลุ้่กค้าแลุ่ะผู้้้บริิโภคของ เอสำ แอนด์้ พี

 มากไปกว่านั�น เอสำ แอนด์้ พี ยังส่ำงเสำริิมการิแสำด้งสัำญลัุ่กษัณ์โภชนาการิบนฉลุ่ากอาห้าริแลุ่ะเมน้ในร้ิปแบบต่่างๆ เพ่�อเป็นข้อม้ลุ่สำำาห้รัิบตั่ด้สิำนใจเลุ่่อก
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้้กับผู้้้บริิโภคได้้สำามาริถึเลุ่่อกซ่่�ออาห้าริที�มีคุณค่าแลุ่ะดี้ต่่อสุำขภาพที�เห้มาะสำมกับต่นเองได้้อย่างแท้จริิง อาทิ

 1. การิพัฒนาสัำญลัุ่กษัณ์โภชนาการิ “ทางเลุ่่อกสุำขภาพ”ต่ามห้ลัุ่กเกณฑ์์ส่ำงเสำริิมการิใช้สัำญลัุ่กษัณ์โภชนาการิอย่างง่าย
 2. การิให้้ข้อม้ลุ่พลัุ่งงานของเมน้อาห้าริเบเกอรีิ� แลุ่ะเคร่ิ�องด่้�ม
 3. การิให้้ข้อม้ลุ่ปริิมาณโซ่เดี้ยม นำ�าต่าลุ่ ไขมัน ห้ร่ิอ วัต่ถุึดิ้บต่่างๆ พร้ิอมคุณปริะโยชน์ต่่อร่ิางกาย 
 ด้้วยความมุ่งมั�นในการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์อาห้าริที�ดี้ต่่อสุำขภาพ (Healthier menus ) อย่างน้อย 100 ริายการิ ภายในปี 2568
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 1. เมน้ัอาหุ้ารเพื�อสุัขภาพ อาทุิ  เมน้ลุ่ด้โซ่เดี้ยม “เมน้
อริ่อย ลุ่ด้เค็ม เพ่�อสุำขภาพ” (Healthy Low Sodium) เพ่�อ
สำนับสำนุนให้้ผู้้้บริิโภคริับปริะทานอาห้าริทีมีปริิมาณโซ่เด้ียม
ที�ควริบริิโภคไม่เกิน 660 มิลุ่ลิุ่กรัิม ต่่อ 1 ม่�อ ห้ร่ิอปริิมาณ
โซ่เดี้ยมที�เห้มาะสำมในการิบริิโภค 2,000 มิลุ่ลิุ่กรัิม ต่่อวันต่าม
ปริะกาศของกริะทริวงสำาธิาริณสุำข โด้ยมีจำาห้น่าย ณ สำาขา
โริงพยาบาลุ่ 18 สำาขา

ค่ณสมบัต่ิของผลิต่ภัณฑ์์อาหารที่ดีต่่อส่ขภาพ (Healthier menus)

1. กลุุ่่มลุ่ด้ปริิมาณสำาริอาห้าริที�ไม่เป็นมิต่ริ
ต่่อสำุขภาพ

โซเด้ย่ม
 ลุ่ด้ลุ่งอย่างน้อย 10% จากผู้ลุ่ติ่ภณัฑ์์เด้มิ
 สำำาห้ริบัผู้ลุ่ติ่ภณัฑ์์ให้ม่ต้่องมโีซ่เด้ยีมเฉลุ่ี�ยไม่เกนิ 660 มลิุ่ลุ่กิริมั/เมน้

นั�า้ติาล
 ลุ่ด้ลุ่ง 10% จากผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์เด้ิม

ไขมันั
 ลุ่ด้ลุ่ง 10% จากผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์เด้ิม

2. กลุุ่่มเพิ�มสำาริอาห้าริที�ด้ี  ใสำ่สำ่วนผู้สำมของสำาริอาห้าริ/คุณค่าอาห้าริเพิ�มอย่างน้อย 3-5% เช่น วิต่ามิน ไฟ้เบอริ์
 เพิ�มวัต่ถึุด้ิบที�ด้ีในปริิมาณที�เห้็นได้้ชัด้เจน เช่น ซ่้เปอริ์ฟ้้้ด้

3. กลุุ่่มผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์ออริ์แกนิก เมน้ที�มีวัต่ถึุด้ิบจากผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์ออริ์แกนิกอย่างน้อย 25% ของวัต่ถึุด้ิบทั�งห้มด้
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 2. เบีเกอร่�เพื�อสุัขภาพ  ในปี 2563 เอสำ แอนด้์ พี พัฒนาเมน้             
เบเกอรีิ�สุำขภาพให้ม่ 2 ริายการิ ได้้แก่ 

 1. ขนมปังมัลุ่ติ่เกรินเบริด้ อุด้มไปด้้วยคุณค่าจาก 5 ธัิญพ่ช ได้้แก่ 
ข้าวโพด้ เมล็ุ่ด้แฟ้ลุ่กซ์่ เมล็ุ่ด้แฟ้ลุ่กซ์่สีำทอง เมล็ุ่ด้เชีย แลุ่ะเมล็ุ่ด้โห้ริะพา

 2. คุกกี�ธัิญพ่ชแลุ่ะแครินเบอรีิ�ริวมริสำ ภายใต้่แบรินด์้ เอสำ แอนด์้ พี 
เด้ลิุ่โอ ปริะกอบด้้วย คุกกี� 3 ริสำชาติ่ ได้้แก่ คุกกี�ข้าวโอ๊ต่ คุกกี�ไวท์
ช็อกโกแลุ่ต่แลุ่ะแครินเบอรีิ�ที�มีคุณค่าทางโภชนาการิส้ำงแลุ่ะคุกกี�
ธัิญพ่ชจากวัต่ถุึดิ้บที�ดี้ต่่อสุำขภาพ อาทิ ข้าวโอ๊ต่ เม็ด้มะม่วงหิ้มพานต์่
มัลุ่ติ่ซี่ด้มิกซ์่ เมล็ุ่ด้แฟ้ลุ่กซ์่ เมล็ุ่ด้แฟ้ลุ่กซ์่สีำทอง เมล็ุ่ด้เชีย มันฝรัิ�ง 
เมล็ุ่ด้โห้ริะพา นำ�ามันเริพซี่ด้ ข้าวโพด้บด้ งาด้ำา แลุ่ะนำ�าผึู้�ง

 
 นอกจากนี� ยงัส่ำงเสำริิมการิขายผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�ใช้ส่ำวนปริะกอบที�มีคุณค่า

ทางโภชนาการิส้ำง มีปริะโยชน์ต่่อสุำขภาพ ได้้แก่ ขนมไห้ว้พริะจันทร์ิ
ไสำ้อินทผู้าลัุ่มธัิญพ่ช แลุ่ะขนมไห้ว้พริะจันทริ์ไสำ้งาด้ำาลุ่้วน เป็นต่้น

 ริวมถึึงผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�ปรัิบลุ่ด้ปริิมาณนำ�าต่าลุ่ลุ่ง ได้้แก่
 1. ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์กลุุ่่มเค้กชิ�น(Packaged cake) ได้้แก่ เค้กกลุ้่วยห้อม  

ช็อกโกแลุ่ต่บริาวนี�  ช็อกโกแลุ่ต่ห้น้านิ�ม  เค้กท็อฟ้ฟี้�แมคคาเด้เมีย  
ฟ้รุ๊ิต่เค้ก แลุ่ะเอแคลุ่ร์ิ

 2. ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์กลุุ่่มขนมไห้ว้พริะจันทร์ิไส้ำเม็ด้บัว
 3. เค้กบัทเทอร์ิปอนด์้แลุ่ะครีิมบัทเทอร์ิ

 3. เมน้ัเค์รื�องดื้�มกลุ่มชุาและกาแฟทุ่�ได้�รับีการรับีรองสััญลักษณ์
โภชุนัาการ Healthier logo ซึ่�งเป็นมาต่ริฐานการิจำากัด้ปริิมาณ

 ไขมันแลุ่ะนำ�าต่าลุ่จากมห้าวิทยาลัุ่ยมหิ้ด้ลุ่เพ่�อสุำขภาพที�ดี้แก่ผู้้้บริิโภค
ได้้แก่ จัสำมินแลุ่ะด้อกไม้ร้ิอน, อ่้ห้ลุ่ง ด้อยช้างร้ิอน, คาโมมายล์ุ่มินท์
ร้ิอน, แครินเบอรีิ�แอปเปิ�ลุ่ร้ิอน, เอิร์ิลุ่เกริย์ร้ิอน, กาแฟ้โคลุ่ด้์บร้ิว์, 
อเมริิกาโน่, ชาโคลุ่ด้์บร้ิว์แครินเบอรีิ�แอปเปิ �ลุ่ แลุ่ะชาโคลุ่ด้์บร้ิว์

 อ่้ห้ลุ่งออร์ิแกนิก

 4. อาหุ้ารพร�อมรับีประทุานัทุ่� ได้� รับีการรับีรองสััญลักษณ์
โภชุนัาการ Healthier logo มีการิพัฒนาสิำนค้าที�ได้้รัิบการิรัิบริอง
อาห้าริสัำญลัุ่กษัณ์โภชนาการิ Healthier logo จากมห้าวิทยาลัุ่ย
มหิ้ด้ลุ่ เพ่�อสุำขภาพที�ดี้แก่ผู้้้บริิโภค จำานวน 1 ริายการิ ได้้แก่ ข้าวห้ม้
ทอด้กริะเทียมพริิกไทย (ต่ริา เอสำ แอนด์้ พี อีซี่�มีลุ่)
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งานบริการ และค่ณภาพ
บริิษััทปริะกาศแผู้นมาต่ริการิความปลุ่อด้ภัยของริ้าน เอสำ แอนด้์ พี เพ่�อยกริะดั้บมาต่ริการิความสำะอาด้แลุ่ะความปลุ่อด้ภัย พริ้อมรัิบม่อกับ
‘New Normal’ มาต่ริฐานการิบริิโภคแบบให้ม่ สำ่งเสำริิมให้้ผู้้ ้บริิโภครัิบปริะทานอาห้าริสำะอาด้ ถ้ึกสุำขอนามัย แลุ่ะลุ่ด้การิสัำมผัู้สำ (Touchless) 
เพ่�อความปลุ่อด้ภัย ให้้ความร่ิวมม่อในการิลุ่งทะเบียนบนแพลุ่ต่ฟ้อร์ิม ‘ไทยชนะ’ สำำาห้รัิบร้ิาน เอสำ แอนด์้ พี ทุกสำาขา เพ่�อสำนับสำนุนกลุ่ไกในการิคุม
การิริะบาด้แลุ่ะพริ้อมรัิบม่อกับสำถึานการิณ์การิแพริ่ริะบาด้ของโริคโควิด้-19 อย่างต่่อเน่�องโด้ยมีมาต่ริการิป้องกันการิแพริ่ริะบาด้สำำาห้รัิบ
ลุ้่กค้า 
7 มาต่ริการิห้ลัุ่ก  ได้้แก่ 
1. มาต่ริการิ Social Distancing การิเว้นริะยะห่้าง โด้ยการิจัด้คิวเต่รีิยมเก้าอี�นั�งริอ แลุ่ะจุด้ชำาริะเงิน ริวมถึึงการิจัด้โต๊่ะ เก้าอี�สำำาห้รัิบนั�งรัิบปริะทาน
อาห้าริในร้ิาน โด้ยรัิกษัาริะยะห่้าง 1-2 เมต่ริ 
2. การิวัด้อุณห้ภ้มิก่อนเข้าร้ิาน โด้ยจะต้่องไม่เกิน 37.5 องศาเซ่ลุ่เซี่ยสำ
3. มาต่ริการิความสำะอาด้ ด้้วยการิเต่รีิยมเจลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่ลุ้่างม่อให้้ลุ้่กค้า การิทำาความสำะอาด้โต๊่ะ เลุ่่มเมน้ที�ผู่้านการิสัำมผัู้สำโด้ยใช้แอลุ่กอฮอล์ุ่ 70% 
ในการิทำาความสำะอาด้ห้ลัุ่งใช้ทุกครัิ�ง                                                 
4. การิสำวมห้น้ากากอนามัยทุกครัิ�งเม่�อเข้าร้ิาน 
5. การิส่ำงเสำริิมการิใช้ cashless แลุ่ะ E-payment ในการิชำาริะเงิน ริวมถึึง การิสำแกนริหั้สำคิวร์ิอาร์ิ สำำาห้รัิบด้้ริายการิอาห้าริออนไลุ่น์ผู่้านม่อถ่ึอของ
ลุ้่กค้า เพ่�อลุ่ด้การิสัำมผัู้สำ (Touchless) 
6. การิใช้ช้อนส้ำอมแลุ่ะเคร่ิ�องปรุิงในร้ิปแบบบริริจุซ่อง เพ่�อความสำะอาด้ปลุ่อด้ภัย 
7. การิใช้ความร้ิอนในการิทำาความสำะอาด้ภาชนะ  
 นอกจากนี� ยังเข้มงวด้กับการิรัิกษัาความสำะอาด้แลุ่ะการิด้้แลุ่ต่นเองของพนักงานในร้ิาน โด้ยมีการิต่ริวจวัด้อุณห้ภ้มิของร่ิางกายเป็นปริะจำาทุกวัน 
กำาห้นด้ให้้พนักงานห้มั�นลุ้่างม่อด้้วยสำบ่้ห้ร่ิอเจลุ่แอลุ่กอฮอล์ุ่ทุกครัิ�งห้ลัุ่งมีการิสัำมผัู้สำสิำ�งต่่างๆ เพ่�อร่ิวมกันเป็นส่ำวนห้นึ�งของการิลุ่ด้การิแพร่ิริะบาด้
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โรงงานผลิต่อาหาร 
 ระบีบีการจััด้การ

   โริงงานผู้ลิุ่ต่อาห้าริเอสำ แอนด์้ พี มีการิบริิห้าริจัด้การิภายใต้่นโยบายคุณภาพ โด้ยมีเป้าห้มายในการิสำร้ิางความมั�นคงทางอาห้าริ โด้ยมีการิวาง
ริากฐานตั่�งแต่่การิพัฒนาบุคคลุ่ากริเพ่�อสำร้ิางวัฒนธิริริมความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริ (Food Safety Culture) ต่ลุ่อด้จนการิปรัิบปรุิงริะบบบริิห้าริ
งานคุณภาพที�เป็นมาต่ริฐานสำากลุ่ สำอด้คลุ่้องต่่อกฎห้มาย แลุ่ะมีความทันสำมัย โด้ยควบคุมจัด้การิต่ลุ่อด้ทั�งห่้วงโซ่่อาห้าริตั่�งแต่่คุณภาพวัต่ถุึดิ้บ 
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ แลุ่ะการินำาไปใช้ของผู้้้บริิโภค ริวมถึึงริะบบการิส่ำบย้อนกลัุ่บข้อม้ลุ่เพ่�อให้้ผู้้้บริิโภคเกิด้ความมั�นใจในคุณภาพแลุ่ะปลุ่อด้ภัย 

 โริงงานได้้รัิบการิรัิบริองมาต่ริฐานริะบบคุณภาพในการิผู้ลิุ่ต่อาห้าริจากห้น่วยงานภาครัิฐ ได้้แก่ 
 - GMP แลุ่ะ HACCP จากสำำานักงานคณะกริริมการิอาห้าริแลุ่ะยา (อย.) กริมวิชาการิเกษัต่ริ แลุ่ะกริมปริะมง 
 - ผู่้านการิต่ริวจปริะเมนิจากสำำานักงานคณะกริริมการิอาห้าริแลุ่ะยา ปริะเทศสำห้ริฐัอเมริิกา (USFDA) โด้ยคริอบคลุ่มุผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์อาห้าริแช่แข็งพร้ิอม

บริิโภคทันที (Frozen Ready to Eat) ปริะเภทอาห้าริห้วาน 
 - ได้้รัิบริองมาต่ริฐานจากภาคองค์กริเอกชน ได้้แก่ GMP, HACCP  แลุ่ะISO22000 : 2005 จากบริิษััท เอสำ จี เอสำ (ปริะเทศไทย) จำากัด้ 
 จากริะบบมาต่ริฐานที�ได้้รัิบดั้งกลุ่่าวเป็นสิำ�งที�ย่นยันได้้ว่า บริิษััทให้้ความสำำาคัญกับคุณภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัยของสิำนค้าเพ่�อให้้ผู้้้บริิโภคเกิด้ความ

มั�นใจในผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ แลุ่ะเพิ�มโอกาสำในการิแข่งขันเพ่�อการิเติ่บโต่ของธุิริกิจอย่างยั�งย่น
 -ได้้รัิบมาต่ริฐานอาห้าริฮาลุ่าลุ่จากสำำานักงานคณะกริริมการิกลุ่างอิสำลุ่ามแห่้งปริะเทศไทย ในกลุุ่่ม ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เยลุ่ลีุ่แลุ่ะผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์นำ�าสำลัุ่ด้

 ระบีบีการประกันัคุ์ณภาพและค์วามปลอด้ภัย 
 เอสำ แอนด์้ พี มีการิกำาห้นด้มาต่ริฐานวัต่ถุึดิ้บแลุ่ะบริริจุภัณฑ์์ โด้ยมีเกณฑ์์ในการิต่ริวจสำอบคุณภาพของทั�งวัต่ถุึดิ้บ แลุ่ะบริริจุภัณฑ์์  เพ่�อควบคุมกริะบวนการิ

ผู้ลิุ่ต่ให้้มีความสำมำ�าเสำมอแลุ่ะผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�มีมาต่ริฐาน โด้ยผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์สำำาเร็ิจร้ิปทุกริายการิจะต้่องผู่้านเกณฑ์์ในการิต่ริวจสำอบคุณภาพ ก่อนจะส่ำงมอบ
เป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�มีคุณภาพแลุ่ะปลุ่อด้ภัยส่้ำผู้้้บริิโภค ด้้วยความมุ่งมั�นยกริะดั้บมาต่ริฐานของกริะบวนการิผู้ลิุ่ต่ให้้สำอด้คลุ้่องกับมาต่ริฐานสำากลุ่  
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ร้านเอส แอนด์ พี
เอสำ แอนด้ ์พี มีการิจัด้ทำาค่้ม่อการิต่ริวจสำอบคณุภาพ QSC (Quality Service and Cleanliness) ซึ่�งเป็นมาต่ริฐานที�คริอบคลุ่มุทั�งด้้านคุณภาพ บริิการิ 
แลุ่ะความสำะอาด้ มาใช้ในกริะบวนการิปริะเมินการิทำางาน เพ่�อควบคุมคุณภาพแลุ่ะความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริให้้ลุ้่กค้าได้้รัิบสิำนค้าที�เป็นไปต่ามมาต่ริฐาน
ที�กำาห้นด้ สำร้ิางคุณค่าแลุ่ะปริะสำบการิณที์�ดี้ให้้กับลุ้่กค้า ต่ลุ่อด้จนปริบัปรุิงพัฒนาคุณภาพของริา้นแลุ่ะการิบริิการิอยา่งต่่อเน่�องโด้ยมีการิวัด้ผู้ลุ่ที�ชัด้เจน 
ทั�งนี� สำำาห้รัิบข้อบังคับที�สำำาคัญ (Critical) ห้ากไม่ปฏิิบัติ่ต่ามจะส่ำงผู้ลุ่ให้้หั้วข้อการิปริะเมินนั�นๆ ไม่ผู่้านการิปริะเมินทั�งห้มวด้ทันที โด้ยมีผู้้้รัิบผิู้ด้ชอบใน
แต่่ลุ่ะริะดั้บเพ่�อต่ริวจทานการิทำางาน ดั้งนี�
1. ผู้้้จัด้การิสำาขา ต่ริวจปริะเมินร้ิานสัำปด้าห์้ลุ่ะ 1 ครัิ�ง
2. ผู้้้จัด้การิเขต่ ต่ริวจปริะเมินสำาขาเด่้อนลุ่ะ 1 ครัิ�ง 
3. ห้น่วยงานคุณภาพ ต่ริวจปริะเมินสำาขาอย่างน้อยปีลุ่ะ1 ครัิ�ง

นอกจากนี� เอสำ แอนด์้ พี ยังมีการิย่�นขอรัิบริองริะบบคุณภาพห้ลุ่ายริายการิ ได้้แก่   
1. ริะบบ GMP : CODEX
2. มาต่ริฐานบริิการิอาห้าริเพ่�อการิท่องเที�ยว
3. ริะบบ Food Safety เป็นต้่น

นอกจากนี�กริะบวนการิคัด้เลุ่่อกวัต่ถุึดิ้บจากค่้ค้านั�น เอสำ แอนด์้ พี มีห้น่วยงานจัด้ห้าที�รัิบผิู้ด้ชอบกำากับด้้แลุ่แลุ่ะเข้าต่ริวจสำอบแห้ลุ่่งผู้ลิุ่ต่วัต่ถุึดิ้บจาก
ผู้้้ผู้ลิุ่ต่ เพ่�อสำร้ิางความมั�นใจว่าสิำนค้ามีมาต่ริฐานต่ริงต่ามความต่อ้งการิ โด้ยถ่ึอเป็นการิควบคุมตั่�งแต่่ต้่นนำ�า จนจบกริะบวนการิผู้ลุ่ติ่ ก่อนจะเป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์
ส่ำงถึึงผู้้้บริิโภค  แลุ่ะยังมีห้น่วยงานปริะกันคุณภาพ (QA) ในแต่่ลุ่ะส่ำวน ดั้งนี�

QA ส่วนการจัดซ้ือ 

ตรวจสอบเอกสำรและวัตถุดิบ
อย่ำงเข้มงวด ก่อนกำรน�ำเข้ำ

QA ส่วนคลังสินค้า/
QA โรงงาน  

ตรวจสอบคุณภำพ 
และมำตรฐำนวัตถุดิบ 

ก่อนถึงสำขำ/หน่วยงำนผู้ลิต 
ในส่วนของโรงงำน

QA ส่วนปฏิิบัติ่การสาขา    

ตรวจสอบคุณภำพ และอำยุสินค้ำ 
ณ สำขำ เพ่ือให้เป็นไป 

ตำมมำตรฐำนท่ีก�ำหนด

โรงงานผลิต่เบเกอร่ี
 ระบีบีการจััด้การ

 ริะบบการิจัด้การิคุณภาพของเอสำ แอนด์้ พี เป็นริะบบมาต่ริฐานสำากลุ่
เพ่�อความปลุ่อด้ภัยทางอาห้าริแลุ่ะเป็นไปต่ามมาต่ริฐานคุณภาพที�
กำาห้นด้ แลุ่ะ คำานึงถึึงการิสำร้ิางคณุค่าเพิ�มให้้กับผู้้้บริิโภค ซึ่�งได้้รัิบการิ
ต่ริวจสำอบแลุ่ะริบัริองโด้ยห้น่วยงานอสิำริะจงึสำามาริถึริบัริองได้้ว่าการิ
ด้ำาเนินการิของ เอสำ แอนด์้ พี มีมาต่ริฐานเป็นไปต่ามกฎริะเบยีบข้อ
บังคับแลุ่ะกฎห้มายสำร้ิางความมั�นใจว่าผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เอสำ แอนด์้ พี มีความ
ปลุ่อด้ภัยแลุ่ะได้้มาต่ริฐานต่ลุ่อด้ทุกขั�นต่อนจนเป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ส่ำงถึึงผู้้้
บริิโภค  

 ระบีบีการประกันัคุ์ณภาพและค์วามปลอด้ภัย 
 ในกริะบวนการิผู้ลุ่ิต่มีการิควบคุมจุด้ที�สำำาคัญในแต่่ลุ่ะขั�นต่อนการิ

ผู้ลิุ่ต่จึงสำามาริถึป้องกันอันต่ริายจากสิำ�งแปลุ่กปลุ่อมต่่างๆ ได้้อย่างมี
ปริะสิำทธิิภาพ อาทิ การิควบคุมการิปนเป้�อนข้ามการิควบคุมด้้าน
กายภาพ เคมี ชีวภาพ แลุ่ะสำาริก่อภ้มิแพ้  โด้ยเฉพาะอย่างยิ�ง ณ จุด้
ห้ร่ิอขั�นต่อนที�เป็นจุด้ควบคุมที�สำำาคัญ (Critical Control Point: 
CCP) ริวมไปถึึงการิทวนสำอบผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์สุำด้ท้าย โด้ยห้้องปฏิิบัติ่การิ
ทด้สำอบผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ ซึ่�งได้้รัิบการิรัิบริองมาต่ริฐาน ISO/IEC 17025 
จากกริมวิทยาศาสำต่ร์ิการิแพทย์ กริะทริวงสำาธิาริณสุำข 
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ผลการด�าเนินงาน
จ�านวนผลิต่ภัณฑ์์ใหม่ที่ดีต่่อส่ขภาพ (Healthier menus)

จ�านวนเมนูท่ีพัฒนา ยอดขาย (ล้านบาท)
เมนู ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เมน้ลุ่ด้โซ่เดี้ยม 6 7     - 3.44 2.10 0.5

เมน้ออร์ิแกนิก 2 7     - 3.91 4.49 -

เมน้เคร่ิ�องด่้�ม Healthier logo - 9    - 33.33* 40.41 20.96

อาห้าริพร้ิอมรัิบปริะทาน
Healthier logo

- 1    - 7.53* 8.54 4.58

ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เบเกอรีิ�ที�ปรัิบลุ่ด้
ปริิมาณนำ�าต่าลุ่

- 8   - 672.60** 627.20 167

ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เบเกอรีิ�เพ่�อสุำขภาพ - 3      2 0.75 8.10 3.49

รวม 8 35      2 722.27 693.95 196.53

หมำยเหตุ:  *ยอดขำยปี 2561 เป็นยอดขำยผู้ลิตภัณฑ์์ปกติท่ียังไม่ได้ขอรับกำรรับรอง Healthier logo
   **ยอดขำยปี 2561 เป็นยอดขำยผู้ลิตภัณฑ์์ปกติ ท่ียังไม่ได้มีกำรปรับลดปริมำณน��ำตำล
   ส�ำหรับปี 2563 มีกำรระงับกำรขำยเค้กปอนด์ Delight จึงท�ำให้มียอดขำยลดลงจ�ำนวนมำก

 GMP
 HACCP
 ISO 9001:2015
 ISO 22000:2005
 มาต่ริฐานริะบบคุณภาพโริงงานสำ่งออกอาห้าริแช่แข็ง 

(Frozen ready to eat: Non Meat Product)
 มาต่ริฐานอาห้าริฮาลุ่าลุ่ (กลุุ่่มผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์เยลุ่ลีุ่� แลุ่ะนำ�าสำลัุ่ด้ 

โด้ยคณะกริริมการิกลุ่างอิสำลุ่ามแห้่งปริะเทศไทย)
 ผู่้านการิต่ริวจปริะเมินจากห้น่วยงาน USFDA

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

โรงงานอาหาร โรงงานเบเกอร่ี

การรับรองมาต่รฐานโรงงาน

ด�าเนินการย่ืนยกระดับมาต่รฐานการรับรอง
ISO 22000:2018 ในปี 2564
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จ�านวนผลิต่ภัณฑ์์ที่ได้รับการรับรองมาต่รฐานด้านความปลอดภัยของอาหารในส่วนผลิต่ (โรงงาน)

ผลการด�าเนินงาน หน่วย 2561 2562 2563

กำาลุ่ังการิผู้ลุ่ิต่เบเกอริี�ทั�งห้มด้ ต่ัน 9,225.17 8,866.27         7,426.93

กำาลัุ่งการิผู้ลิุ่ต่เบเกอรีิ�ที�ได้้รัิบการิรัิบริองจากมาต่ริฐานด้้าน
ความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริต่ามกฎห้มายห้ร่ิอมาต่ริฐาสำากลุ่ 
เช่น GMP, อย., HACCP, GMP Codex, ISO 22000

ต่ัน 9,225.17 8,866.27         7,426.93

% 100 100 100

กำาลุ่ังการิผู้ลุ่ิต่อาห้าริทั�งห้มด้ ต่ัน 6,058.00 6,119.00       3,919.00

กำาลัุ่งการิผู้ลิุ่ต่อาห้าริที�ได้้รัิบการิรัิบริองจากมาต่ริฐานด้้าน
ความปลุ่อด้ภัยของอาห้าริต่ามกฎห้มาย ห้ร่ิอมาต่ริฐานสำากลุ่ 
เช่น GMP/ HACCP Codex ISO 9001:2015, ISO 22000:2005

ต่ัน 6,058.00 6,119.00       3,919.00

% 100 100 100

ผลการด�าเนินงาน (ตั่วช้ีวัด) 2563

ค่าเฉล่ียคะแนนประเมิน 
% คะแนน QSC

จ�านวนร้านอาหาร (สาขา)
Restaurant

จ�านวนชอพเบเกอร่ี (ชอพ)
Bakery Shop

รวมจ�านวน (จ่ดขาย)

85% ขึ�นไป 23 119 142

75-84% 55 94 149

65-74% 43 69 112

55-64% 18 31 49

น้อยกว่า 54% 3 23 26

ริวม 142 336 478

ตั่วช้ีวัดผลการด�าเนินงาน (จ่ดขาย)
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การท�าการต่ลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิต่ภัณฑ์ ์
(Responsible Marketing and Product Labeling)

บริโภคเกลือ
ไม่ควรเกิน 

1 ช้อนชำต่อวัน 
(โซิเดียมไม่เกิน 

2,000 
มิลลิกรัม/วัน)

บริโภคน��ำตำล
ไม่ควรเกิน

6 ช้อนชำต่อวัน 
(1 ช้อนชำ
= 4 กรัม)

บริโภคน��ำมัน
ไม่ควรเกิน

6 ช้อนชำต่อวัน 
(ประมำณ
30 กรัม)

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
ปัจจุบันมีการินำาเทคโนโลุ่ยีเข้ามาเป็นเคร่ิ�องม่อห้นึ�งในการิขับเคลุ่่�อน            
การิทำาการิต่ลุ่าด้แลุ่ะปริะชาสัำมพันธ์ิข้อม้ลุ่ให้้แก่ผู้้้บริิโภค เริาจึงสำามาริถึ       
แลุ่กเปลีุ่�ยนข้อม้ลุ่แลุ่ะส่ำ�อสำาริกันได้้ง่ายแลุ่ะริวด้เร็ิวมากขึ�น ดั้งนั�น การิให้้ข้อม้ลุ่
ข่าวสำาริที�ถ้ึกต้่องเป็นปริะโยชน์แลุ่ะส่ำ�อสำาริอย่างจริิงใจจึงเป็นเร่ิ�องสำำาคัญที�จะ
ทำาให้้แบรินด์้ได้้รัิบการิยอมรัิบแลุ่ะปริะสำบความสำำาเร็ิจโด้ยแสำด้งข้อม้ลุ่         
ริายลุ่ะเอียด้บนฉลุ่ากผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ การิโฆษัณาปริะชาสัำมพันธ์ิอย่างถ้ึกต้่อง      
คริบถ้ึวนต่ามความเป็นจริิงต่ลุ่อด้จนให้้ข้อม้ลุ่ที�เป็นปริะโยชน์แก่สัำงคมถ่ึอเป็น
ความรัิบผิู้ด้ชอบอย่างห้นึ�งของ เอสำ แอนด์้ พี ทั�งนี� เพ่�อให้้ผู้้้บริิโภคสำามาริถึ
ป้องกันตั่วเองทั�งในเชิงรุิกแลุ่ะเชิงรัิบเพ่�อความปลุ่อด้ภยัส้ำงสุำด้พร้ิอมกับได้้รัิบ
โภชนาการิที�ดี้เพ่�อเสำริิมสำร้ิางร่ิางกายให้้สำมบ้ริณ์แข็งแริงอย้เ่สำมอ

ความม่่งม่ัน
เอสำ แอนด์้ พี มีความมุ่งมั�นในการิทำาการิต่ลุ่าด้โด้ยแสำด้งข้อม้ลุ่               
ริายลุ่ะเอียด้บนฉลุ่ากผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ การิโฆษัณาปริะชาสัำมพันธ์ิอย่างถ้ึกต้่อง 
คริบถึว้น ต่ามมาต่ริฐานของกฎห้มายข้อกำาห้นด้ของกริะทริวงสำาธิาริณสำขุ
แลุ่ะมาต่ริฐานริะบบการิผู้ลิุ่ต่ อีกทั�งยังสำามาริถึติ่ด้ต่ามแลุ่ะต่ริวจสำอบได้้
โด้ยห้น่วยงานภาครัิฐ จึงถ่ึอเป็นอีกเคร่ิ�องม่อห้นึ�งในการิคุ้มคริองแลุ่ะสำร้ิาง
ความเช่�อมั�นแก่ผู้้้บริิโภคแลุ่ะให้้ลุ้่กค้าว่าได้้รัิบข้อม้ลุ่ที�เป็นปริะโยชน์ส้ำงสุำด้

นอกจากนี� เอสำ แอนด์้ พี ยงัพัฒนาฉลุ่ากผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�มีการิต่ริวจสำอบแลุ่ะ
ริะบุข้อม้ลุ่โภชนาการิด้้านพลุ่ังงาน นำ�าต่าลุ่ ไขมันแบบจีดี้เอ ริวมถึึง
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�ผู้า่นเกณฑ์์ได้้ริบัการิรัิบริองฉลุ่ากทางเลุ่่อกเพ่�อสุำขภาพซึ่�งเป็น
สัำญลัุ่กษัณ์โภชนาการิอยา่งง่าย (Simplified Logo) เพ่�อลุ่ด้ความซั่บซ้่อน
ให้้ผู้้้บริิโภคสำามาริถึตั่ด้สิำนใจเลุ่่อกซ่่�อผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ได้้อย่างริวด้เร็ิวขึ�น นี�ค่อ
ห้นึ�งในความมุ่งมั�นของเอสำ แอนด์้ พีในการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์อาห้าริที�มี
ปริิมาณโซ่เดี้ยม นำ�าต่าลุ่ แลุ่ะไขมันที�ต่ำ�าลุ่งเพ่�อลุ่ด้ความเสีำ�ยงของการิเกิด้
ภาวะโภชนาการิเกินแลุ่ะโริคที�เกี�ยวข้องอ่�นๆ สำำาห้รัิบคนไทย ต่ลุ่อด้จน
การิทำาส่ำ�อปริะชาสัำมพันธ์ิเพ่�อส่ำ�อสำาริเป้าห้มายการิลุ่ด้การิบริิโภคนำ�าต่าลุ่ 
โซ่เดี้ยม แลุ่ะไขมันของผู้้้บริิโภคอย่างแท้จริิง

แนวทางการจัดการ
การท�าการต่ลาดอย่างรับผิดชอบ
สำถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด้ของโริคโควิด้-19 ลุ้่วนส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่อชีวิต่
ปริะจำาวันของผู้้้บริิโภคแลุ่ะธุิริกิจอย่างห้ลีุ่กเลีุ่�ยงไม่ได้้ ริวมถึึงเอสำ แอนด์้ 
พี ด้้วย บริิษััท ได้้กำาห้นด้แนวทางปฏิิบัติ่สำำาห้รัิบการิด้ำาเนินธุิริกิจเพ่�อรัิบม่อ
กับสำถึานการิณ์ดั้งกลุ่่าวไว้สำำาห้รัิบแต่่ลุ่ะห้น่วยงาน ทั�งในส่ำวนของการิ
บริิการิห้น้าร้ิาน ส่ำวนการิผู้ลิุ่ต่ในโริงงานอาห้าริแลุ่ะเบเกอรีิ� ริวมถึึงการิ
บริิการิดี้ลิุ่เวอรีิ� แลุ่ะ Call Center

ประเทศไทยก�ำหนดปริมำณกำรบริโภคอำหำรให้ปลอดภัยและห่ำงไกล       

จำกโรค โดยก�ำหนดปริมำณสำรปรุงแต่งรสชำติท่ีควรรับประทำนต่อวัน



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)54

การทำาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
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การทำาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบและฉลากผลิตภัณฑ์
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บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)58

ลูกค้าสัมพันธ์

ผลการด�าเนินงาน (ต่ัวชี้วัด) 2561 2562 2563

การิแก้ไขฉลุ่ากสำินค้า
1. ต่ามปริะกาศกริะทริวงสำาธิาริณสำุข ฉบับที� 367 (พ.ศ. 2557) 

เริ่�อง การิแสำด้งฉลุ่ากในภาชนะบริริจุ
2. ปริะกาศสำำานักงานคณะกริริมการิอาห้าริแลุ่ะยา เริ่�อง คำาชี�แจงปริะกาศ

กริะทริวงสำาธิาริณสำุข ฉบับที� 373 (พ.ศ. 2559) เริ่�อง การิแสำด้งสำัญลุ่ักษัณ์
โภชนาการิบนฉลุ่ากอาห้าริ

1 ริายการิ 4 ริายการิ -

การิแก้ไขฉลุ่ากสำินค้า ปริะกาศกริะทริวงสำาธิาริณสำุข ฉบับที� 394 (พ.ศ. 2561) 
เริ่�อง อาห้าริที�ต่้องแสำด้งฉลุ่ากโภชนาการิอาห้าริแลุ่ะค่าพลุ่ังงาน นำ�าต่าลุ่ ไขมัน 
แลุ่ะโซ่เด้ียมแบบจีด้ีเอ มีผู้ลุ่บังคับใช้ กุมภาพันธิ์ 2564

24 ริายการิ 31 ริายการิ 1 ริายการิ

ผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์ที�ผู้่านเกณฑ์์การิได้้ริับการิริับริองฉลุ่ากทางเลุ่่อกเพ่�อสำุขภาพ 
ซ่ึ�งเป็นสำัญลุ่ักษัณ์โภชนาการิอย่างง่าย (Simplified Logo)

10 ริายการิ -

จำานวนคริั�งที�ไม่ปฏิิบัต่ิต่ามกฎริะเบียบด้้านข้อม้ลุ่ ฉลุ่ากของผู้ลุ่ิต่ภัณฑ์์แลุ่ะบริิการิ 1 0 0

จำานวนคริั�งที�ไม่ปฏิิบัต่ิต่ามกฎริะเบียบด้้านการิสำ่�อสำาริเพ่�อการิต่ลุ่าด้ 0 0 0

ฉลุ่ากสำินค้าที�แก้ไข ในปี 2563 : 1 ริายการิโด้ยแสำด้งริายลุ่ะเอียด้
โภชนาการิอาห้าริแลุ่ะค่าพลัุ่งงาน นำ�าต่าลุ่ ไขมัน แลุ่ะโซ่เดี้ยมแบบจีดี้เอ 
เพิ�มเติ่มปริะกาศกริะทริวงสำาธิาริณสุำข ฉบับที� 394 (พ.ศ.2561)

ฉลากผลิต่ภัณฑ์์
เอสำ แอนด์้ พี มีขั�นต่อนการิจัด้ทำาฉลุ่ากโภชนาการิของกลุุ่่มสิำนค้าที�มีฉลุ่ากเพ่�อให้้ถ้ึกต้่องแลุ่ะสำอด้คลุ้่องกับกฎห้มายที�กำาห้นด้โด้ยมีขั�นต่อนการิด้ำาเนิน
การิจัด้ทำาฉลุ่ากสิำนค้า ดั้งนี�

ทั�งนี�ในปี 2563 ไม่มีกริณีโด้นปรัิบห้ร่ิอได้้รัิบการิเต่่อนจากเห้ตุ่ฉลุ่าก
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์แลุ่ะการิส่ำ�อสำาริทางการิต่ลุ่าด้ไม่ถ้ึกต้่องต่ามกฎห้มายห้ร่ิอ
ริะเบียบข้อบังคับ 

ยัจิวนางมีท
านฒัพะลแ

(R&D)
ดาลตรากมีท
ฑณัภติลผ

นางมีท
การตลาด

นซไีดะลแ
Packaging

บบะรมีท
 พาภณุค

ราสอืสมีท
การตลาด

พัฒนำผู้ลิตภัณฑ์์ 
ท่ีมีคุณภำพและ 

มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร 
พร้อมให้ข้อมูล

โภชนำกำร ค่ำพลังงำน 
น��ำตำล ไขมันต่ำงๆ 

ระบุข้อมูลจุดเด่น 
ของสินค้ำบนฉลำก 

บรรจุภัณฑ์์

จัดท�ำบรรจุภัณฑ์์  ตรวจสอบข้อมูลฉลำก
บนบรรจุภัณฑ์์ให้ถูกต้อง 

และครบตำมก�ำหนด 
ข้อบังคับของ 

กระทรวงสำธำรณสุข

กำรท�ำประชำสัมพันธ์
ผู่้ำนช่องทำงต่ำงๆ 
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าคกลูงอขจใอพงึพมาวคนาดยามหาปเ
 ปนใ 2563

ีพ ดนอแ สอเ
ยามหาปเดนหำก บักวยีกเนางนินเำดรากงอข

าคกูลงอขจใอพงึพมาวค รากิรบรากะลแาคนิสอตีมีท

าวกำตมไยดโ

85%
8652 ปนใยาภ

่
่

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
เอสำ แอนด้ ์พี มีเจต่จำานงที�จะมอบสิำ�งที�ดี้ที�สุำด้ให้้กับลุ้่กค้าด้้วยการินำาเสำนอ
ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�ดี้แลุ่ะมีคุณภาพ ริวมทั�งมีความปริาริถึนาที�จะมอบความ
ปริะทับใจให้้กับลุ้่กค้าทุกคนผู่้านการิบริิห้าริจัด้การิลุ้่กค้าสัำมพันธ์ิที�เป็น
ริะบบอยา่งมีมาต่ริฐานเพ่�อการิด้้แลุ่ปริะสำานงานสำร้ิางความพึงพอใจอยา่ง
ส้ำงสุำด้ให้้กับลุ้่กค้า มีการิจัด้อบริมพนักงาน การิสำำาริวจความคิด้เห็้นของ
ลุ้่กค้า การิปริะเมินผู้ลุ่เพ่�อให้้มีการิปรัิบปรุิงแลุ่ะพัฒนาอย่างต่่อเน่�อง  
โด้ยยึด้มั�นในห้ลัุ่กจริริยาบริริณ คุณธิริริม แลุ่ะความรัิบผิู้ด้ชอบต่่อสัำงคม
ไปควบค่้กัน

ความม่่งมั่น
เอสำ แอนด์้ พี มุ่งมั�นให้้บริิการิแลุ่ะด้้แลุ่ลุ้่กค้าอยา่งเป็นมิต่ริ ให้้ความสำำาคัญ
กับการิจัด้การิข้อร้ิองเรีิยนของลุ้่กค้า โด้ยการิจัด้การิอย่างเป็นลุ่ำาดั้บ       
ขั�นต่อนแลุ่ะริวด้เร็ิว ด้้วยความริับผิู้ด้ชอบส้ำงสุำด้อย่างจริิงใจ นอกจากนี� 
ยังสำร้ิางพันธิมิต่ริทางธิุริกิจเพ่�อเพิ�มสิำทธิิปริะโยชน์ให้้กับสำมาชิก             
เอสำ แอนด์้ พี แลุ่ะมุ่งมั�นพัฒนาช่องทางสำำาห้รัิบการิส่ำ�อสำาริผู่้านทาง 
เว็บไซ่ต์่ (Website) แอปพลิุ่เคชัน (Application) การิสำำาริวจความคิด้
เห็้นช่องทางออนไลุ่น์ (E-survey) แลุ่ะ โซ่เชียลุ่มีเดี้ย (Social Media) 
ต่่างๆ ที�ทันสำมัยเป็นเคร่ิ�องม่อในการิส่ำ�อสำาริแลุ่ะเพิ�มความสำะด้วกให้้กับ
ลุ้่กค้า เพ่�อให้้บริริลุุ่เป้าห้มายในการิสำริ้างความพึงพอใจให้้กับลุ้่กค้าได้้
ส้ำงสุำด้

ลูกค้าสัมพันธุ์ (Customer Relationship Management)

แนวทางการจัดการ
1. หลักการที่ ใช ้และการสื่อสารกับพนักงานเพ่ือสร้าง 
 ความพึงพอใจสูงส่ดแก่ลูกค้า 
บริิษััทให้้ความสำำาคัญกับการิส่ำ�อสำาริภายในองคก์ริเป็นอยา่งมาก เน่�องจาก
เป็นสิำ�งที�เช่�อมความสัำมพันธ์ิริะห้ว่างผู้้้บริิห้าริแลุ่ะพนักงานภายในองค์กริ
เม่�อพนักงานเข้าใจนโยบายของบริิษััท จะส่ำงผู้ลุ่ต่่อปริะสิำทธิิภาพในการิ
ทำางาน ส่ำงเสำริิมให้้ปฏิิบัติ่งานไปในทิศทางเดี้ยวกันแลุ่ะสำามาริถึบริริลุุ่    
เป้าห้มายที�วางไว้ ทั�งนี� เอสำ แอนด์้ พี มีการิกำาห้นด้ช่องทางการิส่ำ�อสำาริที�
ห้ลุ่ากห้ลุ่ายสำำาห้รัิบแจ้งนโยบายแลุ่ะข้อม้ลุ่ข่าวสำาริต่่างๆ ของบริิษััท เช่น 
การิปริะชุมผู้้้จัด้การิสำาขาปริะจำาเด่้อน E-mail แลุ่ะ Intranet เป็นต้่น

2. การฝึกอบรมพนักงานในการดูแลลูกค้า 
บริิษััทจัด้ตั่�ง “ส่ำวนพัฒนาฝึกอบริมส่ำวนกลุ่าง”  ซึ่�งเป็นส่ำวนสำำาคัญในการิ
ฝึกอบริมบุคลุ่ากริให้้มีทักษัะแลุ่ะความสำามาริถึสำำาห้รัิบทุกสำาขาแลุ่ะทุก
แผู้นกของ เอสำ แอนด์้ พี โด้ยพนักงานทุกคนจะต้่องผู่้านการิอบริมแลุ่ะ
ทด้สำอบจากสำว่นพัฒนาฝกึอบริมสำว่นกลุ่างตั่�งแต่่แริกเข้าแลุ่ะต่ลุ่อด้ริะยะ
เวลุ่าการิเป็นพนักงานของ เอสำ แอนด์้ พี ต่ามห้ลัุ่กส้ำต่ริการิฝึกอบริมเพ่�อ
เพิ�มทักษัะด้้านต่่างๆ ในการิทำางาน สำำาห้รัิบการิฝึกอบริมพนักงานด้้าน
การิด้้แลุ่ลุ้่กค้าของห้น่วยบริิการิจะเริิ�มตั่�งแต่่การิเปิด้ปริะต้่ต้่อนรัิบ การิพา
ลุ้่กค้าไปนั�ง การิแนะนำาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้ม่ แลุ่ะการิทวนริายการิสัำ�งอาห้าริ
ของลุ้่กค้าทุกครัิ�งเพ่�อป้องกันความผิู้ด้พลุ่าด้ 

นอกจากนี� บริิษััทยังสำอนทักษัะในการิส่ำ�อสำาริ อาทิ การิพ้ด้ต้่อนรัิบแลุ่ะ
พ้ด้ขอบคุณลุ้่กค้า ฝึกการิพ้ด้เชิญชวนเพ่�อแนะนำาโปริโมชั�นห้ร่ิอผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์
ให้ม่ การิใช้นำ�าเสีำยง การิแสำด้งสีำห้น้าที�ยิ�มแย้มแจ่มใสำ ผู่้านการิฝึกอบริม
ภาษัาอังกฤษั ริวมถึึงการิฝึกอบริมเร่ิ�องการิรัิบข้อร้ิองเรีิยนจากลุ้่กค้า การิ
แก้ปัญห้าเฉพาะห้น้าเม่�อเกิด้เห้ตุ่การิณ์ไม่คาด้คิด้ โด้ยที�สำำานักงานให้ญ่ 
จะมีแผู้นกลุ้่กค้าสัำมพันธ์ิทำาห้น้าที�ด้้แลุ่ลุ้่กค้า สำร้ิางความสัำมพันธ์ิแลุ่ะ
ปริะสำบการิณ์ที�ดี้ร่ิวมกันทั�งกับลุ้่กค้าทั�วไปแลุ่ะลุ้่กค้าสำมาชิก ริวมถึึง          
มีห้น่วยงานด้้แลุ่ลุ้่กค้าแลุ่ะรัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนจากการิให้้บริิการิ 

3. การส่ือสารกับลูกค้า 
บริิษััทให้้ความสำำาคัญต่่อการิส่ำ�อสำาริกับลุ้่กค้าทุกเพศ ทุกวัย ทั�งการิส่ำ�อสำาริ
โด้ยต่ริงจากพนักงานปฏิิบัติ่การิห้น้าริ้านที�พบเจอลุ้่กค้าทุกวันแลุ่ะ
การิส่ำ�อสำาริผู้่านส่ำ�อปริะชาสัำมพันธิ์ร้ิปแบบต่่างๆ ที�เห้มาะสำมกับลุ้่กค้า
แต่่ลุ่ะกลุุ่่ม ทั�งส่ำ�อออนไลุ่น์แลุ่ะออฟ้ไลุ่น์  อาทิ เฟ้สำบุ๊ค อินสำต่าแกริม  
ไลุ่น ์ออฟ้ฟ้ิเชียลุ่แอคเคาท ์ โทริทัศน ์ในริ ้าน (S&P Channel)
ส่ำ�อปริะชาสัำมพันธ์ิบนโต๊่ะอาห้าริ (table menu) ส่ำ�อปริะชาสัำมพันธ์ิบน
เคาน์เต่อริ์ชำาริะเงิน (counter stand) กริะด้าษัริองจานริวมถึึงการิ
พัฒนาส่ำ�อปริะชาสัำมพันธ์ิให้้มีความทันสำมัยผู่้านแอปพลิุ่เคชั�น S&P Joy 
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ลูกค้าสัมพันธ์

Card แลุ่ะช่องทางการิส่ำ�อสำาริอ่�นๆ ที�ใกลุ้่ชิด้กับลุ้่กค้า ทั�งข้อความส่ำวน
บุคคลุ่ โทริศัพท์ จด้ห้มาย แลุ่ะอีเมล์ุ่ เพ่�อเพิ�มความสำะด้วกสำบายแลุ่ะ
ต่อบสำนองความพึงพอใจให้้แก่ลุ้่กค้าได้้ส้ำงสุำด้

4. การรบัข้อร้องเรยีนและการจดัการข้อร้องเรยีนจากลกูค้า
บริิษััทมีความมุ่งมั�นในการิบริิห้าริจัด้การิข้อร้ิองเรีิยนจากลุ้่กค้าอย่างมี
ปริะสิำทธิิภาพส้ำงสุำด้ เน่�องจากต่ริะห้นักถึึงความสำำาคัญของลุ้่กค้า จึงมีขั�น
ต่อนการิบริิห้าริจัด้การิกริณีเกิด้ข้อร้ิองเรีิยนแลุ่ะด้ำาเนินการิต่ามลุ่ำาดั้บขั�น
ต่อนที�กำาห้นด้ไว้ มีการิทวนสำอบห้าสำาเห้ต่กุาริเกิด้ข้อร้ิองเรีิยน ส่ำงเร่ิ�องให้้
ห้น่วยงานที�เกี�ยวข้องด้ำาเนินการิแก้ไข ริายงานผู้ลุ่ด้ำาเนินงานให้้ผู้้้ร้ิองเรีิยน
ทริาบเป็นลุ่ายลัุ่กษัณ์อักษัริโด้ยมีผู้้้บริิห้าริลุ่งนามทุกครัิ�ง ริวมถึึงการิเก็บ
ข้อม้ลุ่สำถึิติ่เร่ิ�องร้ิองเรีิยนเพ่�อใช้ในการิวิเคริาะห้์แลุ่ะปริับปรุิงการิบริิห้าริ
จัด้การิเร่ิ�องร้ิองเรีิยนต่่างๆ เพ่�อเพิ�มปริะสิำทธิิภาพในการิบริิการิด้้วยความ
โปร่ิงใสำแลุ่ะเป็นธิริริมกับทุกฝ่าย 

5. การประเมินความพึงพอใจของลูกค้า
บริิษััทมีความปริาริถึนาที�จะรัิบทริาบความคิด้เห็้นจากลุ้่กค้าที�มีต่่อสิำนค้า
แลุ่ะบริิการิเพ่�อพัฒนาคุณภาพในด้้านต่่างๆ ให้้ดี้ยิ�งขึ�น ริวมถึึงสำามาริถึ
ด้ำาเนินการิให้้เป็นไปต่ามมาต่ริฐาน จึงวางเป้าห้มายในการิสำร้ิางความพึง
พอใจของลุ้่กค้าในริะยะยาว พร้ิอมสำำาริวจความคิด้เห็้น (E-Survey) ผู่้าน
ริะบบอเิล็ุ่กทริอนิกส์ำให้้ลุ้่กค้าสำามาริถึแสำด้งความคดิ้เห้น็ได้้โด้ยการิสำแกน
ริหั้สำคิวอาร์ิจากท้ายใบเสำร็ิจรัิบเงิน  โด้ยคำาถึามจะมี 2 แบบ ค่อ 
1.ให้้คะแนนความพึงพอใจตั่�งแต่่ริะดั้บ 1-10  แลุ่ะ 
2.พิมพ์ความคิด้เห็้นได้้แบบเปิด้กว้าง

6. การพัฒนาและปรับปร่งค่ณภาพสินค้า/บริการ
บริิษััทมีผู้้้เชี�ยวชาญทำาห้น้าที�วิจัยแลุ่ะพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้ม่อย้่เสำมอ      
ริวมทั�งมีเคร่ิ�องม่อที�ทันสำมัยต่่อการิผู้ลิุ่ต่สิำนค้าให้ม่ที�สำามาริถึต่อบสำนอง
ความต้่องการิแลุ่ะสำร้ิางความพึงพอใจให้้กับลุ้่กค้าได้้อย่างมีปริะสิำทธิิภาพ 
นอกจากนี� บริิษััทยังร่ิวมม่อกับองค์กริอ่�นๆ อาทิ สำถึาบันอาห้าริ 
มห้าวิทยาลัุ่ย แลุ่ะชุมชนต่่างๆ สำร้ิางความร้้ิในการิพัฒนาผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้้
เพิ�มมากขึ�น ริวมถึึงการินำาวัต่ถุึดิ้บของชุมชนมาพัฒนาเป็นผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้ม่
ออกส่้ำต่ลุ่าด้ ภายใต้่การิควบคุมคุณภาพแลุ่ะมาต่ริฐานของบริิษััท

7. โครงการ S&P Unity Project
โคริงการินี�เริิ�มด้ำาเนินงานมาตั่�งแต่่ปี 2557 โด้ยมีวัต่ถุึปริะสำงค์ ดั้งนี�
7.1 ช่วยเห้ลุ่่อให้้ข้อม้ลุ่แลุ่ะให้้คำาแนะนำาแนวทางแก้ปัญห้าเบ่�องต้่นที�ถ้ึก
ต้่องกับสำาขากริณีได้้รัิบการิริ้องเรีิยนจากลุ้่กค้า แลุ่ะข้อม้ลุ่สำมาชิก        
S&P Joy Card
7.2 พัฒนาขีด้ความสำามาริถึของบุคลุ่ากริให้้เกิด้ปริะสิำทธิิภาพในการิ
ทำางานมากขึ�น
7.3 แลุ่กเปลีุ่�ยนความคิด้เห็้นแลุ่ะรัิบทริาบปัญห้านำาไปส่้ำแนวทางแก้ไขที�

ดี้ร่ิวมกัน สำร้ิางความรัิก ความสำามัคคีในการิทำางาน ซึ่�งเป็นกุญแจสำำาคัญ
ที�จะนำาทีมแลุ่ะองค์กริไปส่้ำความสำำาเร็ิจ
7.4 ลุ่ด้จำานวนข้อร้ิองเรีิยนแลุ่ะลุ่ด้ผู้ลุ่กริะทบที�อาจจะเกิด้ขึ�นกับลุ้่กค้า 
อาทิ เร่ิ�องผู้ลุ่กริะทบต่่อสุำขภาพ เร่ิ�องความปลุ่อด้ภัย เป็นต้่น

สำำาห้ริับกริะบวนการิด้ำาเนินการิแผู้นกลุ้่กค้าสัำมพันธ์ิมีการิจัด้ทำาค่้ม่อการิ
รัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยน แลุ่ะแนะนำาแนวทางการิแก้ปัญห้าเบ่�องต้่นให้้กับ
พนักงานที�ปฏิิบัติ่งานที�ห้น้าร้ิานเป็นปริะจำาเด่้อนลุ่ะ 3 เขต่ โด้ยจะมี
พนักงานจากสำาขาใกลุ้่เคียงมาร่ิวมอบริม ครัิ�งลุ่ะปริะมาณ 4-5 สำาขา 
เน่�อห้าการิอบริมคริอบคลุุ่มถึึงการิให้้บริิการิเพ่�อให้้ลุ้่กค้าเกิด้ความ
ปริะทับใจ ขั�นต่อนการิปฏิิบัติ่เม่�อได้้รัิบเร่ิ�องร้ิองเรีิยนจากลุ้่กค้า ริวมถึึง
การิสำงัเกต่อาการิของลุ้่กค้าในเบ่�องต้่นที�บ่งบอกว่าเกิด้การิแพอ้าห้าริริวม
ถึึงวิธีิการิปฐมพยาบาลุ่เบ่�องต้่น เพ่�อให้้พนักงานห้น้าร้ิานสำามาริถึด้้แลุ่
ลุ้่กค้าได้้อย่างถ้ึกต้่องต่ามขั�นต่อน ทั�งนี� มีวัต่ถุึปริะสำงค์เพ่�อลุ่ด้จำานวนข้อ
ร้ิองเรีิยนริวมถึึงลุ่ด้ผู้ลุ่กริะทบที�อาจจะเกิด้ขึ�นกับลุ้่กค้า แลุ่ะสำามาริถึสำร้ิาง
ปริะสำบการิณ์ความพึงพอใจให้้กับลุ้่กค้าได้้ส้ำงสุำด้
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GRI

ผลการด�าเนินงาน
สำรุิปคะแนนความพึงพอใจจากการิปริะเมินของลุ้่กค้าทั�งสิำ�น 6,591 คน ณ วันที� 1 ม.ค. - 31 ธิ.ค. 2563

ผลการด�าเนินงาน (ต่ัวชี้วัด)
ความพึงพอใจด้านรสชาต่ิ

อาหาร (Food Quality)
ความพึงพอใจด้านการ 

ให้บริการ (Service Quality)
ความพึงพอใจด้านความ

สะอาด (Cleanliness)

เป้าห้มายปี 2563 ≥ 85%

ผู้ลุ่การิด้ำาเนินงาน 83% 74% 86%

กระบวนการในการดูแลลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ุท่ีดีระหว่างองค์กรและลูกค้า
วิธีิการิรัิบข้อร้ิองเรีิยนจากลุ้่กค้าห้ร่ิอช่องทางในการิติ่ด้ต่่อกับบริิษััท เน่�องมาจากสิำนค้าแลุ่ะบริิการิ เช่น ศ้นย์บริิการิลุ้่กค้าสัำมพันธ์ิ ศ้นย์บริิการิสำมาชิก 
ช่องทางในการิติ่ด้ต่ามบริิษััท เป็นต้่น

การบีริหุ้ารจััด้การข�อร�องเร่ยนั
เอสำ แอนด้ ์พี มีความมุ่งมั�นในการิบริิห้าริจดั้การิเร่ิ�องการิริบัข้อร้ิองเรีิยนจากลุ้่กค้าอยา่งมีปริะสิำทธิิภาพส้ำงสุำด้ โด้ยต่ริะห้นกัเสำมอวา่ลุ้่กค้า ค่อ คนสำำาคัญ 
มีการิกำาห้นด้ลุ่ำาดั้บขั�นต่อนการิบริิห้าริจัด้การิกริณีเกิด้ข้อร้ิองเรีิยนอย่างมีริะเบียบแบบแผู้น โด้ยได้้แบ่งการิรัิบข้อร้ิองเรีิยนออกเป็น 2 ปริะเภท ดั้งนี�

ปไวัทาหญป/รากิรบรากนาดาหญป งรแยาราหญป

าชาล
ไดรับ

ราหาอ
ดิผาคนิสงส/บรคมไราหาอ

ดิผาคนิสกาลฉดิต
ดิผาคนิสาคารดิค

รากิรบจใสใมไ/  พาภุสมไนบริการางกันพ
อลเนิลเทามะรปนางกันพ

นาฐรตามดไมไาคนิสีณรก าคนิสนยีลปเราก
ฑณัภติลผุยาอ/ฑณัภติลผณษกัลพาภ นชเ

พ เชนาภขุสอตบทะรกลผ ยีสเงอท
ุตหเิตับุอ

ราหาอนใมอลปกลปแงิส
ุยาอดมหาคนิสยานหำจ

นาฐรตามดไมไาคนิสณามิรป
พาภณุคมอืสเาคนิส 

ชุ่องทุางการรับีเรื�องร�องเร่ยนัแบ่ีงออกเป็นัดั้งน้่ั
1. โทริศัพท์: 0-2785-4000 ต่่อ 170-172
2. อีเมลุ่: crm@snpfood.com
3.  Facebook Fanpage: snpfood
4. Call Center: 1344 Delivery (9.00-21.00 น.)
5. อ่�นๆ

ชุ่องทุางในัการติิด้ติามบีริษัทุ
1. www.snpfood.com
2. www.facebook.com/snpfood
3. Instagram: snpfood
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นยีรเงอรอขบัรรากนอตนัข

งรแยาราหญปนยีรเงอรอขบัรรากนอตนัข

นยีรเงอราคกูล

ปไวัทงอืรเนยีรเงอร
)นางกันพทายราม/าชาล/รากิรบ(

งรแยาร/นวดงรเงอืรเนยีรเงอร
)ุยาอดมหนอกยีสเ/ษิพนปเราหาอ/มอลปกลปแงสิบพ(

งอืรเบัรูผ
100-DRP-M/F มรอฟบบแงลนยีรเงอรอขกึทนับ

นจเดัชหใาคกูลงอขูยอีท ลุกสมาน-อืชุบะรยดโ

งอืรเบัรูผ
100-DRP-M/F มรอฟบบแงลนยีรเงอรอขกึทนับ

นจเดัชหใาคกูลงอขูยอีท ลุกสมาน-อืชุบะรยดโ

งอืรเบัรูผ
นวสรากดัจูผ/ตขเรากดัจูผ/งอืรเนตาขาสรากดัจูผงจแรทโ

)ีทนัท(

งอืรเบัรูผ
นวสรากดัจูผ/ตขเรากดัจูผ/าขาสรากดัจูผงจแรทโ

)ีทนัท( งอืรเบารทหใ

งอืรเนตาขาส
,ุตหเาสหะารคเวิ/นตงอืบเขไกแรากนินเำด

ลผมาตดิต นวส/ตขเรากดัจูผ
มรอฟบบแนใงลกึทนับวลแยอรบยีรเ

ีทนัท MRC หใงสะลแ

CRM
/ลผมาตดิตรทโ/าคกูลบัลกบอต - ษทโอขยามหดจำท

จใอพงึพมาวคจวรำส

CRM
นวสรากดัจูผ/ตขเรากดัจูผ/าขาสบักนางนาสะรป

)ีทนัท( าคกูลบพปไงาทนิดเหใาคกูลลกใูยอีท
/บอสจวรตามบัลกาหญปีมีทาคนิสำนอืพเ

าคนิสพาภยาถอข/าคกูลมยียเ

าคนิสบัรูผ
)ีทนัท( บอสจวรต AQ หใงสงอตาคกูลกาจาม

QA
)รากำทนัวนในตงอืบเ/ปไวัทีณรก( นัว 51-7 นใยาภบัลกจวรตลผงส

QA
)กอนยาภบอสจวรตงสีณรก( นัว 51-7 นใยาภบัลกจวรตลผงส

/ษทโอขยามหดจำทมอรพ บอสจวรตรากลผงจแ
จใอพงึพมาวคจวรำส/ลผมาตดิตรทโ/าคกูลบัลกบอต

CRM

CRM

นวส/ตขเรากดัจูผมอรพ
าชเะรก/ยามหดจมอรพงอเวัต

ขอโทษที่ลงนามโดยผูบริหาร
ยวดาคกูลบพปไงาทนิดเ

งอืรเนตาขาส
ฯมรอฟบบแงสดัจ

 มานงลาขาสรากิตับิฏปยาฝรากดัจูผหใ

หมายเหตุ
ารนึข/มอลปกลปแงิสบพ/นืค/นยีลปเรากงอตาคกูลีณรก

/ฑณัภติลผงอลกอืรห จ็รสเบใ นชเ นัยนืยามนาฐกัลหำนงอต
นอนนแีทอืซีทนาถส/อืซีทนัวอืรห ฑณัภุจรรบ

นันะณข ณ าหญปบพีทาคนิสงอขะนาถสงึถมวร

งอืรเนตาขาส
MRC บักหใณรูบมสีทบับฉนตงสดัจ

 งาลกนวสมฟแาขเบ็กเอืพเ

จ็รสเวลแรากดนหำก  นัว 51 นใยาภ

 จ็รสเวลแหใขไกแรากดนหำก นัว 1 นใยาภ
รากนวบะรกบจงัลหอืรห
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แนัวทุางแก�ไข
บริิษััทต่ริะห้นักแลุ่ะให้้ความสำำาคัญกับข้อร้ิองเรีิยนของลุ้่กค้าทุกกริณี สำำาห้รัิบปี 2563 พบว่ามีการิร้ิองเรีิยนด้้านการิบริิการิจำานวนมาก เน่�องจาก
สำถึานการิณ์โควิด้-19 ทำาให้้ส่ำงผู้ลุ่กริะทบต่่ออัต่ริากำาลัุ่งคนของบริิษััท ทั�งนี�บริิษััทไม่ได้้นิ�งนอนใจ แลุ่ะมีการิเร่ิงแก้ไขทุกปัญห้าอย่างริวด้เร็ิว เพ่�อความ
พึงพอใจของลุ้่กค้าทุกท่าน พร้ิอมทั�ง นำาเห้ตุ่การิณ์ต่่างๆ มาเป็นกริณีศึกษัา แลุ่ะบทเรีิยนสำำาคัญให้้แก่พนักงาน เพ่�อป้องกันไม่ให้้เกิด้ข้อร้ิองเรีิยนขึ�นอีก 
ริวมทั�งนำาคำาชมเชยมาถ่ึายทอด้เพ่�อเป็นขวัญแลุ่ะกำาลัุ่งใจในการิทำางานให้้แก่พนักงานต่่อไป  ในการินี� บริิษััทมีการิวางแผู้นแนวทางแกไ้ขเพ่�อลุ่ด้จำานวน
ข้อร้ิองเรีิยนในปีถัึด้ไป ดั้งนี�
1.ร่ิวมม่อกับฝ่ายควบคุมคุณภาพจัด้อบริมพนักงาน เน้นยำ�าเร่ิ�อง คุณภาพ การิบริิการิ แลุ่ะความสำะอาด้ (QSC) เพ่�อให้้พนักงานมีความร้้ิความเข้าใจใน
ขั�นต่อนการิปฏิิบัติ่งานริวมถึึงข้อม้ลุ่ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ให้้มากขึ�น 
2.สำร้ิางห้ลัุ่กส้ำต่ริฝึกอบริมเฉพาะเร่ิ�อง โด้ยเฉพาะเร่ิ�องที�มีความถีึ�ของการิเกิด้ข้อร้ิองเรีิยนเกิน 3 ครัิ�ง / เด่้อน อาทิ ห้ลัุ่กส้ำต่ริการิเขียนข้อความห้น้าเค้ก
โด้ยพนักงานเค้กทุกสำาขาจะต้่องฝึกฝน แลุ่ะเก็บชั�วโมงการิเขียนห้น้าเค้ก พร้ิอมส่ำงผู้ลุ่งานให้้ห้น่วยควบคุมคุณภาพจนคริบกำาห้นด้ แลุ่ะมีผู้ลุ่งานที�น่าพึงพอใจ 
3.จัด้โคริงการิ S&P Unity Project ไปยังสำาขาต่่างๆทั�งในกรุิงเทพฯ แลุ่ะต่่างจังห้วัด้ เพ่�อให้้คำาแนะนำาเร่ิ�องการิจัด้การิข้อร้ิองเรีิยนเบ่�องต้่น บอกเลุ่่า
กริณศึีกษัาอันเป็นการิปอ้งกันการิเกดิ้ข้อร้ิองเรีิยนซ่ำ�าสำริา้งบุคลุ่ากริ/พนกังานห้นา้ร้ิานที�มีใจบริิการิ(Mindset) พริอ้มช่วยเห้ลุ่่อลุ้่กค้าแลุ่ะสำามาริถึสำ่�อสำาริ
อย่างมีปริะสิำทธิิภาพแลุ่ะได้้รัิบความพึงพอใจส้ำงสุำด้
4. ออกใบเต่่อนสำำาห้รัิบพนักงานห้ร่ิอสำาขาที�กริะทำาผิู้ด้ กริณีพบข้อริ้องเรีิยนที�สำามาริถึห้ลีุ่กเลีุ่�ยงห้ร่ิอป้องกันได้้ เช่น การิจำาห้น่ายสิำนค้าห้มด้อายุ 
เพ่�อให้้พนักงานมีความริะมัด้ริะวังมากขึ�น แลุ่ะช่วยกันด้้แลุ่เอาใจใส่ำการิจัด้การิสิำนค้าเพิ�มขึ�น เพ่�อลุ่ด้การิเกิด้ปัญห้าข้อร้ิองเรีิยน 

จั�านัวนัข�อร�องเร่ยนัทุ่�เกิด้ข้้นัของ S&P

จั�านัวนัข�อร�องเร่ยนั และค์�าชุมเชุย ปี 2563 

Type of Complaint
ปี 2561

จ�านวนข้อร้องเรียน
ปี 2562

จ�านวนข้อร้องเรียน
ปี 2563

จ�านวนข้อร้องเรียน

คุณภาพผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ 20 15 61

สำภาพแวด้ลุ้่อม 0 1 2

ผู้ลุ่กริะทบต่่อสุำขภาพลุ้่กค้า 12 14 4

สิำ�งแปลุ่กปลุ่อม 36 29 81

การิบริิการิ 101 87 282

ริสำชาติ่ 0 0 0

อุบัติ่เห้ตุ่ 0 1 1

ความคุ้มค่า 0 0 4

รวมข�อร�องเร่ยนั 169 147 435
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ข้อร้องเรียน ค ำชมเชย

สรุปข้อร้องเรียน และค ำชมเชยเปรยีบเทียบป2ี557-2563
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ลูกค้าสัมพันธ์

Highlight Case
โครงการและประโยชน์ท่ีองค์กรได้รับ

โค์รงการ S&P Mobile Application
แผู้นกลุ้่กค้าสัำมพันธ์ิได้้พัฒนาเทคโนโลุ่ยีเพ่�อต่อบสำนอง
ต่่อร้ิปแบบการิใช้ชีวิต่ของลุ้่กค้าในปัจจุบันที�ไม่ต้่องการิ
พกบัต่ริสำมาชิกแบบบัต่ริพลุ่าสำติ่ก ทั�งยังเป็นการิเต่รีิยม
ความพริ้อมเข้าส่้ำสัำงคมไร้ิเงินสำด้ (Cashless Society) 
แบบเต่็มร้ิปแบบ โด้ยการิพัฒนา S&P Mobile              
Application เพ่�อเพิ�มความสำะด้วกให้้กับผู้้้ถ่ึอบัต่ริ
สำมาชิกแลุ่ะเป็นอีกห้นึ�งช่องทางสำำาห้รัิบส่ำงข้อม้ลุ่ข่าวสำาริ
ต่่างๆ ให้้ลุ้่กค้าทริาบริายลุ่ะเอียด้ผู้้้ใช้บัต่ริสำมาชิกใน 
Mobile Application ดั้งต่าริางด้้านข้าง

โค์รงการ S&P Joy Card Partnership
จัด้ทำาขึ�นโด้ยมีวัต่ถุึปริะสำงค์เพ่�อเพิ�มสิำทธิิปริะโยชน์ให้้กับผู้้้ถ่ึอบัต่ริสำมาชิก S&P Joy Card ให้้ได้้รัิบส่ำวนลุ่ด้พิเศษัเม่�อใช้บริิการิกับพันธิมิต่ริทางธุิริกิจ
ของ เอสำ แอนด์้ พี อาทิ ส่ำวนลุ่ด้ส้ำงสุำด้ 15% สำำาห้รัิบการิใช้บริิการิโริงแริมแลุ่ะรีิสำอร์ิทในกลุุ่่มเซ็่นทาริา ส่ำวนลุ่ด้พิเศษัเม่�อใช้บริิการิสำายการิบิน Bangkok 
Airways ส่ำวนลุ่ด้เม่�อซ่่�อบัต่ริเข้าชม SEA LIFE Bangkok Ocean World บัต่ริเข้าชม KAAN SHOW ทด้ลุ่องเลุ่่นฟ้รีิแลุ่ะรัิบส่ำวนลุ่ด้เทรินเนอร์ิเม่�อใช้
บริิการิที� Jetts Fitness  ส่ำวนลุ่ด้พิเศษัเม่�อใช้บริิการิห้ร่ิอซ่่�อผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ที�สำถึาบันเสำริิมความงาม The Klinique ส่ำวนลุ่ด้ค่ายาแลุ่ะห้้องพัก โปริแกริม
ต่ริวจสุำขภาพเม่�อใช้บริิการิโริงพยาบาลุ่พริะริาม 9 ส่ำวนลุ่ด้ 20% เม่�อใช้บริิการิทัต่กริริมที� LDC ส่ำวนลุ่ด้สำำาห้รัิบผู้้้สำนใจเรีิยนห้ลัุ่กส้ำต่ริการิทำาอาห้าริไทย 
โริงเรีิยนการิอาห้าริไทย เอ็ม เอสำ ซี่ โด้ยโคริงการินี�มีสำมาชิก S&P Joy Card ใช้สิำทธิิ�ซ่่�อสิำนค้าแลุ่ะบริิการิ จำานวน 230 คน ซึ่�งลุ่ด้ลุ่งจากปีก่อน ที�มีผู้้้ใช้
สิำทธิิ�จำานวน 4,261 คน โด้ยคาด้ว่าสำาเห้ตุ่ที�มีผู้้้ใช้สิำทธิิ�ลุ่ด้ลุ่งอาจเน่�องจากสำถึานการิณ์การิแพร่ิริะบาด้ของโริคโควิด้-19

201,224 201,770 201,301 202,670 
216,751 

188,020 

214,419 220,232 225,124 228,184 231,753 236,638 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

กราฟสรุปจํานวนผูใช S&P Mobile Application

ม.ค.-ธ.ค. 2563
หนวย : คน

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 
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โค์รงการ “พนัักงานัเอสั แอนัด์้ พ่ บุีค์ค์ลติ�นัแบีบีทุ่�ด่้แก่สัังค์ม”
เม่�อวันที� 10 พฤศจิกายน 2563 ‘คุณอำาคา ยศทะแสำน’  พนักงานแคชเชียร์ิร้ิานเอสำ แอนด์้ พี สำาขาเม่องทองธิานี ได้้ช่วยเห้ลุ่่อลุ้่กค้าปริะจำาจนได้้รัิบ
ความปลุ่อด้ภัย โด้ยปกติ่ร้ิานเอสำ แอนด์้ พี สำาขาเม่องทองธิานีจะมีลุ้่กค้าปริะจำาอายุ 85 ปี โทริมาสัำ�งอาห้าริให้้ไปส่ำงที�บ้านทุกวัน จนกริะทั�งลุ้่กค้าคน
ดั้งกลุ่่าวไม่ได้้โทริมาสัำ�งอาห้าริเป็นเวลุ่า 5 วัน ด้้วยความห่้วงใย พนักงานของเริาจึงพยายามโทริศัพท์ติ่ด้ต่่อห้าลุ้่กค้า แต่่ไม่สำามาริถึติ่ด้ต่่อได้้ จึงได้้ตั่ด้สิำน
ใจเดิ้นทางไปห้าที�บ้าน แลุ่ะพบวา่ไฟ้ห้นา้บ้านของลุ้่กค้าเปิด้อย้่ โด้ยมีกุญแจล็ุ่อคจากด้้านในของต่วับ้านแลุ่ะมเีสีำยงร้ิองคริวญ ด้้วยเกริงวา่ลุ้่กค้าอาจจะ
ได้้รัิบอันต่ริาย พนักงานของเริาจึงรีิบปริะสำานแจ้งเจ้าห้น้าที�ให้้เข้ามาต่ริวจสำอบแลุ่ะให้้การิช่วยเห้ลุ่่อต่่อไป  โด้ยมีเจ้าห้น้าที�ต่ำาริวจแลุ่ะเจ้าห้น้าที�ม้ลุ่นิธิิ
ป่อเต็่กตึ่�งมาให้้ความช่วยเห้ลุ่่อแลุ่ะพบว่าลุ้่กค้าน่าจะพลัุ่ด้ต่กบันได้จนได้้รัิบบาด้เจ็บมาเป็นเวลุ่าห้ลุ่ายวันแลุ้่ว จึงเร่ิงช่วยเห้ลุ่่อแลุ่ะนำาส่ำงโริงพยาบาลุ่ 
จนได้้รัิบความปลุ่อด้ภัยในที�สุำด้
 
จากเห้ตุ่การิณ์นี� ‘คุณอำาคา ยศทะแสำน’ นับเป็นตั่วอย่างของพนักงานเอสำ แอนด์้ พี ที�ปฏิิบัติ่ห้น้าที�ต่ามห้ลัุ่ก “คุณธิริริม” อันเป็นห้ลัุ่กในการิด้ำาเนิน
ธุิริกิจของเอสำ แอนด์้ พี มาโด้ยต่ลุ่อด้ แลุ่ะยังแสำด้งออกถึึง ความดี้ การิด้้แลุ่เอาใจใส่ำ การิสัำงเกต่ แลุ่ะมีนำ�าใจช่วยเห้ลุ่่อลุ้่กค้าจนได้้รัิบความปลุ่อด้ภัย
มากไปกว่านั�น ด้ริ.สุำจินต์่ ไชยชุมศักดิ้�ผู้้้ว่าริาชการิจังห้วัด้นนทบุรีิได้้มอบปริะกาศเกียริติ่คุณ เชิด้ช้เกียริติ่ความดี้แก่คุณอำาคา ยศทะแสำน ในฐานะสุำด้
ยอด้พนักงานหั้วใจบริิการิที�ได้้ช่วยเห้ลุ่่อลุ้่กค้าแลุ่ะด้้แลุ่จนได้้รัิบความปลุ่อด้ภัย คุณอำาคาริได้้รัิบการิยกย่องให้้เป็นบุคคลุ่ต้่นแบบที�ดี้แก่สัำงคม ณ ศาลุ่า
กลุ่างจังห้วัด้นนทบุรีิ เม่�อวันที� 12 พฤศจิกายน 2563 อีกด้้วย
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นวัตกรรม

นวัต่กรรม (Innovation Management)

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
นวัต่กริริมเป็นปัจจัยห้นึ�งในการิสำริ้างการิเปลีุ่�ยนแปลุ่ง (Change) แลุ่ะ
สำร้ิางโอกาสำ (Opportunity) ด้้วยความแต่กต่่างแลุ่ะความมีเอกลัุ่กษัณ์ 
เอสำ แอนด์้ พี จึงให้้ความสำำาคัญกับการิวิจัยพัฒนาแลุ่ะสำร้ิางสำริริค์
นวัต่กริริมที�คริอบคลุ่มุทุกด้้านของการิด้ำาเนินงานเพ่�อความกา้วห้น้าแลุ่ะ
เติ่บโต่อย่างมั�นคงโด้ยมีนโยบายให้้ทุกส่ำวนงานมีส่ำวนร่ิวมในการินำาเสำนอ
แลุ่ะพัฒนานวัต่กริริมในงานที�ต่นเองรัิบผิู้ด้ชอบ อาทิ ผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ บริริจุ
ภัณฑ์์ กริะบวนการิทำางาน ต่ลุ่อด้จนการิพัฒนาด้้านบุคลุ่ากริ เพ่�อสำร้ิาง
คุณค่าแลุ่ะม้ลุ่ค่าเพิ�มให้้กับองค์กริ โด้ยตั่�งอย้่บนพ่�นฐานความเข้าใจ 
“ลุ้่กค้า” แลุ่ะ “ต่ลุ่าด้การิแข่งขัน”เพ่�อสำามาริถึขับเคลุ่่�อนให้้ เอสำ แอนด์้ 
พี เติ่บโต่ได้้อย่างมั�นคง 

ความม่่งม่ัน
1.  พัฒนาคุณภาพของผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ (Product innovation)
2.  ขยายขอบเขต่ทางธุิริกิจ (Business innovation)
3.  พัฒนาคุณภาพการิผู้ลิุ่ต่ (Process innovation)
4.  พัฒนาบุคลุ่ลุ่ากริแลุ่ะการิฝึกอบริม(Human resource & Training 

innovation)

แนวทางการจัดการ
สำำาห้รัิบปี 2563 เอสำ แอนด์้ พี ยึด้ห้ลัุ่กการิทำางาน “พนักงานปลุ่อด้ภัย 
อาห้าริปลุ่อด้ภัย แลุ่ะผู้้้บริิโภคปลุ่อด้ภัย” แลุ่ะในช่วงสำถึานการิณ์แพร่ิ
ริะบาด้ของโริคโควิด้-19 ที�ผู้้้บริิโภคจำาเป็นต้่องพึ�งพาอาห้าริสำำาเร็ิจร้ิป
พร้ิอมรัิบปริะทาน ห้ร่ิออาห้าริแช่แข็งเพิ�มมากขึ�น ในช่วงที�รัิฐบาลุ่ปริะกาศ
ให้้ปริะชาชนทุกคนอย้่ภายในที�พักอาศัยเพ่�อลุ่ด้ความริุนแริงของแพริ่
ริะบาด้ของโริค เอสำ แอนด์้ พี จึงมีการิศึกษัานวัต่กริริมแลุ่ะเพิ�มการิลุ่งทุน
สำำาห้รัิบเคร่ิ�องบริริจุอาห้าริแบบอัต่โนมัติ่ (Thermoforming) เพ่�อช่วยลุ่ด้
การิสัำมผัู้สำ (Touchless) ริะห้ว่างพนักงานกับผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์ พร้ิอมทั�งศึกษัา
ปริะเภทของกลุุ่่มสิำนค้าแลุ่ะร้ิปแบบของบริริจุภัณฑ์์ที�เห้มาะสำมกับเคร่ิ�อง
เพ่�อให้้สำามาริถึพัฒนาการิบริริจุสิำนค้าได้้อย่างมีปริะสิำทธิิภาพสำร้ิางความ
มั�นใจส้ำงสุำด้ให้้กับผู้้้บริิโภคถึึงความสำะอาด้แลุ่ะปลุ่อด้ภัยจากผู้ลิุ่ต่ภัณฑ์์
ของเอสำ แอนด์้ พี
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นวัตกรรม

GRI

Highlight Case โครงการ/กิจกรรมเด่นในรอบปี
โครงการเพ่ิมประสิทธิุภาพการบรรจ่อาหารแช่แข็งด้วยเคร่ืองบรรจ่แบบอัต่โนมัติ่ (Thermoforming) ในโรงงานอาหาร เอส แอนด์ พี

วันท่ีเร่ิมใช้นวัต่กรรม  : เดือนเมษำยน 2563
ผลการด�าเนินงาน
 1. เคร่ืองบรรจุ thermoforming สำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพ  

     กำรผู้ลิตได� 73.5 %
  2. ประหยัดแรงงำนคนในขั�นตอนกำรบรรจุสินค�ำจำก 12 คน  

      เหลือ 8 คน/ไลน์กำรผู้ลิต 

  3. สำมำรถลดต�นทุนกำรผู้ลิตลง 386,763.20 บำท/ปี

 70%
เป้าหมาย : เพ่ิมประสิทธิุภาพการบรรจ่สินค้าได้มากข้ึน

รายการ
วิธีุเก่า

(Manual)
วิธีุใหม่

(เคร่ืองThermoforming)
ผลด�าเนินงาน

1.จำานวนพนักงาน (คน) 12 8 ใช้แริงงานคนลุ่ด้ลุ่ง 4คน

2.ปริะสิำทธิิภาพการิผู้ลิุ่ต่(Unit/hrs) 1,223 2,124 เพิ�มปริะสิำทธิิภาพการิผู้ลิุ่ต่ 73.5 %

3.ค่าแริงในการิบริริจุต่่อที� (บาท/ที�) 0.58 0.23 ค่าแริงลุ่ด้ลุ่ง 
0.35บาท/ห้น่วยการิผู้ลิุ่ต่

ติ�นัทุุนัการผู้ลิติ (บีาทุ/ปี) ลด้ลง 386,763.20 
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ด้านสังคม

การพััฒนาบุุคลากร

ที่มาและความเกี่ยวข้อง
บริิษััทเช่ื่�อมั่ั�นว่่าปััจจัยของคว่ามั่สำำาเร็ิจและการิเจริิญเติิบโติอยา่งต่ิอเน่�อง
ของธุุริกิจ ติลอดริะยะเว่ลา 47 ปีัท่�ผ่่านมั่า ค่อ “บุคลากริ” ของเริา และ
ด้ว่ยวิ่สัำยทัศน์ของผ้้่บริิหาริท่�มั่องว่่าบุคลากริในบริิษััทไมั่่ว่่าจะอย้่ท่�ใด
ก็ติามั่ถ่ือเป็ันสำมั่บัติิ (Asset) ท่�สำำาคัญของบริิษััท จะต้ิองได้รัิบการิพััฒนา
ให้ได้รัิบปัริะโยชื่น์ส้ำงสุำด บริิษััทจึงให้คว่ามั่สำำาคัญต่ิอการิพััฒนาบุคลากริ
ให้ม่ั่คว่ามั่ร้้ิและทักษัะท่�เก่�ยว่ข้องกับหน้าท่�คว่ามั่รัิบผิ่ดชื่อบ ติลอดจน
สำามั่าริถืเช่ื่�อมั่โยงการิเร่ิยนร้้ิส่้ำการินำาไปัปัริะยุกต์ิใช้ื่ในการิทำางานของติน
ได้อย่างม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพั

สำำาหรัิบปีั 2563 จากสำถืานการิณ์์แพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 (COVID-19) 
นับเป็ันคว่ามั่ท้าทายต่ิอการิพััฒนาบุคลากริภายใต้ิข้อจำากัดของมั่าติริการิ
เว้่นริะยะห่างทางสัำงคมั่ เน่�องด้ว่ยธุุริกิจอาหาริและบริิการิส่ำว่นใหญ่ม่ั่การิ
ดำาเนินธุุริกิจในลักษัณ์ะภาคปัฏิิบัติิ อย่างไริก็ติามั่เพ่ั�อให้สำามั่าริถืพััฒนา
ทักษัะและคว่ามั่สำามั่าริถืของพันักงานได้อย่างต่ิอเน่�อง บริิษััทจึงม่ั่การิ
ปัรัิบปัรุิงและพััฒนาค่้ม่ั่อการิปัฏิิบัติิงาน (Standard Operation          
Procedure : SOP) เพ่ั�อให้พันักงานสำามั่าริถืศึกษัาและเร่ิยนร้้ิมั่าติริฐาน
การิทำางานได้อย่างถ้ืกต้ิอง ด้ว่ยหลักส้ำติริการิอบริมั่ท่�ม่ั่คว่ามั่กริะชัื่บ 
ชัื่ดเจน และเข้าใจง่าย ผ่่านเทคโนโลย่ดิจิทัลให้พันักงานสำามั่าริถืเข้าถึืง
การิเร่ิยนร้้ิได้สำะดว่กริว่ดเร็ิว่สำอดคล้องกับแนว่ทางการิปัฎิิบัติิในยุค     
New Normal โดยสำามั่าริถืขับเคล่�อนการิพััฒนาบุคลากริไปัส่้ำการิบริิหาริ
จัดการิคว่ามั่ร้้ิ เพ่ั�อสำร้ิางนวั่ติกริริมั่ใหม่ั่ท่�ส่ำงผ่ลด่ต่ิอเศริษัฐกิจ สิำ�งแว่ดล้อมั่
และสัำงคมั่อย่างยั�งย่น 

ความมุ่งมั่น
บริิษััทว่างแผ่นในการิพััฒนาพันักงานกลุ่มั่ท่�ม่ั่ศักยภาพัส้ำง (Young       
Talent) โดยจัดทำาโปัริแกริมั่การิพััฒนาผ้้่นำายคุใหม่ั่ “Next Generation 
Leader” เพ่ั�อเติร่ิยมั่คว่ามั่ริ้้ คว่ามั่สำามั่าริถืให้พัร้ิอมั่รัิบกับสำถืานการิณ์์
ปััจจุบันท่�ม่ั่การิเปัล่�ยนแปัลงอยา่งริว่ดเร็ิว่และม่ั่การิแข่งขันส้ำงโดยมุ่ั่งเน้น
แนว่คว่ามั่คิด Customer Centric หร่ิอการิให้คว่ามั่สำำาคัญและเข้าใจถึืง
คว่ามั่ต้ิองการิของล้กค้ากลุ่มั่ผ้้่เร่ิยนจะได้รัิบการิอบริมั่หลักส้ำติริ Design 
Thinking ริว่มั่ถึืงได้รัิบฟัังการิบริริยายจากผ่้บ้ริิหาริและผ่้ม่้ั่ปัริะสำบการิณ์์
ในสำาขาท่�หลากหลายเพ่ั�อนำาแนว่คว่ามั่คิด ริว่มั่ถึืงวิ่สัำยทัศน์ท่�ได้รัิบจาก
หลักสำ้ติริไปัปัริับใชื่้ในการิออกแบบการิทำางานและการิบริิหาริองค์กริ
ม่ั่การิปัรัิบกลยุทธ์ุด้านการิพััฒนาพันักงาน เปัล่�ยนแปัลงร้ิปัแบบ            

การิเร่ิยนร้้ิ ม่ั่การิออกแบบหลักส้ำติริใหม่ั่โดยลดคว่ามั่ซ้ำำ�าซ้้ำอนของเน่�อหา 
ริว่มั่ถืึงปัริะมั่ว่ลเน่�อหาในหลักส้ำติริติ่างๆ ปัรัิบส่ำ�อการิสำอนเปั็นส่ำ�อ               
วิ่ด่ทัศน์ และ wall chart เพ่ั�อสำร้ิางการิเช่ื่�อมั่โยงริะหว่่างการิเร่ิยนร้้ิและ
การินำาไปัปัริะยุกต์ิใช้ื่ในการิทำางาน เพ่ั�อให้พันักงานสำามั่าริถืเร่ิยนร้้ิได้ด้ว่ย
ตินเอง ริว่มั่ถึืงเป็ันเคร่ิ�องม่ั่อสำนับสำนุนการิสำอนให้กบัคร้ิฝึึก สำร้ิางแริงจ้งใจ
ให้พันักงาน และคร้ิฝึึกม่ั่คว่ามั่กริะต่ิอร่ิอร้ินท่�จะเร่ิยนร้้ิและพััฒนาตินเอง
อย้เ่สำมั่อ ซึ้ำ�งถ่ือเป็ันการิพััฒนาตินเองเพ่ั�อสำร้ิางคว่ามั่ก้าว่หน้าในสำายอาช่ื่พั
ต่ิอไปั  

นอกจากน่� บริิษััทยังมุ่ั่งพััฒนาริะบบการิทำางานด้ว่ยการิจัดทำาโคริงการิ 
Kitchen Transformation โดยม่ั่วั่ติถุืปัริะสำงค์ ดังน่�
1. เพิั�มั่ปัริะสิำทธิุภาพัในการิทำางานของหน่ว่ยครัิว่
2. เพ่ั�อจัดสำริริพันักงานลงติำาแหน่งงานติามั่คว่ามั่เหมั่าะสำมั่และคว่ามั่สำามั่าริถื
3. เพ่ั�อสำร้ิางมั่าติริฐานโคริงสำร้ิางติำาแหน่งงานหน่ว่ยครัิว่ให้ชัื่ดเจนมั่ากยิ�งขึ�น
4. เพ่ั�อสำามั่าริถืคำานว่ณ์อัติริากำาลังคนให้เหมั่าะสำมั่กับยอดขาย
5. เพ่ั�อรัิกษัาพันักงานให้อย้่กับองค์กริริะยะยาว่
โคริงการิน่�ส่ำงผ่ลให้ม่ั่การิทบทว่นโคริงสำร้ิางและหลักเกณ์ฑ์์การิทำางาน     
ม่ั่การิกำาหนดหน้าท่� การิจัดติำาแหน่งงาน และกำาลังคนภายในหน่ว่ยครัิว่
อย่างม่ั่คว่ามั่สำอดคล้องกับยอดขาย และช่ื่ว่ยให้พันักงานสำามั่าริถืทำางาน
ได้อย่างม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพัมั่ากยิ�งขึ�น
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

เป้าหมาย

ปี 2563	 อััตราการลาอัอักขอังพนัักงานัระดัับบริหาร	เท่่ากับ	8%
	 	 	 และระดัับการพัฒนัาบุคลากร	มีีค่า	HCROI	เท่่ากับ	3.02

ลดอัตรา
การลาอัอักขอังพนัักงานัระดัับ

บริหาร	ให้น้ัอัยกว่่า	5%
ภายในัปีี	2568

กำาหนดเป้าหมาย
การพัฒนัาบุคลากร

ให้	HCROI
เพิ�มีข้�นั	20%
ภายในัปีี	2568

1.	 “Strengthen	 the	 Core”	 การสร้างเสริมความแข็็งแกร่งใน
มาตรฐานความร้้	ความสามารถหลััก

1.1 พััฒนาโคริงสำริา้งองค์กริ สำายงาน ติำาแหนง่อาช่ื่พังาน (Organization 
Design and Development) ให้ม่ั่การิเปัล่�ยนแปัลงปัรัิบปัรุิงอย่าง
ต่ิอเน่�องติลอดเว่ลา เพ่ั�อติอบรัิบกับธุุริกิจท่�ม่ั่การิปัรัิบตัิว่อย่างริว่ดเร็ิว่
ให้พันักงานทุกคนทำางานด้ว่ยคว่ามั่คล่องตัิว่ สำามั่าริถืบริิหาริการิ
เปัล่�ยนแปัลงได้ฉัับไว่

1.2 มุ่ั่งเน้นการิยกริะดับการิพััฒนากลุ่มั่ของทักษัะ คว่ามั่ร้้ิ คว่ามั่สำามั่าริถื 
ริว่มั่ทั�งพัฤติิกริริมั่ (Competency) เพ่ั�อให้พันักงานสำามั่าริถืปัรัิบตัิว่
เข้ากับร้ิปัแบบการิทำางานท่�ม่ั่การิเปัล่�ยนแปัลงแบบ New Normal 
ท่�เกิดขึ�นอยา่งริว่ดเร็ิว่ เช่ื่น การิทำางานเปัน็ท่มั่ และการิบริิหาริจดัการิ
นวั่ติกริริมั่ เป็ันต้ิน

1.3 ว่างโคริงสำร้ิางหลักส้ำติริอบริมั่ของงานหลัก (Career Roadmap) ใน
งานปัฏิิบัติิการิ (Operation) และสำายการิผ่ลิติ (Production) ท่�เป็ัน
หน่ว่ยงานหลักของบริิษััท เพ่ั�อให้พันักงานสำร้ิางเสำริิมั่คว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญ 
เพิั�มั่พ้ันคว่ามั่ชื่ำานาญและคว่ามั่สำามั่าริถื ติลอดจนรัิบทริาบแนว่ทาง
คว่ามั่ก้าว่หน้าในติำาแหน่งงานของติน

1.4 สำร้ิางหลักส้ำติริพััฒนาผ้้่นำาในยคุดิจิทัล ออกแบบและพััฒนาหลักส้ำติริ
ในการิเพิั�มั่ทักษัะและศักยภาพัให้ผ้้่นำาในทุกริะดับ โดยเน้นร้ิปัแบบ
คว่ามั่เป็ันผ้้่นำาในกริะบว่นการิทำางานและวิ่ธุ่การิทำางาน คว่ามั่คิด    
(Mindset) สำำาหรัิบการิทำางานในยุคดิจิทัล

1.5 จัดทำาริะบบการิปัริะเมิั่นผ่ลงาน (Performance Management 
System) ด้ว่ยคว่ามั่เท่�ยงธุริริมั่ ม่ั่การิกำาหนดตัิว่ช่ื่�วั่ดผ่ลสำำาเร็ิจของ
งาน (Key Performance Indicator : KPI) และติิดติามั่ปัริะสิำทธิุผ่ล
การิทำางานเพ่ั�อเพิั�มั่ปัริะสิำทธิุภาพัในการิทำางาน ของพันักงานได้อยา่ง
เต็ิมั่คว่ามั่สำามั่าริถื โดยในปีัท่�ผ่่านมั่าได้ม่ั่การิปัริะเมิั่นผ่่านทางริะบบ
ออนไลน์ เพ่ั�อคว่ามั่สำะดว่กและริว่ดเร็ิว่ยิ�งขึ�น จัดทำาแผ่นพััฒนาการิ
บริิหาริเส้ำนทางอาช่ื่พั (Career Management) เพ่ั�อให้พันักงานได้
ทริาบถืงึโอกาสำกา้ว่หนา้ในอาช่ื่พั โดยม่ั่หลักส้ำติริการิพััฒนาติวั่บุคคล 
(Individual Development Program) ในการิว่างแผ่นเพ่ั�อ
สำนับสำนุนพััฒนาการิของพันักงาน

2.	 “Create	 the	Next”	 การสร้างความสามารถข็ององค์กรในมิติ
ใหม่เพ่ื่�อสร้างความสำาเร็จในอนาคต

2.1 จัดทำาโคริงการิบริิหาริจัดการิคนเก่งและผ่้้ม่ั่ฝีึม่ั่อค่อ Talent :        
Successor : Master (TSM) เป็ันโคริงการิวิ่เคริาะห์ ว่างแผ่น 
แสำว่งหา และพััฒนาบุคลากริท่�ม่ั่ศักยภาพัส้ำงเพ่ั�อถ่ืายทอดคว่ามั่ร้้ิจาก
รุ่ินส่้ำรุ่ิน โดยจัดให้ม่ั่กริะบว่นการิการิทำางานอย่างเป็ันริะบบ เพ่ั�อ
ริองรัิบการิเจริิญเติิบโติของธุุริกิจและสำร้ิางคว่ามั่สำำาเร็ิจอย่างยั�งย่น

2.2 ริิเริิ�มั่โคริงการิผ้้่นำายุคใหม่ั่ Next Generation Leader (NGL) โดย
เป็ันโคริงการิพััฒนาคนรุ่ินใหม่ั่ให้ม่ั่ทักษัะ คว่ามั่คิด คว่ามั่ร้้ิ คว่ามั่สำามั่าริถื 
และวิ่ธุ่การิทำางานแบบ “วิ่ถ่ืช่ื่วิ่ติใหม่ั่” หร่ิอ New Normal ท่�เน้นคว่ามั่
คล่องตัิว่ ริว่ดเร็ิว่ กล้าติัดสำินใจและใชื่้เคริ่�องมั่่อดิจิทัลในการิทำางาน

 แนวทางการจััดการ
 การิพััฒนาบุคลากริเป็ันปััจจัยสำำาคัญท่�สำนับสำนุนให้องค์กริสำามั่าริถื         

ขับเคล่�อนการิพััฒนาและสำร้ิางคว่ามั่เจริิญเติิบโติของธุุริกิจภายใต้ิคว่ามั่ 
ท้าทายและการิเปัล่�ยนแปัลงท่�เกิดขึ�นอย่างริว่ดเร็ิว่ นโยบายด้านการิ
พััฒนาบุคลากริจึงถ้ืกออกแบบให้สำอดคล้องกับวิ่สัำยทัศน์ของธุุริกิจ ค่อ 
“Strengthen the Core, Create the Next” ค่อ การิบริิหาริการิเร่ิยน
ร้้ิและพััฒนาตินเองด้ว่ยหลักส้ำติริและวิ่ธุ่การิท่�ส่ำงเสำริิมั่ให้บุคลากริม่ั่คว่ามั่
สำามั่าริถืทางคว่ามั่คิด ม่ั่คว่ามั่ยึดมัั่�นต่ิอคุณ์ภาพัมั่าติริฐาน ริว่มั่ทั�งทักษัะ
และคว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญท่�เหมั่าะสำมั่กับงานท่�ได้รัิบมั่อบหมั่าย บริิษััทจึงได้
กำาหนดกริอบแนว่ทางและนโยบายในการิพััฒนาและบริิหาริบุคลากริไว้่
ดังน่�
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2.3 สำร้ิางวิ่ถ่ืการิทำางานแบบ New Normal โดยให้พันักงานม่ั่ทักษัะท่�
หลากหลาย เน้นการิทำางานร่ิว่มั่กัน แบบ One-team เพ่ั�อลดและ
กริะชัื่บขั�นติอนการิทำางาน ริว่มั่ถึืงการิตัิดสิำนใจ สำร้ิางคว่ามั่คล่องตัิว่
ในการิทำางานมั่ากยิ�งขึ�น

2.4 ปัล้กฝัึงกริอบคว่ามั่คิด (Mindset) ให้พันักงานม่ั่คว่ามั่เช่ื่�อและทัศนคติิ
ท่�คำานึงถึืงว่่า “ล้กค้าค่อคนสำำาคัญ” (Customer Centric Mindset) 
เป็ันจุดศ้นย์กลางในการิทำางาน เพ่ั�อว่างริากฐานและคว่ามั่แข็งแกร่ิง
ในการิสำร้ิางคว่ามั่พึังพัอใจส้ำงสุำดให้แก่ล้กค้า ติอบสำนองทุกคว่ามั่คาด
หวั่งได้อย่างปัริะทับใจและม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพั

2.5 สำร้ิางทักษัะใหม่ั่ (Reskill) ท่�จำาเป็ันสำำาหรัิบการิทำางานยุคดิจิทัล และ
ยกริะดับทักษัะเดิมั่ (Upskill) ให้ม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพัส้ำงขึ�นเพ่ั�อริองรัิบ
ธุุริกิจแบบใหม่ั่และการิเจริิญเติิบโติในอนาคติ เช่ื่น Delivery, 
E-Commerce เป็ันต้ิน

3.	 จัดเตรียมบุุคลัากรเพ่ื่�อรองรับุการข็ยายตัวแลัะการเจริญเติบุโต
ข็องธุุรกิจในอนาคต	(Future	Workforce)

 จัดทำาหลักส้ำติรินักเร่ิยนของศ้นย์การิเร่ิยน S&P ให้ทันสำมัั่ย                   
ม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพั และเป็ันการิเร่ิยนการิสำอนในยุค New Normal

	 ศู้นย์การเรียน	บุริษััท	 เอส	แอนด์	 พีื่	 ซิินดิเคท	จำากัด	 (มหาชน)    
เริิ�มั่เปิัดทำาการิครัิ�งแริกในปีัการิศึกษัา 2550 ติามั่พัริะริาชื่บัญญัติิการิ
ศึกษัาแห่งชื่าติิ พั.ศ. 2542 มั่าติริา 12 ได้รัิบการิรัิบริองโดยกริะทริว่ง
ศึกษัาธิุการิ เปิัดการิเร่ิยนการิสำอนในริะดับปัริะกาศน่ยบัติริวิ่ชื่าช่ื่พั 
(ปัว่ชื่.) สำาขาธุุริกิจค้าปัล่ก และสำาขาอาหาริและโภชื่นาการิ                 
ม่ั่วั่ติถุืปัริะสำงค์ท่�จะใช้ื่เป็ันสำถืานศึกษัาในสำถืานปัริะกอบการิเพ่ั�อให้
คว่ามั่ร้้ิและพััฒนาทักษัะวิ่ชื่าการิ ซึ้ำ�งเป็ันการิศึกษัาขึ�นพ่ั�นฐานท่�
จำาเป็ันให้แก่พันักงาน และ/หร่ิอ เยาว่ชื่นท่�ด้อยโอกาสำทางการิศึกษัา 
ซึ้ำ�งศ้นย์การิเร่ิยนของบริิษััท ม่ั่หลักส้ำติริการิเร่ิยนการิสำอนติามั่          
พัริะริาชื่บัญญัติิการิศึกษัาแห่งชื่าติิมั่าติริา 12 น่� นับได้ว่่าเป็ันโริงเร่ิยน
ในสำถืานปัริะกอบการิรุ่ินแริกๆ โดยจัดการิเร่ิยนการิสำอนในแนว่ทาง
เด่ยว่กับการิเร่ิยนการิสำอนแบบทวิ่ภาค่ของอาช่ื่ว่ศึกษัา รัิบนักเร่ิยน
ต่ิางจังหวั่ดท่�ขาดแคลนทุนทรัิพัย์เข้ามั่ารัิบทุนเร่ิยนในริะดับ ปัว่ชื่. 
เพ่ั�อขยายโอกาสำ และเปัน็คว่ามั่ตัิ�งใจขององคก์ริในการิสำนบัสำนุนการิ
สำร้ิางคนด่ให้ม่ั่อาช่ื่พั และผ่ลิติบุคลากริท่�ม่ั่คุณ์ภาพัเข้าส่้ำสัำงคมั่ไทย
อย่างยั�งย่น

 ในช่ื่ว่งสำถืานการิณ์์การิแพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 ท่�ผ่่านมั่าส่ำงผ่ล
ให้วิ่ธุ่การิสำริา้งและฝึึกเยาว่ชื่นใหเ้ป็ันแริงงานม่ั่ฝีึม่ั่อในอนาคติสำำาหรัิบ
ธุุริกิจท่�ม่ั่คว่ามั่ยั�งยน่จำาเป็ันต้ิองม่ั่การิปัรัิบปัรุิงเพ่ั�อให้เกิดคว่ามั่เหมั่าะ
สำมั่กับสำภาว่ะสิำ�งแว่ดล้อมั่ โดยร่ิว่มั่ม่ั่อกับวิ่ทยาลัยอาช่ื่ว่ศึกษัา ซึ้ำ�งเป็ัน
เคร่ิอข่ายของบริิษััทฯ ดำาเนินการิโคริงการิทวิ่ภาค่ จัดและปัรัิบปัรุิง
หลักส้ำติริการิเร่ิยนการิสำอนแบบทวิ่ภาค่ในการิสำอนภาคทฤษัฎ่ิ และ
ปัรัิบวิ่ธุ่การิเร่ิยนการิสำอนในภาคปัฏิิบัติิใหม่ั่ โดยฝึึกให้นักเร่ิยนม่ั่คว่ามั่
พัร้ิอมั่ทางด้านวิ่ชื่าช่ื่พัและการิฝึึกปัฏิิบัติิในโริงเร่ิยนติามั่ลักษัณ์ะงาน

มั่าติริฐานของบริิษััท ก่อนท่�จะลงฝึึกปัฏิิบัติิจริิงในร้ิานอาหาริ ส่ำงผ่ล
ให้บริิษััทม่ั่บุคลากริผ้้่ม่ั่ทักษัะในการิให้บริิการิล้กค้าได้อย่าง ม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพั 
เป็ันท่�พึังพัอใจ และกลับมั่าใช้ื่บริิการิจากร้ิานอย่างต่ิอเน่�อง

 นอกจากน่� บริิษััทยังให้คว่ามั่สำำาคัญในด้านการิพััฒนาทักษัะการิปัฏิิบัติิงาน
เพ่ั�อให้พันักงานสำามั่าริถืปัฏิิบัติิงานติามั่หน้าท่�คว่ามั่รัิบผิ่ดชื่อบและม่ั่คว่ามั่
เช่ื่�ยว่ชื่าญในทักษัะการิทำางานท่�ได้รัิบมั่อบหมั่าย ริว่มั่ถึืงสำามั่าริถืพััฒนา
ตินเองให้ม่ั่คว่ามั่สำามั่าริถืปัฏิิบัติิงานในหน้าท่�อ่�นๆ นอกเหน่อจากหน้าท่�
หลัก พััฒนาคว่ามั่สำามั่าริถืของตินเองใหเ้พิั�มั่ขึ�นในทกุๆ ด้านของการิ
ปัฏิิบัติิงาน ทั�งน่� บริิษััทม่ั่การิพััฒนาส่ำ�อการิสำอนในร้ิปัแบบต่ิางๆ เช่ื่น 
ร้ิปัภาพั  โปัสำเติอร์ิ และส่ำ�อวิ่ด่ทัศน์ เพ่ั�อส่ำงเสำริิมั่การิเร่ิยนร้้ิให้เกิด
ปัริะสิำทธิุภาพัส้ำงส้ำด และเพ่ั�อให้ม่ั่คว่ามั่สำอดคล้อง เป็ันมั่าติริฐานเด่ยว่กัน
ในทุกภ้มิั่ภาค จึงม่ั่การินำาคลิปัวิ่ด่โอมั่าเป็ันส่ำว่นหนึ�งของส่ำ�อการิสำอน
ปัริะกอบการิเร่ิยนร้้ิสำำาหรัิบการิพััฒนาทักษัะเฉัพัาะทาง อาทิ การิสำอน
อาหาริพิัเศษั การิทำาข้าว่แช่ื่ การิทำาเคร่ิ�องด่�มั่ การิอบขนมั่ การิทำาแซ้ำนด์วิ่ชื่ 
เป็ันต้ิน ซึ้ำ�งพันักงานสำามั่าริถืเร่ิยนร้้ิและทบทว่นได้ติลอดเว่ลาผ่่านโทริศัพัท์
ม่ั่อถ่ือของตินเอง พัร้ิอมั่ทั�งสำามั่าริถืปัริะเมิั่นคว่ามั่ร้้ิ คว่ามั่เข้าใจจากการิ
เร่ิยนร้้ิได้ทันท่

 บริิษััทม่ั่แผ่นการิพััฒนาบุคลากริ (Training Roadmap) เพ่ั�อให้
สำอดคล้องกับทักษัะติามั่หน้าท่� (Functional Competency) และ
ติามั่สำายวิ่ชื่าช่ื่พั (Technical Competency) อาทิ

 - การิทำาแซ้ำนด์วิ่ชื่
 - การิปัริะกอบอาหาริ
 - อาหาริ และ เคร่ิ�องด่�มั่พิัเศษั 
 - การิเข่ยนหน้าเค้ก การิรัิบออเดอร์ิเค้กสัำ�ง
 - การิจัดโชื่ว์่สิำนค้าหน่ว่ยเบเกอร่ิ�
 - เทคนิคการิทำากาแฟั Bluecup และ Latte Art
 - เทคนิคการิเติร่ิยมั่งาน 
 - การิสำร้ิางทักษัะการิบริิการิ
 - เทคนิคการิบริิหาริริะบบงานหน่ว่ยครัิว่ และหน่ว่ยบริิการิ
     นอกจากน่� ในปีั 2563 บริิษััทยังม่ั่การิจัดอบริมั่หลักส้ำติริอ่�นๆ               

ท่�เก่�ยว่ข้องกับการิจัดการิและคว่ามั่ริบัผิ่ดชื่อบ คุณ์ภาพัอาหาริ คว่ามั่
ปัลอดภัยและโภชื่นาการิ ได้แก่: 

 - Quality Service and Cleanliness (QSC) 
 - GMP, HACCP, Halal, BRC, ISO 9001:2015 และ ISO 22000:2005
 - ISO 22000 :2018 Requirement and Interpretation  
 - คว่ามั่ปัลอดภัย อาช่ื่ว่อนามัั่ย และสำภาพัแว่ดล้อมั่ในการิทำางาน 
 - คว่ามั่ปัลอดภยัในการิทำางานกบัสำาริเคม่ั่อันติริาย การิจดัเก็บสำาริ

เคม่ั่อันติริาย และการิโต้ิติอบกริณ่์ฉุักเฉิัน
 - เจ้าหน้าท่�คว่ามั่ปัลอดภัยในการิทำางาน ริะดับหัว่หน้างาน
 - ช่ื่ว่วิ่ทยาแมั่ลง และขั�นติอนการิกำาจัดแมั่ลงท่�สำอดคล้องกับริะบบ GMP 
 - ดับเพัลิงขั�นต้ิน
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

ผลการดำาเนินงาน

จัำานวนชั่วโมงอบุรม (Skill Training)

ตำาแหน่งงาน
จัำานวนชั่วโมงอบุรม

เฉลี่ยต่อปี (ชม.)
2561 2562 2563

หญิิง ชาย หญิิง ชาย หญิิง ชาย

ผ้้่บริิหาริริะดับส้ำง ชัื่�ว่โมั่ง/คน/ปีั 4 6 7 44 7 7

ผ้้่บริิหาริ ชัื่�ว่โมั่ง/คน/ปีั 5 5 10 6 10 9

พันักงาน ชัื่�ว่โมั่ง/คน/ปีั 7 5 6 7 7 8

การประเมินแนวทางการจััดการและผลการดำาเนินงาน
หลังจากการิอบริมั่บริิษััทจะสำ่งท่มั่ผ้้่เช่ื่�ยว่ชื่าญ (คร้ิฝึึก) หน่ว่ยครัิว่ หน่ว่ยเคร่ิ�องด่�มั่ หน่ว่ยเบเกอริ่� และหน่ว่ยบริิการิออกติิดติามั่ผ่ลการิอบริมั่                     
ท่�สำาขาและเบเกอร่ิ�ชื่อพัโดยม่ั่การิจัดติาริางการิติิดติามั่ผ่ลการิปัฏิิบัติิงานอย่างสำมั่ำ�าเสำมั่อทุกสัำปัดาห์

วัตถุประสงค์ข็องการติดตามผลัการอบุรม
1. เพ่ั�อติิดติามั่มั่าติริฐานการิปัฏิิบัติิงาน และติริว่จสำอบขั�นติอนการิปัฏิิบัติิงานว่่าเป็ันไปัติามั่มั่าติริฐานท่�กำาหนดไว้่หร่ิอไม่ั่
2. เพ่ั�อนำาข้อม้ั่ลมั่าปัรัิบปัรุิงวิ่ธุ่กาสำอนและพััฒนาหลักส้ำติริการิอบริมั่และให้สำอดคล้องกับการิปัฏิิบัติิงานจริิง

วิธีุการติดตามผลัการอบุรม
1. ผ้้่เช่ื่�ยว่ชื่าญจะเข้าไปัสัำงเกติวิ่ธุ่การิปัฏิิบัติิงาน ขั�นติอนการิปัฏิิบัติิงาน
2. สำอบถืามั่วิ่ธุ่การิปัฏิิบัติิงานจากหัว่หน้างาน และผ้้่จัดการิสำาขา
3. หากพับว่่าพันักงานปัฏิิบัติิงานไม่ั่ถ้ืกต้ิองหร่ิอม่ั่คว่ามั่เข้าใจคลาดเคล่�อน ผ้้่เช่ื่�ยว่ชื่าญจะสำอนวิ่ธุ่การิปัฏิิบัติิงานท่�ถ้ืกต้ิองทันท่ 
4. แจ้งผ่ลการิติิดติามั่การิอบริมั่ให้ผ้้่จัดการิสำาขา หัว่หน้าหน่ว่ยอาวุ่โสำ ท่�รัิบผิ่ดชื่อบด้แลพันักงาน เพ่ั�อให้กำากับติิดติามั่การิปัฏิิบัติิงานอ่กทางหนึ�ง
5. จำานว่นชัื่�ว่โมั่งการิอบริมั่
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=   3.02
HCROI

เป้าหมายระยะกลาง
(เพัิ่มขึ้น 20%)

2561 2562 2563 2568

3.08 3.04 3.02 3.7

งบุประมาณ
สำาหรับุการพััฒนาบุุคลากร

ในปี 2563

จัำานวน

32 ล้านบุาท

2563 : HCROI

Revenue	-	(Expenses	-	Pay	and	Benefits)

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

Pay	and	Benefits

1,321.62

	(หน่ัว่ย	:		ล้านับาท่)

แผนภ้มิการบุริหารการปฏิบุัติงานข็องพื่นักงาน

เมีื�อัพนัักงานัมีีปีัญหาในัการปีฏิบัติงานั

พนัักงานัยังรักและต้อังการท่�างานัท่ี�นัี�ต่อัไปี

พนัักงานัขาดัคว่ามีรู้ในัการท่�างานั
หรือัไมี่ปีฏิบัติงานัให้ถูกต้อัง

DE
DO	NOT	EXECUTE

ลงโท่ษตามีกระบว่นัการ

พนัักงานัไดั้ท่ราบถ้ง
คว่ามีคาดัหว่ัง
ในัการท่�างานั

จากหัว่หนั้าหรือัไมี่

พนัักงานัมีีปีัญหา	
หรือัอัุปีสรรค

ในัการท่�างานัหรือัไมี่

พนัักงานัรู้ส้กถ้ง
สิ�งท่ี�จะไดั้รับหากไมี่ท่�าตามี
คว่ามีคาดัหว่ังนัั�นัหรือัไมี่

บอักให้ท่ราบถ้ง
ผลท่ี�จะตามีมีาหากไมี่ท่�า
ตามีคว่ามีคาดัหว่ัง

DK
DO	NOT	KNOW

อับรมีให้คว่ามีรู้

บอักคว่ามีคาดัหว่ัง
ให้ท่ราบ

แก้ปีัญหาหรือั
อัุปีสรรคนัั�นัเสีย

มี

ไม่1

2

3

4

ไม่

รู้

รู้

ไม่มี
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การพัฒนาบุคลากร

GRI

Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับุ

2. หลักสูตร Kitchen Transformation
 หลักส้ำติริเพ่ั�อเพิั�มั่ปัริะสิำทธิุภาพัในการิทำางานหน่ว่ยครัิว่ โดยม่ั่หัว่ข้อ

การิอบริมั่ท่�สำำาคัญ ค่อ การิติริว่จเช็ื่กยอดขายริายวั่น และกำาหนด
อัติริากำาลังคนให้ติริงกับขนาดพ่ั�นท่�บริิการิและจำานว่นล้กค้า,              
จัดติาริางบัญช่ื่ริายช่ื่�อพันักงานท่�รัิบผิ่ดชื่อบในแติ่ละส่ำว่นงาน         
(Roster), จัดหน้าท่�รัิบผิ่ดชื่อบในการิทำางานให้ติริงติามั่ช่ื่ว่งเว่ลาท่�เหมั่าะ

3. หลักสูตร Audit Training (Audit Branch and   
 Shop Managers)
 เป็ันการิทบทว่น การิติริว่จสำอบด้านการิเงิน ริะบบการิบริิหาริสิำนค้า 

การิบนัทึกเว่ลางาน ติาริางงาน  ริว่มั่ถืงึเอกสำาริสำำาคัญของทางริาชื่การิ  
เพ่ั�อให้พันักงานติริะหนักถึืงคว่ามั่สำำาคัญในการิดำาเนินงานอย่างถ้ืก
ต้ิอง เท่�ยงติริงและซ่้ำ�อสัำติย์ ริว่มั่ถึืงเพิั�มั่คว่ามั่ริอบคอบในการิทำางาน

 1. หลักสูตร Store manager training  และ Shop  
  manager training

 บริิษััทมุ่ั่งพััฒนาศักยภาพัของหัว่หน้างาน เพัริาะเช่ื่�อว่่าการิทำางาน
เพ่ั�อให้บริริลุติามั่เปัา้หมั่ายได้นั�น หัว่หน้างานม่ั่คว่ามั่สำำาคัญในการิเป็ัน
แริงผ่ลักดันสำร้ิางคว่ามั่ร้้ิคว่ามั่เข้าใจกับผ้้่ใต้ิบังคับบัญชื่าเพ่ั�อให้การิ
ทำางานปัริะสำบคว่ามั่สำำาเร็ิจดังท่�ได้ตัิ�งเป้ัาหมั่ายไว้่ ทางบริิษััทจึงจัดการิ
อบริมั่เพ่ั�อพััฒนาศักยภาพัผ้้่จัดการิสำาขา และหัว่หน้าชื่อพั ผ่่าน
หลักส้ำติริ Store manager training และ Shop manager training  

  โดยม่ั่หัว่ข้อการิอบริมั่ท่�สำำาคัญ ได้แก่ บทบาทและหน้าท่�คว่ามั่รัิบผิ่ด 
 ชื่อบของหัว่หน้างาน, การิว่างแผ่นโคริงสำริ้างการิทำางานท่�ชัื่ดเจน,  
 การิ บริิหาริจัดการิสิำนค้า, พันักงาน, ยอดขายเพ่ั�อสำร้ิางผ่ลปัริะกอบ 
 การิท่�ด่ให้กับร้ิาน ริว่มั่ถึืงการิบริิการิล้กค้าเพ่ั�อให้เกิดคว่ามั่ปัริะทับใจ

1. หลักส้ำติริ Store manager training ผ้้่เข้าอบริมั่ จำานว่น 81 คน
2. หลักส้ำติริ Shop manager training ผ้้่เข้าอบริมั่ จำานว่น  117  คน
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4. หลักสูตร Standard Operation Procedurse
 เป็ันการิอบริมั่เพ่ั�อให้คว่ามั่ร้้ิเก่�ยว่กับมั่าติริฐานในการิทำางาน  ส่ำงผ่ล

ให้พันักงานสำามั่าริถืทำางานได้อย่างม่ั่ปัริะสิำทธิุภาพัและเป็ันมั่าติริฐาน
เด่ยว่กันทั�งท่�สำาขาหร่ิอชื่อพั ส่ำงผ่ลให้ล้กค้าได้รัิบผ่ลิติภัณ์ฑ์์และ
บริิการิท่�เป็ันมั่าติริฐานเด่ยว่กัน

5. หลักสูตรด้านการพััฒนาทักษะในการทำางาน
 เพ่ั�อให้พันักงานม่ั่คว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญและคว่ามั่แม่ั่นยำาก่อนปัฏิิบัติิงาน

จริิง เช่ื่น หลักส้ำติริอาหาริเมั่น้ใหม่ั่, อาหาริพิัเศษั, เคร่ิ�องด่�มั่พิัเศษั,  
การิเข่ยนหน้าเค้ก และการิริบัริายการิคำาสัำ�งซ่้ำ�อเค้ก,  คว่ามั่ริ้เ้บ่�องต้ิน
เก่�ยว่กับหน่ว่ยเคร่ิ�องด่�มั่ เป็ันต้ิน

การจััดการด้านสิทธิมนุษยชน
การิเคาริพัและสำ่งเสำริิมั่สำิทธุิมั่นุษัยชื่นเปั็นปัริะเด็นสำำาคัญสำำาหริับการิ
ดำาเนนิธุรุิกจิท่�ทั�งกลุม่ั่ผ่้ม่้ั่ส่ำว่นได้เสำย่และบริษิัทัให้คว่ามั่สำำาคัญ โดยถือ่เป็ัน
ส่ำว่นหนึ�งในการิกำากบัด้แลกจิการิท่�ด ่ ลดคว่ามั่เสำ่�ยงทางกฎิหมั่าย หล่กเล่�ยง
การิหยดุชื่ะงกัทางธุรุิกจิ ทั�งน่� เอสำ แอนด์ พั ่มั่ก่าริดำาเนนิธุุริกจิโดยคำานงึถึืง
การิเคาริพัสิำทธุมิั่นษุัยชื่นติามั่มั่าติริฐานสำากลท่�สำำาคญัต่ิางๆ และหลกัการิ
ช่ื่�แนะว่่าด้ว่ยธุุริกิจกับสิำทธิุมั่นุษัยชื่นของสำหปัริะชื่าชื่าติิ (UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights:  UNGP)

จัดัอับรมีเพื�อัเปิีดัโอักาสให้พนัักงานัทุ่กระดัับ
เรียนัรู้เรื�อังกฎหมีายคุ้มีครอังแรงงานั

จัดัปีระเมิีนัคว่ามีเสี�ยงดั้านัสิท่ธิิมีนุัษยชนั 
อัย่างรอับดั้านัตลอัดัห่ว่งโซ่่คุณค่าขอังบริษัท่	
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การจัดการด้านสิทธิมนุษยชน

GRI

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (Occupational Health and Safety)

เป้าหมายปี 2563

ไม่ีมีีอุับัติเหตุจากการท่�างานัถ้งขั�นัเสียชีวิ่ต/
ทุ่พพลภาพ

ปีฏิบัติตามีข้อัก�าหนัดัขอังกฎหมีายทั่�งหมีดั 
ให้ครบถ้ว่นั	ถูกต้อัง	และตรงเว่ลา

สถิติการเกิดัอุับัติเหตุลดัลงจากปีี	2562

เพิ�มีการปีระเมิีนัคว่ามีเสี�ยงในัแต่ละจุดัให้ละเอีัยดัมีากข้�นั	
โดัยใช้วิ่ธีิแบ่งระดัับคว่ามีเสี�ยงเพื�อัขจัดั	หรือัลดัคว่ามี

เสี�ยงที่�อัาจเกิดัข้�นั

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
การิทำางานได้อย่างปัลอดภัยส่ำงผ่ลต่ิอคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของพันักงาน (Better 
Quality Of Working Life) และม่ั่คว่ามั่สำำาคัญคว่บค่้กับการิด้แล            
สิำ�งแว่ดล้อมั่ การิป้ัองกันมั่ลพิัษั และอย่างท่�ทริาบกันด่ในปีั 2563 ท่�ผ่่าน
มั่าทั�ว่โลกริว่มั่ไปัถึืงปัริะเทศไทยปัริะสำบกับสำถืานการิณ์์การิริะบาดครัิ�ง
ใหญ่ (Pandemic) ของโริคโควิ่ด-19 (COVID-19)  สำร้ิางคว่ามั่ติริะหนก
และคว่ามั่เคร่ิยดต่ิอปัริะชื่ากริทั�ว่โลก หากในอ่กแง่มุั่มั่หนึ�ง การิริะบาด
ในว่งกว่า้งของโริคโคว่ดิ-19 ส่ำงผ่ลใหเ้ริาไดต้ิริะหนกัถึืงคว่ามั่สำำาคัญในการิ
ด้แลป้ัองกันตัิว่เองให้ห่างไกลจากโริคภัยต่ิางๆ อ่กทั�งยังเป็ันโอกาสำสำำาคัญ
ท่�จะได้เร่ิยนร้้ิบทเร่ิยนใหม่ั่ๆ ทั�งด้านการิรัิบม่ั่อ การิว่างแผ่นมั่าติริการิ
ด้านการิป้ัองกันต่ิางๆ ให้คริอบคลุมั่ถึืงคว่ามั่ปัลอดภัยของพันักงานติลอด
จนคริอบครัิว่และสัำงคมั่ส่ำว่นริว่มั่

ความมุ่งม่ัน
บริิษััทมุ่ั่งมัั่�นในการิปัล้กฝัึงจิติสำำานึกด้านคว่ามั่ปัลอดภัยในการิทำางาน
อยา่งริอบดา้น เพั่�อลดการิบาดเจ็บจากการิทำางานของพันกังานและค่้คา้
ให้ไม่ั่ม่ั่อุบัติิเหตุิจากการิทำางานถึืงขั�นเส่ำยช่ื่วิ่ติหร่ิอทุพัพัลภาพับริิษััทจะ
ธุำาริงริักษัาไว้่ซึ้ำ�งสุำขภาพัทั�งร่ิางกายและจิติใจท่�แข็งแริงสำมั่บ้ริณ์์ของ
พันักงาน ติลอดจนคว่ามั่เปัน็อย้ท่่�ด่ร่ิว่มั่กนัในสัำงคมั่ ป้ัองกันมิั่ให้พันักงาน
ม่ั่สุำขภาพัอนามัั่ยท่�เส่ำ�อมั่โทริมั่หร่ิอผิ่ดปักติิ เน่�องจากสำภาพัหร่ิอสำภาว่ะ
การิทำางานท่�ผิ่ดปักติิ หร่ิอโริคภัยต่ิางๆ และยังดำาเนินการิปักป้ัองคุ้มั่คริอง
พันักงานมั่ใิห้ม่ั่การิทำางานท่�เส่ำ�ยงต่ิออันติริายหร่ิอการิเกดิโริคภัยไข้เจ็บ ม่ั่
การิจัดการิสำภาพัสิำ�งแว่ดล้อมั่ในการิทำางานให้ม่ั่คว่ามั่เหมั่าะสำมั่สำอดคล้อง
กับสำภาพัคว่ามั่ต้ิองการิของร่ิางกายและจิติใจของพันักงาน  และค่้ค้าให้
มั่ากท่�สุำดเท่าท่�จะทำาได้ นอกจากน่�ยังม่ั่การิจัดฝึึกอบริมั่ด้านสุำขอนามั่ัย
และคว่ามั่ปัลอดภัยท่�จำาเป็ัน สำอดคล้องกับท่�กฎิหมั่ายกำาหนดอย่าง
สำมั่ำ�าเสำมั่อ ส่ำงเสำริิมั่ให้พันักงานม่ั่พัฤติิกริริมั่ด้านคว่ามั่ปัลอดภัยท่�ด่และ
บริิษััทสำามั่าริถืคงริะดับการิเส่ำยช่ื่วิ่ติจากการิทำางานให้เป็ันศ้นย์ได้พัร้ิอมั่
ทั�งปัรัิบปัรุิงศักยภาพัในการิด้แลสุำขอนามั่ัย คว่ามั่ปัลอดภัย และคว่ามั่
เป็ันอย้่ท่�ด่อย่างต่ิอเน่�องผ่่านริะบบมั่าติริฐาน ติลอดจนกฎิหมั่ายคว่ามั่
ปัลอดภัยและอาช่ื่ว่อนามัั่ยในการิทำางาน
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แนวทางการจััดการ
นโยบุายด้านความปลอดภัย
บริิษััทดำาเนินธุุริกิจโดยยดึถ่ือนโยบายดา้นคว่ามั่ปัลอดภัย อาช่ื่ว่อนามัั่ยและ
สำภาพัแว่ดล้อมั่ในการิทำางานของพันักงาน โดยให้คว่ามั่สำำาคัญในเร่ิ�องน่�
เท่ยบเท่ากับการิดำาเนินการิธุุริกิจด้านอ่�นๆ เพัริาะบริิษััทติริะหนักด่ว่่า
พันักงานทุกคนเป็ันทรัิพัยากริท่�ม่ั่คุณ์ค่าส้ำงสุำด บริิษััทจึงม่ั่การิจัดสำภาพั
แว่ดล้อมั่ในการิทำางานท่�ด่ ม่ั่ห้องพัยาบาลและพัยาบาลว่ิชื่าช่ื่พัด้แล ม่ั่โริง
อาหาริและมุั่มั่พัักผ่่อนของพันักงานท่�ถ้ืกสุำขลักษัณ์ะ โดยผ้้่บริิหาริในแต่ิละ
สำายงานจะเป็ันผ้้่รัิบผิ่ดชื่อบดำาเนินการิติามั่นโยบายน่�อย่างต่ิอเน่�องและ
สำอดคล้องกับนโยบายบริิษััทดังต่ิอไปัน่�

ด้านความปลัอดภัย

บริษัท่จะป้ีอังกันัอุับัติเหตุและอัันัตราย
ที่�จะเกิดัข้�นักับพนัักงานัอัย่างเต็มีคว่ามีสามีารถ

บริษัท่จะเสริมีสร้างให้พนัักงานั
มีีจิตส�าน้ักดั้านัคว่ามีปีลอัดัภัยด้ัว่ยการอับรมีให้คว่ามีรู้

ด้านอาชีวอนามัย

บริษัท่จะป้ีอังกันัไม่ีให้พนัักงานัเกิดัการเจ็บป่ีว่ย
อัันัเนืั�อังมีาจากการท่�างานัทุ่กกรณี

นัอักจากนีั�ยังมีีการส่งเสริมีให้พนัักงานัใส่ใจในัสุขภาพอันัามัีย
และไม่ีกระท่�าการใดัๆ	ที่�เป็ีนัผลร้ายต่อัสุขภาพแก่ตัว่พนัักงานัเอัง

และลูกค้าขอังบริษัท่

บริษัท่จะดัูแลสถานัที่�ท่�างานัให้ถูกสุขลักษณะ
และมีีคว่ามีปีลอัดัภัยอัยู่เสมีอั

ด้านสภาพื่แวดล้ัอมในการทำางาน

บริษัท่จะปีรับปีรุงการปีฏิบัติงานั
และสภาพแว่ดัล้อัมีในัการท่�างานัให้มีีคว่ามีเหมีาะสมี

บริษัท่จะระมัีดัระวั่งในัแต่ละขั�นัตอันั
ขอังการปีฏิบัติงานัไม่ีให้เกิดัอัันัตรายต่อัพนัักงานั

จัากเป้าหมายด้านความปลอดภัยสู่การปฏิิบัุติ
จากแนว่ทางเป้ัาหมั่ายดังกล่าว่ข้างต้ิน เพ่ั�อให้พันักงานได้ปัฏิิบัติิหน้าท่�
อยา่งคำานึงถึืงคว่ามั่ปัลอดภัยในการิทำางานอย้เ่สำมั่อ บริิษััทจดักิจกริริมั่ให้
คว่ามั่ร้้ิพันักงานอย่างต่ิอเน่�อง โดยในการิปัริะชุื่มั่โริงงานทุกเช้ื่าวั่นจันทร์ิ 
จะม่ั่กิจกริริมั่ Safety Talk เพ่ั�อยำ�าเต่ิอน พัร้ิอมั่ช่ื่�ให้เห็นจุดเส่ำ�ยงท่�จะต้ิอง
ทำาการิปัรัิบปัรุิงแก้ไขและขยายผ่ล นอกจากน่�ยงัม่ั่การิเดินติริว่จทั�ว่โริงงาน
จากคณ์ะกริริมั่การิคว่ามั่ปัลอดภัย เพ่ั�อพิัจาริณ์าจุดสุ่ำมั่เส่ำ�ยงและว่าง
แนว่ทางปั้องกันแก้ไข อ่กทั�งในการิปัฐมั่นิเทศพันักงานเข้าใหม่ั่จะม่ั่การิ
อบริมั่ให้คว่ามั่ร้้ิเร่ิ�องคว่ามั่ปัลอดภัยและสิำ�งแว่ดล้อมั่เป็ันอันดับแริกด้ว่ย

กิจักรรม Covid Talk
บริิษััทมุ่ั่งมัั่�นท่�จะปัฏิิบัติิติามั่ข้อบังคับและกฎิหมั่ายท่�เก่�ยว่ข้องกับอาช่ื่ว่
อนามัั่ยและคว่ามั่ปัลอดภัย (OH&S) ต่ิางๆ สำำาหรัิบโริงงานอย่างเคร่ิงครัิด 
ริว่มั่ถึืงการิปัล้กฝัึงจิติสำำานึกด้านคว่ามั่ปัลอดภัยก่อนเริิ�มั่งาน โดยการิพ้ัด
คุยเร่ิ�องของคว่ามั่ปัลอดภัย และการิปัฏิิบัติิติามั่ท่�กฎิหมั่ายกำาหนด
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI

ผลการดำาเนินงาน
ตัวชี้วัดความสำาเร็จั

ผลการดำาเนินงาน 2561 2562 2563

จำานว่นกริณ่์

อัติริาการิติาย 
(Fatality Rate)

0 0 0

การิบาดเจ็บถึืงขั�นหยุดงาน 
(Total loss time incident)

65 เคสำ 57 เคสำ 51 เคสำ

จำานว่นชัื่�ว่โมั่ง

การิบาดเจ็บถึืงขั�นหยดุงาน 
(Total loss time incident)

6 ริาย
ต่ิอ 1,000,000 
ชื่มั่. การิทำางาน

5 ริาย
ต่ิอ 1,000,000 
ชื่มั่. การิทำางาน

5 ริาย
ต่ิอ 1,000,000 
ชื่มั่. การิทำางาน

การประเมินแนวทางการจััดการและ 
ผลการดำาเนนิงาน

ไม่มีอุบุัติเหตุจัากการทำางาน
ถึงขั้นเสียชีวิต/ทุพัพัลภาพั

อุบุัติเหตุ = 0

ผลการดำาเนินงาน 2561 2562 2563

จำานว่นกริณ์่

อัติริาการิติาย 
(Fatality Rate)

0 0 0

 การิบาดเจบ็ถืงึขั�นหยดุงาน 
(Total loss time incident)

0 0 0

Suppliers/Contractors
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Highlight Case โครงการและประโยชน์ที่องค์กรได้รับุ

มาตรการควบุคุมป้องกันการแพัร่ระบุาดของโรคโควิด-19 (covid-19) 
บริิษััทกำาหนดนโยบายและว่างแผ่นเพ่ั�อคว่บคุมั่และป้ัองกันการิแพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 ทั�งในส่ำว่นของสำำานักงาน โริงงาน แนว่ทางการิปัฏิิบัติิของ
พันักงาน ค่้ค้า และบุคคลภายนอก โดยม่ั่ริายละเอ่ยดดังน่� 
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI
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กิจักรรมซ้้อมอพัยพัหนีไฟ และแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีร่ัวไหล

บริิษััทมุั่่งมัั่�นท่�จะปัฏิิบัติิติามั่ข้อบังคับ และกฎิหมั่ายเก่�ยว่กับอาช่ื่ว่อนามัั่ยและคว่ามั่ปัลอดภัยอย่างเคริ่งครัิด โดยม่ั่การิติริว่จสำอบ แสำง เส่ำยง และ
คุณ์ภาพัอากาศภายในอาคาริโริงงานเปั็นปัริะจำาทุกปัีติามั่ท่�กฎิหมั่ายกำาหนด เพ่ั�อให้แน่ใจว่่าเปั็นสำถืานท่�ทำางานท่�ด่ติ่อสุำขภาพัของพันักงาน และนำา
ผ่ลการิติริว่จนั�นนำามั่าดำาเนินมั่าติริการิเชิื่งรุิกเพ่ั�อปัรัิบปัรุิงสำภาพัแว่ดล้อมั่การิทำางานท่�โริงงานของบริิษััทให้ด่ยิ�งขึ�น
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

GRI

ในด้านของคว่ามั่ปัลอดภยัด้านอาคาริและสำถืานท่� บริิษััทม่ั่การิติริว่จสำอบ
คว่ามั่ปัลอดภัยของริะบบไฟัฟั้า ริะบบแก๊สำ ริะบบเคริ่�องเอกซ้ำเริย์ รัิงส่ำ             
และริะบบลิฟัท์ขนสำ่ง

การตรวจัสุขภาพัประจัำาปี
เพ่ั�อเป็ันการิเฝ้ึาริะวั่งโริคท่�อาจจะเกิดขึ�นจากการิทำางานและแนว่โนม้ั่การิ
เจ็บป่ัว่ยของพันักงานหากพับสำภาพัการิเจ็บป่ัว่ยในริะยะเริิ�มั่ต้ินจะได้
ให้การิรัิกษัาหร่ิอการิป้ัองกันท่�ทันท่ว่งท่
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ผลกระทบุทางสังคมและการพััฒนาชุมชน 

ท่ีมาและความเก่ียวข้อง
แม้ั่ว่่าในปีั 2563 สำถืานการิณ์์การิแพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 
(COVID-19) จะส่ำงผ่ลกริะทบต่ิอการิบริิหาริจัดการิ การิป้ัองกัน และการิ
รัิกษัาธุุริกิจไว้่ เพ่ั�อให้ดำาเนินไปัได้อย่างต่ิอเน่�อง บริิษััทยังคงยึดมัั่�นใน
แนว่ทางการิดำาเนินธุุริกิจติามั่คำามัั่�นสัำญญาท่�ว่่า “Healthier Family, 
Happier World” คริอบครัิว่สุำขภาพัด่ท่�พัร้ิอมั่จะส่ำงต่ิอเร่ิ�องริาว่ด่ๆ ให้
ชุื่มั่ชื่นและสัำงคมั่เปีั�ยมั่ไปัด้ว่ยคว่ามั่สุำข เพัริาะติริะหนักอย้เ่สำมั่อว่่าเริาเป็ัน
ส่ำว่นหนึ�งของสัำงคมั่ จึงมุ่ั่งมัั่�นพััฒนาผ่ลิติภัณ์ฑ์์ท่�ด่ ม่ั่คุณ์ภาพั ริว่มั่ทั�งให้
คว่ามั่สำำาคัญกับคว่ามั่ปัลอดภัยของอาหาริและการิให้บริิการิในทุกขั�นติอน 
ตัิ�งแต่ิการิคัดเล่อกวั่ติถุืดิบ นำาเข้าส่้ำกริะบว่นการิผ่ลิติ ส่ำงถึืงหน้าร้ิาน         
จนกริะทั�งส่ำงมั่อบถึืงผ้้่บริิโภค ด้ว่ยคว่ามั่พิัถ่ืพัิถัืนในการิคัดเล่อกวั่ติถุืดิบ
โดยติริงจากเกษัติริกริท่�ผ่่านการิติริว่จสำอบอย่างใส่ำใจในทุกริายละเอ่ยด 
เพ่ั�อให้ได้วั่ติถุืดิบคุณ์ภาพัด่ สำด สำะอาด ปัลอดสำาริพิัษั ติริงติามั่มั่าติริฐาน
ของเอสำ แอนด์ พ่ั และสำามั่าริถืติริว่จสำอบย้อนกลับถึืงแหล่งท่�มั่าได้ชัื่ดเจน 
อ่กทั�งยงัเป็ันการิเสำริิมั่สำร้ิางอาช่ื่พัและริายได้ให้แก่ชุื่มั่ชื่น คว่บค่้ไปักับเสำริิมั่
สำร้ิางโภชื่นาการิท่�ด่จากการินำาวั่ติถุืดิบคุณ์ภาพัด่รัิงสำริริค์เป็ันเมั่น้จาน
อร่ิอย พัร้ิอมั่ส่ำงต่ิอคุณ์ค่าท่�ด่ถึืงผ้้่บริิโภคให้เติิบโติไปัพัร้ิอมั่กันได้อย่าง
ยั�งย่น 

เริาเช่ื่�อว่่าในการิดำาเนินธุุริกิจให้เติิบโติไปัได้อย่างยั�งย่นนั�น เกิดจาก
คุณ์ธุริริมั่ในการิดำาเนินงานด้ว่ยคว่ามั่รัิบผิ่ดชื่อบต่ิอสัำงคมั่ในทุก
กริะบว่นการิ คว่บค่้ไปักับการิคำานึงถึืงผ่ลกริะทบต่ิอทั�งเศริษัฐกิจ สัำงคมั่ 
และสิำ�งแว่ดลอ้มั่ นอกจากการิดำาเนนิธุุริกิจท่�ได้รัิบผ่ลกำาไริท่�เหมั่าะสำมั่แลว้่ 
ยังต้ิองด้แลสัำงคมั่ ชุื่มั่ชื่น และพันักงานของเริาให้ม่ั่คว่ามั่สุำข ติลอดจนม่ั่
คุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติท่�ด่ อ่กทั�งด้แลรัิกษัาสิำ�งแว่ดล้อมั่ให้ดำาริงอย้่ได้อย่างสำมั่ดุล 
ด้ว่ยคว่ามั่ติริะหนักดังกล่าว่ บริิษััทได้ดำาเนินโคริงการิเพ่ั�อสัำงคมั่ท่�เริาตัิ�งใจ
ปัล้กฝัึงแนว่คว่ามั่คิดเร่ิ�องคว่ามั่รัิบผิ่ดชื่อบต่ิอสัำงคมั่ให้แก่พันักงาน ค่้ค้า
และพัันธุมิั่ติริ จากการินำาศักยภาพัและคว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญในการิดำาเนินธุุริกิจ
ท่�เริาม่ั่ถ่ืายทอดส่้ำชุื่มั่ชื่น ติลอดจนการิช่ื่ว่ยลดผ่ลกริะทบเชิื่งลบท่�อาจเกิด
กับสิำ�งแว่ดล้อมั่ด้ว่ย   
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ผลกระทบทางสังคมและการพัฒนาชุมชน

GRI

แนวทางการจััดการ
หัว่ใจสำำาคัญในการิดำาเนินธุุริกิจท่�ยั�งย่นของบริิษััท ด้ว่ยการิยึดหลัก 
‘คุณ์ธุริริมั่’ เปั็นริากฐานและกลยุทธ์ุส่้ำคว่ามั่สำำาเร็ิจด้ว่ยคว่ามั่มุ่ั่งมัั่�นของ   
ผ้้่บริิหาริเพั่�อสำร้ิางคว่ามั่สำมั่ดุลทั�งด้านเศริษัฐกิจ สัำงคมั่ และสิำ�งแว่ดล้อมั่ 
ติลอดจนเป็ันต้ินแบบให้พันักงานในองค์กริร่ิว่มั่ขับเคล่�อนธุุริกิจไปั            
ในทิศทางเด่ยว่กัน พัร้ิอมั่กันน่�ได้กำาหนดกลยุทธ์ุด้านคว่ามั่รัิบผิ่ดชื่อบต่ิอ
สัำงคมั่ซึ้ำ�งสำอดคล้องกับคำามัั่�นสัำญญาของบริิษััทมุ่ั่งสำร้ิางสำริริค์อาหาริอร่ิอย
จากวั่ติถุืดิบคุณ์ภาพัด่ เพ่ั�อสุำขภาพัท่�ด่ของผ้้่บริิโภค โดยการิดำาเนินงาน
ภายใต้ิแนว่ทางดังกล่าว่ บริิษััทมุ่ั่งเน้นการิสำร้ิางคุณ์ค่าทางสัำงคมั่ผ่่านการิ
ดำาเนินธุุริกิจท่�เป็ันธุริริมั่ การิส่ำงเสำริิมั่ริายได้ท่�มัั่�นคงและยกริะดับอาช่ื่พั
เกษัติริกริ อ่กทั�งช่ื่ว่ยยกริะดับคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของคนในสัำงคมั่ติามั่คว่ามั่
จำาเปั็นขั�นพ่ั�นฐานในการิดำาริงช่ื่วิ่ติ ทั�งด้านสุำขอนามัั่ย คว่ามั่เปั็นอย้่         
ริายได้ และการิศึกษัา ด้ว่ยการินำาคว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญและศักยภาพัของบริิษััท  
มั่าช่ื่ว่ยสำนับสำนุนให้ธุุริกิจและสัำงคมั่เติิบโติไปัพัร้ิอมั่กันได้อย่างเข้มั่แข็งและ
ยั�งย่น

การิเข้าไปัม่ั่ส่ำว่นร่ิว่มั่กับสัำงคมั่และชุื่มั่ชื่นนั�น เริิ�มั่จากบริิษััทลงพ่ั�นท่�เพ่ั�อ   
รัิบทริาบคว่ามั่ต้ิองการิของสัำงคมั่และชุื่มั่ชื่นในด้านโภชื่นาการิและสุำข
อนามัั่ยในเบ่�องต้ิน โดยในแต่ิละปีัท่มั่งานจะสำลับหมุั่นเว่่ยนเดินทางไปัใน
แต่ิละพ่ั�นท่� เพ่ั�อให้คว่ามั่ช่ื่ว่ยเหล่อกริะจายไปัยังหลากหลายชืุ่มั่ชื่นใน
ภ้มิั่ภาคต่ิางๆ โดยบริิษััทให้คว่ามั่สำำาคัญกับคว่ามั่ต้ิองการิด้านโภชื่นาการิ
และสุำขอนามัั่ยท่�ด่ในโริงครัิว่ ด้ว่ยการิสำำาริว่จและปัริะเมิั่นคว่ามั่ต้ิองการิ
ในด้านต่ิางๆ อาทิ คว่ามั่สำะอาด ปัลอดภัย ติามั่มั่าติริฐานของโริงครัิว่ 
โคริงการิเกษัติริพัอเพ่ัยงท่�จะช่ื่ว่ยด้แลด้านโภชื่นาการิของคนในชุื่มั่ชื่นได้
อย่างยั�งย่น และจำานว่นของผ้้่ได้รัิบคว่ามั่ต้ิองการิดังกล่าว่ จากนั�นจึงนำา
ปัริะเด็นคว่ามั่ต้ิองการิเหล่าน่�มั่านำาเสำนอผ้่้บริิหาริเพ่ั�อว่างแผ่นพััฒนาโริง
ครัิว่ ผ่่านโคริงการิต่ิางๆ เพ่ั�อช่ื่ว่ยยกริะดับคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของคนในชุื่มั่ชื่น
และสัำงคมั่นั�นๆ ให้ด่ขึ�น สำำาหรัิบในปีั 2563 น่� บริิษััทได้ชื่ะลอการิดำาเนิน
โคริงการิเพ่ั�อสัำงคมั่ของบริิษััท เน่�องจากผ่ลกริะทบของสำถืานการิณ์์การิ
แพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 (COVID-19) ส่ำงผ่ลให้ม่ั่ข้อจำากัดในการิเดิน
ทางและการิดำาเนินโคริงการิ ทั�งน่�บริิษััทได้ว่างแผ่นถึืงการิดำาเนินโคริงการิ
ในปัีต่ิอไปั โดยคำานึงถึืงคว่ามั่ปัลอดภัยของท่มั่งานเมั่่�อเดินทางลงพ่ั�นท่�
สำำาริว่จคว่ามั่ต้ิองการิเป็ันสำำาคัญ

บริิษััทตัิ�งหน่ว่ยงาน	 ‘สำานักพัื่ฒนาความยั�งย่นแลัะส่�อสารองค์กร’      
เพ่ั�อทำาหน้าท่�ด้แลและรัิบผิ่ดชื่อบสัำงคมั่ ริว่มั่ทั�งสำร้ิางสำริริค์โคริงการิท่�จะ
ส่ำงเสำริิมั่การิปัล้กฝัึงจิติสำำานึกท่�ด่แก่คนในสำังคมั่ อ่กทั�งม่ั่การิสำ่งเสำริิมั่
วั่ฒนธุริริมั่องค์กริ และสำร้ิางจิติสำำานึกให้กับบุคลากริในองค์กริได้ร่ิว่มั่กัน
พััฒนาและเสำริิมั่สำร้ิางสัำงคมั่ ด้แลสิำ�งแว่ดล้อมั่ คว่บค่้ไปักับการิเติิบโติของ
บริิษััทอย่างยั�งย่น ซึ้ำ�งวั่ติถุืปัริะสำงค์ของการิดำาเนินกิจกริริมั่เพ่ั�อสัำงคมั่ของ
บริิษััทนั�นต้ิองม่ั่คว่ามั่สำอดคล้องกับคว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญของบริิษััทและสำามั่าริถื
ติอบสำนองต่ิอคว่ามั่ต้ิองการิของผ้้่ม่ั่ส่ำว่นได้ส่ำว่นเส่ำย ริว่มั่ถึืงสำามั่าริถืยก

ริะดับคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของชุื่มั่ชื่นและสัำงคมั่ให้ด่ขึ�น อาทิ ด้านโภชื่นาการิท่�ด่ 
ด้านสุำขภาว่ะในครัิว่เร่ิอนท่�ถ้ืกต้ิองติามั่มั่าติริฐานสำากล โดยจะเป็ันการิยก
ริะดับคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของชุื่มั่ชื่นและสัำงคมั่ให้ด่ขึ�น ม่ั่ร่ิางกายท่�แข็งแริง พัร้ิอมั่
จะเป็ันส่ำว่นหนึ�งในการิขับเคล่�อนสัำงคมั่ให้เติิบโติต่ิอไปัได้อย่างยั�งย่น 
    
สำำาหรัิบชุื่มั่ชื่นหร่ิอกลุ่มั่ผ้้่ม่ั่ส่ำว่นได้ส่ำว่นเส่ำยโดยริอบโริงงานเอสำ แอนด์ พ่ั 
สำามั่าริถืส่ำงข้อร้ิองเร่ิยนหากพับเห็นการิกริะทำาท่�ไม่ั่เหมั่าะสำมั่มั่าได้ท่� 
สำำานักพััฒนาคว่ามั่ยั�งย่นและส่ำ�อสำาริองค์กริ สำำานักงานใหญ่ อ่เมั่ล์             
pr@snpfood.com เพ่ั�อปัรัิบปัรุิงและพััฒนากริะบว่นการิทำางานให้เป็ัน
มิั่ติริกับชุื่มั่ชื่นและสิำ�งแว่ดล้อมั่ด้ว่ยแนว่ทางท่�เหมั่าะสำมั่ต่ิอไปั
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ผลการดำาเนินงาน

มิติเศูรษัฐกิจ	บริิษััทสำนับสำนุนวั่ติถุืดิบโดยติริงจากเกษัติริกริไทยผ่่านการิ
จัดซ่้ำ�อจัดหาอย่างรัิบผิ่ดชื่อบต่ิอสัำงคมั่ เพ่ั�อกริะจายริายได้ส่้ำท้องถิื�น สำร้ิาง
คว่ามั่มั่ั�นคงส่้ำเกษัติริกริไทย ริว่มั่ถึืงการิจ้างงานแริงงานในท้องถิื�น เช่ื่น 
งานหัติถืกริริมั่ ซึ้ำ�งเป็ันการิอนุรัิกษ์ัภ้มิั่ปััญญาท้องถิื�น และสำร้ิางริายได้ให้
แก่ชุื่มั่ชื่น ได้แก่ โคริงการิเย่�ยมั่ชื่มั่ไข่ไก่เคจฟัร่ิ จ.นครินายก, โคริงการิ
สำนับสำนุนถุืงผ้่าขาว่ม้ั่า จ.อำานาจเจริิญ, โคริงการิสำนับสำนุนงานฝีึม่ั่อติะกร้ิา
กริะจ้ด จ.พััทลุง, โคริงการิสำนับสำนุนงานฝีึม่ั่อการ์ิดวั่นแม่ั่และการ์ิดปีัใหม่ั่
ของม้ั่ลนิธิุออทิสำติิกไทย

มิติสังคม บริิษััทให้คว่ามั่สำำาคัญต่ิอการิสำร้ิางผ่ลกริะทบดา้นบว่กแก่ชุื่มั่ชื่น
และสัำงคมั่ด้ว่ยการินำาทักษัะคว่ามั่ร้้ิขององค์กริถ่ืายทอดไปัยังชุื่มั่ชื่น เพ่ั�อ
ให้คนในสัำงคมั่ม่ั่โภชื่นาการิและสำุขอนามัั่ยท่�ด่ การิส่ำงมั่อบคว่ามั่สุำขแก่
สัำงคมั่เพ่ั�อสำร้ิางขวั่ญและกำาลังใจในการิดำาเนินช่ื่วิ่ติ ผ่่านโคริงการินำาคว่ามั่
เช่ื่�ยว่ชื่าญของบริิษััทส่ำงต่ิอสัำงคมั่ ได้แก่ โคริงการิเสำริิมั่สำร้ิางคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติ
ของนกัเร่ิยนในภ้มั่ภิาค ปีัท่� 4 และโคริงการิสำง่ต่ิอคว่ามั่สำขุแก่สัำงคมั่ ได้แก่ 
โคริงการิ S&P Cake A Wish Make A Wish, โคริงการิเอสำ แอนด์ พ่ั 
ร่ิว่มั่ใจส้้ำภัยโควิ่ด-19

มิติสิ�งแวดล้ัอม บริิษััทส่ำงเสำริิมั่ให้พันักงาน ค่้ค้า ล้กค้าและผ้้่บริิโภค 
ติริะหนักถึืงผ่ลกริะทบด้านสิำ�งแว่ดล้อมั่ พัร้ิอมั่ปัล้กฝัึงพัฤติิกริริมั่ท่�เป็ันมิั่ติริ
ต่ิอสิำ�งแว่ดล้อมั่ สำนับสำนุนให้เกิดการิใช้ื่ทรัิพัยากริท่�ม่ั่อย้่อยา่งยั�งยน่ ได้แก่ 
โคริงการิ S&P ริณ์ริงค์พักถุืงผ้่า บอกลาถุืงพัลาสำติิก, โคริงการิถุืงส่ำเข่ยว่ 
(Green Bag) และโคริงการิ Knowledge Sharing 

บริิษััทยังคงมุ่ั่งมัั่�นพััฒนาและต่ิอยอดโคริงการิท่�ติามั่คว่ามั่เช่ื่�ยว่ชื่าญและสำอดคล้องกับธุุริกิจของบริิษััท เพ่ั�อส่ำงเสำริิมั่คุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติคว่ามั่เป็ันอย้่ท่�ด่           
เสำริิมั่สำร้ิางทักษัะด้านอาช่ื่พั ติลอดจนการิเติิมั่เต็ิมั่คว่ามั่สุำขให้แก่ชุื่มั่ชื่นและสัำงคมั่ จากการิสำำาริว่จและปัริะเมิั่นคว่ามั่ต้ิองการิของชุื่มั่ชื่นจากการิลงพ่ั�นท่�
เพ่ั�อให้สำามั่าริถืติอบสำนองติอ่คว่ามั่ต้ิองการิของชื่มุั่ชื่นไดอ้ย่างแท้จริิงและเกดิปัริะโยชื่น์ส้ำงสุำด โดยมุ่ั่งดำาเนินงานใน 3 มิั่ติิหลัก ค่อ เศริษัฐกจิ สัำงคมั่ และ
สิำ�งแว่ดล้อมั่ 

การิดำาเนินโคริงการิเพ่ั�อสัำงคมั่ของบริิษััทสำามั่าริถืวั่ดผ่ลได้จากจำานว่นผ้้่ให้
คว่ามั่สำนใจเข้าร่ิว่มั่กิจกริริมั่ และคว่ามั่ต่ิอเน่�องของโคริงการิ โดยในปีั 
พั.ศ.2563 เกิดโคริงการิติ่างๆ ใน 3 มิั่ติิ โดยแบ่งสัำดส่ำว่นการิดำาเนิน
โคริงการิเพั่�อสัำงคมั่ บริิษััทคำานว่ณ์จากจำานว่นโคริงการิเพั่�อสัำงคมั่แติ่ละ
ปัริะเภทท่�เกิดขึ�นในปีั 2563 คิดเป็ันอัติริาส่ำว่น ดังน่�
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 ในปีั 2563 บริิษััทได้ดำาเนินโคริงการิเพ่ั�อสัำงคมั่ภายใต้ิคว่ามั่มุ่ั่งมัั่�นและ
กลยทุธ์ุ โดยใช้ื่งบปัริะมั่าณ์ทั�งสิำ�นกว่่า 6,937,963.80 บาท ซึ้ำ�งสำามั่าริถื
สำรุิปัริายละเอ่ยดการิลงทุนสำำาหรัิบกิจกริริมั่เพ่ั�อสัำงคมั่ออกเป็ัน 3 
ปัริะเภท ดังน่� 

 1.	 เงินลังทุนที�ใช้ในการบุริจาคเพ่ื่�อการกุศูลัที�มีวัตถุประสงค์ชัดเจน  
 อาทิ การิบริิจาคเพ่ั�อชื่่ว่ยเหล่อบุคลาการิทางการิแพัทย์และ 
 ปัริะชื่าชื่นท่�ได้รัิบผ่ลกริะทบ โคริงการิการิบริิจาคเพ่ั�อทำานุบำารุิง 
 พัริะพุัทธุศาสำนา จำานว่น 6,457,463.16 บาท

 2. เงินลังทุนเพื่่�อพัื่ฒนาชุมชนแลัะสังคม ได้แก่ โคริงการิเสำริิมั่ 
 สำริ้างโอกาสำและคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของนักเร่ิยนในภ้มิั่ภาค ปีัท่� 4            

  จำานว่น 452,924.47 บาท
 3. เงินลังทุนเพ่ื่�อกิจกรรมพัื่ฒนาสังคม	(CSR	activities) ได้แก่  

 โคริงการิถื่ายทอดคว่ามั่ร้ิ้ด้านสุำขภาพั ‘เอสำ แอนด์ พ่ั’ ร่ิว่มั่กับ  
 ‘คณ์ะสำาธุาริณ์สุำขศาสำติร์ิ มั่.มั่หิดล’ จำานว่น 27,576.17บาท

ผลการดำาเนินงาน 2561 2562 2563

เงินลงทุนท่�บริิจาคเพั่�อการิกุศล 2,507,707.53 2,973,633.69 6,457,463.16

เงินลงทุนเพั่�อพััฒนาชืุ่มั่ชื่นและสำังคมั่ 1,627,200.44 2,567,606.21 452,924.47

เงินลงทุนเพั่�อกิจกริริมั่พััฒนาสำังคมั่ 11,634,127.30 17,869,535.72 27,576.17

ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงาน
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โครงการสำาคัญิต่าง  ๆท่ีเก่ียวข้องกับุการบุรหิารจััดการชมุชนและสงัคมในรอบุปี พั.ศ. 2563

โครงการกระจัายรายได้สู่ชุมชน
โครงการยกระดับุอาชีพัเกษตรกร เพ่่ัอส่งเสริมรายได้ท่ีม่ันคง 
บริิษััทติอกยำ�าคว่ามั่เป็ันผ้้่นำาธุุริกิจอาหาริและเบเกอร่ิ�ท่�ยั�งย่นด้ว่ยการิ
ดำาเนินธุุริกิจอย่างมุ่ั่งมัั่�น ใส่ำใจในทุกกริะบว่นการิดำาเนินงานตัิ�งแต่ิการิคัด
สำริริวั่ติถุืดิบต้ินนำ�าเข้าส่้ำกริะบว่นการิผ่ลิติ กริะจายไปัยังหน้าร้ิานจนส่ำง
มั่อบถึืงม่ั่อล้กค้า

ในปีั 2563 บริิษััทได้ปัรัิบวั่ติถุืดิบของเมั่น้ไข่ โดยคัดสำริริ ‘ไข่ไก่จากแม่ั่ไก่
อาริมั่ณ์์ด่’ ไข่ไก่สำดคุณ์ภาพัด่ ปัลอดสำาริพิัษั จากแหล่งผ่ลิติท่�ผ่่านการิ
รัิบริองติามั่มั่าติริฐานสำากล ณ์ ฟัาร์ิมั่ไข่ไก่อัคริากรุ๊ิปั จ.นครินายก โดยให้
คว่ามั่สำำาคัญกับการิส่ำงเสำริิมั่สำวั่สำดิภาพัสัำติว์่ ด้ว่ยการิเล่�ยงไก่แบบไร้ิกริง 
หร่ิอ เคจฟัร่ิ (Cage Free) เมั่่�อแม่ั่ไก่เคล่�อนไหว่ได้อย่างอิสำริะติามั่
ธุริริมั่ชื่าติิจะทำาให้แม่ั่ไก่อาริมั่ณ์์ด่ สุำขภาพัแข็งแริงปัลอดสำาริพัิษัจากยา
ปัฏิิช่ื่ว่นะและสำาริเร่ิงการิเจริิญเติิบโติ เริาจึงได้ไข่ไก่สำด ใหม่ั่คุณ์ภาพัด่ 
ปัลอดสำาริพิัษั และม่ั่ริสำชื่าติิด่ติามั่ธุริริมั่ชื่าติิ

โครงการงานสนับุสนุนฝีีม่อ เพ่่ัอกระจัายรายได้สู่ชุมชน
นอกจากการิคัดสำริริวั่ติถุืดิบจากเกษัติริกริไทยในท้องถิื�นแล้ว่ บริิษััท        
ยงัมุ่ั่งสำนับสำนุนผ่ลิติภัณ์ฑ์์จากท้องถิื�น เพ่ั�อเป็ันการิอนุรัิกษ์ัภ้มั่ปัิัญญาท้อง
ถิื�นให้คงอย้ ่สำร้ิางริายไดท่้�มัั่�นคงใหแ้ก่คนในชื่มุั่ชื่น และเสำริิมั่คว่ามั่เข้มั่แข็ง
ของธุุริกิจท้องถิื�นให้เติิบโติได้อย่างยั�งย่น โดยในปีั 2563 บริิษััทลงพ่ั�นท่�
ไปัสำนับสำนุนงานฝีึม่ั่อ 2 ชุื่มั่ชื่น  ค่อ
1.	 สนับุสนุนถุงผ้าข็าวม้าพัื่บุได้	จากกลุ่ัมวิสาหกิจชุมชน	จ.อำานาจเจริญ	
ซึ้ำ�งเป็ันกลุ่มั่ชื่าว่บา้นในท้องถิื�น ผ้้่ม่ั่ศักยภาพัในการิผ่ลติิผ้่าขาว่ม้ั่าและสำร้ิาง
ม้ั่ลค่าเพิั�มั่ด้ว่ยการินำามั่าแปัริร้ิปัเป็ันถุืงผ้่าขาว่ม้ั่าพัับได้ สำำาหรัิบโคริงการิ 
“S&P ริณ์ริงค์พักถุืงผ้่า บอกลาถุืงพัลาสำติิก” โดยม่ั่ยอดผ่ลิติจำานว่น 
21,000 ใบ จากการิสำนับสำนุนของบริิษััทครัิ�งน่�สำามั่าริถืสำริ้างริายได้ให้
ชุื่มั่ชื่นจากเดิมั่ 2 พัันบาทต่ิอปีั เพิั�มั่เป็ันเก่อบ 2 หม่ั่�นบาทต่ิอเด่อน           
ซึ้ำ�งช่ื่ว่ยเพิั�มั่ริายได้ให้แก่ชุื่มั่ชื่น และสำามั่าริถืปัลดหน่�ในบางคริอบครัิว่          
เพ่ั�อให้ม่ั่คุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติท่�ด่ขึ�นอย่างแท้จริิง
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โครงการสนับุสนุนงานฝีีม่อ เพ่่ัอสร้างรายได้และเสริม
ศักยภาพันักเรียนออทิสติก
บริิษััทสำนับสำนุน ‘การ์ิดอว่ยพัริวั่นแม่ั่’ และ ‘การ์ิดอว่ยพัริปีัใหม่ั่’ ผ่ลงาน
ของน้องๆ ออทิสำติิก ในโคริงการิ Artstory By AutisticThai โดยม้ั่ลนิธิุ
ออทิสำติิกไทย ท่�ตัิ�งใจสำร้ิางสำริริค์ขึ�นในชัื่�ว่โมั่งศิลปัะ ท่ามั่กลางบริริยากาศ
ท่�เต็ิมั่ไปัด้ว่ยริอยยิ�มั่และคว่ามั่สำนุกสำนาน จากการิสำนับสำนุนของบริิษััท 
ครัิ�งน่� เพ่ั�อสำร้ิางริายได้ให้แก่ผ้้่ดอ้ยโอกาสำ อ่กทั�งยงัสำร้ิางคุณ์ค่า คว่ามั่ภ้มิั่ใจ 
และพััฒนาศักยภาพัของกลุ่มั่คนออทิสำติิกให้เติิบโติได้อย่างยั�งย่น

2.	 สนับุสนุนผลิัตภัณฑ์์ตะกร้ากระจ้ด	จากชุมชนท้องถิ�นกลุ่ัมกระจ้ด
บุ้านโคกเมา	จ.พัื่ทลุัง ผ่่านบริิษััท ปัริะชื่าริฐัรัิกสำามัั่คค่ วิ่สำาหกจิเพ่ั�อสัำงคมั่ 
(ปัริะเทศไทย) จำากัด ในโคริงการิ”ชุื่มั่ชื่นด่ม่ั่ริอยยิ�มั่คว่นขนุน วิ่สำาหกิจ
เพ่ั�อสัำงคมั่” เพั่�อจัดทำาชุื่ดของขว่ัญ S&P ต้ิอนรัิบเทศกาลปัีใหม่ั่ 2021 
จากยอดการิสัำ�งผ่ลิติภัณ์ฑ์์กริะจ้ดกว่่า 9,000 ใบ ซึ้ำ�งสำามั่าริถืสำร้ิางริายได้
และคว่ามั่เป็ันอย้่ท่�ด่ให้กับชุื่มั่ชื่นท้องถิื�นถึืง 6 ชุื่มั่ชื่น ริว่มั่กว่่า 205 ครัิว่
เร่ิอนในจ.พััทลุง และ จ.นคริศร่ิธุริริมั่ริาชื่ ในช่ื่ว่งสำถืานการิณ์์โควิ่ด นับ
เป็ันการิสำร้ิางริอยยิ�มั่ และริายได้ให้ชุื่มั่ชื่นอย่างแท้จริิง
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โครงการเสริมสร้างโอกาสและคุณภาพัชีวิตของนักเรียนใน
ภูมิภาค ปีท่ี 4
บริิษััทริิเริิ�มั่โคริงการิ “S&P Kitchen for Kids” มั่าตัิ�งแต่ิปีั 2552 ด้ว่ยคว่ามั่
มุ่ั่งมัั่�นเสำริิมั่สำร้ิางสุำขอนามัั่ยและคว่ามั่เป็ันอย้่ท่�ด่เพ่ั�อยกริะดับคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติ
ของนักเร่ิยนและบุคลากริให้ด่ขึ�น เกิดการิต่ิอยอดและพััฒนาอย่างยั�งยน่ต่ิอ
ไปั จากผ่ลสำำาเร็ิจของโคริงการิดงักล่าว่จึงสำานต่ิอมั่ายงั “โคริงการิเสำริิมั่สำริา้ง
โอกาสำและคุณ์ภาพัช่ื่วิ่ติของนักเร่ิยนในภ้มิั่ภาค ปีัท่� 4” ท่�ได้รัิบงบปัริะมั่าณ์
สำนับสำนุนส่ำว่นหนึ�งจากภาครัิฐ 
           
ใน ปีั 2563 บริิษััทได้ดำาเนินการิปัรัิบปัรุิงโริงครัิว่ โริงอาหาริ และมั่อบ
อุปักริณ์์เคร่ิ�องครัิว่ ให้แก่ 1 โริงเร่ิยน ได้แก่ โริงเร่ิยนเจริิญวิ่ทยา อ.คลองหลว่ง 
จ.ปัทุมั่ธุาน่ พัร้ิอมั่สำนับสำนุนโคริงการิเกษัติริยั�งย่น ด้ว่ยการิมั่อบพัันธ์ุุปัลา 
และติิดตัิ�งกังหันเติิมั่อากาศบ่อเล่�ยงปัลา เพั่�อนำามั่าเปัน็วั่ติถุืดิบในทำาอาหาริ
กลางวั่นท่�ม่ั่คุณ์ภาพั สำด สำะอาด และยังใช้ื่เป็ันแหล่งเร่ิยนร้้ิให้แก่เยาว่ชื่นอ่ก
ทางหนึ�ง ริว่มั่ทั�งยังได้เล่�ยงอาหาริกลางว่ัน เพ่ั�อเติิมั่เติ็มั่คว่ามั่สุำขให้แก่
นักเร่ิยนและบคุลากริของโริงเร่ิยนเจริิญวิ่ทยา จ.ปัทมุั่ธุาน่ ซึ้ำ�งม่ั่นักเร่ิยน 114 
คน และบคุลากริของโริงเร่ิยน 8 คน โดยใช้ื่งบปัริะมั่าณ์ทั�งหมั่ด 452,924.47 
บาท

โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพั ‘เอส แอนด์ พีั’ ร่วมกับุ 
‘คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล’ 
บริิษััทนำาท่มั่วิ่จัยและพััฒนาอาหาริเข้าร่ิว่มั่กิจกริริมั่ให้คว่ามั่ร้้ิด้านเมั่น้
สุำขภาพัแก่ปัริะชื่าชื่น เน่�องในวั่นคล้ายวั่นพัริะบริมั่ริาชื่สำมั่ภพั             
พัริะบาทสำมั่เด็จพัริะบริมั่ชื่นกาธุิเบศริ มั่หาภ้มิั่พัลอดุลยเดชื่มั่หาริาชื่    
บริมั่นาถืบพัิติริ และพิัธุ่เปิัด “ศ้นย์บริิการิอย้่เป็ันสุำข : Well – Being 
Center” จัดโดย คณ์ะสำาธุาริณ์สุำขศาสำติร์ิ มั่หาวิ่ทยาลัยมั่หิดล เพ่ั�อให้
คว่ามั่ร้้ิด้านโภชื่นาการิและเมั่น้สุำขภาพัแก่ปัริะชื่าชื่นให้อย้่ด่ม่ั่สำุขอย่าง
ยั�งยน่ ด้ว่ยการิสำาธิุติเมั่น้อาหาริสำขุภาพั ‘ข้าว่ค่นัว่-ปัลากะพังนึ�งสำมุั่นไพัริ 
ส้ำติริลดเค็มั่ (Low Sodium)’ พัร้ิอมั่สำนับสำนุนอาหาริว่่างแคลอร่ิ�ติำ�าให้แก่
ปัริะชื่าชื่นท่�มั่าร่ิว่มั่งาน ณ์ บริิเว่ณ์โถืงชัื่�น 1 อาคาริสำาธุาริณ์สุำขวิ่ศิษัฏ์ิ 
คณ์ะสำาธุาริณ์สุำขศาสำติร์ิ มั่หาวิ่ทยาลัยมั่หิดล เม่ั่�อวั่นท่� 3 ธัุนว่าคมั่ 2563

โครงการนำาความเช่ียวชาญิของบุริษัทส่งต่อสังคมชุมชน
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GRI

โครงการส่งต่อความสุขแก่สังคม
โครงการ S&P Cake a Wish Make a Wish 
จัดขึ�นเพ่ั�อสำร้ิางคว่ามั่สัำมั่พัันธ์ุอันด่กับชุื่มั่ชื่นในเขติกรุิงเทพัฯ และ
ปัริิมั่ณ์ฑ์ล และเป็ันการิสำร้ิางคุณ์ค่าทางจิติใจให้แก่กลุ่มั่ผ้้่เปัริาะบางใน
สัำงคมั่ ด้ว่ยการิมั่อบเค้กขนาดพิัเศษัแก่สำถืานสำงเคริาะห์และม้ั่ลนิธิุต่ิางๆ  
ติามั่เจตินาริมั่ณ์์ของผ่้้บริิหาริท่�ตัิ�งใจจะแบ่งปัันคว่ามั่สำุขและติอบแทน
สัำงคมั่ โดยยึดหลักปัฏิิบัติิ ‘คุณ์ภาพั คุณ์ค่า คุณ์ธุริริมั่’ จึงได้ดำาเนิน
โคริงการิเพั่�อส่ำงเสำริิมั่และชื่ว่่ยเหล่อสัำงคมั่อยา่งต่ิอเน่�อง ในแติล่ะปีั บริิษััท
ได้หมุั่นเว่่ยนสัำบเปัล่�ยนม้ั่ลนิธิุและสำถืานสำงเคริาะห์ในเขติกรุิงเทพัฯ และ
ปัริิมั่ณ์ฑ์ล เพ่ั�อให้เค้กแห่งคว่ามั่สุำขน่�กริะจายไปัส่้ำผ้้่รัิบได้อย่างทั�ว่ถึืง ในปีั 
2563 ดำาเนินการิต่ิอเน่�องเป็ันปีัท่� 16 บริิษััทเดินสำายส่ำงมั่อบคว่ามั่สุำข   
ผ่่านเค้ก เอสำ แอนด์ พ่ั จำานว่น 620 ปัอนด์ แก่สำถืานสำงเคริาะห์ ม้ั่ลนิธิุ 
และโริงพัยาบาลริว่มั่ 22 แห่ง ม่ั่ผ้้่ได้รัิบมั่อบคว่ามั่สุำขน่�ริว่มั่ 4,151 คน 

โครงการ S&P ร่วมใจัสู้ภัยโควิด-19  
จากสำถืานการิณ์์การิแพัร่ิริะบาดของโริคโควิ่ด-19 (COVID-19) บริิษััท   
ได้จัดโคริงการิเฉัพัาะกิจน่�ขึ�น ด้ว่ยการิสำนับสำนุนผ่ลิติภัณ์ฑ์์อาหาริและ   
เบเกอริ่� เพ่ั�อสำนับสำนุนการิทำางานและเปั็นขวั่ญกำาลังใจให้กับบุคลากริ
ทางการิแพัทย์ และอาสำาสำมัั่คริสำาธุาริณ์สุำขปัริะจำาหม่้ั่บ้าน (อสำมั่.) ริว่มั่
ทั�งช่ื่ว่ยเหล่อปัริะชื่าชื่นท่�ได้รัิบผ่ลกริะทบจากสำถืานการิณ์์ดังกล่าว่           
ให้สำามั่าริถืฝึ่าฟัันว่ิกฤติน่�ไปัด้ว่ยกัน บริิษััทดำาเนินการิสำ่งมั่อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์     
อาหาริและเบเกอร่ิ�แก่หน่ว่ยงานต่ิางๆ ริะหว่่างวั่นท่� 1-25 เมั่ษัายน 2563 
โดยม่ั่ม้ั่ลค่าริว่มั่ทั�งสิำ�น 6,181,103 บาท ดังน่�
- บริิษััทมั่อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์เบเกอร่ิ� แก่กริะทริว่งสำาธุาริณ์สุำข โดยม่ั่ คุณ์
อนุทิน ชื่าญว่่ริก้ล ริองนายกรัิฐมั่นติร่ิและรัิฐมั่นติร่ิว่่าการิกริะทริว่ง
สำาธุาริณ์สุำข เป็ันผ้้่รัิบมั่อบ ม้ั่ลค่าริว่มั่ 2,851,305 บาท 
- บริิษััทมั่อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์อาหาริ เบเกอร่ิ� และคุกก่� แก่บุคลากริทางการิ
แพัทย์ในโริงพัยาบาล จ.กริุงเทพั และเช่ื่ยงใหม่ั่ 14 แห่ง ม้ั่ลค่าริว่มั่ 
1,106,820 บาท พัร้ิอมั่สำนับสำนุนหน้ากากป้ัองกันเช่ื่�อ Face Shield 
สำำาหรัิบด้แลผ้้่ป่ัว่ย จำานว่น 6,000 ชิื่�น
- บริิษััทมั่อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์คุกก่� แก่กรุิงเทพัมั่หานคริ โดยม่ั่ พัล ติ.อ. อัศวิ่น 
ขวั่ญเม่ั่อง ผ้้่ว่่ากทมั่. และ คุณ์ศิลปัสำว่ย ริะว่่แสำงส้ำริย์ ปัลัดกทมั่. เป็ันผ้้่รัิบ
มั่อบ ม้ั่ลค่าริว่มั่ 2,201,433 บาท
- บริิษััทมั่อบผ่ลิติภัณ์ฑ์์คุกก่�แก่สำถืานคุ้มั่คริองและพััฒนาคนพิัการิบ้าน
นนทภ้มิั่ ม้ั่ลค่าริว่มั่ 21,545 บาท
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และได้เพิั�มั่ทางเล่อกเพ่ั�ออำานว่ยคว่ามั่สำะดว่กแก่ล้กค้าท่�มั่าใช้ื่บริิการิ เน้น
ให้เกิดการินำากลับมั่าใช้ื่ซ้ำำ�า (Reuse) เพ่ั�อลดการิใช้ื่ทรัิพัยากริ ซึ้ำ�งเป็ัน
สำาเหตุิของปััญหาขยะต่ิอไปั ด้ว่ยถุืงผ้่าจากการิสำนับสำนุนชุื่มั่ชื่น เพ่ั�อ
จำาหน่ายให้แก่ล้กค้าในริาคาพิัเศษั อาทิ ถุืงผ้่าร่ิมั่พัับได้ และถุืงผ้่าขาว่ม้ั่า
พัับได้พักพัาสำะดว่ก ติามั่นโยบายด้านสัำงคมั่ของบริิษััท “การิจ้างงาน                      
อย่างเป็ันธุริริมั่ และการิกริะจายริายได้ส่้ำชุื่มั่ชื่น”

โครงการถุงสีเขียว (Green Bag)
บริิษััท เอสำ แอนด์ พ่ั ซิ้ำนดิเคท จำากัด (มั่หาชื่น) ร่ิว่มั่กับ บริิษััท ท่พ่ับ่ไอ 
จำากัด ผ้้่ปัริะกอบการิอุติสำาหกริริมั่บริริจุภัณ์ฑ์์พัลาสำติิก นำาถุืงพัลาสำติิกห้
หิ�ว่ท่�ไม่ั่ใช้ื่แล้ว่จำานว่นกว่่า 9,000 กิโลกรัิมั่ เข้าส่้ำกริะบว่นการิร่ิไซ้ำเคิล เพ่ั�อ
ผ่ลิติเป็ันถุืงใบใหม่ั่ ซึ้ำ�งจะช่ื่ว่ยลดการิสำร้ิางขยะพัลาสำติิกใหม่ั่ ในโคริงการิ 
‘ถุืงส่ำเข่ยว่ (S&P Green Bag)’ ท่�เป็ันมิั่ติริต่ิอสิำ�งแว่ดล้อมั่ ม่ั่คว่ามั่หนากว่่า 
50 ไมั่คริอน เหมั่าะแก่การินำากลับมั่าใช้ื่ซ้ำำ�า สำำาหรัิบบริิการิจัดส่ำงด่ลิเว่อร่ิ�
และเพ่ั�ออำานว่ยคว่ามั่สำะดว่กให้กับล้กค้าในช่ื่ว่งสำถืานการิณ์์โริคโควิ่ด-19 
ท่�ม่ั่คว่ามั่ต้ิองการิในการิสัำ�งซ่้ำ�ออาหาริไปัรัิบปัริะทานท่�บ้านมั่ากขึ�น

โครงการสนับุสนุนด้านส่ิงแวดล้อม
โครงการ “S&P รณรงค์พักถุงผ้า บุอกลาถุงพัลาสติก”
ส่ำบเน่�องจากการิณ์ริงคล์ดการิใช้ื่ถุืงพัลาสำติิกห้หิ�ว่มั่าตัิ�งแต่ิวั่นสิำ�งแว่ดล้อมั่
โลก เม่ั่�อวั่นท่� 5 มิั่ถุืนายน 2562 ในปีั 2563 เอสำ แอนด์ พ่ั ในฐานะผ้้่นำา
ธุุริกิจอาหาริและเบเกอร่ิ� ยังคงติริะหนักถึืงคว่ามั่สำำาคัญของการิด้แลสิำ�ง
แว่ดล้อมั่ เน่�องจากเป็ันองค์กริธุุริกิจท่�ยังต้ิองม่ั่การิใช้ื่พัลาสำติิกเป็ันบริริจุ
ภัณ์ฑ์์ใส่ำอาหาริด้ว่ยคำานึงถึืงคว่ามั่สำะอาดและคว่ามั่ปัลอดภยัส้ำงสุำดในช่ื่ว่ง
สำถืานการิณ์์การิแพัริ่ริะบาดของโริคโคว่ิด-19 แติ่อย่างไริก็ติามั่ บริิษััท   
ม่ั่คว่ามั่ตัิ�งใจท่�จะดำาเนินงานให้สำอดคล้องกับนโยบายของภาครัิฐ ติามั่ท่�
กริะทริว่งทรัิพัยากริธุริริมั่ชื่าติิและสิำ�งแว่ดล้อมั่เสำนอนโยบายคว่ามั่ร่ิว่มั่ม่ั่อ
ริะหว่่างภาครัิฐและเอกชื่นในการิดำาเนินงานเพ่ั�อลดและเลิกใช้ื่พัลาสำติิก
แบบใช้ื่ครัิ�งเด่ยว่ (Single-use plastic) โดยขอคว่ามั่ร่ิว่มั่ม่ั่อห้างสำริริพั
สิำนค้า ซ้้ำเปัอร์ิมั่าร์ิเก็ติ และร้ิานสำะดว่กซ่้ำ�อ งดบริิการิถุืงพัลาสำติิกตัิ�งแต่ิวั่น
ท่� 1 มั่กริาคมั่ 2563 จากนโยบายดังกล่าว่ บริิษััทจึงปัริะกาศงดให้บริิการิ
ถุืงพัลาสำติิกตัิ�งแต่ิวั่นท่� 1 มั่กริาคมั่ 2563 เป็ันต้ินไปั พัร้ิอมั่กันน่� บริิษััท
ได้ขอคว่ามั่ร่ิว่มั่ม่ั่อจากล้กค้าในการิพักถุืงผ้่ามั่าซ่้ำ�อผ่ลิติภัณ์ฑ์์เอสำ แอนด์ พ่ั 
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โครงการ Knowledge Sharing 
บริิษััทมุ่ั่งส่ำ�อสำาริกับพันักงานและบุคคลภายนอกเพั่�อให้คว่ามั่ร้้ิเก่�ยว่กับการิดำาเนินช่ื่วิ่ติเพ่ั�อ
คว่ามั่ยั�งย่น (Green Lifestyle) ในร้ิปัแบบท่�หลากหลาย เช่ื่น บทคว่ามั่ สำก๊้ปัข่าว่ คลิปัว่่ด่โอ 
อินโฟักริาฟิัก ริว่มั่ถึืงกิจกริริมั่อบริมั่ต่ิางๆ เช่ื่น โคริงการิ Knowledge Sharing                    
เร่ิ�อง “พัลาสำติิกร่ิไซ้ำเคิล” เพ่ั�อสำร้ิางคว่ามั่ร้้ิ คว่ามั่เข้าใจเร่ิ�องพัลาสำติิกและพัลาสำติิกร่ิไซ้ำเคิล 
ริว่มั่ถึืงแนว่ทางการิใช้ื่ทรัิพัยากริให้เกิดปัริะโยชื่น์ส้ำงสุำด โดยคุณ์ว่ริิสำร์ิ เจริิญพัานิชื่ วิ่ทยากริ
ผ้้่เช่ื่�ยว่ชื่าญจาก บริิษััท ท่พ่ับ่ไอ จำากัด (มั่หาชื่น) และผ้้่ก่อตัิ�งโคริงการิ ‘ว่น’ เป็ันวิ่ทยากริ      
ให้คว่ามั่ร้้ิ ในวั่นท่� 8 กริกฎิาคมั่ 2563 ณ์ บมั่จ.เอสำ แอนด์ พ่ั ซิ้ำนดิเคท (สำำานักงานใหญ่)

นอกจากน่� บริิษััทยังร่ิว่มั่แลกเปัล่�ยนองค์คว่ามั่ร้้ิเร่ิ�องคว่ามั่ยั�งย่นแก่พัันธุมิั่ติริ ได้แก่                
งานเสำว่นาหัว่ข้อ “การิบริิโภคท่�รัิบผิ่ดชื่อบ เพ่ั�อวิ่ถ่ืช่ื่วิ่ติใหม่ั่ท่�ยั�งย่น” จัดโดยเคร่ิอข่ายส่ำง
เสำริิมั่การิผ่ลิติและการิบริิโภคท่�ยั�งยน่แห่งปัริะเทศไทย โดยม่ั่ คุณ์มั่ณ่์สำดุา ศิลาอ่อน ผ้้่อำานว่ย
การิสำำานักพััฒนาคว่ามั่ยั�งย่นและส่ำ�อสำาริองค์กริ ร่ิว่มั่แลกเปัล่�ยนปัริะสำบการิณ์์ เม่ั่�อวั่นท่�                 
15 กันยายน 2563 ณ์ โริงแริมั่เจ้าพัริะยาปัาร์ิค กรุิงเทพัฯ 
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ด้านสิ่งแวดล้อม

บรรจุุภััณฑ์์ (Packaging)

ท่่ี่มาและความเก่่ี่ยวข้้อง
ในปีีท่ี่�ผ่่านมา เน่�องจากม่การปีระกาศใช้้มาตรการต่างๆ อาทิี่ มาตรการ
ล็็อกดาวน์  มาตรการที่ำางานอยู่่่บ้้าน (Work from Home) มาตรการ
ของภาครัฐท่ี่�ไม่อนุญาตให้้นั�งที่านอาห้ารท่ี่�ร้าน โดยู่ขอความร่วมม่อให้้ที่กุ
คนจำากัดการเดินที่าง “อยู่่บ้่้าน ห้ยู่ดุเช่้�อ เพ่ื่�อช้าติ” เพ่ื่�อล็ดการแพื่ร่ระบ้าด
ของโรคโควิด-19 นั�น ส่่งผ่ล็ให้้จำาเป็ีนต้องม่การใช้้บ้ริการอาห้ารส่ำาเร็จร่ปี
พื่ร้อมรับ้ปีระที่าน แล็ะการสั่�งอาห้ารในร่ปีแบ้บ้ด่ลิ็เวอร่�เพิื่�มมากข้�น      
รวมถ้ึงข้อจำากัดในการงดรับ้ภาช้นะส่่วนตัวของล่็กค้ามาใช้้ส่ำาห้รับ้การซ่ื้�อ
อาห้ารแล็ะเคร่�องด่�ม เพ่ื่�อล็ดการส่ัมผั่ส่แล็ะเพ่ื่�อความส่ะอาดปีล็อดภัยู่
ของทัี่�งผ้่่ให้้บ้ริการแล็ะผ้่่รบั้บ้ริการด้วยู่ ส่่งผ่ล็ให้้ปีริมาณขยู่ะพื่ล็าส่ตกิจาก
บ้รรจุภัณฑ์์เพิื่�มมากข้�น ส่ำาห้รับ้เอส่ แอนด์ พ่ื่ นั�นเราได้ม่การพัื่ฒนาบ้รรจุ
ภัณฑ์์ท่ี่�เป็ีนมิตรต่อสิ่�งแวดล้็อมเพ่ื่�อล็ดผ่ล็กระที่บ้ต่อสิ่�งแวดล้็อมแล็ะโล็ก
มาอยู่่างต่อเน่�อง

ความมุ�งม่ัน
เอส่ แอนด์ พ่ื่ มุ่งมั�นพัื่ฒนาแล็ะจัดห้าบ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�ม่มาตรฐานปีล็อดภัยู่ 
แล็ะเป็ีนมิตรกับ้สิ่�งแวดล้็อม รวมถ้ึงม่ความส่ะดวกในการใช้้งานส่ำาห้รับ้ 
ผ้่่บ้ริโภคเป็ีนส่ำาคัญ โดยู่ม่ความมุ่งมั�นท่ี่�จะล็ดการใช้้พื่ล็าส่ติก โดยู่เฉพื่าะ
อยู่า่งยู่ิ�งพื่ล็าส่ติกแบ้บ้ใช้้ครั�งเด่ยู่ว นอกจากน่� ยู่งัตั�งใจออกแบ้บ้บ้รรจุภณัฑ์์
ให้้ส่วยู่งามเพ่ื่�อส่นับ้ส่นุนให้้เกิดพื่ฤติกรรมการใช้้ซื้ำ�าเพ่ื่�อให้้เกิดปีระโยู่ช้น์
ส่่งสุ่ด รวมถ้ึงส่่งเส่ริมการใช้้ที่รัพื่ยู่ากรห้มุนเว่ยู่นภายู่ในองค์กรตาม
แนวที่างท่ี่�โครงการสิ่�งแวดล้็อมแห่้งส่ห้ปีระช้าช้าติ ปีี 2561 ได้กำาห้นด
ปีระเด็นเร่�องขยู่ะพื่ล็าส่ติกเป็ีนปีระเด็นห้ลั็กในการรณรงค์ว่า “Beat 
Plastic Pollution : If you can’t reuse it, refuse it” ห้ร่อ “รักษ์์โล็ก 
เลิ็กพื่ล็าส่ติก” เพ่ื่�อให้้ปีระช้าช้นล็ด ล็ะ เลิ็กขยู่ะพื่ล็าส่ติก

เป้้าหมาย
ห้ลั็กการพัื่ฒนาท่ี่�ยู่ั� งยู่่นระดับ้ส่ากล็ตามเป้ีาห้มายู่ขององค์การ
ส่ห้ปีระช้าช้าติในการรับ้รองแผ่นการบ้ริโภคแล็ะการผ่ลิ็ตท่ี่�ยู่ั�งยู่่น          
(Responsible Consumption and Production) รวมทัี่�งแผ่นจัดการ
ขยู่ะพื่ล็าส่ติกอยู่่างบ่้รณาการท่ี่�กระที่รวงที่รัพื่ยู่ากรธรรมช้าติแล็ะสิ่�ง
แวดล้็อมได้ร่างเป็ีนRoadmap การจัดการขยู่ะพื่ล็าส่ติก พื่.ศ. 2561-2573 
นั�น นับ้เป็ีนเป้ีาห้มายู่ส่ำาคัญของการดำาเนินงานด้านบ้รรจุภัณฑ์์ของ      

บริิษััทจึึงได้้กำำ�หนด้เป้้�หม�ยสำำ�หริับสิำนค้้�หน้�ร้ิ�น    
เอสำ แอนด์้ พีี โด้ยจึะต้้องสำ�ม�ริถนำ�กำลัับม�ใช้้ป้ริะโยช้น์ 
หรืิอย่อยสำลั�ยได้้ 100% ภ�ยในปี้ 2565 (100%   
compostable, recyclable or reusable food           
(packaging) เพืี�อกำ�ริใช้้ทรัิพีย�กำริอย�่งมีป้ริะสำทิธิิภ�พี
แลัะไมเ่พีียงลัด้ผลักำริะทบต้อ่สิำ�งแวด้ล้ัอม แต้ยั่งส่ำงผลัถึง
เศริษัฐกิำจึของป้ริะเทศโด้ยริวมอีกำด้้วย
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บรรจุภัณฑ์

GRI

อยู่่างไรก็ตาม เน่ �องด้วยู่ส่ถึานการณ์แพื่ร่ระบ้าดของโรคโควิด-19 
เพ่ื่�อความปีล็อดภัยู่ส่่งสุ่ดส่ำาห้รับ้ผ้่่บ้ริโภค ที่ำาให้้เอส่ แอนด์ พ่ื่ ต้องม่
มาตรการผ่่อนปีรนให้้บ้ริการถุึงพื่ล็าส่ติกห่้หิ้�วแก่ผ้่่บ้ริโภคท่ี่�ซ่ื้�อสิ่นค้า    
เพ่ื่�อล็ดการสั่มผั่ส่สิ่นค้าแล็ะอำานวยู่ความส่ะดวกแก่ล่็กค้าท่ี่�จำาเป็ีนต้องซ่ื้�อ
สิ่นค้ากลั็บ้ จ้งได้ผ่ลิ็ต “ถุึงส่่เข่ยู่ว” ถุึงห่้หิ้�วจากพื่ล็าส่ติกร่ไซื้เคิล็ ท่ี่�ม่ความ
ห้นากว่า 50 ไมครอน ม่ความที่นที่าน เพ่ื่�อเป็ีนการล็ดการส่ร้างพื่ล็าส่ติก
ให้ม่จากแห้ล่็งกำาเนิด แล็ะส่ามารถึนำาถุึงกลั็บ้มาใช้้ซื้ำ�าได้ห้ล็ายู่ครั�ง 

เป้้�หม�ยที� 2 : การนำาขยู่ะพื่ล็าส่ตกิเป้ีาห้มายู่กลั็บ้มาใช้้ปีระโยู่ช้น ์100% 
ภายู่ในปีี 2570 โดยู่แบ่้งแผ่นปีฏิิบั้ติการ ออกเป็ีน 3 มาตรการค่อ 

มาตรการท่ี่� 1 ล็ดการส่ร้างขยู่ะพื่ล็าส่ติก ณ แห้ล่็งกำาเนิด
มาตรการท่ี่� 2 ล็ดแล็ะเลิ็กการใช้้พื่ล็าส่ติกในขั�นตอนการบ้ริโภคโดยู่

ขับ้เคล่็�อนการล็ดแล็ะเลิ็กใช้้พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ใช้้ครั�งเด่ยู่วท่ี่�ม่ผ่ล็กระที่บ้ต่อ
สิ่�งแวดล้็อมแล็ะไม่ส่ามารถึนำามากลั็บ้เข้าส่่่ในระบ้บ้เศรษ์ฐกิจห้มุนเว่ยู่นได้

มาตรการท่ี่� 3 จัดการขยู่ะพื่ล็าส่ติกห้ลั็งจากการบ้ริโภคโดยู่จะม่การ
ส่่งเส่รมิส่นับ้ส่นนุการนำาขยู่ะพื่ล็าส่ตกิเข้าส่่่ระบ้บ้การนำากล็บั้มาใช้้ให้้เกดิ
ปีระโยู่ช้น์ต่อไปี

ส่ำาห้รับ้ เอส่ แอนด์ พ่ื่ นอกจากเป้ีาห้มายู่การพัื่ฒนาบ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�จะต้อง
ส่ามารถึนำากลั็บ้มาใช้้ปีระโยู่ช้น์ ห้ร่อยู่อ่ยู่ส่ล็ายู่ได้ 100% ภายู่ในปีี 2565 
นั�น บ้ริษั์ที่ยู่ังม่นโยู่บ้ายู่การที่ำางานภายู่ใต้ห้ลั็กการ 3Rsค่อการล็ดการใช้้ 
(Reduce) การนำากลั็บ้มาใช้้ซื้ำ�า (Reuse) แล็ะการร่ไซื้เคิล็เพ่ื่�อนำากลั็บ้มา
ใช้้ปีระโยู่ช้น์อ่กครั�ง (Recycle) นอกจากน่� ยู่ังริเริ�มโครงการนำาขวด
พื่ล็าส่ติกกลั็บ้เข้ามาใช้้ปีระโยู่ช้น์อ่กด้วยู่

ตามร่าง Roadmap การจัดการขยู่ะพื่ล็าส่ติก พื่.ศ. 2561-2573 ว่าด้วยู่
เร่�องของแผ่นการจัดการขยู่ะพื่ล็าส่ติกท่ี่�กระที่รวงที่รัพื่ยู่ากรธรรมช้าติ
แล็ะสิ่�งแวดล้็อมได้กำาห้นดเป็ีนแนวที่างการดำาเนินงานด้านบ้รรจุภัณฑ์์
แบ่้งออกเป็ีน 2 เป้ีาห้มายู่ 
เป้้�หม�ยที� 1 : เอส่ แอนด์ พ่ื่ ได้ยู่กเลิ็กการใช้้พื่ล็าส่ติกจำานวน 3 ช้นิด 
ได้แก่ พื่ล็าส่ติกหุ้้มฝาขวดนำ�าด่�ม พื่ล็าส่ติกผ่ส่มส่ารอ๊อกโซื้แล็ะพื่ล็าส่ติก
ผ่ส่มส่ารไมโครบ่้ต เร่ยู่บ้ร้อยู่แล้็ว แล็ะภายู่ในปีี 2565 กำาห้นดให้้เลิ็กใช้้
พื่ล็าส่ติกอ่ก 4 ช้นิด ได้แก่ พื่ล็าส่ติกห่้หิ้�วท่ี่�ม่ความห้นาน้อยู่กว่า 36 
ไมครอน, กล่็องโฟมบ้รรจุอาห้าร, ห้ล็อดพื่ล็าส่ติก แล็ะแก้วพื่ล็าส่ติกบ้าง
ปีระเภที่แบ้บ้ใช้้ครั�งเด่ยู่วทิี่�ง 

ท่ี่�ผ่่านมา เอส่ แอนด์ พ่ื่ ได้เปีล่็�ยู่นมาใช้้ห้ล็อดกระดาษ์ แล็ะห้ล็อดพื่ล็าส่ติก
แบ้บ้ช้้อนท่ี่�ยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ (ไบ้โอพื่ล็าส่ติก) ที่ดแที่นการใช้้ห้ล็อดพื่ล็าส่ติก
แบ้บ้เดิม โดยู่ส่ามารถึล็ดขยู่ะห้ล็อดพื่ล็าส่ติกได้ถ้ึงปีีล็ะกว่า 3 ล้็านชิ้�น 
นอกจากน่� ยู่ังได้ร่วมรณรงค์ล็ดการส่ร้างขยู่ะพื่ล็าส่ติกด้วยู่การปีระกาศ
งดแจกถุึงพื่ล็าส่ติก ตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 เป็ีนต้นมาโดยู่ขอความ
ร่วมม่อผ้่่บ้ริโภคในการพื่กถุึงผ้่ามาซ่ื้�อผ่ลิ็ตภัณฑ์์เพ่ื่�อเป็ีนการส่ร้างจิตส่ำาน้ก
รักษ์์โล็กให้้กับ้ผ้่่บ้ริโภค แล็ะร่วมเป็ีนส่่วนห้น้�งในการล็ดปีริมาณขยู่ะ
พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ใช้้ครั�งเด่ยู่วด้วยู่ความมุ่งมั�นตั�งใจอยู่่างแท้ี่จริง บ้ริษ์ัที่ได้ม่
การเร่ยู่กเก็บ้ถุึงพื่ล็าส่ติกห่้หิ้�วกลั็บ้ค่นจากห้นา้ร้านกว่า 9 ตันแล็ะส่่งมอบ้
ให้้กับ้ บ้ริษั์ที่ ท่ี่พ่ื่บ่้ไอ จำากัด นำาเข้าส่่่กระบ้วนการร่ไซื้เคิล็ เพ่ื่�อล็ดการ
ส่ร้างขยู่ะพื่ล็าส่ติกอ่กที่างห้น้�ง
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แนวที่างกี่ารจัุดกี่ารและผลกี่ารดำาเนินงาน

มาตรกี่ารท่่ี่ต้องที่ำา Roadmap (ป้ระเที่ศไที่ย) ผลกี่ารดำาเนินงาน S&P

1. พื่ล็าส่ติกหุ้้มฝาขวดนำ�า (Cap Seal)

2562

2561

2. พื่ล็าส่ติกท่ี่�ผ่ส่มส่ารอ็อกโซ่ื้ (OXO) 2554

3. ส่ารไมโครบ่้ดจากพื่ล็าส่ติก (Microbead) ไม่ได้ใช้้ในธุรกิจอาห้าร

4. ถุึงพื่ล็าส่ติกห่้หิ้�วความห้นา น้อยู่กว่า 36 ไมครอน

2565

 2563*

5. กล่็องโฟมบ้รรจุอาห้าร 2561

6. แก้วนำ�าพื่ล็าส่ติกความห้นาน้อยู่กว่า 100 ไมครอน (ใส่่ครั�งเด่ยู่ว)   2563**

7. ห้ล็อดพื่ล็าส่ติก 2563

8. ล็ดขยู่ะพื่ล็าส่ติกท่ี่�แห้ล่็งกำาเนิด

2570
เริ�มม่การดำาเนินการ 
แล็ะนำามาปีระยูุ่กต์ใช้้

9. ล็ดการใช้้พื่ล็าส่ติก ณ ขั�นตอนการบ้ริโภค

10. ส่่งเส่ริมการนำาขยู่ะพื่ล็าส่ติกกลั็บ้มาใช้้ปีระโยู่ช้น์

11. นำาขยู่ะพื่ล็าส่ติกกลั็บ้มาใช้้ให้ม่ 100%

เพิื่�มเติม : * ในปีี 2563 S&P ม่การปีรับ้ใช้้ถุึงห่้หิ้�วจากพื่ล็าส่ติกร่ไซื้เคิล็ เพ่ื่�อล็ดการส่ร้างพื่ล็าส่ติกให้ม่จากแห้ล่็งกำาเนิด โดยู่ผ่ลิ็ตถุึงพื่ล็าส่ติกท่ี่�ม่ความ
ห้นา 40-50 ไมครอน ตามขนาดของถุึง เพ่ื่�อการใช้้ซื้ำ�า 
** ในปีี 2563 S&P ใช้้แก้วนำ�าพื่ล็าส่ติก ท่ี่�ม่ความห้นา 200 ไมครอน ซ้ื้�งม่ความคงที่น ส่ามารถึใช้้ซื้ำ�าได้ปีระโยู่ช้น์อ่กครั�ง (Recycle)

แนวที่างจัุดกี่ารบรรจุุภััณฑ์์พลาสติกี่ข้อง S&P สามารถสรุป้ได้  5 ข้้อ ดังน่�
1. เล่็อกใช้้ Plastic Recycle พื่ล็าส่ติกห้มุนเว่ยู่นเพ่ื่�อล็ดการส่ร้างพื่ล็าส่ติกให้ม่
2. เล่็อกใช้้ Mono-Material บ้รรจุภัณฑ์์จากวัส่ดุช้นิดเด่ยู่วเพ่ื่�อให้้เข้าส่่่กระบ้วนการร่ไซื้เคิล็ได้
3. เล่็อกใช้้ Bio-Plastic พื่ล็าส่ติกช่้วภาพื่เน่�องจากส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ ในส่ภาวะท่ี่�เห้มาะส่ม
4. ล็ดความห้นาของบ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�เป็ีนพื่ล็าส่ติก
5. เล่็อกใช้้บ้รรจุภัณฑ์์ที่ดแที่นพื่ล็าส่ติกท่ี่�ส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ในธรรมช้าติ อาทิี่ บ้รรจุภัณฑ์์ใส่่อาห้ารจากเยู่่�อกระดาษ์ข้�นร่ปี (Pulp Mold)

กล่็องส่แน็คบ็้อกซ์ื้กระดาษ์คราฟท์ี่รักษ์์โล็ก เป็ีนต้น
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บรรจุภัณฑ์

GRI

ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�นปี้ 2563
ผลักำ�ริลัด้ใช้้พีลั�สำติ้กำ

ป้ริมาณกี่ารลดใช้้พลาสติกี่ปี้ 2561-2563 (ตัน)

ลำาดับ รายกี่ารลดกี่ารใช้้พลาสติกี่ ป้ริมาณพลาสติกี่ท่่ี่ลดได้ (ตัน)

1 ยู่กเลิ็กถุึงห่้หิ้�ว 74.4

2 ยู่กเลิ็กการใช้้ม่ดพื่ล็าส่ติกส่ำาห้รับ้ผ่ลิ็ตภัณฑ์์บั้ที่เที่อร์เค้กแช่้แข็ง 3.4

3 ล็ดความห้นาม่ดตัดเค้กปีอนด์พื่ล็าส่ติก 3.3

4 ยู่กเลิ็กการใช้้กล่็อง PP ใส่ส่ำาห้รับ้เก็บ้อาห้าร โดยู่ใช้้กล่็องถึนอมอาห้ารแที่น 2.2

5 ยู่กเลิ็กถุึงพัื่บ้ข้างบ้างรายู่การ 4.9

6  ล็ดความห้นาถุึงบ้รรจุผ่ลิ็ตภัณฑ์์ Fresh Bake แล็ะขนมปัีง 4.7

7 เปีล่็�ยู่นบ้รรจุภัณฑ์์ Grab&Go ด้วยู่การใช้้ Pulp Mold 2.7

8 ล็ดความห้นาบ้รรจุภัณฑ์์ Quick Meal 15.6

9 ล็ดความห้นาบ้รรจุภัณฑ์์ซื้องล็ามิเนที่ แล็ะม้วนฟิล์็มบ้รรจุนำ�าจิ�ม 0.9

10 ล็ดความห้นาของถึาดแล็ะกล่็องบ้รรจุภัณฑ์์เบ้เกอร่� S&P 3.63

11 เปีล่็�ยู่นส่ายู่คาดกล่็องขนมจากพื่ล็าส่ติก PVC เป็ีนกระดาษ์ 1.4

ริวมลัด้กำ�ริใช้้พีลั�สำติ้กำได้้ทั�งหมด้ 117 ตั้น

รวม 299 ตัน
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Highlight Case โครงกี่ารและป้ระโยช้น์ท่่ี่องค์กี่รได้รับ
จากแนวคิดของผ้่่บ้ริห้ารเอส่ แอนด์ พ่ื่ ท่ี่�เล็็งเห็้นถ้ึง ความส่ำาคัญของปัีญห้าขยู่ะพื่ล็าส่ติกจ้งม่นโยู่บ้ายู่ปีรับ้ปีรุงบ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�ผ่ลิ็ตจากวัส่ดุห้ล็ายู่ช้นิด 
ที่ำาให้้ไม่ส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ มาส่่่การใช้้ “บ้รรจุภัณฑ์์พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ช้นิดเด่ยู่ว (Mono-Material) ” ห้ร่อ “บ้รรจุภัณฑ์์เคล่็อบ้พื่ล็าส่ติกช่้วภาพื่             
(Bioplastic) ”  ซ้ื้�งส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ตามธรรมช้าติในส่ภาวะท่ี่�เห้มาะส่ม ห้ร่อนำาเข้าส่่่กระบ้วนการร่ไซื้เคิล็ ได้ เพ่ื่�อล็ดปัีญห้าขยู่ะพื่ล็าส่ติก

เป้้�หม�ยที� 1 :  ป้รัิบเป้ลีั�ยนบริริจุึภัณฑ์์ใช้้พีลั�สำติ้กำแบบช้นิด้เดี้ยว 
(Mono-Material) เพ่ื่�อให้้บ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�ใช้้แล้็วส่ามารถึนำาเข้าส่่่
กระบ้วนการ ร่ไซื้เคิล็ได้
ผลัสำำ�เร็ิจึ :

1. พัื่ฒนาบ้รรจุภัณฑ์์พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ช้นิดเด่ยู่ว (Mono-Material) 
ส่ำาห้รับ้เบ้เกอร่� S&P 9 รายู่การ ได้แก่ เค้กบั้ที่เที่อร์วานิล็ล็า เค้กช็้อกโกแล็ต 
มาร์เบิ้�ล็ ออริจินัล็มาม่อน มาม่อนรส่ส้่ม ฟรุตเค้กส่ไล็ซ์ื้ เค้กกล้็วยู่ตาก       
อัล็มอนด์บ้ราวน่� โดรายู่ากิไส้่ถัึ�วแดงแล็ะโดรายู่ากิไส้่เกาลั็ด
 2. พัื่ฒนาบ้รรจุภัณฑ์์เคล่็อบ้พื่ล็าส่ติกช่้วภาพื่ (Bioplastic) 2 รายู่การ 
ได้แก่ แก้วกาแฟร้อน แล็ะซื้องนำ�าตาล็ออร์แกนิกบ้ล่็คัพื่

เป้้�หม�ยที� 2 : เป้ลีั�ยนกำล่ัองพีลั�สำติ้กำ Grab & Go เป็้นกำล่ัองบริริจุึ
ภัณฑ์์เยื�อกำริะด้�ษั (Pulp mold) ซ้ื้�งส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ เพ่ื่�อล็ดผ่ล็กระ
ที่บ้ต่อสิ่�งแวดล้็อมแล็ะสิ่�งม่ช่้วิต
ผลัสำำ�เร็ิจึ : ล็ดปีริมาณการใช้้พื่ล็าส่ติก จำานวน 2.7 ตัน  

เป้้�หม�ยที� 3 : ลัด้กำ�ริใช้้พีลั�สำติ้กำสำำ�หรัิบถ�ด้บริริจุึอ�ห�ริสำำ�เร็ิจึรูิป้
พีร้ิอมรัิบป้ริะท�น
จำานวน 4 รายู่การ ได้แก่
1. ถึาดอาห้าร 1 ช่้อง ขนาดพื่ล็าส่ติก 31 กรัม ล็ดเห้ล่็อ 25 กรัม
2. ถึาดอาห้าร 2 ช่้อง ขนาดพื่ล็าส่ติก 37 กรัม ล็ดเห้ล่็อ 27 กรัม
3. ถึาดขนมห้วาน ขนาดพื่ล็าส่ติก 16 กรัม ล็ดเห้ล่็อ 12 กรัม
ผลัสำำ�เร็ิจึ : ล็ดปีริมาณการใช้้พื่ล็าส่ติกล็ง จำานวน 15.6 ตัน 
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การจัดการของเสียและเศษอาหาร

GRI

 เอส่ แอนด์ พ่ื่ ยู่ังม่ความมุ่งมั�นพัื่ฒนากระบ้วนการดำาเนินงานในด้านต่างๆ อยู่่างต่อเน่�อง เพ่ื่�อล็ดการส่ร้างของเส่่ยู่จากแห้ล่็งกำาเนิด เช่้น การคัด
ส่รรวัตถุึดิบ้ท่ี่�ม่คุณภาพื่ กระบ้วนการผ่ล็ิตท่ี่�ม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ ระบ้บ้วางแผ่นการสั่�งส่ินค้า (E-Ordering) แล็ะการพื่ัฒนาความส่ามารถึในการขายู่ของ
พื่นักงาน เป็ีนต้น 
 นอกจากน่� บ้ริษั์ที่ยู่ังม่นโยู่บ้ายู่การคัดแยู่กขยู่ะทัี่�วทัี่�งองค์กร ทัี่�งส่่วนของห้น้าร้าน โรงงานผ่ลิ็ตอาห้ารแล็ะเบ้เกอร่� รวมถ้ึงส่ำานักงานให้ญ่โดยู่ม่การ
ส่ร้างจิตส่ำาน้กให้้กับ้พื่นักงานอยู่า่งต่อเน่�อง ให้้ส่ามารถึคดัแยู่กขยู่ะได้อยู่่างถ่ึกต้องก่อนทิี่�ง เพ่ื่�อนำาไปีส่่ก่ระบ้วนการจดัการท่ี่�ม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ รวมถึง้ การ
ดำาเนินโครงการต่างๆ เพ่ื่�อนำาของเส่่ยู่ไปีส่่่การส่ร้างปีระโยู่ช้น์ให้ม่แล็ะส่ร้างคุณค่าให้้แก่ชุ้มช้นแล็ะสั่งคมต่อไปี

กี่ารจุัดกี่ารข้องเส่ยและเศษอาหาร (Waste and Food Waste Management)

ปีี 2563 นับ้เป็ีนก้าวส่ำาคัญของส่ังคมไที่ยู่ท่ี่�ม่การเปีล็่�ยู่นแปีล็งส่่่การงดการใช้้พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ใช้้ครั�งเด่ยู่วทิี่�ง(single-use plastic) ตามท่ี่�กระที่รวง
ที่รัพื่ยู่ากรธรรมช้าติแล็ะสิ่�งแวดล็้อม เส่นอนโยู่บ้ายู่ความร่วมม่อระห้ว่างภาครัฐแล็ะเอกช้นในการดำาเนินงานเพ่ื่�อล็ดแล็ะเล็ิกใช้้พื่ล็าส่ติกแบ้บ้ใช้้ครั�ง
เด่ยู่ว (single-use plastic) เพ่ื่�อล็ดผ่ล็กระที่บ้ต่อสิ่�งแวดล้็อมโดยู่การขับ้เคล่็�อนการงดให้้ถุึงพื่ล็าส่ติกในห้้างส่รรพื่สิ่นค้า ซ่ื้เปีอร์มาร์เก็ตแล็ะร้านส่ะดวก
ซ่ื้�อตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 เป็ีนต้นมานั�น 

ความมุ�งม่ัน
เอส่ แอนด์ พ่ื่ ในฐานะผ้่่นำาธุรกิจอาห้ารแล็ะเบ้เกอร่�ร่วมเป็ีนห้น้�งในองค์กรท่ี่�ม่ความตั�งใจในการล็ดการส่ร้างขยู่ะพื่ล็าส่ติกด้วยู่การปีระกาศงดให้้บ้ริการ
ถุึงพื่ล็าส่ติกตั�งแต่วันท่ี่� 1 มกราคม 2563 เป็ีนต้นมา เน่�องจากตระห้นักถ้ึงผ่ล็กระที่บ้จากปัีญห้าขยู่ะพื่ล็าส่ติกซ้ื้�งไม่ส่ามารถึยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ ห้ร่อในบ้าง
ปีระเภที่ต้องใช้้ระยู่ะเวล็ายู่่อยู่ส่ล็ายู่ยู่าวนานถ้ึง 450 ปีี แล็ะร่วมส่ร้างจิตส่ำาน้กรักษ์์โล็กให้้กับ้ผ้่่บ้ริโภค โดยู่บ้ริษั์ที่ม่การขอความร่วมม่อผ้่่บ้ริโภคในการ
พื่กถุึงผ้่ามาซ่ื้�อผ่ลิ็ตภัณฑ์์เอส่ แอนด์ พ่ื่ รวมถ้ึง ม่การจัดเตร่ยู่มถุึงผ้่าร่ปีแบ้บ้ต่างๆ เพ่ื่�ออำานวยู่ความส่ะดวกแล็ะส่ร้างนิสั่ยู่การพื่กถุึงผ้่าให้้กับ้ล่็กค้า 
 
โดยู่จากผ่ล็ส่ำารวจของคันที่าร์ (Kantar) ผ้่่นำาด้านข้อม่ล็เชิ้งล้็กแล็ะท่ี่�ปีร้กษ์าการตล็าดระดับ้โล็ก ซ้ื้�งพื่บ้ว่า ขยู่ะพื่ล็าส่ติก เป็ีนปัีญห้าสิ่�งแวดล้็อมท่ี่�คน
ไที่ยู่ตระห้นักมากท่ี่�สุ่ดเป็ีนอันดับ้ 1 ส่่งถ้ึง 18% มากกว่าค่าเฉล่็�ยู่จากผ่ล็ส่ำารวจปีระช้ากรทัี่�วโล็กซ้ื้�งอยู่่่ท่ี่� 15% ของผ้่่คนทัี่�งห้มด โดยู่ 63% ของคนไที่ยู่
มองว่าขยู่ะพื่ล็าส่ติกเป็ีนปัีญห้าสิ่�งแวดล้็อมห้ลั็กติด 5 อันดับ้แรก ถ่ึอว่าคนไที่ยู่ม่จิตส่ำาน้กรักษ์์โล็กแล็ะพื่ร้อมให้้ความร่วมม่อกันในการด่แล็สิ่�งแวดล้็อม  
ทัี่�งน่� จากส่ถึานการณ์ของวิกฤตโรคโควิด19 (COVID-19 )นั�น ที่ำาให้้ส่ถึานการณ์น่�ตอ้งเปีล่็�ยู่นแปีล็งไปี เน่�องจากวิถ่ึช่้วติให้ม่ของคนไที่ยู่ (New Normal) 
ท่ี่�ร่วมกันห้ยุู่ดเช่้�อเพ่ื่�อช้าติ ที่ำากิจกรรมโดยู่อาศัยู่อยู่่่ท่ี่�บ้้านเป็ีนห้ลั็ก เช่้น การที่ำางานท่ี่�บ้้าน (Work from Home) ส่่งผ่ล็ให้้ธุรกิจรับ้สั่�งอาห้าร (Food 
Delivery) เพิื่�มมากข้�น รวมถ้ึงการเพิื่�มมาตรการความส่ะอาดปีล็อดภัยู่ส่ำาห้รับ้ล่็กค้า เช่้น การบ้รรจุช้้อนส้่อม แล็ะเคร่�องปีรุงใส่่ถุึงส่ำาห้รับ้บ้ริการล่็กค้า
ท่ี่�มารับ้ปีระที่านท่ี่�ร้าน เพ่ื่�อล็ดการสั่มผั่ส่ นั�นเอง

อยู่่างไรก็ตามเอส่ แอนด์ พ่ื่ ยู่ังคงตระห้นักแล็ะคำาน้งถ้ึงปัีญห้าสิ่�งแวดล้็อม  จ้งได้พื่ยู่ายู่ามปีระช้าสั่มพัื่นธ์เร่�องการจัดการของเส่่ยู่อยู่่างต่อเน่�องให้้แก่
พื่นักงาน แล็ะบุ้คคล็ทัี่�วไปีผ่่านที่างช่้องที่างโซื้เช่้ยู่ล็ เพ่ื่�อกระตุ้นจิตส่ำาน้กรักษ์์โล็กแล็ะนำาเส่นอแนวที่างในการม่ส่่วนร่วมด่แล็รักษ์าสิ่�งแวดล้็อมอยู่่าง
ยู่ั�งยู่่น เพ่ื่�อป้ีองกันการเกิดปัีญห้าสิ่�งแวดล้็อมท่ี่�จะตามมาอ่กที่างห้น้�ง 
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แนวที่างกี่ารจุัดกี่าร
กี่ารดำาเนินกี่ารลดข้องเส่ยเบเกี่อร่่ 30% ภัายในป่้ 2573
1. วางแผ่นการขายู่ แล็ะการผ่ล็ิตอยู่่างม่ปีระส่ิที่ธิภาพื่ โดยู่ใช้้ระบ้บ้วางแผ่นการสั่�งสิ่นค้า (E-Ordering) ของห้น้าร้านเพ่ื่�อเปี็นเคร่�องม่อช่้วยู่ในการ
ปีระมาณการขายู่แล็ะการผ่ลิ็ตสิ่นค้าให้้ส่อดคล้็องกับ้ความต้องการแล็ะม่ถ่ึกต้องแม่นยู่ำามากยู่ิ�งข้�น
2. การพัื่ฒนาด้านการยู่ด่อายุู่ของผ่ลิ็ตภัณฑ์์
3. ส่ร้างห้ลั็กส่่ตรอบ้รมทัี่กษ์ะการขายู่แล็ะการบ้ริการเพ่ื่�อพัื่ฒนาศักยู่ภาพื่ของพื่นักงานขายู่ให้้ส่ามารถึเพิื่�มยู่อดขายู่ อันเป็ีนห้น่�งในแนวที่างการล็ด
ปีริมาณของเส่่ยู่ในร้าน
4. จัดโปีรโมชั้�นสิ่นค้าท่ี่�เห้มาะส่มเพ่ื่�อกระตุ้นการขายู่
5. การนำาเบ้เกอร่�ส่่วนเกินไปีส่ร้างปีระโยู่ช้น์ให้้กับ้สั่งคมแล็ะชุ้มช้น 

เป้้าหมาย
เอส่ แอนด์ พ่ื่ ม่การกำาห้นดเปี้าห้มายู่ระยู่ะสั่�นแล็ะระยู่ะยู่าวของการดำาเนินงานในการบ้ริห้ารจัดการของเส่่ยู่แล็ะเศษ์อาห้ารเพ่ื่�อส่่งเส่ริมการจัดการ   
ท่ี่�ยู่ั�งยู่่นแล็ะการใช้้ที่รัพื่ยู่ากรอยู่่างม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ ดังน่�

ภายในปี
2573

ภายในปี
2565

ภายในปี
2563

ลดเศษอาหารหรือ 
เบเกอรี่เหลือทิ้ง

ลง 30%

ลดการเกิดของเสีย 
ต่อหน่วยการผลิต

ลง 10%

เก็บข้อมูลปริมาณขยะ 
แต่ละประเภทจากหน้าร้าน 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ 
ตัง้เป้าหมายการลด 
ปรมิาณขยะต่อไป

ร้าน S&P โรงงานอาหาร S&Pร้าน S&P

ผลกี่ารดำาเนินงานลดเบเกี่อร่่เหลือทิี่�งข้อง S&P
มูลค�าข้องเส่ยเบเกี่อร่่ (ล้านบาที่) ผลกี่ารดำาเนินงานเท่ี่ยบปี้ 2561

ผลกี่ารดำาเนินงาน (ตัวช้่�วัด) 2561 2562 2563 2562 2563

ม่ล็ค่าของเส่่ยู่เบ้เกอร่�รวม 234 219 199 -6.4% -14.96%

มูลัค่้�ของเสีำยแยกำต้�มป้ริะเภท

กลุ่็มขนมอบ้ ห้ร่อเพื่รส่ต่� 71.0 66.7 58.3 -6% -17.89%

กลุ่็มเค้กปีอนด์ 64.8 66.5 47.7 2.6% -26.39%

กลุ่็มแซื้นด์วิช้ 19.7 16.5 15.5 -16.24% -21.32%

กลุ่็มเค้กชิ้�น 62.4 52.2 53.2 -16.34% -14.74%

อ่�นๆ 16.1 17.1 24.3 6.2% 50.93%
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ตามท่ี่�โรงงานอาห้าร S&P ตั�งเป้ีาห้มายู่ล็ดการเกิดของเส่่ยู่ต่อห้น่วยู่การผ่ลิ็ตล็ง 10% (Waste reduction) ภายู่ในปีี 2565 นั�น 
ในปีี 2563 โรงงานอาห้าร S&P ส่ามารถึล็ดของเส่่ยู่ต่อห้น่วยู่การผ่ลิ็ตล็งได้ 9.71%

ผลกี่ารดำาเนินงานลดกี่ารเกิี่ดข้องเส่ยต่อหน่วยกี่ารผลิตข้องโรงงานอาหาร S&P

ป้ระเภัที่ข้ยะ ปี้2018 (Ton) ปี้2019 (Ton) ปี้2020 (Ton)

1. ขยู่ะยู่่อยู่ส่ล็ายู่ได้ (Compostable waste) 164.7 502.0 288.4

2. ขยู่ะทัี่�วไปี(General waste) 624.0 131.0 42.9

3. ขยู่ะร่ไซื้เคิล็(Recycle waste) 60.8 61.3 48.8

4. ขยู่ะอันตรายู่(Hazardous waste) 0.1 0.3 0.15

ปีริมาณขยู่ะรวม (ตัน) 849.6 694.6 380.26

ยู่อดการผ่ลิ็ต  (ตัน) 6,057.00 6,119.00 3,916.00

เป้อร์ิเซ็็นต์้ของเสีำย/หน่วยผลิัต้ (%) 14.03 11.35 9.71
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โครงกี่ารใช้้ป้ระโยช้น์จุากี่แป้้งบัวลอย
ความเป็้นมาข้องโครงกี่าร
ท่ี่�ผ่่านมา กระบ้วนการผ่ลิ็ตบั้วล็อยู่เผ่่อกในแต่ล็ะวันจะม่แป้ีงบั้วล็อยู่เห้ล่็อจากขั�นตอนการตัดแต่ง           
เม็ดบั้วล็อยู่เผ่่อกเห้ล่็อส่่งถ้ึงปีระมาณ 15 กิโล็กรัม/ วัน ห้ร่อคิดเป็ีน  3.73% ของวัตถุึดิบ้ ดังนั�น เพ่ื่�อ
เป็ีนการล็ดปีริมาณของเส่่ยู่แล็ะเพิื่�มม่ล็ค่าในการผ่ลิ็ต เอส่ แอนด์ พ่ื่ จ้งที่ดล็องแล็ะพัื่ฒนา จนส่ามารถึ   
นำาแป้ีงบั้วล็อยู่ท่ี่�เห้ล่็อห้มุนเว่ยู่นกลั็บ้มาใช้้ผ่ลิ็ตสิ่นค้าให้ม่โดยู่ยัู่งส่ามารถึคงคุณภาพื่ของรส่ช้าติ                
แล็ะเน่�อสั่มผั่ส่ของบั้วล็อยู่เผ่่อกได้ตามมาตรฐานเดิม

ส่ำาห้รับ้ผ่ล็การดำาเนินงานโครงการใช้้ปีระโยู่ช้น์จากแป้ีงบั้วล็อยู่ ในปีี 2563 ส่ามารถึใช้้ปีระโยู่ช้น์จากเศษ์แป้ีงบั้วล็อยู่ได้จำานวน 3.60 ตัน แล็ะส่ามารถึส่ร้าง
ม่ล็ค่าเพิื่�มได้จำานวน 3.34 ล้็านบ้าที่ ซ้ื้�งน้อยู่กว่าตามเป้ีาห้มายู่ท่ี่�ตั�งไว้จำานวน 5 ตัน ม่ล็ค่า 4.55 ล้็านบ้าที่ เน่�องจากส่ถึานการณ์โควิด-19 จ้งส่่งผ่ล็กระที่บ้
กับ้ยู่อดขายู่แล็ะการผ่ลิ็ตล็ดล็ง

โครงการใชประโยชนจากเศษแปงบัวลอย 

ผูมีสวนไดสวนเสียที่ไดรับประโยชนจากโครงการ ลดปริมาณของเสีย
4.7 ตันตอป 

สรางมูลคาเพิ่ม
4.3 ลานบาท 

องคกร S&P เกษตรกร Supplier
งบประมาณสนับสนุนโครงการ

14,000 บาท

ผู้ม่ส�วนได้ส�วนเส่ยที่่่ได้รับป้ระโยช้น์จุากี่โครงกี่าร
ลดป้ริมาณข้องเส่ย

3.60 ตันต�อปี้
สร้างมูลค�าเพิ่ม
3.34 ล้านบาที่

องค์กี่ร S&P เกี่ษตรกี่ร Supplier
งบป้ระมาณสนับสนุนโครงกี่าร

14,000 บาที่

ผลกี่ารดำาเนินงาน 
(ตัวช้่�วัด)

2560 2561
2562 2563 เป้้าหมายป้ี 2563

ป้ริมาณ
(ตันต�อป้ี)

มูลค�า
(MB.)

ป้ริมาณ
(ตันต�อป้ี)

มูลค�า
(MB.)

ป้ริมาณ
(ตันต�อป้ี)

มูลค�า
(MB.)

โครงการใช้้ปีระโยู่ช้น์
เศษ์แป้ีงจากการตดัแต่ง
เม็ดบ้ัวล็อยู่เผ่่อก

- - 4.68 4.3 3.60 3.34 5 4.55

Highlight Case โครงกี่าร/กี่ิจุกี่รรมเด�นในรอบป้ี

ผลกี่ารดำาเนินงาน
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ผลกี่ารดำาเนินงาน

วิธ่กี่ารบริหารจุัดกี่ารข้องเส่ย

ส�ารวจ
เพื่อหาแนวทาง

ในการคัดแยกขยะ  

การคัดแยกขยะ
แบ่งออกเป็น

4 ประเภท ได้แก่
ขยะอินทรีย์
ขยะทั่วไป

ขยะรีไซเคิล
และขยะอันตราย

สื่อสารกับพนักงาน 
เพื่อการด�าเนินการ

อย่างถูกวิธี

ติดตามผล
โดยการเก็บบันทึก

น�้าหนัก  

น�าขยะรีไซเคิล
ไปใช้ประโยชน์

โครงกี่ารแยกี่ข้ยะท่ัี่วทัี่�งองค์กี่ร
นอกจากการจัดการของเส่่ยู่แล็ะเศษ์อาห้ารของโรงงานอาห้ารเอส่ แอนด์ พ่ื่ ท่ี่�ดำาเนินการมาอยู่่างต่อเน่�องตั�งแต่ปีี 2561 แล้็วนั�น ในปีี 2563 บ้ริษั์ที่ได้
ม่การขยู่ายู่ขอบ้เขตการดำาเนินงานโดยู่ม่เป้ีาห้มายู่การแยู่กขยู่ะทัี่�วทัี่�งองค์กร ทัี่�งในส่่วนของโรงงานผ่ลิ็ต ห้น้าร้าน แล็ะส่ำานักงานให้ญ่ จ้งได้ม่การรณรงค์
แล็ะส่ร้างจิตส่ำาน้กให้้แก่พื่นักงานในการแยู่กขยู่ะให้้ถ่ึกปีระเภที่ แล็ะนำาห้ลั็กการของ 3Rs มาใช้้ในช่้วิตปีระจำาวัน โดยู่ม่การรวมรวมแล็ะบั้นท้ี่กนำ�าห้นัก
ของขยู่ะแยู่กปีระเภที่ท่ี่�ส่ำานักงานให้ญ่ แล็ะส่าขานำาร่องท่ี่�ร้าน S&P กลุ่็มโรงพื่ยู่าบ้าล็ จำานวน 65 ส่าขา เพ่ื่�อนำาไปีส่่่การวางแผ่นแล็ะการกำาจัดขยู่ะได้
อยู่่างถ่ึกวิธ่ ส่ามารถึนำาไปีใช้้ปีระโยู่ช้น์ต่อได้แล็ะไม่ก่อให้้เกิดปัีญห้าสิ่�งแวดล้็อม ตล็อดจนเตร่ยู่มวางแผ่นการจัดการขยู่ะท่ี่�เป็ีนปีระโยู่ช้น์ในอนาคตต่อ
ไปี
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โครงกี่าร S&P Paper X (plus SCG)
บ้ริษั์ที่ร่วมกับ้พัื่นธมิตร ธุรกิจเอส่ซ่ื้จ่ เปีเปีอร์ ในโครงการ ‘SCG Paper X’ 
โครงการกระดาษ์เก่าแล็กกระดาษ์ให้ม่่ เพ่ื่�อรวบ้รวมเศษ์กระดาษ์           
ของบ้ริษั์ที่ส่่งต่อให้้กับ้ เอส่ซ่ื้จ่ เพ่ื่�อนำากลั็บ้ไปีร่ไซื้เคิล็ ส่ร้างม่ล็ค่าเพิื่�มให้้
กับ้กระดาษ์ใช้้แล้็วตามแนวที่างของ SCG circular way ทัี่�งน่� ยู่งัเป็ีนการ
ปีล่็กฝังพื่ฤติกรรมการแยู่กขยู่ะให้้กับ้พื่นักงานได้อ่กด้วยู่

ผลกี่ารดำาเนินงาน
ในปีี 2563 เอส่ แอนด์ พ่ื่ ส่ามารถึรวบ้รวมกระดาษ์เอกส่ารขาว-ดำา         
ได้จำานวน 160 กิโล็กรัม แล็ะกระดาษ์รวม/ ส่่ จำานวน 115 กิโล็กรัม จาก
การดำาเนินโครงการตั�งแต่วันท่ี่� 1 พื่ฤศจิกายู่น – 31 ธันวาคม 2563                   
ณ ส่ำานักงานให้ญ่ อิตัล็ไที่ยู่

โครงกี่าร “ข้วดน่�ไม�ใช้้…เราข้อนะ”
บ้ริษั์ที่นำาแนวคิด ‘เศรษ์ฐกิจห้มุนเว่ยู่น’ (Circular Economy) มาใช้้ ด้วยู่
การนำาขวดพื่ล็าส่ติกใส่ (PET) ท่ี่�ได้รับ้จากการตั�งกล่็องรับ้บ้ริจาค 10 จุด 
ทัี่�งส่ำานักงาน โรงงานแล็ะห้น้าร้าน S&P ตั�งแต่เด่อนมกราคม 2563        
เพ่ื่�อนำาขวดส่่งเข้าโรงงานร่ไซื้เคิล็ ไปีคัดแยู่ก ที่ำาความส่ะอาดแล็ะบ่้บ้อัด
เป็ีนเม็ดพื่ล็าส่ติก แล้็วแปีล็งเป็ีนเส่่�อพื่นักงาน S&P จำานวน 7,000 ตัว 
โดยู่โครงการน่�เกิดข้�นเพ่ื่�อรณรงค์แล็ะส่่งเส่ริมพื่นักงานแล็ะล่็กค้าท่ี่�มาใช้้
บ้ริการท่ี่�ร้าน S&P ให้้ตระห้นักถ้ึงความส่ำาคัญของสิ่�งแวดล้็อม ร้่จักคัด
แยู่กขยู่ะให้้ถ่ึกปีระเภที่เพ่ื่�อนำากลั็บ้มาแปีรร่ปีเป็ีนของชิ้�นให้ม่ เป็ีนการ
ส่ร้างม่ล็ค่าเพิื่�มตามแนวที่างเศรษ์ฐกจิห้มุนเว่ยู่นด้วยู่การใช้้ที่รัพื่ยู่ากรท่ี่�ม่
อยู่่่ให้้เกิดปีระโยู่ช้น์ส่่งสุ่ดอันจะที่ำาให้้เกิดความยู่ั�งยู่่นทัี่�งระบ้บ้ ตล็อดจน
ช่้วยู่ล็ดขยู่ะให้้เป็ีนศ่นยู่ ์ซ้ื้�งนอกจากจะช่้วยู่โล็กแล้็ว ยู่งัเป็ีนการส่ร้างความ
ภาคภ่มิใจให้้แก่พื่นักงานของเราด้วยู่

ผลกี่ารดำาเนินงาน
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โครงกี่าร “S&P Food Rescue” 
บ้ริษั์ที่ ร่วมกับ้ ม่ล็นิธิส่โกล็ารส์่ ออฟ ซัื้ส่ท่ี่แนนซ์ื้ (SOS) ดำาเนินโครงการ S&P Food Rescue เพ่ื่�อนำาอาห้ารส่่วนเกินจากการผ่ลิ็ตในแต่ล็ะวันไปีบ้ริจาค
แก่ชุ้มช้นท่ี่�ขาดแคล็น ซ้ื้�งเป็ีนการบ้ริห้ารจัดการอาห้ารส่่วนเกินจากการผ่ลิ็ตให้้เกิดปีระโยู่ช้น์ส่่งสุ่ด ช่้วยู่ล็ดการส่ร้างผ่ล็กระที่บ้ต่อโล็กจากภาวะก๊าซื้
เร่อนกระจก อ่กทัี่�งยู่ังส่ร้างความสุ่ขแล็ะเป็ีนพื่ลั็งให้้แก่คนในสั่งคมไที่ยู่ โดยู่ เอส่ แอนด์ พ่ื่ เริ�มดำาเนินโครงการเม่�อวันท่ี่� 15 ตุล็าคม 2563 ท่ี่�ผ่่านมา 
บ้ริษั์ที่ตั�งเป้ีาห้มายู่เพ่ื่�อควบ้คุมเบ้เกอร่�ส่่วนเกินจากการผ่ลิ็ตล็ง 30% ภายู่ในปีี 2573 ด้วยู่ความตั�งใจล็ดปัีญห้าขยู่ะจากอาห้ารแล็ะการบ้ริห้ารจัดการ
อาห้ารส่่วนเกนิท่ี่�ไม่เห้มาะส่มกอ่ให้้เกิดการปีล่็อยู่ก๊าซื้ม่เที่นส่่่ชั้�นบ้รรยู่ากาศ ส่่งผ่ล็ตอ่ภาวะการเปีล็่�ยู่นส่ภาพื่ภ่มิอากาศ รวมทัี่�งยัู่งเกิดกลิ็�นรบ้กวนแล็ะ
แห้ล่็งเพื่าะเช่้�อโรค จ้งร่วมม่อกับ้ม่ล็นิธิส่โกล็ารส์่ ออฟ ซัื้ส่ท่ี่แนนซ์ื้ (เอส่ โอ เอส่) ส่่งต่อเบ้เกอร่�ส่่วนเกินจากการผ่ลิ็ตในแต่ล็ะวันให้้แก่ชุ้มช้นผ้่่ขาดแคล็น
ตามแห้ล่็งต่างๆ ท่ี่�ห้มุนเว่ยู่นกันไปีในกรุงเที่พื่ฯ แล็ะปีริมณฑ์ล็ เช่้น ม่ล็นิธิบ้้านพื่ระพื่ร ศ่นยู่์เมอร์ซ่ื้� ชุ้มช้นริมคล็องพื่ระโขนง แล็ะชุ้มช้นคล็องเตยู่ 
เป็ีนต้น โดยู่ได้ม่การจัดปีระชุ้มเตร่ยู่มความพื่ร้อมให้้แก่พื่นักงานร้านเอส่ แอนด์ พ่ื่ ส่าขานำาร่อง 10 จุดขายู่ เพ่ื่�อให้้พื่นักงานของเราจัดเก็บ้เบ้เกอร่�อยู่า่ง
ถ่ึกสุ่ขลั็กษ์ณะ พื่ร้อมส่่งมอบ้เบ้เกอร่�ให้้แก่ชุ้มช้น ได้แก่ 1. ส่าขาเซ็ื้นที่รัล็ พื่ระราม 9 2. ส่าขา All Season 3. ส่าขาคริส่ตัล็ ปีาร์ค รามอินที่รา             
4. ส่าขาเซ็ื้นที่รัล็ พื่ระราม3 5. ส่าขาเซ็ื้นที่รัล็ เวส่ต์เกต 6. ส่าขาเซ็ื้นที่รัล็ ปิี�นเกล้็า 7. ส่าขาเซ็ื้นที่รัล็ บ้างนา 8. ส่าขาเมกา บ้างนา 9. ช้้อพื่ โล็ตัส่ 
พื่ระราม4 แล็ะ 10. ช้้อพื่ซ่ื้คอน บ้างแค เอส่ แอนด์ พ่ื่ ม่ความตั�งใจว่าโครงการน่�จะช่้วยู่ส่ร้างความสุ่ขแล็ะเป็ีนพื่ลั็งให้้แก่คนในสั่งคมไที่ยู่ได้ต่อไปี

บ้ริษั์ที่ตั�งเป้ีาห้มายู่ในการล็ดขยู่ะอาห้ารด้วยู่การวางแผ่นการผ่ลิ็ตแล็ะการบ้ริโภคท่ี่�ม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ จัดเก็บ้วัตถุึดิบ้ให้้เห้มาะส่ม แล็ะส่่งต่ออาห้ารส่่วน
เกินจากการผ่ลิ็ตไปีใช้้ให้้เกิดปีระโยู่ช้น์ส่่งสุ่ด

ลัด้ขยะอ�ห�ริ 
จึำ�นวน 

3,444.12 
กิำโลักำรัิม

ส่ำงมอบอ�ห�ริ
สู่ำชุ้มช้น จึำ�นวน 

14,465 มื�อ

ลัด้กำ�ริป้ล่ัอยก๊ำ�ซ็
เรืิอนกำริะจึกำ 

6,544 kgCO2e

เทียบเท่�กำ�ริลัด้กำ�ริ
ใช้้ไฟฟ้�ในค้รัิวเรืิอน 

584.49 วัน
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กี่ารเป้ล่่ยนแป้ลงสภัาพภัูมิอากี่าศ กี่ารใช้้พลังงานและกี่ารป้ล�อยกี่๊าซเรือนกี่ระจุกี่ 
(Climate Change, Energy Management and GHG Emissions)

ความมุ�งม่ันด้านกี่ารใช้้พลังงานและกี่ารป้ล�อย 
ก๊ี่าซเรือนกี่ระจุกี่
เอส่ แอนด์ พ่ื่ มุ่งมั�นด่แล็รักษ์าสิ่�งแวดล้็อมแล็ะส่ภาพื่ภ่มิอากาศ ด้วยู่การ
บ้ริห้ารจัดการการใช้้พื่ลั็งงานแล็ะที่รัพื่ยู่ากรธรรมช้าติตล็อดทัี่�งห่้วงโซ่ื้
อุปีที่าน ไม่ว่าจะเป็ีนการใช้้วัตถุึดิบ้อยู่่างคุ้มค่า การล็ดการใช้้บ้รรจุภัณฑ์์  
การใช้้พื่ลั็งงาน การบ้ริห้ารจัดการที่รัพื่ยู่ากรนำ�า การให้้ความร้่เก่�ยู่วกับ้
การปีฏิิบั้ติแล็ะด่แล็อุปีกรณ์ไฟฟ้าให้้เกิดการใช้้พื่ลั็งงานอยู่่างคุ้มค่าท่ี่�
ส่ำาคัญค่อการบ้ริห้ารจัดการกระบ้วนการผ่ลิ็ตอยู่่างเป็ีนมิตรกับ้สิ่�ง
แวดล้็อมด้วยู่การนำาระบ้บ้บ้ริห้ารจัดการท่ี่�เป็ีนมาตรฐานในระดับ้ส่ากล็
มาผ่นวกกับ้การปีฏิิบั้ติตามข้อกำาห้นดดา้นกฎห้มายู่สิ่�งแวดล้็อมแล็ะอ่�นๆ 
ท่ี่�เก่�ยู่วข้อง ตล็อดจนมุ่งส่่่การผ่ลิ็ตท่ี่�ไร้ของเส่่ยู่ เพ่ื่�อร่วมเป็ีนส่่วนห้น้�งใน
การช่้วยู่ด่แล็สิ่�งแวดล้็อมแล็ะล็ดการปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกส่่่ชั้�น
บ้รรยู่ากาศโล็กอันเป็ีนส่าเห้ตุส่ำาคัญของการเกิดภาวะโล็กร้อน

แนวที่างกี่ารจุัดกี่าร

ใช้พลังงานสะอาด
ในกระบวนการผลิต

ด้วยการติดต้ัง Solar Roof

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน/
ประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักรหรือ

อุปกรณ์ท่ีมีนัยส�าคัญ เพ่ือน�าไป
ค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน

จัดท�าคาร์บอนฟุุตพร้ินท์ผลิตภัณฑ์์ 
(Carbon Footprint)

ลดการเกิดของเสีย
จากกระบวนการผลิต

ส่งเสริมการท�างาน
ภายใต้หลักการ 3Rs  

สำาหรับปี้ 2563
มีเป้าหมายการจัดท�าคาร์บอนฟุุตพร้ินท์ 

ขององค์กร เพ่ือร่วมเป็นองค์กร
น�าร่องสนับสนุนให้เกิดการ 

ลดคาร์บอนฟุุตพร้ินท์ 

ท่่ี่มาและความเก่่ี่ยวข้้อง
ทุี่กปีระเที่ศทัี่�วโล็กรวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ยู่กำาลั็งได้รับ้ผ่ล็กระที่บ้จากการ
เปีล่็�ยู่นแปีล็งของส่ภาพื่ภ่มิอากาศ อุณห้ภ่มิท่ี่�เพิื่�มส่่งข้�น อุที่กภัยู่ แล็ะ      
ภัยู่ธรรมช้าติตา่งๆ ท่ี่�ที่ว่ความรุนแรงข้�น ปีระช้าคมโล็กต่างให้้ความส่ำาคัญ
แล็ะร่วมกันพิื่จารณาห้าแนวที่างแก้ไขภายู่ใต้กรอบ้ส่ห้ปีระช้าช้าติ           
เกิดเป็ีนข้อตกล็งปีาร่ส่ข้�นโดยู่ม่เป้ีาห้มายู่ในการเส่ริมส่ร้างความรับ้ผิ่ดช้อบ้
ร่วมกันโดยู่ตั�งเป้ีาท่ี่�จะควบ้คมุการเพิื่�มข้�นของอณุห้ภ่มเิฉล่็�ยู่ของโล็กให้้ตำ�า
กว่า 2 องศาเซื้ล็เซ่ื้ยู่ส่ แล็ะพื่ยู่ายู่ามไม่ให้้เกิน 1.5 องศาเซื้ล็เซ่ื้ยู่ส่         
ภายู่ในปีี 2100

เอส่ แอนด์ พ่ื่ ในฐานะผ้่่ดำาเนินธุรกิจในอุตส่าห้กรรมผ่ล็ิตอาห้ารแล็ะ       
เบ้เกอร่� ซ้ื้�งบ้ริการผ่่านจุดขายู่ 478 ส่าขาทัี่�วปีระเที่ศม่ความจำาเป็ีนต้อง
พ้ื่�งพื่าแห้ล่็งพื่ลั็งงานจากกระแส่ไฟฟ้าแล็ะเช่้�อเพื่ลิ็ง

บ้ริษั์ที่ม่นโยู่บ้ายู่ด้านสิ่�งแวดล้็อมแล็ะส่ภาพื่ภ่มิอากาศ ท่ี่�มุ่งเน้นการล็ดการ
ใช้้พื่ลั็งงานแล็ะล็ดการปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกจากการผ่ลิ็ตแล็ะการขนส่่ง
รวมทัี่�งม่การปีรับ้ปีรุงงานที่างวิศวกรรมต่างๆ เพ่ื่�อช่้วยู่ให้้ส่ามารถึปีระห้ยัู่ด
การใช้้พื่ลั็งงานต่อห้น่วยู่การผ่ลิ็ตอยู่่างต่อเน่�อง เอส่ แอนด์ พ่ื่ ตั�งใจเป็ีน
ส่่วนห้น้�งในการจัดการการเปีล่็�ยู่นแปีล็งส่ภาพื่ภ่มิอากาศโล็กด้วยู่ตระห้นัก
ถ้ึงความรับ้ผิ่ดช้อบ้ท่ี่�ม่ร่วมกัน
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI

 โรงงานผลิตอาหาร และเบเกี่อร่่ เอส แอนด์ พ่
 เอส่ แอนด์ พ่ื่ ได้ที่ำาการที่บ้ที่วนระบ้บ้บ้ริห้ารการจัดการผ่ลิ็ต ตั�งแต่การ   

คัดส่รรวตัถุึดิบ้ท่ี่�ม่คุณภาพื่ ครอบ้คล็มุถ้ึงกระบ้วนการผ่ล็ติ บ้รรจภัุณฑ์์ แล็ะ
การจัดการของเส่่ยู่ โดยู่ม่แนวที่างการดำาเนินงาน ดังน่�

 1. มุ่งเน้นปีฏิิบั้ติตามแนวที่างการจัดการพื่ลั็งงานของ พื่.ร.บ้.ส่่งเส่ริมการ
อนุรักษ์์พื่ลั็งงาน (ฉบั้บ้ปีรับ้ปีรุง พื่.ศ.2550) โดยู่กำาห้นดให้้ม่การที่บ้ที่วน
นโยู่บ้ายู่การจัดการพื่ลั็งงาน เป้ีาห้มายู่ล็ดการใช้้พื่ลั็งงาน แล็ะแผ่นปีฏิิบั้ติ
งานการอนุรักษ์์พื่ลั็งงานอยู่่างน้อยู่ปีีล็ะ 1 ครั�ง ทัี่�งน่� ในปีี 2563 เอส่ แอนด์ 
พ่ื่ ตั�งเป้ีาห้มายู่ล็ดการใช้้พื่ลั็งงานของบ้รษัิ์ที่ล็ง 3% จากการใช้้พื่ลั็งงานรวม 

 2. ออกแบ้บ้กระบ้วนการผ่ล็ิต เคร่�องจักรอุปีกรณ์ รวมถึ้งการปีระเมิน
ศักยู่ภาพื่ของเคร่�องจักรห้ร่ออุปีกรณ์ท่ี่�ม่นัยู่ส่ำาคัญ เพ่ื่�อนำาไปีคน้ห้ามาตรการ
อนุรักษ์์พื่ลั็งงาน 

 3. ส่่งเส่ริมให้้ล็ดการเกิดของเส่่ยู่จากกระบ้วนการผ่ลิ็ตแล็ะการใช้้งานทัี่�วไปี 
 4. เล่็อกใช้้บ้รรจุภัณฑ์์ท่ี่�เป็ีนมิตรกับ้สิ่�งแวดล้็อม
 5. ห้าแนวที่างการใช้้ที่รัพื่ยู่ากรให้้คุ้มค่าส่่งสุ่ดภายู่ใต้ห้ลั็กการ 3Rs         

6. ควบ้คุมการปีล่็อยู่มล็พิื่ษ์ส่่่ส่ภาพื่แวดล้็อมภายู่นอก โดยู่ถ่ึอห้ลั็กการปีฎิบั้ติ
ตามระบ้บ้การจัดการสิ่�งแวดล้็อมตามมาตรฐานส่ากล็เป็ีนส่ำาคัญ

ตัวอย่างกี่ารป้ระเมินศักี่ยภัาพข้องเคร่ืองจัุกี่รหรืออุป้กี่รณ์ท่่ี่ม่นัยสำาคัญข้องโรงงานเบเกี่อร่ เพ่ือนำาไป้ค�นหามาตรกี่ารอนุรักี่ษ์พลังงาน
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ข้นาด หน�วย
ค�า

พิกี่ัด
หน�วย

ใช้้งาน
จุริง

หน�วย

การผ่ล็ิต เคร่�องต่เค้ก 4 hp 10 20 3,650 108,891.66 5.03 7.5 A 5.5 A

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

ระบ้บ้ 
อดัอากาศ

 Air 
Compressor

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

นโยบายกี่ารจัุดกี่ารด�านพลังงาน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จ�ากัด (มหาชน)  ได้ตระหนักถึง
ความส�าคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการด�าเนินการอนุรักษ์พลังงาน
และปฏิิบัติไปในทางเดยีวกัน เพ่ือลดค่าใช้จ่ายบรษัิทและประหยดั
พลังงานตามนโยบายรัฐบาล 
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 ผลกี่ารดำาเนินงาน
 ตั้วชี้�วัด้ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น : ป้ริิม�ณกำ�ริใช้้พีลัังง�นไฟฟ้� ปี้ 2563

รายกี่าร

ป้ริมาณ (หน�วย) EF (Kg 
CO2e)/
หน�วย

Kg CO2e Tons CO2e
2562 2563

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ส่าขา S&P 17,990,889.2 21,122,304 0.5821 12,295,293 12,295

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานเบ้เกอร่� 
(ส่าขาสุ่ขุมวิที่ 62, ส่าขาบ้างนา กม. 23.5, 
ส่าขาล็ำาพ่ื่น)

10,037,357 8,829,040 0.5821 5,139,384 5,139

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงาน
อาห้าร 
(นิคมอุตส่าห้กรรมล็าดกระบั้ง)

4,610,000 3,543,000 0.5821 2,062,380 2,062

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ห้น่วยู่งาน
จัดเล่็�ยู่ง

460,320 387,511 0.5821 225,570 226

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ส่ำานักงาน 676,054 295,430 0.5821 171,969.8 172

ปีริมาณพื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ศ่นยู่์ฝึก
อบ้รม RCAแล็ะศ่นยู่์การเร่ยู่น S&P 

565,732.82 405,521 0.5821 236,053.8 236

ริวม 34,340,353 34,582,806 20,130,651 20,130

 ร้านอาหาร และเบเกี่อร่่ช้อพ เอส แอนด์ พ่
 ในส่่วนการบ้ริการ เอส่ แอนด์ พ่ื่ ได้ที่บ้ที่วนระบ้บ้บ้ริห้ารการจัดการร้าน

ตั�งแต่การดำาเนินการออกแบ้บ้ร้าน การเล่็อกใช้้วัส่ดุอุปีกรณ์ เคร่�องใช้้ไฟฟ้า
ท่ี่�ปีระห้ยู่ัดพื่ลั็งงาน แล็ะเกิดความคุ้มค่าในการใช้้งานโดยู่ม่แนวที่างในการ
ดำาเนินการดังน่�

 1. ปีรับ้เปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟในร้านให้้เป็ีนห้ล็อดไฟ LED ปีระห้ยู่ัดพื่ลั็งงาน    
ในทุี่กจุดขายู่

 2. จัดที่ำาระบ้บ้ PM (Preventive Maintenance) เพ่ื่�อด่แล็บ้ำารุงรักษ์า
อุปีกรณ์ในจุดขายู่ให้้อุปีกรณ์ใช้้งานได้เต็มปีระสิ่ที่ธิภาพื่  แล็ะช่้วยู่ยู่่ดอายูุ่
การใช้้งานของอุปีกรณ์  อ่กทัี่�ง ยู่ังล็ดการเส่่ยู่โอกาส่ในการขายู่สิ่นค้าแล็ะ
ผ่ลิ็ตภัณฑ์์

 3. จัดที่ำาร้านต้นแบ้บ้ในการปีระห้ยัู่ดพื่ลั็งงาน โดยู่ออกแบ้บ้ให้้ส่อดคล้็อง
กับ้โครงการล็ดพื่ลั็งงานโดยู่ไม่ส่่งผ่ล็กระที่บ้ในการให้้บ้ริการล่็กค้า
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ป้ริมาณกี่ารผลิตพลังงานที่างเลือกี่ 2561 2562 2563

ความส่ามารถึในการผ่ล็ติไฟฟ้า (Generation: KWh) 729,414 756,339 721,195.75

ค่าการปีล็่อยู่ก๊าซื้ CO2 ต่อห้น่วยู่การผ่ล็ิตไฟฟ้า (Kg CO2e/KWh) 0.5821 0.5821 0.5821

ความส่ามารถึในการล็ด Carbon Footprint (Ton CO2e) 424.6 440.3 419.8

คิดเปี็นม่ล็ค่าพื่ล็ังงาน (MB.) 2.92 3.02 2.88

เที่่ยู่บ้เที่่าการปีล็่กต้นไม้ (ต้น)
การปีล็่กต้นไม้ยู่่นต้น 1 ต้น จะช้่วยู่ด่ดซื้ับ้ CO2 ได้  9-15 kg ต่อปีี 

แห้ล็่งข้อม่ล็ : กรมโยู่ธาธิการแล็ะผ่ังเม่อง

28,306 29,350 27,987

ตัวช้่�วัดผลกี่ารดำาเนินงาน : ป้ริมาณกี่ารใช้้พลังงานที่างเลือกี่ (พลังงานจุากี่แสงอาที่ิตย์)
เอส่ แอนด์ พ่ื่ ม่การติดตั�งแผ่งพื่ลั็งงานแส่งอาทิี่ตย์ู่(Solar Roof) ณ โรงงานเบ้เกอร่� ส่าขาบ้างนา กม.23.5 โดยู่ติดตั�งแผ่งพื่ลั็งงานแส่งอาทิี่ตยู่์ขนาด 
510 กิโล็วัตต์ (KW) บ้นห้ลั็งคาโรงงานท่ี่�ม่พ่ื่�นท่ี่�กว่า 2,700 ตร.ม. พื่ร้อมเคร่�องแปีล็งพื่ลั็งงาน (Inverter) แบ้บ้ Smart Look เพ่ื่�อล็ดการปีล่็อยู่ก๊าซื้
เร่อนกระจก ทัี่�งน่� นอกจาก เอส่ แอนด์ พ่ื่ จะส่ามารถึช่้วยู่ปีระห้ยู่ัดพื่ลั็งงานไฟฟ้าแล้็วยู่ังเส่ม่อนได้ปีล่็กต้นไม้เพ่ื่�อช่้วยู่ล็ดภาวะโล็กร้อนอ่กที่างห้น้�ง

รายกี่าร 2561 2562 2563

ปีรมิาณพื่ล็งังานไฟฟ้าที่่�ใช้้ส่ำาห้รบั้โรงงานเบ้เกอร่� 
(ส่าขาส่ขุุมวิที่ 62, ส่าขาบ้างนา กม. 23.5, ส่าขาล็ำาพื่น่)

9,505,208 10,037,357 8,829,040

ปีริมาณเช้่�อเพื่ล็ิงที่่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานเบ้เกอร่� : ก๊าซื้ปีิโตรเล็่ยู่มเห้ล็ว LPG 4,085,631 3,720,433 3,563,078

ปีริมาณพื่ล็ังงานไฟฟ้าที่่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานอาห้าร (นิคมอุตส่าห้กรรมล็าดกระบ้ัง) 4,410,000 4,610,000 3,543,000

ปีริมาณเช่้�อเพื่ลิ็งท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานอาห้าร : ก๊าซื้ธรรมช้าติ 4,364,807 4,568,486 3,484,776

ตั้วชี้�วัด้ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น : ป้ริิม�ณกำ�ริใช้้พีลัังง�นไฟฟ้�เฉพี�ะส่ำวนกำ�ริผลิัต้ ปี้ 2563 (หน่วย : KWh)
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ป้ริิม�ณกำ�ริลัด้กำ�ริใช้้ไฟฟ้�ของโริงง�น ปี้ 2563

โครงกี่าร หน�วยงาน
ป้ริมาณกี่ารใช้้ไฟฟ้า 

(KWh) ป้ริมาณกี่าร
ใช้้ที่่่ลดลง

ร้อยละข้อง
ป้ริมาณกี่าร
ใช้้ที่่่ลดลง2562 2563

1. มาตรการควบ้คุมการที่ำางานของ Chiller โรงงานเบ้เกอร่� 
บ้างนากม. 23.5

267,600 133,800 133,800 50%

2. มาตรการควบ้คุมการที่ำางานของ ปัี�มล็ม 7,040 3,520 3,520 50%

3. ติดอินเวอร์เตอร์พัื่ดล็มด่ดอากาศ โรงงานเบ้เกอร่� 
สุ่ขุมวิที่ 62

32,704 21,608 11,096 33.92%

4. การเปีล่็�ยู่นต้่คอนเที่นเนอร์30ต้่ 1,274,400 1,209,600 64,800 5.08%

5. โครงการเปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟ ฟล่็ออเรส่เซื้นต์ เป็ีนห้ล็อด 
LED

โรงงานอาห้าร
ล็าดกระบั้ง

13,478 6,739 6,739 50%

ริวมป้ริิม�ณกำ�ริลัด้กำ�ริใช้้ไฟฟ้�ของโริงง�น 1,665,184 1,375,267 219,955 17.4%

ผลกี่ารดำาเนินงาน 2562 2563

ปีริมาณการใช้้นำ�ายู่า
แอร์ ห้น่วยู่ : Kg.

โรงงานอาห้าร โรงงานเบ้เกอร่� ริวม โรงงานอาห้าร โรงงานเบ้เกอร่� จุดขายู่ ริวม

นำ�ายู่า R-22 376.2 N/A 376.2 461.7 424 770.5 1,656.2

นำ�ายู่า R-410 0 N/A 0 0 22 103.7 125.7

นำ�ายู่า R-32 0 N/A 0 0 0 2 2

ปีริมาณการใช้้ส่ารที่ำาความเยู่็น (ต้่แช่้/ต้่เยู่็น)  ห้น่วยู่ : Kg

นำ�ายู่า R-22 877.8 93 970.8 1,077.3 56 106.5 1,239.8

นำ�ายู่า R-134A 0 347 347 0 68 328.5 396.5

นำ�ายู่า R-404 1,170 0 1,170 900 430 19.4 1,349.4

นำ�ายู่า R-507 0 0 0 0 0 1 1

ถัึงดับ้เพื่ลิ็ง ห้น่วยู่ : ถัึง

ส่่เข่ยู่ว 0 2 2 0 2 3 5

ส่่แดง 0 0 0 0 0 0 0

ถัึงดับ้เพื่ลิ็งช้นิดโฟม 2 5 7 0 0 10 10

ข้อมูลักำ�ริด้ำ�เนินกำ�ริที�เกำี�ยวข้องกำับกำ�ริป้ลั่อยกำ๊�ซ็เริือนกำริะจึกำ

ห้มายู่เห้ตุ: ปีี 2561 ยู่ังไม่ม่การเก็บ้ข้อม่ล็
   ปีี 2562 ยู่ังไม่ม่การเก็บ้ข้อม่ล็ ณ จุดขายู่
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แนวท�งกำ�ริจัึด้กำ�ริ: จัดที่ำาคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ขององค์กรท่ี่�โรงงาน        
เบ้เกอร่� S&P 2 แห้ง่ ไดแ้ก่ โรงงานเบ้เกอร่�สุ่ขุมวิที่ 62 แล็ะโรงงานบ้างนา 
เพ่ื่�อนำาร่องส่ำารวจปีริมาณก๊าซื้เร่อนกระจกท่ี่�ปีล่็อยู่ออกมาจากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กร เช่้น การเผ่าไห้ม้ของเช่้�อเพื่ลิ็ง การใช้้ไฟฟ้า การจัดการ
ของเส่่ยู่ แล็ะการขนส่่ง โดยู่พิื่จารณาจาก 3 ส่่วนห้ลั็ก ได้แก่
ป้ริะเภท 1 : คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ที่างตรง (Direct Emissions) จากกิจกรรม
ต่างๆ ขององค์กรโดยู่ตรง เช่้น การเผ่าไห้ม้ของเคร่�องจักร การใช้้พื่าห้นะ
ขององค์กร (ท่ี่�องค์กรเป็ีนเจ้าของเอง) การใช้้ส่ารเคม่ในการ บ้ำาบั้ดนำ�าเส่่ยู่ 
การรั�วซ้ื้ม/รั�วไห้ล็ จากกระบ้วนการห้ร่อกิจกรรม เป็ีนต้น
ป้ริะเภท 2 : การคำานวณคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ที่างอ้อมจากการใช้้พื่ลั็งงาน 
(Energy Indirect Emissions) ได้แก่ การใช้้ไฟฟ้า
ป้ริะเภท 3 : การคำานวณคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ที่างอ้อมด้านอ่�นๆ เช่้น           
การใช้้นำ�าปีระปีา การใช้้ฟิล์็มพื่ล็าส่ติกห้ร่อบ้รรจุภัณฑ์์พื่ล็าส่ติก

โครงกี่าร/กิี่จุกี่รรมเด�นในรอบปี้
โค้ริงกำ�ริจัึด้ทำ�ค้�ร์ิบอนฟุต้พีริิ�นท์ขององค์้กำริ (Carbon Footprint 
for Organization: CFO)
เป้้�หม�ย: บ้ริษั์ที่ส่ามารถึปีระเมินปีริมาณก๊าซื้เร่อนกระจกท่ี่�ปีล่็อยู่ออก
มาจากกิจกรรมขององค์กรทัี่�งในส่่วนของโรงงาน ส่าขา แล็ะส่ำานักงาน
ให้ญ่โดยู่ส่ามารถึจำาแนกส่าเห้ตุของการปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกจากแห้ล่็ง
ต่างๆ เพ่ื่�อห้าแนวที่างล็ดการปีล็่อยู่คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ต่อไปี ตล็อดจน
การพัื่ฒนากล็ไกท่ี่�อาจนำาไปีขายู่เป็ีนคาร์บ้อนเครดิต ห้ร่อที่ำาการช้ดเช้ยู่
คาร์บ้อนกับ้องค์กรอ่�นๆ ได้อ่กด้วยู่
ที�ม�แลัะค้ว�มเกีำ�ยวข้อง: ปัีจจุบั้นมนุษ์ยู่์แล็ะสิ่�งม่ช่้วิตล้็วนได้รับ้ผ่ล็  
กระที่บ้จากภาวะโล็กร้อนมากข้�น การตระห้นักในปัีญห้าโล็กร้อน แล็ะ
ต่�นตัวในการดำาเนินงานเพ่ื่�อล็ดการปีล็่อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจก การจัดที่ำา
คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: 
CFO) จ้งเป็ีนวิธ่การห้น้�งท่ี่�จะนำาไปีส่่่การกำาห้นดแนวที่างการบ้ริห้าร
จัดการเพ่ื่�อล็ดการปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกได้อยู่่างม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ ทัี่�งใน
ระดับ้โรงงาน ระดับ้อุตส่าห้กรรม แล็ะระดับ้ปีระเที่ศ
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ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ)

ข้อบเข้ตข้ององค์กี่ร: โรงงานเบเกี่อร่่ สุขุ้มวิที่ 62

ปีระเภที่ 1 การใช้้นำ�ามันด่เซื้ล็ การใช้้นำ�ามันเบ้นซิื้น การใช้้ก๊าซื้หุ้งต้ม การใช้้ก๊าซื้ธรรมช้าติ การใช้้ CO2 ก๊าซื้ม่เที่น, 
จากระบ้บ้บ้ำาบั้ดนำ�าเส่่ยู่ การใช้้ส่ารที่ำาความเย็ู่น

ปีระเภที่ 2 การใช้้ไฟฟ้า

ปีระเภที่ 3 การใช้้นำ�าปีระปีาฟิล์็มพื่ล็าส่ติกช้นิด PVC

ระยู่ะเวล็าเก็บ้ข้อม่ล็ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ข้อม่ล็องค์กร 1 ใบ้อนุญาตปีระกอบ้กิจการโรงงานเล็ขท่ี่� ศ.3-10(1)-4/33 
2 พ่ื่�นท่ี่�ปีระกอบ้ด้วยู่ อาคารโรงงาน 1 อาคาร ส่ำานักงานแล็ะโรงอาห้าร 1 อาคาร บ่้อบ้ำาบั้ดนำ�าเส่่ยู่ 1 บ่้อ 
3  ผ่ลิ็ตเค้ก ขนมปัีงแซื้นวิช้ ขนมอบ้ เค้กเบ็้ดเตล็็ด ขนมไที่ยู่(ฝอยู่ที่อง)  

ส่ถึานท่ี่�ติดต่อ เล็ขท่ี่�2, 2/1 สุ่ขุมวิที่ 62 แยู่ก3 แขวงบ้างจาก เขตพื่ระโขนง จังห้วัดกรุงเที่พื่ฯ 10260 

วันท่ี่�ขอข้�นที่ะเบ่้ยู่น  7 สิ่งห้าคม 2563

ข้อบเข้ต
กี่ารป้ล�อยก๊ี่าซ

เรือนกี่ระจุกี่ข้อง
องค์กี่ร

(tCO2e/yr)

% สัดส�วน

ปีระเภที่ 1 767 23.60

ปีระเภที่ 2 2,432 74.83

ปีระเภที่ 3 51 1.57

รวม 3,250 100.00
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ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ)

ข้อบเข้ตข้ององค์กี่ร: โรงงานเบเกี่อร่่ บางนา กี่ม. 23.5

ปีระเภที่ 1 การใช้้นำ�ามันด่เซื้ล็ การใช้้นำ�ามันเบ้นซิื้น  การใช้้ก๊าซื้หุ้งต้ม การใช้้ CO2 ก๊าซื้ม่เที่นจากระบ้บ้บ้ำาบั้ดนำ�า
เส่่ยู่ การใช้้ส่ารที่ำาความเย็ู่น

ปีระเภที่ 2 การใช้้ไฟฟ้า

ปีระเภที่ 3 การใช้้พื่ล็าส่ติก HDPE การใช้้พื่ล็าส่ติก PP

ระยู่ะเวล็าเก็บ้ข้อม่ล็ 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

ข้อม่ล็องค์กร

1 พ่ื่�นท่ี่�โรงงาน : 38 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา 
2 จำานวนบุ้คล็ากร : 517 คน 
3 ผ่ลิ็ตภัณฑ์์: บั้ที่เที่อร์เค้ก, เค้กกล้็วยู่ห้อม เค้กชิ้�น, คุกก่� Frozen Dough, Pie, Pizza, ปุียู่ฝ้ายู่ 
ขนมไห้ว้พื่ระจันที่ร์ ขนมเปีี�ยู่ะ 

ส่ถึานท่ี่�ติดต่อ เล็ขท่ี่� 86 ห้ม่่ 4 ถึนน บ้างนา-ตราด กม 23.5 ตำาบ้ล็บ้างเส่าธง อำาเภอบ้างเส่าธง จังห้วัดส่มุที่รปีราการ 
10570 

วันท่ี่�ขอข้�นที่ะเบ่้ยู่น  14 สิ่งห้าคม 2563

ข้อบเข้ต
กี่ารป้ล�อยก๊ี่าซ

เรือนกี่ระจุกี่ข้อง
องค์กี่ร

(tCO2e/yr)

% สัดส�วน

ปีระเภที่ 1 644 23.95

ปีระเภที่ 2 1,973 73.42

ปีระเภที่ 3 71 2.64

รวม 2,688 100.00
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การเผาไหมอ้ยูก่บัท ี2 (Stationary Combustion) -                 
น ํ#ามนัดเีซล Generator 2.7076              
กา๊ซหงุตม้ กระบวนการผลติ 3.1133              
กา๊ซหงุตม้ โรงอาหาร 3.1133              
น ํ#ามนัเบนซนิ เคร ืEองสบูน ํ#า/ปัJ มน ํ#าดบัเพลงิ 2.1892              
กา๊ซหงุตม้ กจิกรรมซอ้มดบัเพลงิ 3.1133              
น ํ#ามนัเบนซนิ กจิกรรมซอ้มดบัเพลงิ 2.1892              
น ํ#ามนัพชื กจิกรรมซอ้มดบัเพลงิ 0.0067              
กา๊ซหงุตม้ งานซอ่มบาํรงุ 3.1133              

-                 
การเผาไหมแ้บบเคล ื2อนท ี2 (Mobile Combustion) -                 
น ํ#ามนัดเีซล รถขนสง่ของบรษิัท 4 ลอ้ 2.7403              
น ํ#ามนัดเีซล รถขนสง่ของบรษิัท 6 ลอ้ 2.7403              
กา๊ซธรรมชาต ิ(NGV) รถขนสง่ 2.2540              
น ํ#ามนัดเีซล รถยนตผ์ ูบ้รหิาร 2.7403              
น ํ#ามนัเบนซนิ รถยนตผ์ ูบ้รหิาร 2.2703              
น ํ#ามนัเบนซนิ สวสัดกิารพนกังานตามตาํแหนง่ 2.2703              
การร ั2วไหลและอ ื2นๆ (Fugitive Emissions) -                 
กา๊ซมเีทนจากระบบ septic tank 28.0000            
กา๊ซมเีทน ระบบบาํบดัน ํ#าเสยีแบบเตมิอากาศ 28.0000            
ถงัดบัเพลงิ CO2 สาํหรบักจิกรรมซอ้มดบัเพลงิ 1.0000              
ถงัดบัเพลงิประจาํจดุ CO2 1.0000              
CO2 จาก Baking Powder 0.5239              
CO2 จาก Baking Soda 0.5239              
CO2 จาก แป้ง Self Raising 1.0000              
สารทาํความเย็น R-32 677.0000           
สารทาํความเย็น R-134A 1,300.0000         
สารทาํความเย็น R-134A Container 1,300.0000         
สารทาํความเย็น R-404A 3,942.8000         
สารทาํความเย็น R-410A 1,923.5000         

น ํ#ามนัพชื กจิกรรมซอ้มดบัเพลงิ 2.1810              
สารทาํความเย็น R-12 10,200.0000        
สารทาํความเย็น R-22 1,760.0000         
CO2 จาก Yeast 0.2443              

-                 

การใชไ้ฟฟ้า สาํนกังาน โรงงาน 0.4999              

น ํ#าประปา 0.7948              
ฟิลม์พลาสตกิ ชนดิ pvc 2.7082              
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ชื#อฟอรม์
รหสัฟอรม์

1  โรงงาน -                 
 1.1  การเผาไหมเ้คล ื3อนท ี3 -                 
1.1.1  น ํ1ามนัดเีซล (รถโฟลค์ลฟิทแ์ละรถต ูร้บัสง่พนกังาน) 2.7403             

2.2703             
 1.2  การเผาไหมอ้ยูก่บัท ี3 -                 
 1.2.1  LPG Station (เตาอบ เตากวน เตาแกส๊ บอยเลอร)์ 1.6812             
 1.2.2  LPG สาํหรบัโรงอาหาร 3.1133             
1.3  การร ั3วไหล -                 
1.3.1 การร ั#วไหลของสารทาํความเย็น  HFC 134a  (เคร ื#องจกัร) 1,300.0000         
1.3.2 การร ั#วไหล CO2 จาก Sodium bicarbonate ในสว่นผสม 1.0000             

-                 
2  Utility -                 
 2.1  การเผาไหมอ้ยูก่บัท ี3 -                 
 2.2.1  การใช ้fire pump (น ํ1ามนัเบนซนิ) 2.1892             

-                 

-                 
 2.2  การร ั3วไหล -                 
2.2.1  ปรมิาณการเตมิ CO2 ในถงัดบัเพลงิ 1.0000             
2.2.2การร ั#วไหลของปรมิาณมเีทนจากบอ่เกรอะ 28.0000            

-                 

-                 

-                 

-                 

CO2 จาก Yeast 0.2443             

-                 

-                 

-                 

-                 

ไฟฟ้าโรงงาน 0.4999             

พลาสตกิ PP (ถงุ,แผน่)ท ี#ใชใ้นกระบวนการผลติ(การไดม้าของ PP) 1.8095             

พลาสตกิ HDPE (ถงุ,แผน่)ท ี#ใชใ้นกระบวนการผลติ(การไดม้าของ HDPE) 6.7071             

จดัทาํโดย #REF!

บญัชรีายการกา๊ซเรือนกระจก
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI

โค้ริงกำ�ริจัึด้ทำ�ค้�ร์ิบอนฟุต้พีริิ�นท์ของผลิัต้ภัณฑ์์ (Carbon Footprint 
of Products: CFP)
เป้้�หม�ย: พัื่ฒนาฉล็ากคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ (Carbon Footprint) ของ
ผ่ลิ็ตภัณฑ์์ S&P ให้้ผ้่่บ้ริโภคม่ข้อม่ล็การปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกของ
ผ่ลิ็ตภัณฑ์์แต่ล็ะช้นิดเพ่ื่�อส่่งเส่ริมการตัดสิ่นใจเล่็อกซื้่�อผ่ลิ็ตภัณฑ์์ท่ี่�เปี็น
มิตรต่อสิ่�งแวดล็้อมรวมถึ้งการห้าแนวที่างจัดการคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของ
ผ่ลิ็ตภัณฑ์์ให้้ล็ดล็งส่ำาห้รับ้บ้ริษั์ที่ อันเป็ีนการเพิื่�มข่ดความส่ามารถึของ
อุตส่าห้กรรมไที่ยู่ในการแข่งขันในตล็าดโล็กต่อไปี
ที�ม�แลัะค้ว�มเกีำ�ยวข้อง: ตามความห้มายู่ขององค์การบ้ริห้ารจัดการ   
ก๊าซื้เร่อนกระจก (องค์การมห้าช้น) ให้้นิยู่าม “คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่” ห้มายู่
ถ้ึง ปีริมาณก๊าซื้เร่อนกระจกท่ี่�ปีล่็อยู่ออกมาจากผ่ลิ็ตภัณฑ์์แต่ล็ะห้น่วยู่ 
ตล็อดวัฎจักรช่้วิตของผ่ลิ็ตภัณฑ์์ ตั�งแต่การได้มาซ้ื้�งวัตถุึดิบ้ การขนส่่ง   
การปีระกอบ้ชิ้�นส่่วน การใช้้งาน แล็ะการจดัการของเห้ล่็อจากผ่ล็ติภัณฑ์์
ห้ลั็งใช้้งาน โดยู่คำานวณออกมาในร่ปีของคาร์บ้อนไดออกไซื้ด์เท่ี่ยู่บ้เท่ี่า
ซ้ื้�งจะช่้วยู่ในการตัดสิ่นใจช่้�อของผ้่่บ้ริโภค แล็ะกระตุ้นให้้ผ้่่ปีระกอบ้การ
ปีรับ้เปีล่็�ยู่นเที่คโนโล็ยู่่ในการผ่ลิ็ตให้้เป็ีนมิตรกับ้สิ่�งแวดล้็อมมากยู่ิ�งข้�น 
การใช้้ฉล็ากคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ยู่งัช่้วยู่เพิื่�มข่ดความส่ามารถึในการแข่งขัน
ในตล็าดโล็กด้วยู่ ผ้่่บ้ริโภคต้องการให้้บ้ริษั์ที่เจ้าของผ่ล็ิตภัณฑ์์ม่การติด
เคร่�องห้มายู่คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ด้วยู่รวมถ้ึงสิ่นค้าจากปีระเที่ศไที่ยู่ 
นอกจากน่� ห้ากปีระเที่ศไที่ยู่ม่การดำาเนินโครงการแล็ะเก็บ้ข้อม่ล็การล็ด
การปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกท่ี่�ชั้ดเจน จะช่้วยู่ให้้การแส่ดงความคิดเห็้นของ
ปีระเที่ศไที่ยู่บ้นเวท่ี่นานาช้าติท่ี่�ม่ต่อการส่่งเส่ริมการใช้้คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ 
(Carbon Footprint) ของผ่ล็ติภัณฑ์์ได้รับ้ความรบั้ฟังแล็ะม่ความน่าเช่้�อ
ถ่ึอมากข้�นอ่กด้วยู่ 

แนวท�งกำ�ริจัึด้กำ�ริ:
1. บ้ริษั์ที่จัดที่ำาคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของผ่ลิ็ตภัณฑ์์แต่ล็ะช้นิด
2. ตรวจส่อบ้ข้อกำาห้นดเฉพื่าะของผ่ลิ็ตภัณฑ์์
3. นำาเส่นอข้อม่ล็ต่อองค์การบ้ริห้ารจัดการก๊าซื้เร่อนกระจก (องค์การ
มห้าช้น) (อบ้ก.)
4. ให้้ผ้่่ที่วนส่อบ้ข้อม่ล็ท่ี่�ข้�นที่ะเบ่้ยู่นกับ้ อบ้ก. ที่ำาการที่วนส่อบ้ข้อม่ล็ผ่ล็
การคำานวณคาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่
5. บ้ริษั์ที่ดำาเนินการส่มัครเพ่ื่�อข้�นที่ะเบ่้ยู่นผ่ลิ็ตภัณฑ์์
6. คณะที่ำางานส่่งเส่ริมการใช้้คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของผ่ลิ็ตภัณฑ์์พิื่จารณา
เอกส่ารแล็ะอนุมัติ
7. บ้ริษั์ที่ส่ามารถึใช้้เคร่�องห้มายู่คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของผ่ลิ็ตภัณฑ์์          
โดยู่ฉล็ากม่อายูุ่ 3 ปีี
ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ)
ในปีี 2563 บ้ริษั์ที่ส่ามารถึพื่ัฒนาเคร่�องห้มายู่คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของ
ผ่ลิ็ตภัณฑ์์ (Carbon Footprint of Products: CFP)5 รายู่การ ได้แก่  
1. แยู่มโรล็
2. ใบ้เตยู่โรล็ 
3. กาแฟโรล็ 
4. เค้กโรล็รวมรส่ 
แล็ะ 5.อัล็มอนด์บ้ราวน่�
ที่ำาให้้ ปัีจจุบั้น S&P ได้รับ้การรับ้รองฉล็าก CFP ทัี่�งสิ่�น 7 รายู่การ โดยู่
ได้รับ้การรับ้รองเคร่�องห้มายู่คาร์บ้อนฟุตพื่ริ�นท์ี่ของผ่ลิ็ตภัณฑ์์บั้ที่เที่อร์
เค้ก แล็ะเค้กกล้็วยู่ห้อม ไปีเม่�อปีี 2561 แล็ะ 2562 ท่ี่�ผ่่านมาตามล็ำาดับ้
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ผลิตภััณฑ์์
สัดส�วนคาร์บอนฟุตพริ�นท์ี่ข้องผลิตภััณฑ์์

กี่ารได้มาซ่่ง
วัตถุดิบ

กี่ารผลิต กี่ารจัุดกี่ารซากี่ กี่ารกี่ระจุาย
สินค้า

ป้ริมาณคาร์บอนฟุต
พริ�นท์ี่ข้องผลิตภััณฑ์์

แยู่มโรล็
701.1

(68.59%)
269.6

(26.38%)
36.7

(3.59%)
14.7

(1.44%)
1,022 ห้ร่อ 

1.02 kgCO2e

ใบ้เตยู่โรล็
1,101.1

(73.96%)
335.7

(22.55%)
 

36.8
(2.47%)

15.3
(1.03%)

1,489 ห้ร่อ  
1.49 kgCO2e

กาแฟโรล็
947.1

(73.96%)
284.6

(22.22%)
36.6

(2.86%)
12.3

(0.96%)
1,281 ห้ร่อ  

1.28 kgCO2e

เค้กโรล็รวมรส่
966.1

(73.74%)
292.2

(22.30%)
36.3

(2.77%)
15.5

(1.19%)
1,310 ห้ร่อ  

1.31 kgCO2e

อัล็มอนด์บ้ราวน่�
241.31
(72%) 85.48 (25.5%)

2.55 
(0.8%)

5.77
(1.7%) 355 gCO2e

เค้กกล้็วยู่ห้อม
130.38

(72.73%)
37.47

(20.90%)
4.64

(2.59%)
6.77

(3.78%) 179 gCO2e

บั้ที่เที่อร์เค้ก
168.27

(57.43%)
116.03
(39.6%)

2.9
(0.99%)

5.8
(1.98%) 293 gCO2e
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การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

GRI

ขย�ยพืี�นที�โค้ริงกำ�ริต้ดิ้ตั้�ง Solar Roof เฟสำ 2 ณ โริงง�นเบเกำอรีิ� S&P 
สำ�ข�บ�งน� กำม 23.5
เป้้�หม�ย: ด้วยู่นโยู่บ้ายู่ส่่งเส่ริมการผ่ลิ็ต การล็งทุี่น เพ่ื่�อยู่กระดับ้การ
ดำาเนินธุรกิจท่ี่�เป็ีนมิตรกับ้สิ่�งแวดล้็อม เอส่ แอนด์ พ่ื่ จ้งเล่็อกใช้้พื่ลั็งงาน
แส่งอาทิี่ตย์ู่ ห้ร่อพื่ลั็งงานส่ะอาดที่ดแที่น โดยู่ม่เป้ีาห้มายู่เพ่ื่�อล็ดการ
ปีล่็อยู่คาร์บ้อนฟุตพื่รินท์ี่ ห้ร่อล็ดการปีล็อ่ยู่ก๊าซื้เร่อนกระจกจากการผ่ล็ติ
พื่ลั็งงานไฟฟ้าออกส่่่ชั้�นบ้รรยู่ากาศ
ที�ม�แลัะค้ว�มเกีำ�ยวข้อง: ตามข้อตกล็งปีาร่ส่ (Paris Agreement) ท่ี่�
ปีระเที่ศทัี่�วโล็กเก่อบ้ 200 ปีระเที่ศ ม่การล็งนามร่วมกันในการแก้ไข
ปัีญห้าการเปีล็่�ยู่นแปีล็งภ่มิอากาศ แล็ะกำาห้นดปีริมาณการปีล่็อยู่ก๊าซื้
เร่อนกระจกท่ี่�เกิดจากกิจกรรมของมนุษ์ยู่ ์ให้้อยู่่ใ่นระดับ้เด่ยู่วกับ้ท่ี่�ต้นไม้ 
ดิน แล็ะมห้าส่มุที่รส่ามารถึด่ดซัื้บ้ได้ รวมทัี่�งปีระเที่ศไที่ยู่ยัู่งตั�งเป้ีาห้มายู่
ล็ดการปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจก 20-25% ภายู่ในปีี 2573 นั�น ส่่งผ่ล็ให้้
บ้ริษ์ทัี่ถ่ึอว่าการดำาเนินงานพัื่ฒนาด้านการเปีล่็�ยู่นแปีล็งส่ภาพื่ภ่มิอากาศ 
(Climate Change) เป็ีนพัื่นธกิจห้น้�งของบ้ริษั์ที่
แนวท�งกำ�ริจึัด้กำ�ริ: ติดตั�งแผ่งโซื้ล็าร์ขนาด 460 กิโล็วัตต์ บ้นพ่ื่�นท่ี่� 
2,330 ตร.ม. 
ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ): การติดตั�งจะแล้็วเส่ร็จ
ปีระมาณเด่อนม่นาคม 2564
ป้ริะโยช้น์ที�ค้�ด้ว่�จึะได้้รัิบจึ�กำโค้ริงกำ�ริ:
ผ่ลิ็ตไฟฟ้าได้ 631,871 ห้น่วยู่/ปีี 
ส่ามารล็ด Carbon Footprint ของภาคธุรกิจได้ถ้ึงปีีล็ะ 330 Ton CO2e 
ต่อปีี 
ล็ดค่าไฟฟ้าได้ปีระมาณ 2.93 ล้็านบ้าที่/ปีี
เท่ี่ยู่บ้เท่ี่าการปีล่็กต้นไม้ถ้ึง 46,379.2 ต้น 

โค้ริงกำ�ริเป้ลีั�ยนหลัอด้ไฟฟลูัออเริสำเซ็นต์้ เป็้นหลัอด้ LED
เป้้�หม�ย: ล็ดการใช้้พื่ลั็งงานไฟฟ้า 50 %
ที�ม�แลัะค้ว�มเกีำ�ยวข้อง: เอส่ แอนด์ พ่ื่ ได้ปีรับ้เปีล่็�ยู่นการติดตั�งอุปีกรณ์
ไฟฟ้าให้้แส่งส่ว่างโดยู่ใช้้ห้ล็อด LED ซ้ื้�งม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ส่่งสุ่ด ไม่ส่ร้าง
ความร้อน แล็ะล็ดการปีล็ดปีล่็อยู่ก๊าซื้เร่อนกระจก อ่กทัี่�งยู่ังช่้วยู่ล็ดการ
ใช้้พื่ลั็งงานในการปีรับ้อากาศ เม่�อเท่ี่ยู่บ้กับ้การใช้้งานห้ล็อดไฟฟล่็ออเรส่
เซื้นต์ ที่ำาให้้ส่ามารถึช่้วยู่ล็ดการใช้้ไฟฟ้าจากแส่งส่ว่างได้ 50%
แนวท�งกำ�ริจัึด้กำ�ริ: ที่ำาการเปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟฟล่็ออเรส่เซื้นต์ เป็ีนห้ล็อด 
LED โดยู่ใช้้ห้ล็อดไฟกำาลั็ง 18 วัตต์ แที่น 36 วัตต์ โดยู่ม่การเปีล่็�ยู่นครั�ง
ให้ญ่ในปีี 2560 จำานวน 1,200 ห้ล็อด แล็ะม่แผ่นที่ยู่อยู่ดำาเนินการอยู่่าง
ต่อเน่�อง
ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ): 

ห้มายู่เห้ตุ: ปีี 2561-2562 การเปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟฟ้าจากห้ล็อดฟล่็ออเรส่เซื้นต์ เป็ีนห้ล็อด LED ส่ามารถึปีระห้ยู่ดัค่าไฟฟ้าเฉล่็�ยู่ห้ล็อดล็ะ 151.2 บ้าที่/ปีี

ปีี 2563 การเปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟฟ้าจากห้ล็อดฟล่็ออเรส่เซื้นต์ เป็ีนห้ล็อด LED ส่ามารถึปีระห้ยัู่ดค่าไฟฟ้าเฉล่็�ยู่ห้ล็อดล็ะ 157.25 บ้าที่/ปีี
ทัี่�งน่� ในปีี 2563 ม่การดำาเนินการเปีล่็�ยู่นห้ล็อดไฟฟล่็ออเรส่เซื้นต์ เป็ีนห้ล็อด LED ไม่เป็ีนไปีตามเป้ีาห้มายู่ ด้วยู่ส่ถึานการณ์โควิด-19 ซ้ื้�งส่่งกระที่บ้ต่อ
การดำาเนินธุรกิจทัี่�งในระดับ้โล็กแล็ะระดับ้ปีระเที่ศ อ่กทัี่�งการคำาน้งถ้ึงมาตรการรักษ์าความปีล็อดภัยู่ จ้งต้องม่การขยู่ายู่เป้ีาห้มายู่การดำาเนินการออกไปี

ปี้: 2561 2562 2563 เป้้าหมายปี้ 2563 เป้้าหมายปี้ 2564

จำานวนห้ล็อดไฟ LED 
ท่ี่�เปีล่็�ยู่น (ห้ล็อด)

300 300 150 300 150

พื่ลั็งงานไฟฟ้าท่ี่�ล็ดล็ง 
(KWh)

13,478 13,478 6,739 13,478 6,739

ปีระห้ยู่ั ด ค่ า ไฟ ฟ้ า 
(บ้าที่/ปีี)

45,360 45,360 23,587 45,360 23,587



บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำ�กัด (มห�ชน)116

3. การเพิื่�มปีระสิ่ที่ธิภาพื่กำาลั็งการขนส่่ง (Transportation capacity 
utilization) โดยู่วางแผ่นเส่น้ที่างขนส่่งส่นิค้าต่อเท่ี่�ยู่วให้้ครอบ้คล็มุพ่ื่�นท่ี่�
ขายู่มากข้�น เพ่ื่�อล็ดจำานวนเท่ี่�ยู่ว แล็ะล็ดระยู่ะที่างไปี-กลั็บ้
ผลักำ�ริด้ำ�เนินง�น (ตั้วชี้�วัด้ค้ว�มสำำ�เร็ิจึ): 
จากการที่บ้ที่วนแล็ะวางแผ่นการจัดรอบ้เส่้นที่างการขนส่่งส่ินค้าให้ม่ 
ที่ำาให้้ส่ามารถึเพิื่�มปีระสิ่ที่ธิภาพื่การขนส่่งสิ่นค้าได้ ดังน่�
1. ล็ดจำานวนเท่ี่�ยู่วขนส่่งสิ่นค้าล็งได้ 16.33 % 
2. ขนส่่งสิ่นค้าได้เพิื่�มข้�น 2.39%
3. พัื่ฒนาปีระสิ่ที่ธิภาพื่กำาลั็งการขนส่่ง เพิื่�มข้�นได้ 22.5 %
4. ล็ดระยู่ะที่างการขนส่่งสิ่นค้าล็งได้ 83,942 กิโล็เมตรคิดเป็ีน 14.82 %
5. ล็ดปีริมาณการใช้้นำ�ามันด่เซื้ล็ล็งได้ 10,492.75 ลิ็ตร
6. ล็ดปีริมาณการส่ร้างก๊าซื้เร่อนกระจกได้ 29,113.18 KgCo2 คิดเป็ีน 
14.82%
7. การขนส่่งสิ่นค้าแช่้แข็งร่วมระห้ว่างโรงงานอาห้ารแล็ะโรงงานเบ้เกอร่� 
(Collaboration Transportation) จำานวน 566 ตัน

โค้ริงกำ�ริเพิี�มป้ริะสิำทธิิภ�พีกำ�ริขนส่ำงสิำนค้้�
เป้้�หม�ย:
1. ล็ดรอบ้การขนส่่งสิ่นค้าล็ง 15 %
2. โรงงานอาห้ารแล็ะโรงงานเบ้เกอร่�ม่การขนส่่งส่ินค้าร่วมกัน เพิื่�มข้�น 
500 ตัน
3. พัื่ฒนาปีระสิ่ที่ธิภาพื่การขนส่่งเพิื่�มข้�น 20%
ที�ม�แลัะค้ว�มเกีำ�ยวข้อง: จากส่ถึานการณ์แพื่ร่ระบ้าดของโรค                 
โควิด -19 ส่่งผ่ล็กระที่บ้ให้้ม่การปิีดดำาเนินการร้านอาห้าร เอส่ แอนด์ พ่ื่ 
ชั้�วคราว จำานวน 90 ส่าขา ห้ร่อ ปีระมาณ 20% จ้งต้องที่บ้ที่วนกล็ไกใน
การขนส่่งสิ่นค้าให้้ส่อดคล็้องกับ้ปีริมาณ ความถึ่� แล็ะความคุ้มค่าทัี่�งใน
ด้านเศรษ์ฐกิจแล็ะพื่ลั็งงาน เพ่ื่�อการขนส่่งท่ี่�ม่ปีระสิ่ที่ธิภาพื่ยู่ิ�งข้�น
แนวท�งกำ�ริจัึด้กำ�ริ: 1. การที่บ้ที่วนแล็ะจดัรอบ้เส้่นที่างการขนส่่งส่นิค้า 
(Transportation trip review)
2. การขนส่่งสิ่นค้าแช่้แข็งร่วมระห้ว่างโรงงานอาห้ารแล็ะโรงงานเบ้เกอร่� 
(Collaboration Transportation)

โครงกี่ารเพ่ิม
ป้ระสิที่ธิภัาพ
ข้นส�งสินค้า

ปี้ 2561 ปี้ 2562 ปี้ 2563

ผลกี่ารดำาเนิน
งานเป้ร่ยบ

เท่ี่ยบปี้
2562 : 2563 

เป้้าหมายกี่าร
พัฒนา

ป้ระสิที่ธิภัาพ
กี่ารข้นส�ง
 ปี้ 2563

เป้้าหมาย
ปี้2564

จำานวนเท่ี่�ยู่วขนส่่งสิ่นค้า 
(รอบ้)

3,492 3,808 3,186 - 16.33% 15% - 5%

ปีริมาณสิ่นค้าท่ี่�ขนส่่ง (ตัน) N/A 2,341 2,397 2.39% 2% + 5%

กำาลั็งการขนส่่งสิ่นค้า 
(Kg./เท่ี่�ยู่ว)

N/A 614 752 22.48% 20% + 5%

การล็ดระยู่ะที่างการ
ขนส่่ง(Km.)

N/A 650,328 566,386 - 14.82% 10% - 5%

การล็ดการใช้้นำ�ามันด่เซื้ล็ 
(ลิ็ตร)

N/A 81,291.00 70,798.25 - 14.82% 10% - 5%

การล็ดปีริมาณก๊าซื้เร่อน
กระจก (kg CO2e)

N/A 225,550.01 196,436.82 - 14.82% 10% - 5%

Collaboration 
Transportation (ตัน)

N/A N/A 566
(เริ�ม ม่.ค. 2563)

+ 5%
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การจัดการน้ำา

GRI

กี่ารจัุดกี่ารนำ�า (Water Management)
นำ�าเปี็นที่รัพื่ยู่ากรธรรมช้าติท่ี่� ม่ความส่ำาคัญต่อการดำารงช่้วิตแล็ะ           
การพัื่ฒนาที่างเศรษ์ฐกิจแต่ด้วยู่การขยู่ายู่ตัวของเม่องแล็ะเศรษ์ฐกิจจ้ง
เกิดความท้ี่าที่ายู่ในการบ้ริห้ารจัดการนำ�าเพ่ื่�ออุปีโภคบ้ริโภคให้้เพ่ื่ยู่งพื่อ
กับ้ความต้องการไม่เฉพื่าะส่ำาห้รับ้ห้น่วยู่งานภาครัฐท่ี่�ต้องรับ้ผิ่ดช้อบ้ผ่ลิ็ต
แล็ะจ่ายู่นำ�่าให้้กับ้ปีระช้าช้น แต่รวมถ้ึงภาคธุรกิจท่ี่�ตระห้นักถ้ึงปัีญห้าแล็ะ
ความเส่่�ยู่งต่อการขาดแคล็นนำ�า ตล็อดจนคุณภาพื่ของนำ�าอันเน่�องมาจาก
ความผั่นผ่วนของฤด่กาล็โดยู่เฉพื่าะฤด่แล้็งท่ี่�ยู่าวนานแล็ะรุนแรงข้�นส่่งผ่ล็
ต่อคุณภาพื่นำ�าดิบ้ท่ี่�นำามาผ่ลิ็ตนำ�าปีระปีาได้รับ้ผ่ล็กระที่บ้ มากไปีกว่านั�น
ในช่้วงท่ี่�ผ่่านมานำ�าปีระปีาม่ระดับ้ค่าของความเค็มเพิื่�มมากข้�นกว่าท่ี่�
องคก์ารอนามยัู่โล็ก (WHO) กำาห้นดค่อควรม่โซื้เด่ยู่มไม่เกิน 200 มิล็ลิ็กรัม
ต่อลิ็ตร แล็ะคล็อไรด์ไม่เกิน 250 มิล็ลิ็กรัมต่อลิ็ตร รวมถ้ึงที่างโภช้นาการ
แล็ะการแพื่ที่ย์ู่แนะนำาว่า ควรรับ้โซื้เด่ยู่มเข้าส่่่ร่างกายู่ไม่เกิน 2,000 
มิล็ลิ็กรัมต่อวัน ดังนั�น ปีระช้าช้นจ้งต้องระมัดระวังในการด่�มนำ�าปีระปีา
มากข้�น โดยู่เฉพื่าะกลุ่็มคนท่ี่�ม่ร่างกายู่ไวต่อระดับ้เกล่็อโซื้เด่ยู่ม เช่้น       
เด็กเล็็ก ผ้่่ส่่งอายูุ่ ผ้่่ป่ีวยู่แล็ะผ้่่ท่ี่�ม่โรคปีระจำาตัว เช่้น โรคไต หั้วใจ เบ้า
ห้วาน ความดันโล็หิ้ต ตล็อดจนผ้่่ป่ีวยู่โรคที่างส่มอง สั่ตว์เล่็�ยู่งขนาดเล็็ก 
เพ่ื่�อไม่ให้้เกิดผ่ล็กระที่บ้ต่อสุ่ขภาพื่

แนวที่างกี่ารบริหารจัุดกี่ารนำ�า
เอส่ แอนด ์พ่ื่ ให้้ความส่ำาคัญต่อการบ้ริห้ารจดัการนำ�าอยู่า่งม่ปีระส่ทิี่ธิภาพื่
แล็ะได้กำาห้นดแนวปีฏิิบั้ติเพ่ื่�อส่ร้างความมั�นใจว่าธุรกิจจะส่ามารถึรักษ์า
ส่มดุล็การใช้้นำ�าท่ี่�ส่อดคล้็องกับ้ความต้องการนำ�า โดยู่ไม่ส่่งผ่ล็กระที่บ้ต่อ
ชุ้มช้นแล็ะธรรมช้าติ ทัี่�งยู่ังส่่งเส่ริมการส่ร้างความตระห้นักร้่แล็ะความ
เข้าใจในการอนุรักษ์์ที่รัพื่ยู่ากรนำ�าให้้แก่พื่นักงานแล็ะผ้่่ม่ส่่วนได้ส่่วนเส่่ยู่ท่ี่�
ส่ำาคัญผ่่านการอบ้รม การแบ่้งปัีนความร้่ ห้ร่อการจัดกิจกรรมรณรงค์
ปีระห้ยู่ัดนำ�าใช้้ การบ้ริการ แล็ะกระบ้วนการผ่ลิ็ตอ่กด้วยู่

นอกจากน่� ยู่งัม่เป้ีาห้มายู่เร่�องการพัื่ฒนากระบ้วนการผ่ลิ็ต โดยู่ส่ร้างแล็ะ
ปีรับ้เปีล่็�ยู่นเคร่�องจักรที่ดแที่นเพ่ื่�อล็ดการใช้้ที่รัพื่ยู่ากรนำ�าด่ ล็ดการปีล่็อยู่
นำ�าเส่่ยู่ รวมถึง้ล็ดการใช้้พื่ลั็งงานจากการบ้ำาบั้ดนำ�า โดยู่ปีจัจุบั้น เอส่ แอนด์ 
พ่ื่ ใช้้ระบ้บ้บ้ำาบั้ดนำ�าที่างช่้วภาพื่แบ้บ้ใช้้อากาศ (Sequencing Batch 
Reactor: SBR) ส่ำาห้รับ้การบ้ำาบั้ดนำ�าเส่่ยู่ ด้วยู่การเติมอากาศให้้จุลิ็นที่ร่ย์ู่
ใช้้ในการยู่่อยู่ส่ล็ายู่ส่ารอินที่ร่ยู่์ในนำ�าเส่่ยู่ เพ่ื่�อให้้ตกตะกอนเห้ล่็อเป็ีนนำ�า
ใส่แยู่กชั้�นก่อนปีล่็อยู่ทิี่�งออกไปีจ้งได้นำ�าท่ี่�ม่คุณภาพื่ไม่กระที่บ้ต่อส่ภาพื่
แวดล้็อมของชุ้มช้น

กี่ารควบคุมค�านำ�าเส่ย
ตามกี่ฎหมายสำาหรับโรงงาน

โรงงานเบเกี่อร่่
กี่ารควบคุมค�านำ�าเส่ย 

ตามกี่ฎหมายสำาหรับโรงงาน 
ที่่่อยู�ในนิคมอุตสาหกี่รรม

โรงงานอาหาร

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

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

60% ส่ำารอง 
ในบ้่อพื่ักนำ�า

ส่ำาห้รับ้ล็้างพื่่�น 
แล็ะรดนำ�าต้นไม้

40% ปีล็่อยู่ส่่่
ส่าธารณะ

100% ปีล็่อยู่ส่่่ 
ระบ้บ้บ้ำาบ้ัดนำ�าเส่่ยู่ 

ของการนิคมอุตส่าห้กรรม 
แห้่งปีระเที่ศไที่ยู่ (ล็าดกระบ้ัง)

ค่า COD คือ Chemical Oxygen Demand  (ปริมาณ O2 ที่สารเคมีใช้ในการท�าปฏิิกิริยากับสารอินทรีย์)
ค่า BOD คือ Biochemical Oxygen Demand (ปริมาณ O2 ที่จุลินทรีย์ใช้ในการสลายสารอินทรีย์ในน�้า)

50%

10%

40%

รดน�้า

ล้างพ้ืน 

ปล่อยสู่
สาธารณะ 
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ผลกี่ารดำาเนินงาน

% กำ�ริจัึด้กำ�รินำ��
ริ�ยกำ�ริ

ป้ริิม�ณกำ�ริใช้้นำ�� (หน่วย) % กำ�ริจัึด้กำ�รินำ��

ปี้ 2562 ปี้ 2563 ปี้ 2562 ปี้ 2563

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานเบ้เกอร่� (ส่าขาสุ่ขุมวิที่ 62, ส่าขาบ้างพื่ล่็, 
ส่าขาล็ำาพ่ื่น)

115,753 89,689 37.58%
(43,500ห้น่วยู่)

41.20%
(36,948ห้น่วยู่)

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้โรงงานอาห้าร (นิคมอุตส่าห้กรรมล็าดกระบั้ง) 68,860 53,834 48.00%
(33,052ห้น่วยู่)

80%
(43,067ห้น่วยู่)

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ส่าขา S&P 242,677 242,778 N/A N/A

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ห้น่วยู่งานจัดเล่็�ยู่ง 10,437 9,261 N/A N/A

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ส่ำานักงาน 3,403 3,403 N/A N/A

ปีริมาณนำ�าปีระปีาท่ี่�ใช้้ส่ำาห้รับ้ศ่นยู่์ฝึกอบ้รม RCA แล็ะศ่นยู่์การเร่ยู่น S&P 5,080 2,213 N/A N/A

ริวม 446,210 400,684 17.16% 19.96%
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การจัดการน้ำา

GRI

โครงกี่าร/กิี่จุกี่รรมเด�นในรอบปี้

โรงงานผลิตอาหาร เอส แอนด์ พ่
โครงกี่ารลดกี่ารใช้�ที่รัพยากี่รนำ�าด่
1. โครงการล็ดการใช้้นำ�าเยู่็นในการผ่ลิ็ตเส้่นพื่าส่ต้าโดยู่การส่ร้างเคร่�อง

ล็ดอุณห้ภ่มิผ่ลิ็ตภัณฑ์์แบ้บ้ส่ายู่พื่าน ซ้ื้�งส่ามารถึกำาห้นดปีริมาณนำ�า
เยู่็น แล็ะจำานวนครั�งการเปีล่็�ยู่นนำ�า/ จำานวนสิ่นค้า

2. โครงการปีรับ้ปีรุงมาตรฐานการผ่ลิ็ต เพ่ื่�อล็ดการใช้้นำ�าเย็ู่นโดยู่การ
ปีรับ้ปีรุงกระบ้วนการผ่ลิ็ตของเส้่นพื่าส่ต้าโดยู่ปีรับ้มาตรฐานอุณห้ภ่มิ
พื่าส่ต้าห้ลั็งต้ม เป็ีน 24-28 องศาเซื้ล็เซ่ื้ยู่ส่ จากค่ามาตรฐานเดิมท่ี่� 
7-12 องศาเซื้ล็เซ่ื้ยู่ส่

3. โครงการเปีล็่�ยู่นมาใช้้ก็อกนำ�าอัตโนมัติล้็างม่อของพื่นักงาน  แล็ะใช้้
เคร่�องเป่ีาล็มร้อนแที่นกระดาษ์เช็้ดม่อ 

4. โครงการเปีล่็�ยู่นเคร่�องสุ่ขภัณฑ์์ (ชั้กโครก) เป็ีนแบ้บ้ปีระห้ยัู่ดนำ�า      
(เดิมใช้้นำ�า 4.5 ลิ็ตร/ครั�ง เป็ีน 1 ลิ็ตร/ครั�ง)

ผู้มีส่ำวนได้้ส่ำวนเสีำยที�ได้้รัิบป้ริะโยช้น์จึ�กำโค้ริงกำ�ริ

องค์กี่ร S&P
- ลดต้นทุี่นกี่ารผลิต

ชุ้มช้นรอบข้้างในนิคม
อุตสาหกี่รรมลาดกี่ระบัง 

- ช้�วยดูแลรักี่ษาส่ิงแวดล้อม

ผลกี่ารดำาเนินงาน

โค้ริงกำ�ริ
ป้ริิม�ณกำ�ริใช้้นำ��ที�ลัด้ลัง (คิ้ว/ปี้) ป้ริิม�ณกำ�ริใช้้นำ��ที�

ลัด้ลัง (คิ้ว/โค้ริงกำ�ริ)

ปี้ 2561 ปี้ 2562 ปี้ 2563 ปี้ 2562 - 2563

1. ส่ร้างเคร่�องล็ดอุณห้ภ่มิผ่ลิ็ตภัณฑ์์แบ้บ้ส่ายู่พื่าน N/A 627 439 1,066

2. ปีรับ้มาตรฐานการผ่ลิ็ต เพ่ื่�อล็ดการใช้้นำ�าเย็ู่น 
(Cooling Pasta)

N/A 340 238 578

3. เปีล่็�ยู่นเคร่�องสุ่ขภัณฑ์์รุ่นปีระห้ยัู่ดนำ�า N/A 399 350 749

4. ล็ดการปีล่็อยู่นำ�าเส่่ยู่ N/A 1,325 985 2,310

ริวมป้ริิม�ณลัด้กำ�ริใช้้นำ�� 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)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

Organization Profile

ข้อมูล 
ขององค์กร

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-1 Name of the 
organization 

SR 2020, P.9
https://company.snp1344.

com/th/location

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

SR 2020, P.10
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-3 Location of 
headquarters 

SR 2020, P.9

Disclosure 102-4 Location of 
operations 

SR 2020, P.10
https://companysnp1344.com/

th/location

Disclosure 102-5 Ownership and 
legal form

SR 2020, P.8, 10

Disclosure 102-6 Markets served SR 2020, P.12-13

Disclosure 102-7 Scale of the 
organization

SR 2020, P.10-15
https://company.snp1344.

com/th/location

Disclosure 102-8 Information on 
employees and other workers

SR 2020, P.11

Disclosure 102-9 Supply chain 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

SR 2020, P.36-37

Disclosure 102-12 External initiatives SR 2020, P.32-33

Disclosure 102-13 Membership of 
associations

SR 2020, P.32-33

กลยุทธ์ GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-14 Statement 
from senior decision-maker

SR 2020, P.4-7
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-15 Key impacts, 
risks, and opportunities

SR 2020, P.36-37

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

SR 2020, P.27-29

การก�ากับดูแล GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-18 
Governance structure

SR 2020, P.19, 34-35
http://sandp-th.listedcompany.
com/directors.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/management.html
http://sandp-th.listedcompany.
com/organization_chart.html

การด�าเนนิงาน 
การมีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-40 List of stakeholder 
groups

SR 2020, P.20

Disclosure 102-41 Collective 
bargaining agreements

All employees are covered 
by collective bargaining

Disclosure 102-42 Identifying and 
selecting stakeholders

SR 2020, P.20-22

Disclosure 102-43 Approach to 
stakeholder engagement

SR 2020, P.20-22

Disclosure 102-44 Key topics and 
concerns raised

SR 2020, P.23-26

การจัดท�า
รายงาน

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-45 Entities 
included in the consolidated 
financial statements

SR 2020, P.14-15

Disclosure 102-46 Defining report 
content and topic Boundaries

SR 2020, P.23-26

Disclosure 102-47 List of material 
topics

SR 2020, P.23

Disclosure 102-48 Restatements of 
information

No restatement of information

Disclosure 102-49 Changes in 
reporting

No changes in material topics 
due to the annual review

Disclosure 102-50 Reporting period SR 2020, P.9

Disclosure 102-51 Date of most 
recent report

SR 2020, P.9

Disclosure 102-52 Reporting cycle SR 2020, P.9
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การจัดท�า
รายงาน

GRI 102: 
General 

Disclosures

Disclosure 102-53 Contact point 
for questions regarding the report

SR 2020, P.9

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

SR 2020, P.9

Disclosure 102-55 GRI content index SR 2020, P 120

Material Topics

การก�ากับดูแล 
จริยธรรม 
ทางธุรกิจ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.34

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.34

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.35

GRI 205: 
Anti- 

corruption

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

SR 2020, P.35 Information 
unavailable

(d)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

คุณภาพ
อาหาร 

และความ
ปลอดภัย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.42-43

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.43-50

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.51-52

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

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

SR 2020, P.43-44

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

SR 2020, P.52

สุขภาพและ
โภชนาการ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.42-43

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.43-50

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.51-52
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

สุขภาพและ
โภชนาการ

G4-Food 
Specific

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

SR 2020, P.51

การจัดหา
อย่าง 

รับผิดชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.37

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.38-40

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.40

GRI 308: 
Supplier 

Environmental 
Assessment

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

SR 2020, P.39-40

GRI 414: 
Supplier 
Social 

Assessment

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

SR 2020, P.39-40

การบริหาร
จัดการ

นวัตกรรม

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.66

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.66

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.67

GRI 203: 
Indirect 

Economic 
Impacts

Disclosure 203-1 Infrastructure 
investments and services supported

SR 2020, P.67

Disclosure 203-2 Significant 
indirect economic impacts

SR 2020, P.67

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.53

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.58

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.58
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

ฉลาก
ผลิตภัณฑ์

GRI 417: 
Marketing 

and 
Labeling

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

SR 2020, P.53

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

SR 2020, P.53, 58

การท�า 
การตลาด

อย่างมีความ
รับผิดชอบ

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.53

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.53-57

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.53

GRI 417: 
Marketing 

and Labeling

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

SR 2020, P.53

การบริหาร
ความสัมพันธ์

กับลูกค้า

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.59

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.59-62

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.63-65

GRI 416: 
Customer 
Health and 

Safety

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

SR 2020, P.63
No incidents of non-        

compliance concerning the 
health and safety impacts of 
products and services during 

the reporting year

บรรจุภัณฑ ์
ที่เป็นมิตร 

ต่อสิ่งแวดล้อม

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.92-93

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.92-94

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.95-96

การบริหาร
จัดการ 
ของเสีย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.97

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.98

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.98-103
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การบริหาร
จัดการ 
ของเสีย

GRI 301: 
Materials

Disclosure 301-2 Recycle input 
materials used

SR 2020, P.99, 102

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ 
ภูมิอากาศและ
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.104

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.104-105

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.106-116

GRI 305: 
Emissions

Disclosure 305-1 Direct (Scope 1) 
GHG emissions

SR 2020, P.107, 109-114

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

SR 2020, P.106-108, 109-114

Disclosure 305-5 Reduction of 
GHG emissions

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

การบริหาร
จัดการ
พลังงาน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.104

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.104-106

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.106-116

GRI 302: 
Energy

Disclosure 302-1 Energy consumption 
within the organization

SR 2020, P.109-112 Information 
unavailable  
(c and d)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

Disclosure 302-4 Reduction of 
energy consumption

SR 2020, P.107-108, 115-116 Information 
unavailable  
(c and d)

S&P will improve 
the data collection 

in the next 
reporting period

การบริหาร
จัดการน�้า

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.117

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.117

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.117-119
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

การบริหาร
จัดการน�้า

GRI 303: 
Water and 
Effluents

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

SR 2020, P.117-119

Disclosure 303-2 Management of 
water discharge-related impacts

SR 2020, P.117-119

การพัฒนา
บุคลากร

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.68

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.69-71

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.69, 71-73

GRI 404: 
Training and 
Education

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

SR 2020, P.71

สิทธิมนุษยชน
และ 

การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.74

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.74

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.74

GRI 412: 
Human 
Rights 

Assessment

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

SR 2020, P.74

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

SR 2020, P.74

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

SR 2020, P.39

ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.75

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.75-76

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.77-81
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GRI
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Topic Disclosure 
Standard

GRI Indicator
(CORE Reporting and 

Topic-Specific Standards)

Page Number (or link)
Thai Version

Identified
omission(s)

Explanation 
for

omission(s)

ความ
ปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

GRI 403: 
Occupational 
Health and 

Safety

Disclosure 403-1 Occupational health 
and safety management system

SR 2020, P.75-76

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

SR 2020, P.75-76

Disclosure 403-3 Occupational 
health services

SR 2020, P.75-76

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

SR 2020, P.76-77

Disclosure 403-5 Worker training 
on occupational health and safety

SR 2020, P.80-81

Disclosure 403-6 Promotion of 
worker health

SR 2020, P.76-81

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

SR 2020, P.78-81

Disclosure 403-9 Work-related injuries SR 2020, P.77

ผลกระทบ 
ทางสังคม 
และชุมชน

GRI 103: 
Management 
Approach

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

SR 2020, P.82

Disclosure 103-2 The management 
approach and its components

SR 2020, P.83

Disclosure 103-3 Evaluation of the 
management approach

SR 2020, P.84-85

GRI 201: 
Economic 

Performance

Disclosure 201-1 Direct economic 
value generated and distributed

SR 2020, P.85-89
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