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นายอาสา สารสิน
ประธานกรรมการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศ ประกอบกบัความผนัผวนของราคาสนิค้าเกษตรตกต�า่ และการแข่งขนั
ทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทฯ จึงเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ อย่าง
รอบคอบ ด้วยการจัดท�าการประเมินระดับผลกระทบและแผนการบริหารความเสี่ยง
อย่างมปีระสทิธภิาพ และครอบคลมุกจิกรรมทีส่�าคญัของบรษิทัฯ พร้อมทัง้มกีระบวนการ
ติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการด�าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินงานภายใต้
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและ
ขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ โดยผนวกหลักคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็น
แผนยุทธศาสตร์ในการด�าเนินธุรกิจการค้าระหว่างหน่วยงานธุรกิจกับหน่วยงานธุรกิจ 
(Business to Business หรือ B2B) ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

แผนยุทธศาสตร์ที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญมาโดยตลอดคือ การส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโต
และพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงได้ อาทิ การขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ของประเทศที่ปัจจุบันมีจ�านวนนักท่องเที่ยวกว่า 40 ล้านคนต่อปี ซึ่งส่งผลต่อปริมาณ
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพิ่มสูงขึ้น นอกเหนือจากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจแล้ว 
กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ร้านอาหารและจัดเลี้ยง หรือที่เรียกกันว่าโฮเรก้า 
(HoReCa) กม็คีวามต้องการอาหารคณุภาพและปลอดภยัเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั บรษิทัฯ 
จงึได้ก�าหนดแผนยทุธศาสตร์ทีเ่รยีกว่า “แมค็โคร 4.0” เพ่ือขบัเคลือ่นธรุกจิด้วยเทคโนโลยี 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พร้อมทั้งการด�าเนินการเรื่องอาหารคุณภาพและ
ปลอดภัย โดยครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับและให้
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ แหล่งผลิต และความปลอดภัยของสินค้าแก่ผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วน 
บริษัทฯ ได้เตรยีมความพร้อมส�าหรบัการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมผูบ้ริโภคอนัเน่ืองมาจาก
การเข้ามาแทนทีข่องเทคโนโลยทีีม่บีทบาทในชวีติประจ�าวนัมากขึน้ และการเปลีย่นแปลง
โครงสร้างประชากร บริษัทฯ ได้ด�าเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าร้านโชห่วยให้สามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยการน�าเสนอแนวคิดในการประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกยุคใหม่ 
สนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงร้านโชห่วย และน�าเสนอรูปแบบการประกอบธุรกิจใหม่
เพือ่ขยายโอกาสทางการค้า เช่น “โครงการครัวชุมชน” ทีม่จีดุมุง่หมายให้ร้านโชห่วยเพิม่ 
การขายสินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง เป็นต้น 

(Disclosure 102-14)

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
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นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

ส�าหรับแผนงานระยะกลางถึงระยะยาว บริษัทฯ ได้พัฒนารูปแบบการด�าเนินธุรกิจ 
อย่างต่อเนื่อง จากเดิมท่ีมีเพียงศูนย์จ�าหน่ายสินค้ารูปแบบ Cash and Carry เพียง 
รูปแบบเดียว จนปัจจุบันบริษัทฯ มีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 
Foodservice, Food Shop และ Frozen Shop  รวมทั้งมีช่องทางการขายผ่านระบบ
ออนไลน์ ที่เรียกว่า Makro Click & Collect  การพัฒนารูปแบบและช่องทางจ�าหน่าย
สินค้าดังกล่าว เป็นปัจจัยท่ีจะท�าให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  
“มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบ
การมืออาชีพ” 

นอกเหนอืจากการขยายศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าในประเทศแล้ว ในปี 2561 บรษิทัฯ ได้ขยาย
ธรุกจิไปยงัต่างประเทศอย่างต่อเนือ่ง และได้ขยายขอบเขตการด�าเนินงานตามกลยทุธ์ทาง
ด้านความย่ังยนืไปยงัทกุประเทศทีบ่รษิทัฯ ได้เข้าไปด�าเนนิธุรกจิ อาท ิการด�าเนนิโครงการ 
“แมค็โครมติรแท้โชห่วย” ในศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โครในแต่ละประเทศ และการด�าเนนิ
ธุรกิจในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เป็นท่ีรักและสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชนน้ัน ๆ   
(Local Love) ซ่ึงเป็นหนึ่งในเป้าหมาย 6 ประการของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรม ความต้องการเฉพาะถิ่นของลูกค้า และออกแบบโครงการเพื่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและการสร้างคุณค่าร่วมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและความต้องการของ
สังคม เนื่องจากบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในท้องถิ่นซึ่งถือเป็นการด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจในระยะยาว 
ปัจจยัส�าคัญอีกประการทีจ่ะท�าให้บรษิทัฯ บรรลเุป้าประสงค์ได้ คือ “พนักงาน” ทีบ่รษิทัฯ 
ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งและได้บรรจุไว้เป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ “แม็คโคร 4.0” โดย
มีเป้าหมายในการปรับรูปแบบวิธีการท�างานของบริษัทฯ ให้มีความคล่องตัว เพื่อรองรับ
การก้าวสูต่ลาดต่างประเทศและก้าวเป็นองค์กรชัน้น�าในระดบัภมูภิาค ภายใต้แนวคิดหลกั 
ได้แก่ การผสมผสานความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรในแต่ละรุ่น และยึดหลัก
จริยธรรม ความกตัญญู ความเป็นคนดีที่คนทุกรุ่นล้วนต้องมีเป็นพื้นฐาน ประกอบกับ 
ค่านยิม “VICTORY - 7 ค่านยิม สมเป็นคนแมค็โคร” ท่ีได้รบัการปลกูฝังจนเป็นวฒันธรรม
องค์กร ผลส�าเร็จจากการด�าเนนิงานในปีท่ีผ่านมานัน้ เป็นเพียงจดุเริม่ต้นของการเดนิทาง
บนเส้นทางสู่ความยัง่ยนืของบรษิทัฯ และการร่วมส่งเสรมิการบรรลเุป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 

ในนามตัวแทนของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจและให้การสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดี
เสมอมา และบรษิทัฯ เชือ่มัน่เป็นอย่างยิง่ว่า ด้วยความร่วมมอืของทกุฝ่ายผนวกกบัความ
ต้ังใจจรงิในการด�าเนนิงานท่ีค�านงึถงึสิง่แวดล้อม สงัคมและเศรษฐกจิจะส่งผลให้บริษทัฯ 
สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนเคียงคู่สังคมตลอดไป



4   รายงานความยั่งยืน 2561

“เราปรารถนาเป็นองค์กร
ที่ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอยู่เสมอ 

ด้วยความว่องไว ทันสมัย 
และรับผิดชอบต่อสังคม
ที่เราด�าเนินกิจการอยู่”

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
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วิสัยทัศน์ มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า  เพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจร 
ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

ธุรกิจของเรา

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (แม็คโคร) มีพันธกิจหลักในการเป็นคู่คิดธุรกิจของ
ลูกค้า โดยทางแม็คโคร มีความมุ่งม่ันที่จะคัดสรรสินค้าท่ีมีคุณภาพดีในราคาท่ีคุ้มค่า  
ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการผ่านศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครท่ัวประเทศ  
นอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าคุณภาพดี ครบถ้วน ในราคาคุ้มค่าแล้ว แม็คโครยังช่วย
สนับสนุนลูกค้าให้มีความรุ่งเรืองผ่านการให้ความรู้ แนวคิดทางด้านการประกอบค้าปลีก 
สมยัใหม่ รวมถงึการจดักิจกรรมส่งเสรมิสมรรถนะ กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน์  
ทั้งนี้ พันธกิจของแม็คโครประกอบด้วย

O
Offer the best

น�าเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด 
และคุ้มค่าที่สุด

ให้กับลูกค้า

M
Multi - formats

ขยายตัวด้วยรูปแบบ
ร้านค้าที่หลากหลาย

A
Award

ให้รางวัลความส�าเร็จ
ของทีมงาน และ

ลงทุนกับการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

K
Know the differences

ศึกษาท�าความเข้าใจ 
ในความแตกต่าง 

เฉพาะตัวของ 
แต่ละท้องถิ่น

R
Responsible

สร้างผลประโยชน์สูงสุด
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 
ชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย MAKRO

เกี่ยวกับแม็คโคร
(Disclosure 102-1, 102-2, 102-3, 102-13, 102-16)

ส�านักงานใหญ่
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) 

1468 ถ.พัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์  0 2067 8999  โทรสาร  0 2067 9888
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ความเป็นมาของบริษัท 
นับตั้งแต่การจดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2531 กว่า 30 ปี ที่
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจศูนย์จ�าหน่าย
สนิค้าแบบขายส่งในระบบสมาชกิ ภายใต้ชือ่ “แมค็โคร” ได้ด�าเนนิการ
จ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการ 
ทัว่ประเทศ ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ผูค้้าปลกีรายย่อย กลุม่ผูป้ระกอบการ 
ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจจัดเลี้ยง รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ
บริการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่น ๆ แม็คโคร

มีความมุ่งม่ันที่จะสานต่อภารกิจในการเป็น “คู่คิดธุรกิจ” เพื่อช่วย
ให้กลุ ่มลูกค้าผู ้ประกอบการสามารถด�าเนินธุรกิจและบริหารเงิน
ทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมเติบโตไปกับแม็คโคร  
ดังนั้นแม็คโครจึงให้ความส�าคัญกับการสรรหาและส่งมอบผลิตภัณฑ ์
ที่มีคุณภาพเป็นเลิศและหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า ทั้งน้ีแม็คโคร 
มกีารจดัจ�าหน่ายผลติภณัฑ์ทีบ่รษิทัเป็นผูบ้ริหารจดัการภายใต้แบรนด์
ของบริษัทครอบคลุมทั้ง 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสด 
ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง และสินค้าอุปโภค

นอกจากนี้แม็คโครได้ขยายศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและพัฒนารูปแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้า และช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุมทั้ง
ออนไลน์ ออฟไลน์ และแบบผสมผสาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สินค้าภายใต้แบรนด์ของแม็คโครส�าหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

เอโร่ (aro) และเซฟแพ็ค (Savepak) เอ็มแอนด์เค (M&K) 

สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ และอุปกรณ์ส�าหรับอาหาร สินค้ากลุ่มขนม และเครื่องดื่ม 

คิว - บิซ (Q-BIZ) โปรเทค (Protech)

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน เฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า
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 เข้าถึงการให้บริการจากใจ ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพที่แม็คโคร

 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง (Makro Cash 
& Carry) สามารถรองรับผู้ประกอบการ และร้านค้าปลีกรายย่อย 
อย่างกว้างขวาง

MakroClick

MakroClick ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์และแบบผสมผสาน 
พร้อมทั้งบริการจัดส่ง
https://www.makroclick.com/

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส และแม็คโคร ฟูดช้อป

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส (Makro foodservice) และแม็คโคร ฟูดช้อป (Makro food shop) สามารถรองรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจ ร้านอาหาร และ
ธุรกิจจัดเลี้ยง (โฮเรก้า)

สยามฟูด เซอรร์วิส สยามโฟรเซ่น

สยามฟูด เซอร์วิส (Siam Food Services) เปิดช่องทางการ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ “Food Diary” ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายอาหารระดับพรีเม่ียมส�าหรับ
ผู้ประกอบการ 
https://www.happyfresh.co.th/stores/fooddiary
https://www.honestbee.co.th/en/groceries/stores/food-diary

สยามโฟรเซ่น (Siam Frozen) ศูนย์รวมผลติภณัฑ์อาหารแช่แขง็ส�าหรบั
ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ



8   รายงานความยั่งยืน 2561

ห่วงโซ่คุณค่า
จุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทานของแม็คโคร จะเริ่มจากวัตถุดิบ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน น�าส่งเข้าสู่ 
ศูนย์กระจายสินค้าของแม็คโคร ผ่านขั้นตอนการตรวจรับ และน�าส่งโดยระบบขนส่งที่ได้มาตรฐาน เพื่อน�าสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ศูนย์จ�าหน่าย
สนิค้าแมค็โครสาขาต่าง ๆ  ในขณะเดยีวกนักม็กีารควบคมุเพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิงานในแต่ละขัน้ตอนไม่ส่งผลกระทบต่อชมุชน และสิง่แวดล้อม 

คู่ค้าในระดับท้องถิ่น

4.ศนูย์กระจายสนิค้าสดและแช่แขง็ของแมค็โคร
แบ่งจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สดและแช่แข็งไปยัง 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าค้าแม็คโครทั่วประเทศ

1.ผู้ปลูก/ผู้ผลิต
ปลูก/ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปลอดภัย
และมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

2.ศูนย์บรรจุสินค้า
บรรจุสินค ้าตามความเหมาะสม
เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จากความ 
เสียหายระหว่างการขนส่ง ประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือ
ยืดอายุสินค้าทางการเกษตร

3.ห้องเย็น/โกดังสินค้า
เก็บรักษาสินค้าในระดับอุณหภูมิที่
เหมาะสมเพื่อรักษาคุณภาพก่อนการ
การขนส่ง ทดสอบและตรวจสอบ 
การปนเปื้อนของสินค้า

6.ลูกค้า
ซื้ อผลิ ตภัณฑ ์ที่ ปลอดภั ยและมี
คุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสมเพื่อ
ด�าเนินธุรกิจและชีวิตอย่างยั่งยืน

5.ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพ่ือ
ให้ลกูค้าเลอืกสรรได้อย่างสะดวกสบาย

 (Disclosure 102-4, 102-6, 102-9)
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1.ผู้ปลูก/ ผู้ผลิต
ปลูก/ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ปลอดภัย
และมคีณุภาพสงูตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

9.ลูกค้า
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสม 
เพื่อด�าเนินธุรกิจ/ ชีวิตอย่าง
ยั่งยืน

8.ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร
จัดเรียงผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพื่อให้ลูกค้าเลือกสรรได้อย่าง
สะดวกสบาย

7.ศนูย์กระจายสินค้าสดและแช่แข็ง
ของแม็คโคร
แบ่งจ�าหน่ายผลติภณัฑ์สดและแช่แขง็ 
ไปยังศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
ทั่วประเทศ

5.ผู้ขนส่งสินค้า
ขนส่งสินค้าทั่วประเทศในเวลาที่
เหมาะสม

6.ผู้น�าเข้า/ คู่ค้า
สรรหาผลิตภัณฑ์ใหม ่จากตลาด 
ต่างประเทศเพื่อการน�าเข้าสู่ประเทศ

2.ศูนย์บรรจุสินค้า
บรรจุสินค้าตามความเหมาะสมเพ่ือ
ปกป้องผลิตภัณฑ์จากความเสียหาย
ระหว่างการขนส่ง

3.ห้องเย็น/ โกดังสินค้า
เก็บรักษาสินค้าในระดับอุณหภูมิ 
ที่เหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพก่อน
การการขนส่ง ทดสอบและตรวจสอบ
การปนเปื้อนของสินค้า

4.ผู้ส่งออก
ส่งออกสินค้าที่หลากหลายจาก 
ต่างประเทศสู่ประเทศไทย

คู่ค้าผลิตภัณฑ์น�าเข้า

การเปลี่ยนแปลงองค์กรในปี 2561
จากการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โครในประเทศกมัพูชาในปี 2560 
ในปี 2561 แม็คโครยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยได้ขยาย
ธุรกิจไปสู่ตลาดต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 1 ประเทศ ผ่านการเปิดศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าในประเทศอนิเดยี ภายใต้แบรนด์ “LOTS Wholesale 
Solutions” จ�านวน 3 สาขา การขยายตัวนี้เปิดโอกาสให้แม็คโครได้
ตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ ๆ  ควบคูไ่ปกบัการเปิดตลาดเข้าถงึคูค้่า 

ลูกค้าและตลาดใหม่ ซึ่งแม็คโครได้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสากลเพิ่มสูงไปอีกขั้น พร้อมตอบสนองความต้องการที่
หลากหลายของลกูค้า การขยายตวัและการปฏบัิตติามมาตรฐานสากล
ที่สูงขึ้นนี้ยังเป็นการเพิ่มความสามารถของผู้ผลิตท้องถิ่นสู่ตลาดสากล
อีกด้วย ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมระดับรายได้และคุณภาพชิวิตของชุมชน 
ท้องถิ่นและสังคม

(Disclosure 102-10)
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ประเทศไทย ต่างประเทศ

• บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากัด (SFS)  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อม 
บริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง 
คุณภาพชั้นดี 

• บริษัท แม็คโคร อาร์โอเอช จ�ากัด (MROH)  
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่างประเทศ เพื่อเพิ่ม 
ช่องทางของแม็คโครในตลาดต่างประเทศ

• บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด (PRO)  
ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภค

• Indoguna (Singapore) Pte Ltd (INDS) ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์
ประเภทเนื้อสัตว์น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศสิงคโปร์

• Indoguna Dubai L.L.C (INDD) ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้า
พร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี 
ในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

• Indoguna Lordly Company Limited (LL) ประกอบธุรกิจน�าเข้าและ 
จัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็ง 
คุณภาพชั้นดี ในฮ่องกง

• Just Meat Company Limited (JM) ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี จ�าพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง 

• Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C (MAXZI) ด�าเนิน 
ธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

• Indoguna (Cambodia) Company Limited (INDC) ด�าเนินธุรกิจให้ 
บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

• Indoguna Vina Food Service Company Limited (INDV) ประกอบ 
ธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสด 
และอาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดีในประเทศเวียดนาม

• ARO Company Limited (ARO) ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด 
และให้ค�าปรึกษาในประเทศเมียนมา

• CP Wholesale India Private Limited (CPWI) ด�าเนินธุรกิจค้าส่งใน
ประเทศอินเดีย

• Makro (Guangzhou) Food Company Limited (MGZ) ด�าเนินธุรกิจค้า
ปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

• Makro (Cambodia) Company Limited (MAC) ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก  
ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

• ARO Commercial Company Limited (MM) ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก  
ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศเมียนมา

   เครือข่ายธุรกิจของแม็คโคร

 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 15 บริษัท

เพือ่ให้การด�าเนนิงานของทุกภาคส่วนมปีระสทิธิภาพและมเีป้าหมายไปในทศิทางเดียวกนั ศนูย์รวมการด�าเนนิการและการบรหิารจดัการทัง้หมด
ของแม็คโครจึงต้ังอยู่ที่ส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยส�านักงานใหญ่จะเป็นผู้ก�าหนดทิศทางการ 
ด�าเนินงาน ควบคุมประสิทธิภาพในการท�างาน ตลอดจนก�ากับดูแลให้ทุกหน่วยงานสามารถด�าเนินธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกันได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และยงัสามารถรกัษามาตรฐานการให้บรกิารสงูสดุแก่ลกูค้าทกุกลุม่ ทัง้น้ีการด�าเนินธรุกจิในประเทศไทย
ยังคงเป็นหลักและมีสัดส่วนสูงท่ีสุด อย่างไรก็ตามแม็คโครตระหนักถึงโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และมีแผนจะพัฒนาและขยาย
โอกาสทางธุรกิจสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสาขาล่าสุดได้เปิดตัวในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2561 ในพื้นที่ อ�าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี รองรับการขยายตัว 
ด้านเศรษฐกิจของภาคตะวันออก แสดงถึงการขยายตัวของแม็คโครอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2561 แม็คโครมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าทั่ว 
ประเทศไทยทั้งหมดรวม 129 สาขา ประเทศกัมพูชา 1 สาขา และประเทศอินเดีย 2 สาขา และศูนย์กระจายสินค้า 4 แห่งภายในประเทศไทย

(Disclosure 102-7, 102-8, 102-45)
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แผนผังโครงสร้างกลุ่มบริษัทสยามแม็คโคร

100%99.99%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

Indoguna (Singapore) Pte Ltd
(ประเทศสิงคโปร�)

Indoguna Dubai L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

Indoguna Lordly Company Limited
(ฮ�องกง)

Just Meat Company Limited
(ฮ�องกง)

MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

Indoguna (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

บจ. โปรมาร�ท

ประเทศไทย
บจ. สยามฟ�ด 

เซอร�ว�ส 
(ประเทศไทย)

Food Service 
APME

Cash & Carry

Indoguna 
Vina Food Service 
Company Limited
(ประเทศเว�ยดนาม)

บจ. แม็คโคร อาร�โอเอช
(ประเทศไทย)

ARO Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

Makro (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

CP Wholesale India Private Limited
(ประเทศอินเดีย)

Makro (Guangzhou) Food Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น)

ARO Commercial Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

ต�างประเทศ

99.99% 99.99%

100%

70%

99.99%

100%

100%

100%99.99%

80%

80%

80%

80%

80%

70%

Indoguna (Singapore) Pte Ltd
(ประเทศสิงคโปร�)

Indoguna Dubai L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

Indoguna Lordly Company Limited
(ฮ�องกง)

Just Meat Company Limited
(ฮ�องกง)

MAXZI The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

Indoguna (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

บจ. โปรมาร�ท

ประเทศไทย
บจ. สยามฟ�ด 

เซอร�ว�ส 
(ประเทศไทย)

Food Service 
APME

Cash & Carry

Indoguna 
Vina Food Service 
Company Limited
(ประเทศเว�ยดนาม)

บจ. แม็คโคร อาร�โอเอช
(ประเทศไทย)

ARO Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

Makro (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

CP Wholesale India Private Limited
(ประเทศอินเดีย)

Makro (Guangzhou) Food Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น)

ARO Commercial Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

ต�างประเทศ

99.99% 99.99%

100%

70%

99.99%

100%

100%

• สถาบันรหัสสากล • สมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

• สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย • หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • หอการค้าเยอรมัน-ไทย

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย • หอการค้าไทย 

• สมาคมอาหารแช่เยือกเเข็งไทย • หอการค้าไทย - รัสเซีย 

สมาคมที่แม็คโครเป็นสมาชิกประจ�าปี 2561   (Disclosure 102-13)
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การด�าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาที่ผ่านมา  
มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นคู ่คิดธุรกิจของลูกค้า 
ผู้ประกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการทางรูปแบบ
ธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ เห็นได้อย่างเด่นชัดคือ  
รูปแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครได้รับการ
พฒันาขึ้นมาอย่างหลากหลาย มเีอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ที่มีศักยภาพที่แตกต่างสามารถให้บริการและเข้าถึง 
ลูกค้าผู ้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถ่ินได้
สะดวกย่ิงข้ึน เป้าหมายเพ่ือจะเป็น “คู ่คิดธุรกิจ” 
ของลูกค้า ผู ้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริง  
เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

โอกาส...สู่ความ
ก้าวหน้าที่มั่นคง

ความสะดวก
สบาย

ใกล้บ้านคุณ สาขา79ศูนย์จ�าหน่าย
สินค้าแม็คโคร สาขา13อีโค พลัส สาขา25แม็คโคร 

ฟูดเซอร์วิส 
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Cash & Carry
 Makro

 1. ไทย 
 2. กัมพูชา 

 LOTS Wholesale Solutions
 3. อินเดีย

Food Service APME
1. ไทย
2. กัมพูชา 
3. สิงคโปร์ 
4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 
5. ฮ่องกง 
6. เวียดนาม

3

4

2

3

5
6

129
(กทม. และปริมณฑล 33 สาขา ต่างจังหวัด 96 สาขา)

รวม

สาขาสาขาสาขา5 7สยามโฟรเซ่น 

แม็คโคร
ฟูดช้อป 

1
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Cash & Carry Indoguna
Food Services

1. พม�า 

2. กัมพ�ชา 

3. อินเดีย 

4. จ�น

1. สิงคโปร� 

2. กัมพ�ชา 

3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส� 

4. ฮ�องกง  

5. เว�ยดนาม

Indoguna (Singapore) Pte Ltd

Indoguna Dubai 
MAXZI The Good Restaurant & Cafe 

Inboguna Lordly Company Limited
Just Meat Company Limited

Indoguna (Cambodia) Company Limited

ARO Company Limited

Makro (Cambodia) Company Limited

CP Wholesale India Private Limited

Makro (Guangzhou) Food 
Company Limited 

Indoguna Vina Food Service 
Company Limited

1

1

3

3

4

5

4

2

แม็คโครในต�างประเทศ

ชะอำ

กบินทรบุรี
นครนายก

ภาคเหนือ
พนักงานประจ�า 1,417 ราย
พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา 1 ราย
รวม 1,418 ราย

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานประจ�า 2,792 ราย
พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา 18 ราย
รวม 2,810 ราย

ภาคกลางและภาคตะวันตก
พนักงานประจ�า 6,780 ราย
พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา 37 ราย
รวม 6,817 ราย

ภาคตะวันออก
พนักงานประจ�า 1,338 ราย
พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา 6 ราย
รวม 1,344 ราย

ภาคใต้
พนักงานประจ�า  2,157 ราย
พนักงานที่ท�างานไม่เต็มเวลา  14 ราย
รวม 2,171 ราย

129 สาขา
ศูนย์กระจายสินค้า 4 แห่ง
รายได้สุทธิ 192,930.09 ล้านบาท
จ�านวนพนักงานรวม 14,560 ราย
ปัจจุบันแม็คโคร มีพนักงานทั้งสิ้น 14,560 คน ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา  5.6 % 
โดยมีรายละเอียดดังนี้

เพศชาย 6,547

พนักงาน
ประจ�า 
(ราย)

พนักงาน
พนักงานที่

ท�างานไม่เต็ม
เวลา (ราย)

45

เพศหญงิ 7,937

14,484

31

76รวม
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           โครงสร้างผู้ถือหุ้น  (Disclosure 102-5)
          รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561 มีดังนี้

รายชื่อ จ�านวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)

1. บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด* 2,640,302,800 55.01

2. บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน)* 1,827,598,700 38.07

3. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 40,296,000 0.84

4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 25,195,300 0.52

5. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/ 25 17,688,400 0.37

6. AIA COMPANY LIMITED - EQ2-P 15,882,000 0.33

7. นายปริญญา เธียรวร 15,100,000 0.31

8. HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 11,258,900 0.23

9. กองทุนเปิดบัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 10,960,100 0.23

10. นายสุรชัย บุณยประทีปรัตน์ 9,195,000 0.19

รวม 4,613,477,200 96.10

หมายเหต ุ: * บรษิทั สยามแมค็โคร โฮลด้ิง (ประเทศไทย) จ�ากดั และ บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั (มหาชน) เป็นบรษิทัในกลุม่เครอืซพีอีอลล์ ซึง่เป็นผู้ถอืหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด

โครงสร้างการถือหุ้น



รายได้รวม

3.3%
เพิ่มขึ้นจาก 2560

ก�าไรสุทธิ

3.8%
ลดลงจาก 2560

สินทรัพย์รวม

5.2%
เพิ่มขึ้นจาก 2560

256025602559 2561
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หน่วย : ล้านบาท



ข้อมูลส�าคญั
ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

2559 2560 2561
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม 52,859 58,976 62,065
หนี้สินรวม 37,118 40,965 42,808
ทุน 2,400 2,400 2,400
ส่วนของผู้ถือหุ้น 15,741 18,011 19,257

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้จากการขาย 169,226 182,753 188,583
รายได้รวม 172,790 186,754 192,930
ก�าไรขั้นต้น 15,504 18,401 18,944
ก�าไรสุทธิส�าหรับปี 5,413 6,178 5,942
ก�าไรสุทธิต่อหุ้นส�าหรับปี (บาท) 1.13 1.29 1.24

อัตราส่วนทางการเงิน (%)
อัตราก�าไรสุทธิส�าหรับปี 3.1 3.3 3.1
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.5 0.5 0.5
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 36.2 37.1 32.8
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 10.7 11.0 9.7
อัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ 75.4 74.6 77.5

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 0.50 0.50
มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.28 3.66 3.90
เงินปันผลต่อหุ้น 0.85 0.96 0.96*

หมายเหตุ :
* เงินปันผลต่อหุ้นประกอบด้วย : 
 1) เงินปันผลระหว่างกาลจ�านวน 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ายไปทั้งหมดแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 
 2) เงินปันผลงวดสุดท้ายจ�านวน 0.56 บาทต่อหุ้น น�าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติในวันท่ี 23 เมษายน 2562 รวมเป็นเงินปันผลประจ�าปี 2561 

 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น
** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน

บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    17
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ผลการด�าเนินงาน
และรางวัลปี 2561

• งานแถลงนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
และแนวปฏิบัติแก่คู่ค้า

• รางวัลมาตรฐานแรงงานไทย • Makro Innovation Day / Makro 4.0 Innovation Award 

• การรับรองว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วน ภายใต้โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC)

• งานตลาดประชารัฐเพื่อชุมชน • งานแม็คโครโฮเรก้า ครั้งที่ 13 
มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ 
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• รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประจ�าปี 2561

• ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์
รับซื้อผลไม้คุณภาพจากเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน

• ทายาทโชห่วย โชว์เสน่ห์/ 
แม็คโครจัดสัมมนาเพิ่มศักยภาพโชห่วยไทย 

เตรียมความพร้อมโชห่วยไทยยุคดิจิทัล

• ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 10 
“โชห่วย 4.0 คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

• แม็คโครรับโล่เกียรติคุณสถานประกอบการที่เข้าร่วมพัฒนา
ระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001)
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน
ประจ�าปี 2561 เป็นฉบับที่ 2 ต่อเนื่องจากปี 2560 โดยรายงาน 
ความยั่งยืนฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดท�าสอดคล้องตามมาตรฐาน 
การรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative  
(GRI Standard) แบบทางเลือกหลัก (Core) และมาตรฐานอื่นที่ 
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารผลการด�าเนินงานของ 
แม็คโคร ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม โดยผลการด�าเนินงานท่ีน�าเสนอในรายงานฉบับน้ี
เป็นผลการด�าเนินงานของแม็คโคร และบริษัทย่อยในประเทศไทย 
(“แม็คโคร”) ครอบคลมุตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2561

วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัท�ารายงานฉบบันีค้อื เพ่ือสือ่สารประเดน็
ด้านความยัง่ยนืทีส่�าคัญต่อธรุกจิ โดยครอบคลุมในด้านของเศรษฐกจิ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงน�าเสนอถึงความมุ่งมั่น เป้าหมาย 
และผลการด�าเนินงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่าง
ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นั่นคือ “มุ่งเป็น 
ที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับ 
ผู้ประกอบการมืออาชีพ” และสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็น “คู่คิด
ธุรกิจ” อย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ 
(Disclosure 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)
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การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนที่แม็คโคร

วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน
มุ่งเป็นที่หนึ่งในการเป็นคู่คิดธุรกิจส�าหรับผู้ประกอบการ ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัยในราคายุติธรรม เพื่อสนับสนุนให้
ลูกค้าสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียโดย 
ไม่บั่นทอนโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นต่อไปในอนาคต 

แมค็โครได้ผสมผสานแนวทางการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนืเข้าไปในกรอบกลยทุธ์ขององค์กรครอบคลุมมติเิศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
โดยอาศยัความร่วมแรงร่วมใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยีขบัเคลือ่นองค์กรไปสูเ่ป้าหมายการเป็นองค์กรทีย่ัง่ยนื เป็นคูค่ดิเพือ่เสริมสร้างยกระดบัคณุภาพ
ชวีติของผูม้ส่ีวนได้เสีย กรอบกลยทุธ์ทางด้านความยัง่ยนืได้ถูกออกแบบโดยได้พิจารณาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อบรษิทัฯ ทัง้จากภายนอกและภายใน 
รวมถึงศึกษาและผสมผสานการใช้แนวทางสากลในการบริหารจัดการความยั่งยืน ถูกออกแบบมาเป็นกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 โดยมีโครงการ 
ขับเคลื่อนผลการด�าเนินการกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้

ขอบเขตรายงาน  (Disclosure 102-46, 102-53)

ผลการด�าเนนิงานในรายงานความยัง่ยนืฉบบันีค้รอบคลมุประเดน็ความยัง่ยนืทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนินธุรกจิของแมค็โครในประเทศไทยเท่านัน้ 
ไม่รวมผลการด�าเนินงานในต่างประเทศ โดยแม็คโครจัดท�ารายงานความยั่งยืนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ น�าเสนออยู่บนเว็บไซต์ของ 
บริษัทฯ : www.siammakro.co.th 

หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ ส�านักงานใหญ่:
เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์: 0-2067-8999 
Call Center: 02-335-5300
อีเมล: sustain@siammakro.co.th

แนวทางสากลที่แม็คโครได้ศึกษาและผสมผสานเข้าเป็นกลยุทธ์แม็คโคร 4.0

หลักสากล 10 ประการ 
ตามข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ 

(UN Global 
Compact: UNGC)

(Sustainable 
Development 
Goals: SDGs)

(Dow Jones 
Sustainability 
Indices: DJSI)
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กลยุทธ์แม็คโคร 4.0
เป็นกลยุทธ์องค์กรที่ได้สอดแทรกมุมมองการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการก�าหนดตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อมและ
สังคม เพื่อประกอบการติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนินการตามเป้าหมายในการเป็น “คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” โดยแผนกลยุทธ์นี้ได้เริ่ม
ด�าเนนิการเข้าสูปี่ที ่2 และได้ทบทวนและเพิม่เต็มประเด็นทางด้านความยัง่ยนืทัง้ระดับสากลและระดบัท้องถิน่เพือ่ให้แผนกลยทุธ์มปีระสทิธภิาพ 
เหมาะสมกับบริบทการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และบริหารความเสี่ยงในอนาคต มีความครอบคลุม 6 ด้าน

แนวทาง
การด�าเนินงานหลัก

อาหาร
ปลอดภัย

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นที่รักในท้องถิ่น

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง

เป็นธรรม
และยั่งยืน

การเจริญเติบโต
ทางธุรกิจ
ของลูกค้า

องค์กรที่คน
อยากเข้ามา

ร่วมงาน

เป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย  
ยกระดับสู ่ผู ้ส ่งมอบสินค้าและบริการ 
ด้านอาหาร และอาหารส่งเสริมสุขภาวะ

การประกอบธุรกิจที่ไม่ก่อให้เกิดหรือลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นองค์กรท่ีเป็นท่ีรักในท้องถิ่นและ
สร้างความสัมพันธ์อันแนบแน่น ด�าเนิน
ธุรกิจสอดคล้องกับวัฒนธรรม

สร้างการเจริญเติบโตทาง
ธรุกจิให้กบัลกูค้า ผ่านแนวคดิ  
นวัตกรรม โครงการการ 
ส่งเสริมขีดความสามารถของ
ลูกค้า

ส่งเสรมิ บรหิารจดัการประเด็น 
ทางด้านส่ิงแวดล้อม สังคม 
และการก�ากับดูแล ภายใน
ห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นธรรม
และยั่งยืน 

เป็นองค์กรท่ีผสมส่วนเหมอืนผสานส่วนต่าง
ของคนทุกช่วงวัย พัฒนาคนทั้งในแง่ความ
สามารถ คุณธรรม และจริยธรรม และเป็น
องค์กรที่พนักงานท�างานอย่างมีความสุข

ระดับกรรมการ

• ให้แนวทางการด�าเนินงาน
• ให้ค�าแนะน�า และทบทวน 

ภาพรวมการด�าเนินงาน

• แต่งตั้งคณะกรรมการความ
ยั่งยืนขับเคลื่อนการด�าเนิน
การตามกลยุทธ์

• ก�าหนดนโยบาย ตัวชี้วัด 
ผลการด�าเนินการ 
และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

• มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ  
รวมถึงการแสดงความคิดเห็น 
ไอเดียผ่านช่องทางที่หลากหลาย

• คณะท�างานย่อยด�าเนินการแผน
งานที่ก�าหนด

ระดับผู้บริหาร
และคณะกรรมการ

ความยั่งยืน

ระดับปฏิบัติการ
และโครงการ

เพื่อความยั่งยืน
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แนวทางการด�าเนินงานหลัก

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

ผลการด�าเนินงานหลัก

ผลการด�าเนินงานหลัก

ผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

• การติดตามแหล่งที่มาของ

วัตถุดิบ

• การควบคุมและลดโอกาส

ปนเปื้อนตลอดห่วงโซ่คุณค่า

• การบริหารจัดการประเด็น

ความเสี่ยงทางด้าน 

สิ่งแวดล้อม สังคม  

และการก�ากับดูแล

• การคัดสรรอย่างยั่งยืน

• ด�าเนินการให้ข้อมูลแหล่งที่มา 

ของผลิตภัณฑ์ผ่าน 

แอพพลิเคชัน “Makro 

i-trace”

• โครงการความร่วมมือในการ

ท�าการเกษตรอย่างยั่งยืน

• การวิเคราะห์และประเมิน 

ความเสี่ยงทางด้านความยั่งยืน

เบื้องต้นของคู่ค้าหลัก

• การประกาศแนวทางการ 

จัดหาอย่างยั่งยืนส�าหรับ 

ผลิตภัณฑ์ทูน่าและเกี่ยวเนื่อง

• การบริหารจัดการ ลดขยะ  

ณ ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร

• การออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

ที่มุ่งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• การลดการใช้พลังงานและ 

การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก

• โครงการทดสอบการแปรรูปขยะ

อาหารสด

• การออกแบบศูนย์จ�าหน่าย

สินค้าแม็คโครที่สามารถลดการ

ทิ้งน�้าเสีย

• การรับรองระบบการจัดการด้าน

พลังงาน (ISO 50001)

• ก้าวเข้าสู่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน

กระจกต่อหน่วยรายได้ลงร้อยละ 

10 เทียบกับปีฐาน 2558

• 100% ของวัตถุดิบหลัก

สามารถตรวจสอบย้อนกลับ

ได้

• มีการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัยอาหารตลอดห่วงโซ่ 

คุณค่า

• 100% ของคู่ค้าธุรกิจหลัก

ได้รับการตรวจประเมินด้าน

ความยั่งยืน

• แนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืน

ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ 

กลุ่มเสี่ยง

กลยุทธ์ 1 อาหารปลอดภัย

กลยุทธ์ 2 คัดสรรผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

กลยุทธ์ 3 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
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แผนงาน ผลการด�าเนินงานหลัก เป้าหมาย 2563

กลยุทธ์ 4 เป็นที่รักในท้องถิ่น

กลยุทธ์ 5 การเจริญเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

กลยุทธ์ 6 องค์กรที่คนอยากเข้ามาร่วมงาน

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

ผลการด�าเนินงานหลัก

ผลการด�าเนินงานหลัก

ผลการด�าเนินงานหลัก

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

• การส่งเสริมความแข็งแรงของ

ท้องถิ่น

• การมีส่วนร่วมระหว่างศูนย์

จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครและ

ชุมชนท้องถิ่น

• การส่งเสริมสมรรถนะของ 

ผู้ประกอบการโชห่วย

• การส่งเสริมสมรรถนะของ 

ผู้ประกอบการกลุ่มโฮเรก้า

• การตรวจสอบความเสี่ยงและ

ประเด็นทางด้านสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้าน

• การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

และเวทีในการแสดง 

ความคิดเห็น

• การเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงาน

• การยกระดับคุณภาพชีวิต  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ของพนักงาน

• การจัดตลาดประชารัฐ

• การส่งเสริมการขายสินค้า 

ท้องถิ่น

• โครงการ 100 ชุมชน 100 สาขา

• การด�าเนินมหกรรมโชห่วย 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10

• การด�าเนินมหกรรม HoReCa 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13

• โครงการมิตรแท้โชห่วย

• การประกาศนโยบายสิทธิมนุษยชน 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน

• การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิทธิ
มนุษยชนในระดับกลุ่มบริษัท

• การฝึกอบรมผู้บริหารและผู้แทน
ส�าหรับหลักสูตรการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

• โปรแกรมพัฒนาและค้นหาผู้มี 
ศักยภาพรุ่นใหม่ จัดต่อเนื่อง 
เป็นครั้งที่ 6

• การศึกษาการประยุกต์ใช้ระบบ
การจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ISO 45001) กับศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร

• การสร้างผลกระทบเชิงบวกแก่

ชุมชนที่แม็คโครเข้าไป 

ด�าเนินการ

• การสร้างความผูกพันระหว่าง

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและชุมชน

โดยรอบ

• จ�านวนผู้ประกอบการที่ 

เพิ่มสูงขึ้น

• โครงการมิตรแท้โชห่วยพลัส

• การตรวจสอบสิทธิมนุษยชน

อย่างรอบด้านครบทกุบริษัทย่อย

• การฝึกอบรมพนักงานให้ความ

ความรู้ความสามารถในประเด็น

ความยั่งยืน

• การเพิ่มคะแนนความผูกพันต่อ

องค์กรของพนักงาน

• การได้รับการรับรองระบบการ

จัดการอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย (ISO 45001) ในศูนย์

จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครต้นแบบ
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การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการด�าเนินธุรกิจนั้น แม็คโครให้ความส�าคัญต่อการเติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ มีการก�ากับดูแลและค�านึงถึง 
การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมของพนักงาน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางการค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมการด�าเนินงานทางธุรกิจรวมถึงป้องกัน 
ความเสี่ยงและผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้แม็คโครสามารถก�าหนดแนวทางและการ
ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียของแม็คโครเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปี 2561 แม็คโครได้ท�าการทบทวนผูม้ส่ีวนได้เสยีทีส่�าคัญ ตามคู่มอืการมส่ีวนร่วมผูม้ส่ีวนได้เสยี (the stakeholder engagement manual) 
เขยีนโดย โครงการสิง่แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (the UNEP) และผูร่้วมงานวจิยั (Accountability and Stakeholder Research Associates) 
ทั้ง 5 ขั้นตอน

Stage 1
วางกลยุทธ์เกี่ยวกับการสานสัมพันธ์
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Stage 2
วิเคราะห์และทบทวนผลจากการ 
สานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย

Stage 3
พัฒนาขีดความสามารถเพ่ือให้มีการ
สานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ

Stage 5
ก�าหนดวิธีและกระบวนการ 
สานสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Stage 4
รายงานผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย 
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน

Stage 1 Stage 2 Stage 4Stage 3 Stage 5

(Disclosure 102-42)

ค�ารับรองความเชื่อมั่น
เนื้อหาของรายงานนี้ได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เปิดเผยเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน นอกจากนี้
เพื่อความโปร่งใสของรายงานตามมาตรฐาน GRI แม็คโครจัดให้มีการรับรองรายงาน และความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยอิสระภายนอก  
ดังรายละเอียดการรับประกันในท้ายเล่มรายงาน

(Disclosure 102-32)
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ผู้มีส่วนได้เสียของแม็คโคร

ธนาคารและเจ้าหนี้สื่อมวลชน ผู้ถือหุ้น องค์การ
นอกภาครัฐ 

คู่ธุรกิจ และหรือ 
เจ้าหน้าที่ นักลงทุน 

บุคลากรของบริษัท 
(พนักงาน) คู่ค้า สังคม ชุมชนท้องถิ่นผู้ประกอบการ

ลูกค้า 

(Disclosure 102-40, 102-41, 102-43, 102-44)

จากการทบทวนผู้มีส่วนได้เสีย คณะกรรมการความยั่งยืน เสนอให้เพ่ิมรายกลุ่ม ธนาคารและเจ้าหน้ี เข้าเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลัก เพื่อให้
สอดคล้องการกับกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจที่ต้องอาศัยแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมในการขยายธุรกิจ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการผู้บริหาร
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ส่งผลให้ปัจจุบันแม็คโครได้จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 11 กลุ่ม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ 
นั้น จะเป็นส่วนส�าคัญในการวางแผน ก�าหนดกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทฯ 



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    27

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

บุคลากรของบริษัท
(พนักงาน)

• ประเมินความพึงพอใจพนักงาน
ประจ�าปี

• การประเมินสมรรถนะพนักงาน
ประจ�าปี

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
• ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสาร

ข่าวสารภายในองค์กร
• การประชุมเพื่อประเมิน 

ความเสี่ยง
• คณะกรรมการสวัสดิการ

• สิทธิประโยชน์ เงินเดือน และ 
การท�างานในระยะยาว

• โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
• นโยบายอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยเพื่อบริหาร 
จัดการความปลอดภัยและ 
ลดความเครียด

• สภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดี

• การฝึกอบรมเพิ่มความสามารถ 
ให้แก่พนักงาน

• การจัดเวทีให้พนักงานได้ออก
ความคิดเห็น เช่น เวทีนวัตกรรม

• การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน 
ส่วนบุคคลให้พนักงาน

• การจัดกิจกรรมสันทนาการ 
เพื่อผ่อนคลายความเครียด  
แก่พนักงาน

• การชื่นชมและเชิดชูให้ก�าลังใจ 
เมื่อพนักงานท�าความดี

คู่ค้า

• การจัดประชุมกับคู่ค้า
• การส�ารวจความคาดหวัง 

ด้านความยั่งยืนประจ�าปี
• โครงการความร่วมมือเพื่อ 

ขับเคลื่อนนวัตกรรม

• ความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน  
เช่น สิทธิมนุษยชน

• ความสามารถในการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์

• ความโปร่งใสและกระบวนการ 
ต่อรองที่เป็นธรรม

• สนับสนุนผู้ผลิตขนาดเล็ก

• การด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
แก่ผู้ประกอบการรายย่อย และ
เกษตรกร

• การด�าเนินโครงการร่วมกับ 
คู่ค้าในการด�าเนินกิจกรรม 
เพื่อสังคม

• การวิเคราะห์คู่ค้าและประเมิน
ความเสี่ยงคู่ค้า

ผู้ประกอบการ/ลูกค้า

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
• รับฟังข้อคิดเห็นและสัมภาษณ์

ลูกค้า
• กิจกรรมแม็คโครมิตรแท้โชห่วย
• พนักงานในศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

แม็คโคร
• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  

เว็บไซต์ โทรศัพท์  
สื่อสังคมออนไลน์ จดหมาย

• กิจกรรมประจ�าปี
• การตลาดและการส่งเสริมการขาย
• การสื่อสารแบรนด์ผ่านทางการ

โฆษณา

• คุณภาพและความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์

• สุขภาพและความปลอดภัย 
ของลูกค้า

• การติดฉลากผลิตภัณฑ์ 
อย่างถูกต้อง

• การน�าเสนอบริการและ 
ผลิตภัณฑ์ที่ดี

• ความโปร่งใสในการด�าเนิน 
ธุรกิจ

• โครงการมิตรแท้โชห่วย
• การสนับสนุนการปรับปรุงร้าน 
• การน�าเสนอแนวคิดและการฝึก

อบรมการจัดการค้าปลีกในยุคใหม่
• การน�าเสนอข้อมูลแหล่งที่มา 

ของผลิตภัณฑ์
• การคัดเลือกและติดฉลากสินค้า

คุณภาพในราคาคุ้มค่าน�าเสนอ 
แก่ลูกค้า

• สินค้าอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ
• ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
• การแสดงข้อมูลสินค้า ฉลาก

ผลิตภัณฑ์และการตลาดที่มี 
ความถูกต้อง
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

สังคม

• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  
เว็บไซต์ โทรศัพท์ สังคม 
ออนไลน์ จดหมาย

• สุขภาพและความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• โอกาสในการท�างานส�าหรับ 

คนในท้องถิ่น
• การส่งเสริมสุขภาพและชีวิต 

ที่มีคุณภาพ
• กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

การพัฒนาทักษะ

• โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
• โครงการสนับสนุนการบรรเทา

สาธารณภัย
• การด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้เกิด

การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ
• การรับซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และ

เป็นช่องทางในการจ�าหน่าย

ชุมชนท้องถิ่น 

• ส่วนร่วมของชุมชน
• การประชุมกับตัวแทนชุมชน
• การบริจาค
• ผู้สนับสนุน
• การสัมภาษณ์ 

• สุขภาพและความปลอดภัย 
ของผู้บริโภค 

• ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และสิ่งแวดล้อม

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• โอกาสในการท�างานส�าหรับ 

คนในท้องถิ่น
• การส่งเสริมสุขภาพและชีวิต 

ที่มีคุณภาพ
• กระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น
• การพัฒนาทักษะ

• โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม  
เช่น โครงการ 100 ชุมชน  
100 สาขา

• การจ้างงานส�าหรับแรงงาน 
ท้องถิ่น

• การรับซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น  
และเป็นช่องทางในการจ�าหน่าย

นักลงทุน

• การประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี

• การส�ารวจความยั่งยืน 
ประจ�าปี

• กิจกรรมพบปะนักลงทุน
• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  

เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล  
จดหมาย

• การลงพื้นที่
• การประชุมนักวิเคราะห์

• ความโปร่งใสในการเปิดเผย 
ข้อมูล

• การเปิดเผยข้อมูลแนวทางการ
ก�ากับดูแล

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

• การเปิดเผยข้อมูลผลการ 
ด�าเนินงานผ่านรายงานประจ�าปี
และรายงานความยั่งยืน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

คู่ธุรกิจ และ/ หรือ 
เจ้าหน้าที่

• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  
อีเมล โทรศัพท์ 

• โปร่งใสด้านภาษี
• ความปลอดภัยของอาหาร
• สิทธิมนุษยชน
• สุขภาพและอาชีวอนามัย 

ของพนักงาน
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การปฏิบัติตามมาตรฐาน

• การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ภาครัฐและหน่วยงานราชการ

• การศึกษาข้อก�าหนดและกฎหมาย
• การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ 

และกฎหมาย

องค์กรนอกภาครัฐ 

• การส�ารวจความยั่งยืนประจ�าปี • สุขภาพและความปลอดภัย 
ของลูกค้า

• การด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง 
กับกฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งแวดล้อม

• การสื่อสาร ให้ข้อมูลผลการ 
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

• การตอบแบบประเมิน
• การด�าเนินกิจกรรมร่วม 

และโครงการความร่วมมือ

ผู้ถือหุ้น 

• การประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี
• การส�ารวจความยั่งยืนประจ�าปี
• การจัดงานพบปะนักลงทุน
• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  

เว็บไซต์ โทรศัพท์  อีเมล 
จดหมาย

• การเยี่ยมชมกิจการ
• การประชุมนักวิเคราะห์

• ความโปร่งใสในการเปิดเผย 
ข้อมูล

• ประสิทธิภาพทางธุรกิจ/ 
การเงิน

• การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
กับผู้ถือหุ้น

• การเปิดเผยแนวทาง 
การก�ากับดูแล และปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

• การเปิดเผยผลการด�าเนินการ

สื่อมวลชน

• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่  
การสัมภาษณ์

• การแถลงข่าว 

• ความโปร่งใสของข้อมูล
• การเข้าถึงข้อมูลของประชาชน

• การสื่อสาร ให้ข้อมูลผลการ 
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารและเจ้าหนี้

• การเข้าเยี่ยม
• การประชุม
• การตรวจสอบ 

• ผลตอบแทนทางการเงิน • การสื่อสาร ให้ข้อมูลผลการ 
ด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

• มาตรการลดและบริหารจัดการ
ความเสี่ยง 
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Materiality Assessment
ในการระบปุระเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจินัน้ แมค็โคร
ได้ท�าการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยท�าการศึกษา 
กรอบรายงานความยัง่ยนืส�าหรบักลุม่ธรุกจิค้าส่ง การศกึษาเล่มรายงาน 
จากกลุ่มบริษัทในธุรกิจเดียวกัน การศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
และประเด็นท่ีสังคมให้ความสนใจ ซึ่งได้มาจากการศึกษาบริษัทด้าน
ความยัง่ยนืระดับสากล เช่น Sustainability Accounting Standards 
Board (SASB) ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) องค์การแห่ง 
ความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) เป้าหมายของการพัฒนาที่
ยัง่ยนื (UN SDGs) เมือ่ได้ภาพรวมของประเดน็ความยัง่ยนืแล้ว แมค็โคร 
ได้ท�าการออกแบบสอบถาม เพื่อขอความเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ทกุกลุ่มของบรษัิท และความเหน็จากผูบ้รหิารภายในของทางแมค็โคร 
โดยมีผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 2,133 ราย ผลจากการส�ารวจ 
ความคดิเห็นทีไ่ด้จะท�าการค�านวน และน�ามาใส่ในแผนภมูคิวามสมัพันธ์  
จากนั้นด�าเนินการตรวจสอบความส�าคัญของประเด็นความย่ังยืนร่วม
กบักลุม่ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสยีท้ังภายในและภายนอก ได้แก่ ลกูค้า พนกังาน  

และหน่วยงานก�ากบัดแูล ผ่านการสมัภาษณ์ในรปูแบบการสมัภาษณ์เชิงลกึ  
(In-depth interview) เพือ่ยนืยนัผลจากการส�ารวจ ความเหน็ สดุท้าย 
ประเดน็ความยัง่ยนืจะถกูน�าเสนอต่อทีป่ระชมุผูบ้รหิาร เพือ่ให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร และหัวหน้าของแต่ละ 
หน่วยงานพิจารณาและอนุมัติประเด็นความยั่งยืนของแม็คโคร ท้ังนี้  
จากผลการจดัล�าดบัความส�าคญัของประเดน็ความยัง่ยนืพบว่า ประเด็น 
ความย่ังยนืทีส่�าคญัของบรษิทัฯ มทีัง้สิน้ 15 ประเดน็ โดยม ี6 ประเด็น 
ที่ถูกระบุว่าเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญสูงต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

    1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
    2. การพัฒนาบุคลากร 
    3. การจัดหาวัตถุดิบ
    4. การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
    5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
    6. การจัดการของเสีย
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MAKRO 2018 MATERIALITY MATRIX

  • ประเด็นที่ส�าคัญระดับสูง

  • ประเด็นที่ส�าคัญระดับกลาง

  • ประเด็นที่ส�าคัญระดับต�่า

  มิติสิ่งแวดล้อม
  มิติสังคม

  มิติเศรษฐกิจ

หมายเหตุ : การแก้ไขข้อมูลจากเล่มรายงานที่ผ่านมา และ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไข จากรายงานเล่มที่ผ่านมา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัยสุขภาพโภชนาการ
และการติดฉลาก

การจัดการของเสีย
การสร้างคุณค่าทางสังคม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

คุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร

การจัดหาวัตถุดิบ

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน

ประสิทธิภาพ
เชิงเศรษฐนิเวศ

สิทธิมนุษยชน
การจัดการพลังงาน

การก�ากับดูแลกิจการ

การเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศ

การมีส่วนร่วมของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

วิถีแห่งพลเมืององค์กร/ 
การอยู่ร่วมกับเพื่อนมนุษย์ด้วย
จิตเมตตา

(Disclosure 102-46, 102-47, 102-48, 102-49)

ระดับผลกระทบต่อองค์กร ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

ระ
ดับ

อิท
ธิพ

ลต
่อก

าร
ตัด

สิน
ใจ

ขอ
งผ

ู้มีส
่วน

ได
้ส่ว

นเ
สีย
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แมค็โครให้ความส�าคญัสงูสดุกบัการด�าเนนิธุรกิจอย่างโปร่งใส มปีระสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยส่งเสรมิให้การด�าเนนิงานของบรษิทัฯ สอดคล้อง
กบัแนวปฏิบติัด้านการก�ากบัดแูลกจิการและจรรยาบรรณธรุกจิอย่างเคร่งครัด ครอบคลมุแนวทางการปฏบิตังิาน โครงสร้างการก�ากบัดแูล และ
แผนตรวจติดตามซึ่งช่วยสนับสนุนให้แม็คโครสามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้การก�ากับดูแลกิจการที่ดีจะช่วย 
เกื้อหนุนให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและโปร่งใส น�ามาซึ่งความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

การก�ากับดูแลกิจการ

ผลการด�าเนินงานเด่นด้านโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการปี 2561

กรรมการอิสระ กรรมการเพศหญิงกรรมการทั้งหมด
515 8 2

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

(Disclosure 102-16, 102-18)
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แนวทางการด�าเนินงานด้านการก�ากับดแูลกิจการของแม็คโคร
แมค็โครเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่าการด�าเนนิธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง น�ามาซึ่งความไว้วางใจ
จากชุมชน ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ ไม่เพียงแต่มุ่งด�าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายท้องถ่ินและข้อบงัคบัเท่านัน้ แต่ยงัมุง่ขบัเคลือ่นธรุกจิตาม
มาตรฐานขั้นสูงอย่างมืออาชีพผ่านการก�ากับดูแลตามแนวปฏิบัติด้าน
การก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจัดท�าเป็นภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวจะช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุน ผูถ้อืหุน้ พนกังาน ลกูค้า และผูม้ส่ีวนได้เสยี 
ทุกกลุ่มถึงเป้าหมายของแม็คโครในด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
พนักงานแม็คโครในทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจเพ่ือ 
ขบัเคลือ่นการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ ให้บรรลตุามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ 
และพันธกิจ โดยยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านจริยธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการก�ากับดูแลกิจการ
ได้ในรายงานประจ�าปี 2561 และเว็บไซต์ของแม็คโครที่ www.
siammakro.co.th ซ่ึงครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการ
ก�ากับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องและการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนผลการ
ด�าเนินงานของแม็คโครในปี 2561 และแนวปฏิบัติส�าหรับการพัฒนา
ความยั่งยืนของกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น นอกจากนี้แม็คโคร 
ยังจัดฝ ึกอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่ เกี่ยวข้องและประเด็นด้าน
กฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการบริหารกิจการที่ดี
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกเหนือจากการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น แม็คโครยังปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอื่นๆ อีกด้วย อีกทั้งแม็คโครยังจัดให้มีการฝึกอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพ่ือสร้างความมั่นใจ
ว่าพนกังานทกุคนจะปฏบิตัติามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครดั รวมไปถงึจดั
ประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการขึ้น 2 ครั้งในปี 2561

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ นอกจากนี้กรรมการ 
บริษัทฯ ยังมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
แม็คโครให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ตลอดจน
ก�ากับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ด�าเนินงานสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 
2561 (วันที่ 31 ธันวาคม 2561) แม็คโครมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน 
(กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร  
7 ท่าน) โดยมกีรรมการ 2 ท่านเป็นผูห้ญงิและมกีรรมการอสิระ 5 ท่าน 
ทั้งนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจ แม็คโครก�าหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านจะต้อง 
ไม่ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

ในการจัดประชุมแม็คโครก�าหนดให้ประธานกรรมการจะต้องแจ้ง
กรรมการท่านอื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้กรรมการมีเวลา 
เพียงพอในการเตรียมความพร้อม โดยประธานกรรมการมีหน้าท่ี 
รับผิดชอบในการจัดประชุมเว้นแต่มีเหตุขัดข้องอื่น ซึ่งข้อบังคับ 
ดังกล่าวบังคับใช้กับกรรมการอิสระทุกท่าน
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)

โครงสร้างการจัดการองค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานสารสนเทศทางธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
เอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารการเงิน

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร -
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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  คณะกรรมการความยั่งยืน

ในปี 2560 แม็คโครได้แต่งตัง้คณะกรรมการความยัง่ยนืเพือ่ขบัเคลือ่นการเตบิโตของบรษิทัฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบ
ในการพัฒนา ก�ากับดูแล และทบทวนผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในมิติสิ่งแวดล้อม ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น โดยคณะกรรมการ
ความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารและผู้บริหารอาวุโสจากทุกภาคส่วนขององค์กร

การแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนถือเป็นความทุ่มเทของแม็คโครในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2560 คณะกรรมการความยั่งยืนได้ก�าหนด 
‘เป้าหมายความยั่งยืน’ และโครงการเพื่อบูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในการด�าเนินธุรกิจและขับเคลื่อนการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนใน
อนาคต โดยบริษัทฯ ได้พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมถึงปี 2563 ทั้งน้ีเพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมร่วมกันเดือนละ 1 ครั้งเพื่อหารือถึงโอกาสในการพัฒนากลยุทธ์ด้านความยั่งยืน  
รวมถึงแนวปฏิบัติใหม่ ๆ

 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการด�าเนินงาน

เพือ่ให้การด�าเนนิงานขององค์กรเป็นไปตามการก�ากบัดแูลกจิการทีดี่ในทกุธรุกจิทีแ่มค็โครด�าเนนิการ แม็คโครได้ก�าหนดและก�ากบัดแูลนโยบาย
การต่อต้านคอร์รัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจของคู่ค้าและคู่ธุรกิจ

ครั้ง
ในปี 2561 คณะกรรมการความยั่งยืน
 ได้ประชุมครบตามเป้าหมาย 100% 

(Disclosure 205-1, 205-2, 205-3)
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  นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

บนพื้นฐานของความยุติธรรม จริยธรรม และการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี แม็คโครได้จัดท�านโยบายต่อต้านคอร์รัปชันซ่ึง
ประกอบด้วยมาตรฐานทัว่ไปและแนวทางการด�าเนนิงานทีเ่ฉพาะเจาะจงเกีย่วข้องกบัการสนับสนุนและช่วยเหลอืทางการเมอืง เงนิบรจิาคเพือ่ 
การกุศล เงินสนับสนุน การให้ของขวัญและของก�านัล โดยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร 
มหีน้าท่ีรับผิดชอบในการก�ากบัดแูลและตรวจตดิตามการส่งเสริมวฒันธรรมต่อต้านคอร์รปัชันในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ 
นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษทัฯ ยงัมหีน้าทีก่�ากบัดแูลให้การด�าเนินกจิกรรมของแมค็โครเป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รปัชนั และมหีน่วยงานตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่สร้างความม่ันใจว่า
แม็คโครมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระท�าใดๆ ที่เป็นการคอร์รัปชันในองค์กร

หากผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�าใดที่เก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่น สามารถแจ้งเร่ืองร้องเรียนและข้อมูลผ่านช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน 
(Whistle-blowing) ประกอบด้วย จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และโทรสาร โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสจะได้รับการคุ้มครอง 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ

 จรรยาบรรณคู่ค้า

แม็คโครจัดให้มี ‘จรรยาบรรณคู่ค้า’ ส�าหรับคู่ค้าทุกรายเพ่ือเป็น
แนวทางในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความ 
คาดหวงัของแมค็โคร ซ่ึงประกอบด้วยข้อก�าหนดในด้านจรรยาบรรณ 
(การต่อต้านคอร์รัปชั่นและการความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้าน
ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ  
ด้านนวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจ ด้านการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการปฏิบัติต่อแรงงาน (สิทธิมนุษยชนและการไม่แบ่งแยก
หรือเลือกปฏิบัติ) และด้านสุขภาพและความปลอดภัย โดยใน 
ปี 2561 แม็คโครได้แถลงนโยบายการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและ 
จรรยาบรรณคู่ค้าแก่คู่ค้าไปแล้วกว่า 1,500 ราย
 

  นโยบายไม่รับของขวัญ และนโยบายเกี่ยวกับการ 
  บริจาค 

แมค็โครมีความมุ่งม่ันทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิอย่างโปร่งใสและซ่ือสตัย์โดย
ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันที่ก�าหนดไว้ เพื่อให้
ม่ันใจว่าบริษัทปฏิบัติตามและปลอดจากการทุจริต ตั้งแต่ปี 2561 
เป็นต้นไปบริษัทออกนโนบายไม่รับของขวัญและการบริจาค โดย
ขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญแก่พนักงานของบริษัท ในช่วง 
เทศกาลปีใหม่และโอกาสอ่ืน ๆ  ในกรณีบรษัิทได้รบัของขวัญ เบือ้งต้น 
บริษัทจะท�าการส่งคืนโดยแจ้งให้ทราบถึงนโยบายก่อน หากไม่
สามารถส่งคืนได้ บริษัท จะรวบรวมและบริจาคของขวัญเหล่านี้ให้
กับองค์กรการกุศลเพื่อประโยชน์สาธารณะ

 การบริจาคสิ่งของ หรือการให้การสนับสนุนใน 
 กิจกรรมสาธารณะ

เพือ่ให้มัน่ใจว่ากจิกรรมทัง้หมดทีเ่กีย่วข้องกบัการบรจิาคสิง่ของ หรอื
การให้การสนบัสนนุในกจิกรรมสาธารณะ ได้ด�าเนนิการอย่างโปร่งใส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ หรือให้การสนับสนุน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างแท้จริง โดยไม่ค�านึงถึง
ผลประโยชน์เบื้องหลัง  แม็คโครได้ออกนโยบายเรื่องการบริจาค 
ซึ่งช่วยเป็นแนวทางการพิจารณา และก�ากับการด�าเนินงานเรื่องนี ้
และท�าการสื่อสารให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นการรักษาภาพลักษณ์
บริษัท และส่งเสริมให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อไป

 ความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแล 
 กิจการ

การด�าเนินงานและนโยบายของแม็คโครสื่อให้เห็นถึงความมุ่งม่ัน
ที่จะสร้างวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 
2561 แม็คโครประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามเป้าหมาย
ด้านการก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร ได้รับการประกาศให้อยู่ใน 
ระดับ ‘ดีเลิศ’ จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัท 
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed 
Companies: CGR) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังคงได้คะแนนเต็ม  
100 คะแนนจากโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 
(AGM Checklist) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
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 จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

นอกเหนือจากความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ 
การก�ากับดูแลคู่ธุรกิจให้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ถือเป็นความท้าทายของแม็คโคร ด้วยเหตุนี้บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด  
‘จรรยาบรรณคูธ่รุกิจ’ ประกอบด้วย ค่านยิมแมค็โคร หลกัการ และ
ความคาดหวังของแม็คโครต่อคู่ธุรกิจ โดยมีเนื้อหาสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณคูค้่าซ่ึงช่วยให้แมค็โครสามารถคดัสรรคู่ธรุกิจ ตลอดจน 
ส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้อง

 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

แมค็โครตระหนกัดีว่าการด�าเนนิงานตามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการ
ทีด่นีัน้เป็นกระบวนการท่ีจะสร้างการเปล่ียนแปลงบรรทัดฐานในการ
ด�าเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้มีส่วนได้เสียเกิดข้อกังวล 
ด้วยเหตุนี้แม็คโครจึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนต่างๆ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการช่องทาง
รบัเร่ืองร้องเรยีนด้านการต่อต้านคอร์รปัชนั เพ่ือส่งเสริมให้พนกังาน
รายงานหากมกีารกระท�าทีน่่าสงสยัซึง่อาจไม่สอดคล้องกบันโยบาย
และข้อก�าหนดของบริษัทฯ
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ส่งมอบอาหารคุณภาพ
และปลอดภัย 

ให้คนส�าคัญเช่นคุณ
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การด�าเนนิธุรกิจในยคุสมยัทีส่งัคมก้าวเข้าสู่ยคุดจิิทลัอย่างเต็มที ่ส่งผลให้ความต้องการของ 
ผู้บริโภคมีความแตกต่างจากในอดีต การเข้าถึงแหล่งวัตถุดิบและอาหารที่หลากหลายจาก
ทั่วทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  แม็คโครให้ความส�าคัญในการคัดสรรค์อาหารที่มี
คุณภาพชั้นเลิศและมีความปลอดภัยจากท่ัวทุกมุมโลกแก่ลูกค้าผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 
เช่น แมค็โครแคตตาลอ็ก และช่องทางอเิลก็ทรอนกิส์ ได้แก่ เวบ็ไซต์ Makroclick.com, แมค็โคร
แอพพลิเคชัน (Makro Application), Makro Mail และ Makro Line Official 

ส่วนหนึ่งของความท้าทายในการขยายขอบเขตการให้บริการจากเดิมที่ประกอบกิจการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระ
เงินสดและบริการตนเอง (Cash and Carry) เป็นหลัก ก้าวไปสู่การน�าเสนอบริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกนั้นคือ  
การรักษามาตรฐานอาหารด้านคุณภาพและความปลอดภัยให้อยู่ในระดับสูงสุดจนกระทั่งส่งมอบถึงผู้บริโภคและ 
ผู้ประกอบการ

ส่งมอบอาหารคณุภาพและปลอดภัย 
ให้คนส�าคญัเช่นคณุ  
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แนวทางการบริหารจัดการของแม็คโคร ยังคงมุ่งเน้นความปลอดภัย คุณภาพ และคุณค่าของอาหารเป็นเรื่องส�าคัญสูงที่สุด ท�างานร่วมกันกับ
คู่ค้า ผู้ผลิตขั้นต้น ผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทานในการคัดสรรและพัฒนาอาหารกลุ่มซูเปอร์ฟู้ด (Super Food) ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรอง
มาตรฐานการผลิตที่ปลอดภัย อาธิ GMP, CODEX, HACCP, FSSC จากหน่วยรับรองระดับสากล และสินค้าคุณภาพพรีเมี่ยมที่มีสัญลักษณ์ 
Quality Pro เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คโครสด สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ นอกจากนี้ แม็คโครยังให้ความส�าคัญของ
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ (Traceability) โดยพัฒนาระบบสอบย้อนกลับ “Makro iTrace” ที่ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่ง
ที่มาของผลิตภัณฑ์ ผ่านทาง QR code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า  

ตัวอย่างข้อมูลสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Makro iTrace นอกเหนือจากข้อมูลแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์แล้ว 
ยังบอกถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ และเมนูแนะน�าที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปประกอบอาหารอีกด้วย

แม็คโครขยายฐานข้อมูลสินค้าผ่านแอพพลิเคชัน Makro iTrace อย่างต่อเนื่อง 
เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์
ปี 2560 ครอบคลุมสินค้า 628 รายการ
ปี 2561 ครอบคลุมสินค้ามากกว่า 1,467 รายการ



42   รายงานความยั่งยืน 2561

ณ ศูนย�กระจายสินค�า

ณ ศูนย�จำหน�ายสินค�า

ณ ขั้นตอนการจัดส�งสินค�าที่มี
คุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัย
ครอบคลุมช�องทางดิจิทัล

ณ แปลงเพาะปลูก

แนวทางการด�าเนินการเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทาน

แม็คโครได้พัฒนาคู่ค้าเกษตรกรรายย่อยกลุ่มผักและผลไม้ รวมถึงศูนย์รวบรวม มากกว่า 347 แห่ง ในปี 2561 เพื่อ
ให้สามารถท�างานร่วมกนักบัเกษตรกรได้อย่างใกล้ชดิ ยกระดบัความสามารถในการควบคณุภาพและความปลอดภยั
ของอาหาร ณ แหล่งผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

แม็คโครให้ความรู ้เกษตรกร 
และผู้ผลิตถึงแนวปฏิบัติด้าน
อาหารปลอดภัย และส่งเสริม 
ให้เกดิการรบัรองตามมาตรฐาน 
สากลรวมท้ังห้องปฎิบัติการ
ทดสอบเพื่อคัดกรองคุณภาพ
สินค้า

แม็คโครผ่านการรับรองห้อง
ปฎิบัติการทดสอบจากหน่วย
งานภาครฐัในการตรวจการปน
เปื้อนของสินค้า ก่อนกระจาย
สนิค้าไปยงัศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า
ทั่วประเทศ

แม็คโครน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยในการ
รักษาและป้องกันคุณภาพของ
อาหาร การปนเป้ือนของสนิค้า 
เพ่ือส่งมอบสนิค้าทีด่มีคีณุภาพ
และความปลอดภัยแก่ลูกค้า

พัฒนาศักยภาพเสริมความรู ้
และเพ่ิมทักษะในการคัดเลือก 
สินค้าให้แก่พนักงานแม็คโคร 
เพื่อส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 
และผู้จัดส่งสินค้า

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4
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แม็คโครท�าหน้าทีใ่นการส่งเสรมิความรูด้้านความปลอดภยัของอาหาร ตรวจสอบคณุภาพและความปลอดภยัของอาหารให้เกดิขึน้ตัง้แต่ต้นน�า้ไป
จนถงึมอืผูบ้รโิภค ในส่วนของการขายผ่านช่องทางดจิทัิลน้ัน แม็คโครได้ขยายขอบเขตการด�าเนินการทีเ่ป็นเลิศ ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหารและสนิค้า โดยแมค็โครได้ด�าเนนิการฝึกอบรมพนกังานให้มคีวามรู ้และใส่ใจ เสมอืนการส่งมอบสิง่ทีด่ใีห้คนในครอบครวั โดยแมค็โคร
ด�าเนินการจัดส่งสินค้าอาหารด้วยรถควบคุมอุณหภูมิทุกรอบการจัดส่ง และมีแผนทวนสอบประสิทธิภาพการควบคุมอุณหภูมิของรถผ่านการ
สอบเทยีบจากหน่วยรบัรองเพือ่มัน่ใจว่าคณุภาพของสนิค้าถกูจดัเกบ็และขนส่งเป็นไปตามมาตรฐานในระดบัสากล รวมทัง้มกีารตรวจสภาพรถ
ขนส่งเป็นประจ�าอย่างต่อเนื่องและการติดตั้งอุปกรณ์ (Data Logger) บันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ตลอดระยะทางขนส่งเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถ
คงคุณภาพของอาหารชั้นเลิศและปลอดภัยจนส่งถึงมือลูกค้า

อย่างไรกต็ามแม็คโครมุง่มัน่เพือ่การพฒันาอย่างต่อเนือ่งโดยได้ศึกษาข้อก�าหนดระดบัสากลด้านมาตรฐานระบบการจดัการความปลอดภยัของ
อาหาร หรือ ISO 22000 มาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานของแม็คโคร และมีแผนขอการรับรองในพื้นที่น�าร่องในปี 2562 เพื่อรักษาความเป็น
ผู้น�าด้านอาหารปลอดภัย

มาตรฐาน ISO 22000 เป็นระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบกิจการใน
อุตสาหกรรมอาหารและห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งครอบคลุมทั้งข้อก�าหนดของ GMP, HACCP, ISO9000 และข้อก�าหนด
ส�าหรบัระบบการจัดการในองค์กร เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพทางธรุกจิและความพงึพอใจของลกูค้ามุง่เน้นการพฒันาการ
จัดการความปลอดภัยของอาหารให้มีประสิทธิภาพ การแสดงข้อมูลและการสื่อสารที่ชัดเจน และสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ ทั้งนี้เพื่อประกันความปลอดภัยของสินค้าตลอดเส้นทางห่วงโซ่อาหาร 

“พนักงานแม็คโครทุกคนต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู ้ความเชีย่วชาญในด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร ครอบคลุมทั้งกระบวนการ 
ทวนสอบ (Verif ication) และประเมินผล (Evaluate)  
ด้านคุณภาพ ความปลอดภยั และความเหมาะสมของอุณหภูมิ 
การแบ่งบรรจุ และระยะเวลาการจัดส่งสินค้า เพ่ือให้ลูกค้า 
มีความพึงพอใจสูงสุด”



44   รายงานความยั่งยืน 2561

รวมใจสร้างคุณค่าและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืน
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การท�าธุรกิจอย่างประสบความส�าเร็จทั้งในแง่ของคุณภาพ และเวลา ล้วนเกิดจากการ
บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ การท�างานที่โปร่งใส สอดประสาน
กันระหว่างผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า
จะเป็นการส่งเสริมความแข็งแรงของห่วงโซ่อุปทาน และท�าให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างด ีอย่างไรก็ตามการบริหารจดัการห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
ให้เกิดความสมดุลท้ังด้านของคุณภาพ ราคา และความสามารถในการส่งมอบ ไม่เพียง
พอต่อการประกอบธรุกิจอย่างยัง่ยืน การบริหารจดัการความเส่ียงในทีอ่าจจะเกิดขึ้นใน
ห่วงโซ่อุปทานต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลมุมติิสิ่งแวดล้อม สงัคม และการก�ากับดแูล 
พร้อมทัง้รกัษาสมดลุกับมติิทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กัน มุง่หวังการให้เกิดการประกอบ
ธรุกิจอย่างรบัผดิชอบ ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และสังคม ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
สร้างความพึงพอสูงสุดแก่ลูกค้าและผู้ประกอบการ

รวมใจสร้างคณุค่า
และความรบัผิดชอบต่อสงัคม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อร่วมเตบิโตอย่างย่ังยืน 
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แนวทางการด�าเนินการ และผลการด�าเนินงาน
กรอบการปฎิบติังานเพือ่บรหิารจดัการความเสีย่งทางด้านความยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่อุปทาน แมค็โครได้ก�าหนดแนวปฎบัิตไิว้ 3 ขัน้ตอนหลกั ดงันี้

การบรหิารจัดการความเสีย่งในท่ีอาจจะเกดิขึน้ในห่วงโซ่อปุทานต้องขยายขอบเขตให้ครอบคลุมมติิส่ิงแวดล้อม สงัคม 
และการก�ากับดูแล พร้อมทั้งรักษาสมดุลกับมิติทางด้านเศรษฐกิจควบคู่กัน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง และการส่งเสริมสมรรถนะของคู่ค้า
แมค็โครได้ด�าเนนิการโครงการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะคูค้่าโดยเฉพาะกลุม่เกษตรกรและผูผ้ลติกลุม่ต้นน�า้ เพราะถือเป็นจดุเร่ิมต้น
ของการห่วงโซ่อุปทานที่แข็งแรงและจะส่งผลต่อเนื่องไปตลอดทั้งสาย จากการท�างานร่วมกันอย่างเข้มข้นทั้งคู่ค้าและแม็คโคร 
โครงการเหล่านี้ล้วนส่งผลย้อนกลับ เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดนเด่น

• การระบุขอบเขตการด�าเนินการ ก�าหนดความคาดหวังและแนวปฎิบัติ สื่อสารไปยังคู่ค้า 
แมค็โครได้จัดท�าคู่มอืคูม่อืการด�าเนนิธรุกิจส�าหรบัคูค้่า สือ่สารไปยงัคูค้่าครบ 100% ในปี 2560 พร้อมทัง้แผย
แพร่คู่มือฯ ให้คู่ค้าใหม่ทุกรายได้ศึกษาท�าความเข้าใจบนเว็บไซต์แม็คโคร และผ่านทาง QR code 

• การประเมินความเสี่ยงและ 
ผลกระทบทางด้านมิติความยั่งยืน 

แม็คโครได้ท�าการวิเคราะห์คู่ค้าเพื่อจัด
กลุ่มคู่ค้าครบ 100% โดยก�าหนดคู่ค้าที่
ส�าคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ผ่าน
เกณฑ์ 1) ยอดสัง่ซ้ือสนิค้า 2) คู่ค้าทีส่่งมอบ
วตัถุดบิทีส่�าคญั 3) คูค้่าทีส่่งมอบผลติภณัฑ์
ที่มีน้อยราย โดยคู่ค้าที่ส�าคัญ (Critical 
Tier 1 Suppliers) ของแม็คโครทัง้ 1,473 
รายได้รับการประเมินความเส่ียงไปแล้ว 
ทัง้สิน้ 1,211 ราย คดิเป็นร้อยละ 82.2 ของ
คู่ค้าที่ส�าคัญทั้งหมด โดยคู่ค้าที่ส�าคัญอีก  
262 ราย คูค้่าใหม่ และคูค้่าทีเ่หลอืทัง้หมด 
จะต้องได้รับการประเมินความเสี่ยงทาง
ด้านความยั่งยืนต่อไป

คู่ค้าทั้งหมด (Tier 1 Supplier)
4,257 ราย

ประเมินความเสี่ยงไปแล้วทั้งสิ้น
1,211 ราย หรือ 82.2% ของคู่ค้าที่ส�าคัญ

คู่ค้าที่ส�าคัญและมีความเสี่ยง
จ�านวน 43 ราย

คู่ค้าที่ส�าคัญ 262 ราย
คู่ค้าใหม่ และคู่ค้าที่เหลือทั้งหมด

จัดกลุ่มเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญ 
(Critical tier 1 supplier)

1,473 ราย หรือ 34.6% ของคู่ค้าทั้งหมด

ก�าหนดแผนด�าเนินการตรวจสอบ
ประเมินความเสี่ยง ณ สถานประกอบการ

จะได้รับการประเมินด้านความยั่งยืน
ผ่านแบบประเมินความเสี่ยง
ทางด้านความยั่งยืนออนไลน์
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ตัวอย่างโครงการส่งเสริมเกษตรกร

แม็คโคร ยกระดับเกษตรกรไทย ปั้นเกษตรกรชาวเขา พัฒนาสินค้าแบบมืออาชีพ 
แม็คโครได้เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ ค�าแนะน�าการผลิตและวางแผน จนท�าให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มปริมาณผลผลิตคุณภาพ
ส่งต่อผักคุณภาพสู่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศ 

“แม็คโคร” หนุนเกษตรกรไทย คัดมะพร้าว
คุณภาพ ส่งแม็คโครทั่วประเทศ
นอกเหนือจากการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเพื่อสร้าง
รายได้แล้ว แมค็โครยงัช่วยแนะน�าในเร่ืองการพฒันาการ
ปลกู การดแูลรกัษา จดัการผลผลติ การพฒันามาตรฐาน 
GMP (Good Manufacturing Practice หรือหลกัเกณฑ์
วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารอย่างปลอดภัย) และค�า
แนะน�าในเรื่องการพัฒนาด้านการเกษตรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วย

คุณวิทยา หวานซึ้ง 
หนึ่งในเกษตรกรไทยที่เติบโตไปพร้อมกับแม็คโคร

คุณเพ็ญศรี วุฒิวัฒนากุล 
หนึ่งในเกษตรกรไทยที่เติบโตไปพร้อมกับแม็คโคร

“ผมอยากต่อยอดอาชีพบรรพบรุษุ อยากขยาย
ตลาดขายผัก แต่ก็ไม่เคยคดิจะค้าขายกับพ่อค้า
คนกลาง เพราะกลัวโดนเอาเปรียบ พอดีเพื่อน
แนะน�าให้รูจั้กกับแม็คโคร จุดนีเ้องเลยท�าให้เริม่
ค้าขายกบัแม็คโคร และได้รบัค�าแนะน�าจากเจ้า
หน้าที่ของแม็คโครมาโดยตลอด เช่น การตัด
แต่งผกั การขนส่งผักยงัไงไม่ให้ช�า้ ไม่ให้เน่า ไม่
ให้เสีย และที่ส�าคัญคือ ไม่เคยถูกเอาเปรียบ” 

“การท�างานร่วมกับแมค็โครนัน้ ตัง้มัน่อยูบ่นพืน้ฐานของความเข้าใจ การให้โอกาส และความมุง่มัน่ร่วมกันคือ การผลติ
สินค้าท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสามารถน�าไปจ�าหน่ายในแม็คโครทุกสาขาได้ ต้องยอมรับว่าการท่ีจะ
ท�าให้สนิค้าได้คณุภาพมาตรฐานตามท่ีแม็คโครก�าหนดนัน้ เราต่างทุม่เทแรงกาย และแรงใจ เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย แม้ว่า
บางครั้งจะมีเรื่องยุ่งยากและอุปสรรคต่าง ๆ แต่เราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ โดยมีทีมงานแม็คโครคอยให้ค�าแนะน�าและ
อยู่เคียงข้างกันตลอด”  

คุณวิทยา หวานซึ้ง

คุณเพ็ญศรี วุฒิวัฒนากุล
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“แม็คโคร ชวนกินพริก ช่วยเกษตรกรชาวสวนพริกพัทลุง”

แม็คโครริเริ่มการจัดหาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน
ปี 2561 แม็คโครได้ประกาศ “แนวทางการจัดหาอย่างยั่งยืนส�าหรับวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับปลาทูน่า” โดยมีเนื้อหาครอบคลุม
การตรวจสอบย้อนกลับได้ของวัตถุดิบ ทั้งแหล่งการท�าประมง ข้อมูลเรือประมงและวิธีการท�าประมง ชนิดพันธ์ทูน่า และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อก�าหนดการปฎิบัติต่อแรงงานและสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาอย่างรับผิดชอบและมีจริยธรรม

แม็คโคร ชวนกินพริก 
ช่วยเกษตรกรชาวสวนพริกพัทลุง

แนวปฎิบัติดังกล่าวได้ถูกสื่อสารไปยังผู้บริโภคเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

แม็คโครได้ตอบรับให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนแก่
พี่น ้องเกษตรกรผู ้ปลูกพริกในจังหวัดพัทลุงท่ีเดือดร้อน 
ทั้งสิ้น 93 ราย ครอบคลุมพื้นที่การปลูกกว่า 140 ไร่ โดยรับ
ซื้อผลผลิตพริกสด พริกเขียว พริกแดง และพริกกะเหรี่ยง 
ในราคาที่เกษตรกรรับได้ เพื่อจัดกิจกรรมคาราวานพริกจาก 
พัทลุงเชื่อมโยงตลาดสู่แม็คโคร 14 สาขาท่ัวภาคใต้ ทั้งน้ี  
พรกิดังกล่าวจะต้องผ่านการตรวจสารตกค้าง และมจีดหมาย
ผ่านการรับรองจากสาธารณสุขจังหวัด
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อยู่ร่วม เกื้อกูล  
แม็คโครเพื่อสิ่งแวดล้อม 

และคุณภาพชีวิต
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อยู่ร่วม เก้ือกูล
แม็คโครเพื่อสิ่งแวดล้อม
และคณุภาพชวิีต

การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  
ส่วนหนึ่งเกิดจากการเตรียมการและวางแผน ท้ังการ 
ออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า ตลอดจนการติดตาม 
ผลด�าเนินการด้านส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็น
ส่วนส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ และ 
ส่งเสริมความแข็งแกร่งโดยรวมของแม็คโคร
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การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ระดบัประเดน็ปัญหาทางด้านสิง่แวดล้อมในปัจจบุนัของโลกนัน้ เป็นทีแ่น่ชดัแล้วว่าต้องอาศยัความร่วมแรงร่วมใจกนัในการยบัยัง้ความเสือ่มโทรม
รวมถึงปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมอันอาจจะเกิดเป็นล�าดับและทวีความรุนแรงในอนาคต ควบคู่ไปกับการเร่งฟื้นฟู
สภาพแวดล้อมเพือ่ส่งต่อสูรุ่น่ต่อไป จากความตัง้ใจในการประกอบธรุกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ แมค็โครได้วเิคราะห์และล�าดบัความส�าคญัของ
ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงการประเมินถึงความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ บทบาทและความสามารถที่แม็คโครสามารถ
ร่วมบรรเทาผ่านการบรหิารจดัการได้ มุง่สูก่ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ยนื สร้างรอยยิม้และความประทบัใจแก่ ลกูค้า ชุมชน พ่ีน้องชาวแม็คโคร 
และผู้มีส่วนได้เสียของแม็คโคร โดยก�าหนดเป็นประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม

การใช้ทรัพยากร 
อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการของเสีย
และอาหารหมดอายุ

การลดการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก

การเป็นผู้ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม

การสร้างการมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์  
สร้างจิตส�านึก 

ทางด้านสิ่งแวดล้อม

(Disclosure 103-2, 103-3)
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การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต ้เป ้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของระดับกลุ ่มบริษัท  
การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
นั้นเป็นปัจจัยส�าคัญในการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสริมบริหารต้นทุนรวมไปถึงการสร้างโอกาสในการต่อยอด 
ทางธุรกิจอีกด้วย 

เพื่อให้การบริหารจัดการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
แม่นย�า และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ในปี 2561 แมค็โครได้เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมระบบการจดัการพลงังานในระดับสากล (ISO 50001) 
น�าระบบบริหารจัดการพลังงานหรือ ISO 50001 มาใช้เป็นกรอบ 
แนวทางการด�าเนินการท้ังที่ส�านักงานใหญ่และศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
น�าร่องรวม 5 สาขา (ส�านักงานใหญ่ สาขานครอินทร์ สาขานครนายก 
สาขาคลองหลวง และสาขาศาลายา) ได้ด�าเนินนโยบายการลดการใช้
พลงังาน และการจัดการพลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ จนประสบความ
ส�าเร็จและผ่านการตรวจรับการรับรองระบบการจัดการพลังงานจาก 
ผู้ตรวจประเมินภายนอก และได้รบัโล่สถานประกอบการทีพ่ฒันาระบบ
การจดัการพลังงานตามมาตรฐานสากล (ISO 50001) จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

แม็คโครได้รับโล่สถานประกอบการ
ที่พัฒนาระบบการจัดการพลังงาน
ตามมาตรฐานสากล (ISO 50001)

ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการดังกล่าวแม็คโครได้แต่งตั้งคณะ
กรรมการพลังงาน ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามนโยบายการบริหาร
จัดการพลังงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน 
การบริหารจัดการพลังงาน การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
การใช้พลงังานสงูและเหมาะสมกบัแมค็โคร ทดลองทดสอบเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ พร้อมทั้งค�านึงถึงความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในการบริหารจัดการพลังงาน

สามารถอ่านนโยบายการบริหารจัดการพลังงานได้ที่
เวบ็ไซต์ https://www.siammakro.co.th/ และพืน้ที่
ประชาสัมพันธ์ประจ�าศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 
ทุกสาขาและส�านักงานใหญ่

คณะกรรมการพลังงานของแม็คโคร
คณะกรรมการพลังงานของแม็คโคร
ประกอบไปด้วยตัวแทนจากหลากหลายแผนก เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าจะ
สามารถขับเคลื่อนผลการด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประกอบไปด้วย

• นายอนันต์  วัชรพงษ์วินิจ  ประธานคณท�างาน
• นายธนศักดิ์ มงคลเคหา  รองประธานคณะท�างาน 
• นายอนันต์  สันติสถาพร  คณะท�างาน
• นางสาวศมนรัตน์  มงคลภัทรสุข คณะท�างาน
• นายณัฐกิจ  จิตต์อาจ  คณะท�างาน
• นายสันติ  วชิรสิทธิเสถียร  คณะท�างาน

ติดต่อเสนอแนะไอเดียการจัดการพลังงานติดต่อ
คุณศมนรัตน์  มงคลภัทรสุข
email: smongkon@siammakro.co.th

ปี 2561 แมค็โครมเีป้าหมายการลดการใช้พลงังานลง 
1.8% เปรียบเทียบกับปี 2560 ซึ่งเป็นปีฐาน เทียบ 
เป็นมูลค่าผลประหยัดกว่า 29.48 ล้านบาทต่อปี ซึ่ง
เป็นระยะแรกของการริเริ่มด�าเนินการเรื่องนี้
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โครงการอนุรักษ์พลังงานของแม็คโคร
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ณ ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า เป็นการด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยแม็คโครได้ผนวกการ
พจิารณาเลือกใช้เทคโนโลยกีารอนรุกัษ์พลงังาน และเพ่ิมประสทิธภิาพการใช้พลงังานเข้าไปในแผนการบ�ารุงรักษาศูนย์จ�าหน่ายสนิค้าแม็คโคร
อย่างเป็นระบบ แม็คโครมีเป้าหมายการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมทุกศูนย์จ�าหน่ายสินค้าภายในปี 2566 

การเพิม่สดัส่วนการใช้พลงังานทดแทน เพือ่เพิม่ความมัน่คงทางพลงังานให้แก่แม็คโคร พร้อมทัง้เป็นการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจก
ให้แก่สังคมโดยรวม การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่สามารถผลิตได้ภายใต้การด�าเนินการของแม็คโครนั้น ถือเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วย
ให้แม็คโครบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลง 10% เทียบกับปีฐาน 2558 อีกด้วย 

ในปี 2561 แม็คโครได้ด�าเนินการติดต้ังแผงพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลังคารวมก�าลังการผลิตติดตั้ง 1,500 กิโลวัตต์ สามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้แล้วทั้งสิ้น 1.8 ล้านหน่วย (หน่วย : กิโลวัตต์ชั่วโมง : kWh) โดยแผนการด�าเนินการระยะแรกแม็คโครจะด�าเนินการติดตั้งแผง
พลังงานแสงอาทิตย์รวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 10,000 กิโลวัตต์ ในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 20 สาขา ภายในปี 2562 ประมาณการ
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 12 ล้านหน่วย (กิโลวัตต์ชั่วโมง : kWh) ต่อปี โดยสอดคล้องกับความตั้งใจในการเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเป็น 7-8% ของการใช้พลังงานทั้งหมดภายในปี 2563 

ตัวอย่างการด�าเนินการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่าง 
เป็นชนิด LED ประสิทธิภาพสูง 

ด�าเนินการไปแล้ว 42 สาขา คิดเป็นเงินลงทุนรวม 73.72 ล้านบาท 
ส่งผลประหยัดไฟฟ้า 10.96 ล้านหน่วย  
หรือคิดเป็นมูลค่า 41.53 ล้านบาท
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ผลการบริหารจัดการพลังงาน
ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน (Energy Intensity) มีค่า 1.858 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อรายได้ล้านบาท (MWh/MB) พบว่ามีแนวโน้มการใช้
พลังงานเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อค่าความเข้มข้นของการใช้พลังงานของแม็คโคร ประกอบไปด้วยกิจกรรมทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งการเปิด
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าใหม่ ตัวเลขรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น และการบริหารจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบของแม็คโคร

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า
หนึ่งในความต้ังใจของการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า การจัดการทรัพยากรน�้าและมลภาวะทางน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่แม็คโครให้ความส�าคัญ 
นับตั้งแต่การเริ่มออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า โดยได้น�าแนวทางการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพไปใช้ในทุกประเทศที่แม็คโครได้เข้าไป
ด�าเนินการ 

แผนกก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคารของแม็คโครได้เล็งเห็นความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึง
ได้ผนวกประเด็นการบริหารทรัพยากรน�้าเข้าเป็นหนึ่งปัจจัยที่แม็คโครให้ความส�าคัญตั้งแต่การออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า โดยออกแบบและ
ติดตั้งระบบรองรับน�้าจากระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบรดน�้าอัตโนมัติ เพื่อน�าน�้าที่ผ่านการบ�าบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ในการรดน�้าต้นไม้บริเวณ
ศนูยจ์�าหน่ายสนิค้าแม็คโคร ท�าใหล้ดการใช้น�า้ในการดแูลพื้นที่สเีขยีวภายในบรเิวณศนูย์จ�าหนา่ยสินค้าและไมม่ีการปล่อยน�้าทิง้ลงสูส่าธารณะ 
(Zero Water Discharge) สามารถประหยัดการใช้น�้าประปาได้ถึง 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวันต่อสาขา หรือ 5,400 ลูกบาศก์เมตรต่อปีต่อสาขา

ปัจจุบันมีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครที่ด�าเนินโครงการแล้วเสร็จทั้งสิ้น 85 สาขา ไม่มีการปล่อยน�้าทิ้งลงสู่สาธารณะ (zero wastewater 
discharge) เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ�านวน 54 สาขา สามารถลดการใช้น�้าประปาได้ถึง 459,000 ลูกบาศก์เมตร โดยวัดผลผ่านปริมาณการใช้น�้า
ประปาที่ลดลงเปรียบเทียบกับก่อนการด�าเนินโครงการฯ

(เพิ่มขึ้น 7.16% จากปีก่อนหน้า)

1.889 MWh/MB

1.845MWh/MB

1.858 MWh/MBปี 2561

ปี 2560

ปี 2559

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity)

29,375,420 บาท

31,477,558 บาท

ผลประหยัดเนื่องจากการอนุรักษ์
พลังงานของแม็คโคร

ปี 2561

ปี 2560
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รูปแสดงวงจรน�้าเสียของอาคาร

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
แบบเติมอากาศ

เดิมระบายน�้าออกภายนอก
ระบายออกสู่สาธารณะ

น�าน�้ากลับมาใช้รดน�้าต้นไม้
เดิมใช้น�้าประปารดน�้าต้นไม้

X
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การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคือ ปริมาณ
ของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศท่ีเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกิดขึ้นเป็นวงกว้างทั่วโลก อาท ิ
สภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นทั้งภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรง ส่งผลต่อเนื่อง
ยาวนานท�าให้เกิดผลกระทบสืบเนื่องท่ีหลากหลายทั้งการขาดแคลน
น�้าสะอาดท่ีจะใช้บริโภคและไม่เพียงพอต่อการเกษตรกรรม และ
เม่ือฝนตกก็จะรุนแรงมากเกินความสามารถในการรองรับของพื้นที่ 
ท�าให้เกิดอุทกภัยอย่างหนัก ประเด็นปัญหาเชิงประจักษ์เหล่าน้ีส่ง
ผลโดยตรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ และธรรมชาติ รวมถึง 
การด�าเนินธุรกิจอีกด้วย

แม็คโครตระหนักถึงความส�าคัญในการร่วมแรงร่วมใจในการลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
และการเป็นส่วนร่วมกับประชาคมโลกในการควบคุมการเพิ่มขึ้น 
ของอุณหภูมิเฉล่ียของโลกให้ต่ากว่า 2 องศาเซลเซียส โดยการต้ัง 
เป้าหมายในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้การก�ากับดูแลของคณะกรรมการความยั่งยืนฯ แม็คโครได้
ติดตามปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และดัชนีทางด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกเดือน เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงเปรียบเทียบกับเป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และให้แนวทางการด�าเนินการบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก ทั้งนี้ในปี 2561 แม็คโครได้ติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกครอบคลุมครบทั้ง 3 ขอบเขต โดยเริ่มติดตามการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ส่วนของการเดินทางทางอากาศเป็น 
ปีแรก เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมในการขยายขอบเขตการบรหิาร
จัดการในปีถัดไป

เป้าหมายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
แม็คโครตั้งเป้าหมายการลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง 10% ในปี 2563 
เทียบกับปีฐาน 2558

ขอบเขตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ขอบเขต 
ที่ 3

ขอบเขต 
ที่ 2

ขอบเขต 
ที่ 1

การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง

การปลดปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกทางอ้อม 

(พลังงาน)

การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม (อื่นๆ)

(Disclosure 103-2, 103-3)
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ผลการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในปี 2561 ภาพรวมความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ขอบเขตที่ 1 และ 2 ของแม็คโครมีแนวโน้มทรงตัว โดยเพิ่มขึ้น  
1.5 เปอร์เซน็ต์จากปีก่อนหน้า (จาก 1.33 เป็น 1.35 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 
เทียบเท่าต่อรายได้ล้านบาท) มีผลเนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจท่ีเพ่ิม
สูงขึ้น เช่น การเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแห่งใหม่ ประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนท่ีเพิ่มสูงขึ้น อนึ่ง สมรรถนะการ 
ปลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เมือ่เทียบกบัเป้าหมาย 
การลดก๊าซเรอืนกระจกลง 10% เทยีบกบัปีฐาน 2558 ตามสถานการณ์ 
การด�าเนินธุรกิจปกติ (Business as usual) กับเป้าหมายการลด 
ก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้แม็คโครได้วางแผนด�าเนินการเพิ่มสัดส่วน 
การใช้พลังงานหมุนเวียนตามก�าหนด ซ่ึงเป็นการด�าเนินการตาม 
มาตรการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2563

บริษัทฯ มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ทั้งสิ้น 
50,214.93 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีสัดส่วนหลักมาจาก
การเติมสารท�าความเย็น (Refrigerant) จากการด�าเนินการตามปกติ 
อย่างไรก็ตามแม็คโครได้ด�าเนินการเปลี่ยนและเลือกใช้สารท�าความ
เย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  และมีส่วนประกอบของสารท�าความ
เยน็ท่ีมีค่าศักยภาพในการท�าให้เกดิภาวะโลกร้อน (Global Warming 
Potential: GWP) และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission 
factor) ต�่า รวมถึงการทดสอบเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีช่วยลดการใช้สาร
ท�าความเย็น อาทิ โครงการทดสอบการใช้เทคโนโลยี Water loop 
ส่วนของก๊าซเรือนกระจกขอบเขตท่ี 2 แม็คโครได้ปลดปล่อยทั้งสิ้น 
209,408.29 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า มีแหล่งก�าเนิดจากการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า แม็คโครได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ 

จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการทดสอบการใช้เทคโนโลยี Water loop ในระบบ 
ปรับอากาศ 
โดยมีผลช่วยลดการใช้สารท�าความเย็นในระบบปรับอากาศ และส่ง
ผลประหยัดในระยะยาว

ชุดท�าความเย็น

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการเดินทางทางอากาศ 
(ขอบเขตที่ 3) 486.87 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(GHGs Emission Intensity)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2

2560 255925602561

2560 2559 255825602561

207,107.90
224,550.53

247,483.96
259,623.23 

1.35

1.33
1.30

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)

(หน่วย : ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

แนวทางการท�างานของ Water loop system อย่างง่าย
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การบริหารจัดการของเสียและอาหารหมดอายุ
นับเป็นการด�าเนินการอย่างต่อเน่ืองตามความตั้งใจในการบริหาร
จัดการของเสียและอาหารหมดอายุของแม็คโคร การด�าเนินการ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลกั คอื 1) การลดการสญูเสยีของ
ผลิตภณัฑ์ซึง่ต้องอาศยัการด�าเนินการต้ังแต่ต้นน�า้ (แหล่งผลติ) กลางน�า้ 
(แม็คโคร) และปลายน�้า (ผู้บริโภค) รวมถึงการมีส่วนรวมของผู้มีส่วน
ได้เสยีทีห่ลากหลายตลอดห่วงโซ่อปุทาน 2) การบรหิารจัดการของเสยี
และอาหารหมดอาย ุโดยการศกึษาหาแนวทางน�าของเสยีเหล่านีไ้ปใช้
ประโยชน์และก�าจัดอย่างเหมาะสม จะเป็นส่วนเติมเต็มในการบริหาร
จัดการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินการส�าคัญในปี 2561  
แม็คโครได้ด�าเนินการบริหารจัดการของเสียอย่างเป็นรูปธรรม โดย
เฉพาะอย่างยิ่งที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร
ทัว่ประเทศ ได้ด�าเนนิการคดัแยกของเสยีทีม่มีลูค่า ตามแนวทาง 3Rs : 
Reduce ; Reuse ; Recycle โดยปริมาณของเสียที่แม็คโครได้ด�าเนิน
การภายใต้แนวทางดังกล่าวมีจ�านวน 422,890.63 เมตริกตัน

โครงการทดสอบแปรรูปของเสียและอาหารหมดอายุเป็นวัสดุ
ผสมดิน
เป็นโครงการน�าร่องในการทดสอบการแปรรูปของเสยีและอาหารหมด
อายเุป็นวัสดุผสมดนิซึง่ได้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่เดอืนมถินุายน 
2561 ถึง เดือนมกราคม 2562 

ผลส�าเร็จของการด�าเนินการระยะแรก 
แปรรูปของเสียและอาหารหมดอายุไปแล้วทั้งสิ้น ประมาณ 1,000 
กิโลกรัม และผลิตวัสดุผสมดินไปแล้ว กว่า 100 กิโลกรัม ช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปได้ 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ทั้งนี้
แม็คโครจะเก็บรวบรวมข้อมูลการด�าเนินการที่ส�าคัญเพื่อเป็นข้อมูล
ส�าคัญในการด�าเนินการขั้นต่อไป

โครงการนวัตกรรม “ลดขั้นตอน เพิ่มก�าไร”
เป็นโครงการน�านวตักรรมทีแ่มค็โครอาศยัแนวคดิของการพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องมาประยุกต์ใช้ กระบวนการลดราคาสินค้านั้นเป็นสิ่งส�าคัญที่
จะต้องท�าอย่างถูกต้อง แม่นย�า มีจริยธรรม อย่างไรก็ตามปัจจัยทาง
ด้านเวลาก็มีส�าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ เพื่อให้
กระบวนการมคีวามรวดเรว็ยิง่ขึน้ มุง่หวงัความคล่องตวัของการปฏบิตัิ
งาน ช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของสินค้า และลดการสูญเสีย แม็คโคร
ได้พัฒนาโปรแกรม E-Speed change มาช่วยให้สามารถท�างานได้
เร็วขึ้นถึง 6 เท่า

ผลส�าเร็จของการด�าเนินการ
ลดปริมาณของเสียและอาหารหมดอายุลงได้ 67% หรือ 1,847 
เมตริกตัน คิดเป็นมูลค่าถึงกว่า 133 ล้านบาทต่อปี

ปริมาณโฟมที่ส่งกลับผู้ผลิต 
103.02 เมตริกตัน

ปริมาณกระดาษและลังท่ีน�าไป
ผ่านกระบวนการเพื่อน�ากลับมา
ใช้ใหม่ 422,701.04 เมตริกตัน

ปริมาณอาหารหมดอายุท่ีน�าไป
ผลิตเป็นน�้าหมักชีวภาพ และวัสดุ
ผสมดิน 86.58 เมตริกตัน

รวมปรมิาณของเสยีและอาหารหมดอายทุีแ่มค็โครได้
บริหารจัดการทั้งสิ้น 422,890.63 เมตริกตัน คิดเป็น
มลูค่าการหมนุเวยีนทางเศรษฐกจิของการน�าของเสยี
และอาหารหมดอายุกว่า 170 ล้านบาท
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การเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม
จากการต่ืนตัวในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งผลให้ความต้องการ
ผลติภณัฑ์ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมเพิม่สงูขึน้ อย่างไรกต็ามเมือ่เปรยีบ
เทียบปัจจัยทางด้านราคากับกลุ่มสินค้าดั้งเดิม พบว่ายังมีช่องว่างทาง
ด้านราคาอยู่สูง ส่งผลต่อก�าไรของกลุ่มผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
แม็คโครตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าดังกล่าว จึงตั้งเป้าหมาย
การเป็นผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท่ีค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยมีแผนและการ
ด�าเนินการดังนี้

• ด�าเนินการให้ข้อมูลการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์แก่
ลูกค้าผ่าน QR code Makro i-Trace เพื่อให้ลูกค้าสามารถสืบ
ย้อนกลับถึงแหล่งผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และข้อมูลอื่น
ประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า

• การส่งเสรมิการขายสนิค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ท่ีค�านงึถึงสิง่แวดล้อม 
รวมถึงสินค้าบรรจุภัณฑ์ชนิดย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อ
เป็นการกระตุ ้นให้เกิดการบริโภคและเกิดความคุ ้นเคยกับ
ผลิตภัณฑ์กลุม่นี ้โดยได้คดัสรรสนิค้าประเภทบรรจภุณัฑ์อาหาร
ทีท่�าจากวสัดธุรรมชาตทิดแทนโฟม หรอื Bio-Based ซึง่ผลติจาก
เยือ่พชืธรรมชาต ิเช่น ชานอ้อย เยือ่ไผ่ เยือ่ไม้บริสทุธิ ์ทีป่ลอดภยั
ไร้สารพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และสามารถย่อยสลายสู่
ธรรมชาตไิด้อย่างสมบรูณ์ มาจ�าหน่ายมากกว่า 40 รายการ อาทิ 
จาน ชาม ถ้วย แก้ว กล่อง ฯลฯ พร้อมท�าโปรโมชั่นราคาพิเศษ
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มพื้นที่จ�าหน่ายสินค้าภาชนะ และ
บรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบย่อยสลายได้ให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น”

• แม็คโครได้จัดโครงการ “แม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดขยะ
พลาสติกบนชายหาด” โดยมอบถังขยะรีไซเคิลให้แก่องค์การ
บริหารส่วนท้องถ่ินที่มีสาขาของแม็คโครตั้งอยู ่ใกล้พื้นที่ที่มี
ชายหาดจ�านวน 14 สาขา ได้แก่ อ่าวนาง ตรัง หัวหิน ภูเก็ต 
ถลาง ราไวย์ ป่าตอง กะรน สตูล เกาะพงนั พัทยาเหนอื พทัยาใต้ 
ระยอง และชะอ�า ส�าหรับจัดวางทีบ่รเิวณชายหาดเพือ่ให้บรกิาร
แก่นักท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศทีม่าเยอืน พร้อม
จดักจิกรรมเกบ็ขยะบรเิวณชายหาดและรณรงค์ให้ประชาชนเกบ็
ขยะและแยกขยะพลาสติกให้ลงถังอย่างถูกต้อง

กิจกรรมการมีส่วนร่วมที่โดดเด่นในปี 2561
• แม็คโคร ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ลงนามความ

ร่วมมือ “ท�าความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” 
และลงนามบันทึกความร่วมมือกิจกรรม “รับบริจาคถุงผ้าใส่ยา
กลับบ้าน” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจ�าปี 2561

คุณศิริพร เดชสิงห์ 
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

สายงานการตลาด

โครงการ “ท�าความดีด้วยหัวใจ 
ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

โครงการแม็คโครรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ลดขยะพลาสติกบนชายหาด

“ตลอด 29 ปีท่ีผ่านมา แม็คโครเป็นศูนย์ค้าส่ง 
รายเดียวในประเทศไทยที่มีนโยบายชัดเจนเรื่องการ
งดให้บรกิารถงุพลาสตกิแก่ลกูค้า และได้จดัโครงการ
ส่งเสริมให้ทุกสาขารณรงค์การงดใช้ถุงพลาสติก 
ตลอดจนลดการทิง้ขยะพลาสตกิอนัเป็นมลูเหตใุห้เกิด
ปัญหาขยะในสังคมไทยและในสังคมโลก”

QR code 
Makro i-Trace
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เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
เคียงคู่คุณ
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เพ่ือชีวิตท่ีดีกว่า
เคยีงคูค่ณุ

การสานสัมพันธ์ระหว่างแม็คโครและชุมชน ถือเป็น
หนึ่งในปัจจัยส�าคัญในการสร้างธุรกิจให้มีความ
ย่ังยืนไปในอนาคต องค์กรธรุกิจใด ทีส่ามารถสร้าง
ความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความมั่งค่ัง
ของชุมชน จะถือได้ว่าเป็นหนึ่งในองค์กรที่ยั่งยืน และ
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เพราะมีคุณ จึงมีเรา   (Disclosure 103-1)
กว่า 29 ปีที่ผ่านมา แม็คโครได้ด�าเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในพันธกิจของ
การเป็นคู่คิดธุรกิจของผู้ประกอบการ แม็คโครมีความตระหนักดีว่า 
การจ้างงานและรายได้ท่ีม่ันคงของชมุชนท้องถิน่ ถอืเป็นส่วนหนึง่ของ
การส่งเสริมรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และแม็คโคร
ขอร่วมเป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสงัคมทีย่ัง่ยนื รวมถงึมส่ีวนร่วมในการ
พัฒนาสังคมตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ  
ขององค์การสหประชาชาติ โดยความพยายามในการค้นหาและ
ท�าความเข้าใจความต้องการของชมุชนผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม ซึง่

ถือเป็นปัจจัยส�าคัญของการด�าเนินการนี้ 
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เพ่ือให้ม่ันใจว่าแมค็โครได้ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่าง
เหมาะสมและมปีระสทิธิภาพ การด�าเนนิการท่ีสอดคล้องกบัความถนดั
และความเป็นตัวตนของธุรกจิถอืเป็นอกีหนึง่วิธีทีแ่มค็โครเลอืกใช้และ
ส่งผลส�าเรจ็เป็นอย่างด ีแมค็โครได้ท�าการระบ ุวเิคราะห์ ผูม้ส่ีวนได้เสยี
อย่างรอบด้าน ศึกษาวิถีการใช้ชีวิต ความเช่ือ วัฒนธรรมของชุมชน 
พร้อมทั้งระบุแนวทางการสนับสนุนให้ชุมชนมีความแข็งแรง หน่ึงใน
การด�าเนินการที่ส�าคัญคือ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความ
สามารถของร้านค้าปลีกชุมชนในแต่ละท้องถ่ินให้มีศักยภาพ เพ่ือให้
ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ รวมถึงการสนับสนุน
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต่าง ๆ เพื่อช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงวัน
นี ้แม็คโครเชือ่ว่าการด�าเนนิธุรกจิของแมค็โครมส่ีวนส่งเสรมิความแขง็
แรงให้ชุมชน และได้ผสานเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนท้องถิ่น แม็คโคร
จะยังคงยึดมั่น และด�าเนินธุรกิจตามแนวทางนี้ต่อไป เพื่อให้แน่ใจว่า
เราเข้าใจถึงความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นท่ีเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลาตามสถานการณ์ของโลก เราสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ค้าปลีกใน 

อนาคตและการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งต่อไป

เป็นมิตรแท้ที่เข้าใจ   (Disclosure 103-2, 103-3)

แม็คโครตระหนกัถงึความส�าคญัของการพฒันาชุมชนและสงัคมควบคู่
ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้มีความเจริญมั่นคง และยั่งยืน ดังนั้นหนึ่งใน
ประเด็นส�าคัญก่อนเริ่มด�าเนินธุรกิจในพื้นท่ีใด แม็คโครจะท�าความ
เข้าใจสภาพพื้นที่ สภาพเศรษฐกิจ รวมถึงสภาพชุมชนและสังคมใน
พื้นที่เป้าหมายก่อน ศึกษาความต้องการของชุมชนเพื่อให้เห็นความ
ต้องการ รวมถึงความเสี่ยง และผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคม
ในพื้นที่ที่จะประกอบธุรกิจ โดยท�าการวิเคราะห์ถึงความต้องการของ
ชมุชนทีจ่ะเข้าไปประกอบธุรกจิ ประเภทของร้านค้าในพืน้ทีท่ีต้่องการ
ประกอบธุรกิจ การให้บริการของร้านค้าท้องถิ่น ตลอดจนสินค้าที่
ขาดแคลนหรือเป็นท่ีต้องการในพื้นที่นั้น ๆ นอกจากน้ันแม็คโครยัง
ท�าการประเมินความเสี่ยงของชุมชนและสังคมอันเนื่องมาจากการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้รับทราบแนวโน้มปัญหา และก�าหนด
แนวทางป้องกันไว้แต่แรกเริ่ม และหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิด 
ผลกระทบ หรือก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อชุมชนและสังคมน้อย
ทีส่ดุ ด้วยมุ่งหวงัให้แมค็โครสามารถเป็นมติรแท้ทีเ่ข้าใจได้อย่างแท้จรงิ 

เมื่อแม็คโครได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว แม็คโครยังคงสาน
ต่อนโยบาย ด้วยการด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสานสัมพันธ์อันดีกับชุมชน 
รวมถึงการให้ความร่วมมือและสนับสนุนชุมชนในวาระและโอกาสที่
เหมาะสมเสมอมา เช่น การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดหาพื้นที่ขาย
สินค้าและบริการให้กับชุมชน เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการที่เรียกว่า “Buy local Sell 
local” ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้คนในชุมชนหันมาอุดหนุน
สนิค้าและบริการทีจ่ดัท�าขึน้โดยคนในท้องถิน่ และยงัส่งเสรมิให้ชมุชน
มีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืนในอนาคต ทั้งนี้ในปี 
2561 แมค็โครมเีป้าหมายในการด�าเนินกจิกรรมเพ่ือชมุชนครบทกุศนูย์
จ�าหน่ายสินค้าซึ่งสามารถการด�าเนินงานส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

100% ของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครได้ด�าเนินการมี
ส่วนร่วม การประเมินผลกระทบ และการพัฒนาโครงการ
ส�าหรับชุมชนในท้องถิ่น

ในปี                   2561



66   รายงานความยั่งยืน 2561

เกื้อกูลและหลอมรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน

โครงการ แม็คโครท�าดี 100 สาขา เพื่อ 100 ชุมชน
หน่ึงในโครงการท่ีช่วยให้บริษัทฯ เข้าใจถึงความต้องการของชุมชน ซึ่งบริษัทฯได้เริ่มขึ้นเมื่อปี 2558 เพ่ือเป็นช่องทางให้พนักงานแม็คโคร 
ทุกสาขาทั่วประเทศไทยร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นโดยร่วมกันท�าความดีสาขาละ 1 เรื่อง ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 
โดยกิจกรรมจะเริม่จากการสอบถามไปยงัชุมชนถงึบรบิทโดยทัว่ไปของชมุชน รวมถงึประเดน็ปัญหา และความต้องการทีจ่ะให้ทางบรษัิทฯ ช่วย
เหลือและพัฒนา แล้วจึงจัดกิจกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ในปีนี้ บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมท�าความดีแก่
ชุมชนท้องถิ่นรวมถึง 297 กิจกรรม และมีพนักงานกว่า 8,900 คนจากทุกสาขาทั่วประเทศของแม็คโครเข้าร่วมโครงการนี้ ซึ่งคิดเป็น 26,730 
ชั่วโมงของพนักงาน โดยตัวอย่างกิจกรรมที่เกิดขึ้นในปี 2561 ได้แก่ กิจกรรมการท�าความสะอาดสถานที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน กิจกรรม
การบริจาคเลือด กิจกรรมการปลูกป่า เป็นต้น ซึ่งจากผลการด�าเนินงานพบว่า มีพนักงานของบริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นกว่า 
3,900 คน และมีชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่า 197 แห่งเมื่อเทียบกับผลการด�าเนินงานปี 2560

แม็คโครสนับสนุน
ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ�้าหลวง

แม็คโครจิตอาสา
ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบส�านักงาน
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การส่งเสริมการผู้ค้าและการค้าปลีกระดับท้องถิ่น เตรียมความพร้อมสู่การค้าปลีกแห่งอนาคต

โครงการ “มิตรแท้โชห่วย”
ในรอบเกือบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา สภาพตลาดค้าปลีกค้าส่งในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การขยายสาขาของร้านค้าสมัยใหม่ 
รวมถึงช่องทางการค้ารูปแบบต่าง ๆ น�ามาซึ่งการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อย ร้านโชห่วย หรือร้านอาแปะ อาม่า
ดั้งเดิม ที่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย และเริ่มลดน้อยลงทุกขณะ

นอกจากการเปลี่ยนแปลงข้างต้น อีกสาเหตุหนึ่งส�าคัญที่ท�าให้ร้านค้าย่อย “ถอดใจ” ทยอยปิดกิจการลง และขาดผู้สืบถอดกิจการ นั้นมาจาก
ปัจจยัเรือ่งความรู ้ความเข้าใจเก่ียวกบัการบริหารจดัการธรุกจิสมยัใหม่ ข้อจ�ากดัด้านการเงนิ การเข้าถงึแหล่งเงินทนุ รวมถงึแนวคิดการประกอบ
กิจการร้านโชห่วยของคนยุคใหม่ 

“ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โคร” ตระหนกัถงึสถานการณ์ และข้อจ�ากดันี ้อกีทัง้ผูป้ระกอบการร้านค้าปลกีรายย่อยและร้านโชห่วย คอืหนึง่ในลกูค้า
หลักของแม็คโคร และจากจดุเริม่ต้นด้วยแนวคดิว่า “แมค็โคร” เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมไทย จงึมเีป้าหมายพัฒนาและเตบิโตไปเคียงคูส่งัคมไทย
อย่างยั่งยืนผ่านโครงการรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งหน้าให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนร้านค้าปลีกขนาดย่อม เพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความ
สามารถทางการแข่งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“8 ขั้นตอน
สู่ความส�าเร็จ 
ร้านค้าปลีก”

การจัดหาท�าเลที่ตั้งร้าน
การสร้างความแตกต่าง

ให้แก่ร้านค้าปลีก  

การตกแต่งร้านการจัดผังร้านและ 
จัดเรียงสินค้า

การบริหารคลังสินค้าการเลือกสินค้า 

การส่งเสริมการขายการตั้งราคาเพื่อสร้าง
ผลก�าไรสูงสุด
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U-project (เสริมสร้างคู่คิด พัฒนาธุรกิจคุณ) 
นอกเหนอืจากประเดน็การแข่งขนัทีเ่พิม่สงูขึน้ของสนามค้าปลกี ร้านโชห่วยทีถ่อืเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึง่เป็นวถิชีวีติและเป็นแหล่งพบปะ 
ของชุมชนได้ถูกลดบทบาทความส�าคัญลงเรื่อย ๆ การขาดความสนใจจากคนรุ ่นใหม่ ขาดผู ้สืบทอดกิจการยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ 
คกุคามความอยูร่อดของโชห่วยไทย ซึง่เป็นทีน่่าเสยีดายทีป่ระสบการณ์ของคนรุน่ก่อนจะไม่ถกูส่งต่อผสมผสานกบัพลงัและความคดิของคนรุน่ใหม่  
ผลักดันให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ ดังที่เคยเกิดและประสบผลส�าเร็จมาแล้ว เช่น ร้านบิ้วตี้สโตร์ไทยที่พัฒนาต่อยอดจากร้านโชห่วยรุ่นพ่อแม่ 

แม็คโครตระหนักและขอมีส่วนร่วมในการแก้ไขถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว ด้วยเชื่อว่ายังมีร ้านโชห่วยที่มีศักยภาพในการปรับตัว  
พร้อมก้าวเดิน แข่งขันในธรุกิจการค้าของโลกสมัยใหม่  ดังนั้นแม็คโครจึงได้เชิญชวน “อนาคตของชาติ” เข้าร่วมกิจกรรม “พัฒนาร้านค้าปลีก
ท้องถิ่น” โดยในเดือนมิถุนายน 2552 บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการสนับสนุนร้านค้าปลีกท้อง
ถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�าถึง 33  แห่ง ภายใต้ “กิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีก จากนักศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น” ซึ่งเป็นหนึ่งภายใต้โครงการ 
“แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” 

ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้นกัศกึษาทีเ่ข้าร่วมกจิกรรมในทกุสถาบัน โดยใช้เวลากว่า 5 เดอืน ผ่านหลกัสตูรการเรียน การสอน ทัง้ภาคทฤษฎ ี
และปฏิบัติ ใหหัวข้อ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก” คณะผู้บริหารและทีมงานของแม็คโคร ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการ 
ธุรกิจค้าปลีกอย่างมีประสิทธิภาพ และจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติให้นักศึกษาเข้าไปช่วยปรับปรุงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเรียกได้ว่า เปิดโอกาส 
ให้นักศึกษาสัมผัสประสบการณ์การท�างานจริงโดยมีทีมงานแม็คโครท�าหน้าที่เป็น “พ่ีเลี้ยง” ของนักศึกษา และเจ้าของร้านค้า  
เพื่อให้กิจกรรมบรรลุเป้าหมาย

โครงการนี้ช่วยให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนท้องถิ่นหันมาสนับสนุนร้านค้า 
ปลีกท้องถิ่นด้วยกันให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการรักษาเอกลักษณ์ร้านค้าปลีกไทย และการช่วยเสริมสร้างสังคมท้องถิ่นที่ดีอีกทางหนึ่ง

ดังนั้นพันธกิจในการให้ความช่วยเหลือร้านโชห่วยอย่างจริงจังภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” จึงก�าเนิดขึ้นในต้นปี  2550 เพื่อ
ให้ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกขนาดย่อมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับ “กลไกการค้า” ที่จ�าเป็นส�าหรับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแข่งขันให้กับร้านค้าปลีก “ตลอดอายุ” ของการด�าเนินธุรกิจ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการสร้างร้านเครือข่ายร้าน
ค้าปลีกอิสระที่แข็งแกร่ง ผ่านการจัดฝึกอบรมของโครงการมิตรแท้โชห่วย ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกต้ังแต่ขัน้พืน้ฐาน จนถงึความรูเ้ชงิลกึส�าหรบัผูป้ระกอบการค้าปลกีมอือาชพีทีม่ปีระสบการณ์ในการประกอบธรุกจิ อกีทัง้ยงัให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารจัดการร้านค้าปลีก ด้วยหลักสูตร “8 ขั้นตอนสู่ความส�าเร็จ” อันได้แก่ การจัดหาท�าเลที่ตั้งร้าน การเลือกสินค้า การตั้งราคา
เพือ่สร้างผลก�าไรสงูสดุ การจดัผงัร้านและจดัเรียงสนิค้า การตกแต่งร้าน การส่งเสรมิการขาย การบรหิารคลงัสนิค้า และการสร้างความแตกต่าง 
ให้แก่ร้านค้าปลีก  รวมถึงการสร้างเครือข่ายของร้านค้าปลีกรายย่อยให้แข็งแกร่ง และสามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง
เติบโตอย่างยั่งยืน ท่ามกลางกระแสการแข่งขันที่รุนแรง

จ�านวนสะสมของผู้เข้าฝึกอบรม โครงการ มิตรแท้โชห่วย 10 ปี

470 15,939

+46%

2556

4,491

+146%

2553

6,159

+37%

2554

26,000

+28%

2558

38,577

+23%

2560

10,948

+78%

2555

31,336

+20%

2559

46,610

+20%

2561

1,827

+289%

25522551

20,354

+28%

2557
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“เป็นการเชื่อมต่อความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสู่รุ่น ปลูกผังแนวคิดการลงมือปฎิบัติจริงให้เกิดขึ้นกับคนรุ่นใหม่ 
และมุ่งหวังให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่”

ผู้มีส่วนได้เสียหลักของโครงการฯ

สถาบันการศึกษา 
และนักศึกษา

ร้านค้าปลีก
แม็คโคร และคู่ค้า 
ผู้ให้การสนับสนุน

• ได้เข้าถงึแหล่งความรูด้้านการค้าปลกี
ทีห่ลากหลาย แลกเปลีย่นความคดิกบั
คนรุ่นใหม่ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

• ได ้ รับแผนการพัฒนาธุรกิจ และ
สามารถปรับใช้ได้จริง ส่งผลต่อมูลค่า 
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เพิ่ม 
สูงขึ้นจากยอดขายที่เปลี่ยนแปลง

• ได้ต่อยอดความรู้ด้านการบริหาร
ร้านค้าปลีก และมีประสบการณ์ใน
การท�างานจริง พร้อมปลกูจติส�านกึ 
คนรุน่ใหม่ ให้สนบัสนนุ ร้านค้าปลกี
ของไทย

• ได้เข้าถึงความรู ้ การอบรมของ
แม็คโคร และได้น�าไปปฏิบัติจริง 
วัดผลโดยจ�านวนนิสิต นักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการ

• ส่งเสริมกิจกรรม และสร้างความ
สมัพนัธ์ในท้องถิน่ โดยความร่วมมอื
กัน ในการท�าประโยชน์เพื่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม

• พนักงานแม็คโครได้มีโอกาสแลก
เปลีย่นความคิดเห็น มมุมองทีห่ลาก
หลายกับคนรุ ่นใหม่ และได้รับ 
ความรู ้ เกี่ยวกับธรุกิจค ้าปลีกที่
เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย 

เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทย
...คือเป้าหมายของเรา
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การด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

เตรียมความพร้อม ผู้ประสานงานโครงการ “U-project”  
ภายใต ้ โครงการมิตรแท ้ โชห ่ วยของแม็ค โครจะท� าการ
ประชาสมัพนัธ์ไปยงัสถานศกึษาทีม่หีลกัสตูรการจดัการธรุกจิ หรอื
การจัดการธุรกิจค้าปลีก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสื่อสาร
รายละเอียดโครงการ จุดประสงค์ และวิธีการเข้าร่วมไปยังสถาน
ศกึษา โดยในระหว่างน้ันทมีงานแมค็โครจะท�าการส�ารวจคัดเลอืก
ร้านค้าทีมี่คณุสมบตัติรงตามวัตถปุระสงค์ของโครงการฯ สอบถาม
ความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสื่อสาร 
ท�าความเข้าใจรายละเอียดโครงการ จุดประสงค์ และวิธีการเข้า
ร่วมไปยังร้านค้า 

ด�าเนนิการระยะแรก สถานศกึษาทีเ่ข้าร่วมจะรวบรวมนักศกึษา
ทีม่คีวามสนใจ เพือ่เข้าร่วมการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เตรยีมความ
พร้อมกับนักศึกษาที่เข้าร่วมถึงแนวปฏิบัติ ความรู้และแนวทาง
ที่แม็คโครรวบรวมไว้ก่อนการน�าไปปฏิบัติจริงกับร้านค้าปลีก 
โดยนักศึกษาจะต้องท�าความเข้าใจกับข้อมูลเฉพาะของร้านค้า 
ที่เข้าร่วมและพัฒนาแผนงานการพัฒนาร้านค้าปลีก ทั้งนี้ 
ผู้เช่ียวชาญ พี่เล้ียงจากแม็คโครจะท�าการดูแล และตรวจทาน
แผนงานอย่างใกล้ชิด เมื่อแผนพัฒนาร้านค้าฉบับแรกแล้วเสร็จ 
แผนงานฉบับนี้จะถูกน�าเสนอต่อเจ้าของร้านค้าเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นและปรับปรุงให้เป็นแผนงานฉบับสมบูรณ์ และมอบให้
แก่เจ้าของร้าน 

ด�าเนนิการระยะท่ีสอง น�าแผนพฒันาร้านสูก่ารปฏบิตั ิแผนฯ ทีผ่่าน
การปรับปรุงและเห็นชอบจากผู้เกี่ยวข้องทั้ง 3 ฝ่าย (มหาวิทยาลัย 
แมค็โคร และเจ้าของร้านค้า) จะถกูน�าไปปฏิบติัจรงิเพือ่มุง่ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในทางท่ีดี โดยแผนการปรับปรุง การด�าเนินการ
ปรับปรุง และผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้นจะถูกรวบรวมเพื่อประกวด โดย
อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญแม็คโครร่วมตัดสิน 3 ทีมสุดท้ายระดับ
ประเทศ 

ด�าเนินการระยะทีส่าม ด�าเนินการติดตามผลการพัฒนาร้านค้า 
และท�าการสื่อสารผลการด�าเนินการผ่านสื่อสาธารณะ 
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นอกจากทางบรษิทัฯ จะด�าเนนิโครงการ “มติรแท้โชห่วย” โดยจัดการ
ฝึกอบรบให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกแล้ว บริษัทฯ ยังเพิ่มช่อง
ทางทีส่ามารถเป็นได้ท้ังแหล่งข้อมลู พืน้ทีแ่บ่งปันความรู้ ประสบการณ์ 
พร้อมกบัการสร้างเครอืข่ายร้านค้าปลกีในประเทศไทยให้เข้มแขง็มาก
ขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์คือ เว็บไซต์ “โชห่วยไทย.com” ซึ่งภายใน
เวบ็ไซต์ประกอบด้วยความรูเ้กีย่วกบัร้านค้าปลกี เทคนิคหรือแนวทาง
การประกอบธรุกจิร้านค้าปลกี พืน้ทีแ่บ่งปันประสบการณ์เกีย่วกบัร้าน
ค้าปลีก รวมไปถึงการรวบรวมร้านค้าปลีกในประเทศไทยในรูปแบบ 
“แผนทีร้่านโชห่วย” เพือ่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการค้นหาร้านค้า
ปลีกในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

โครงการ “โชห่วยโชว์เสน่ห์”
โครงการ “โชห่วยโชว์เสน่ห์” เป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการ 
“ทายาทโชห่วย” ซึ่งโครงการนี้ถือก�าเนิดข้ึนในปี 2561 เพื่อให้แก่
ทายาทธุรกิจร้านค้าปลีกที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจร้านค้าปลีกของ
ครอบครัว ให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ โดยโครงการจัดขึ้นในรูป
แบบการประกวดแผนธุรกิจร้านโชห่วยคิดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาความ
สามารถในการแข่งขันของร้าน และการปรับปรุงร้าน โดยรับสมัคร
ทายาทธุรกิจร้านค้าปลีกเข้ามาร่วม จากน้ันให้เหล่าทายาทที่ร่วม
โครงการน�าเสนอแผนงานที่พวกเขาเข้าต้องการจะพัฒนาปรับปรุง
ร้านค้า ให้กับคณะกรรมการ เพ่ือร่วมกันตัดสินในเบ้ืองต้น โดยยึด
หลักการเกณฑ์การตัดสิน 3 หลักการคือ ความเป็นไปได้ของข้อเสนอ
โครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการตามแนวคิด “Buy local 
Sell local” และงบประมาณท่ีเหมาะสม โครงการทีผ่่านการคดัเลอืก
จะได้รบัโอกาสไปปรกึษากบัสถาปนกิในเรือ่งการตกแต่งร้านให้เป็นไป
ตามแนวคิดท่ีน�าเสนอไว้ โดยผูช้นะจะได้รับเงนิรางวลัจากทางแมคโคร 
เพือ่น�าไปใช้ในการสร้างและปรบัปรงุร้านตามทีไ่ด้ตัง้ใจไว้ ซึง่แมค็โคร
มีความคาดหวังว่าโครงการนี้ จะช่วยพัฒนาธุรกิจค้าปลีกชุมชน ให้มี 
ความเข้มแข็ง และส่งเสริมให้เกิดการพ่ึงพาตนเองภายในชุมชน  
ตามจุดมุ่งหมายของทางแม็คโคร

ผลการด�าเนินการ
ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการสะสม ณ ปี 2561 กว่า 6,300 ราย
พัฒนาทักษะด้านค้าปลีกให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมสะสมกว่า  33,600 ราย
สถาบันการศึกษาร่วมกิจกรรม ปี 2561 85 สถาบัน
มูลค่าการทางเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากยอดขายที่สูงขึ้นกว่า 343 ล้านบาทต่อปี

กิจกรรมภาคปฏิบัติกิจกรรมภาคทฤษฎี

‘ร้านช.เจริญพาณิชย์’
 ร้านค้าชนะเลิศประจ�าปี 2561
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กิจกรรมช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชน
แม็คโครเข้าใจถึงความท้าทายและความยากล�าบากของเกษตรกร 
ที่อาศัยอยู ่ในพื้นท่ีห้างไกลจากเมืองเน่ืองจากข้อจ�ากัดของการ 
เข้าถึงตลาดและต้นทุนการขนส่ง ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพ 
ชีวิตของเกษตรกร ดังนั้นแม็คโครได้เข้าร่วมและริเร่ิมด�าเนินการ 
โครงการเพื่อร่วมบรรเทาปัญหาดังกล่าว ได้แก่ โครงการตลาดประชา
รัฐ และโครงการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น 

โครงการตลาดประชารัฐเป็นความร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการ
ส่งเสริมการขาย และการเข้าถึงตลาดส�าหรับผู ้ผลิตในท้องถิ่นใน
การจัดแสดงและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ของตน ความคิดริเริ่มนี้มี
จุดมุ ่งหมายเพื่อแสดงผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ
ชุมชน ส ่ง เสริมการพัฒนาในระยะยาวของพ้ืนที่ ในท ้องถิ่น 
และคุณภาพชีวิตของชุมชนในท้องถิ่น ในปี 2561 แม็คโครด�าเนินการ
ตลาดประชารัฐ 11 แห่ง ดึงดูดผู้ผลิตในประเทศมากกว่า 1,100 ราย 
ในปี 2562 แม็คโคร ยังมีเป้าหมายท่ีจะด�าเนินการเป็นช่องทางการ
กระจายสนิค้าท้องถิน่ ทัง้ผ่านโครงการความร่วมมอืกบัหน่วยงานภาค
รัฐและกิจกรรมต่าง ๆ ของแม็คโคร เพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนผู้ผลิตใน
ประเทศต่อไปอย่างต่อเนื่อง

โครงการตลาดประชารัฐรับซื้อ
และส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่น

ครัวชุมชน  
นอกเหนือจากการสนับสนุนขีดความสามารถของร ้านโชห่วย  
ผู้ประกอบการท้องถิ่น และเกษตรกร แม็คโครยังด�าเนินโครงการเพื่อ
ผู้ที่สนใจ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างหลากหลาย หนึ่งในโครงการเพื่อ
ร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน ครัวชุมชนเป็นโครงการที่
มุ่งส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นด้วยการสร้างอาชีพ จัดหาผลิตภัณฑ์อาหาร
ปลอดภัยและการถนอมอาหาร ผ่านศูนย์กลางการจัดจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์เพื่อแสดงและขายสินค้าในลักษณะที่ เป ็นมืออาชีพ 
มากขึน้ ชมุชนสามารถมัน่ใจได้ว่าผลติภณัฑ์ทีจ่�าหน่ายจะถกูจัดเกบ็ใน 
ตู้แช่แขง็ทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ราคาเหมาะสม ช่วยยดึอายกุารเกบ็รกัษา
ผลิตภัณฑ์อาหารได้

ปี 2561 นับเป็นปีแรกที่แม็คโครริเริ่มด�าเนินโครงการ โดยได้ส่งมอบ 
ตู้แช่แข็งไปแล้วกว่า 4,000 ตู้

กิจกรรมสนับสนุนชุมชนอื่น ๆ 

ลูกค้าโครงการครัวชุมชน
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แม็คโครร่วมบรรเทาพิบัติภัย
แมค็โครสนบัสนนุชุมชนในเหตุการณ์ภัยพบิติัด้วยการบรจิาคและขนส่งวสัดเุข้าสูใ่นพ้ืนทีเ่กดิเหตุหรือได้รับผลกระทบจากเหตพุบัิตภัิยเป็นประจ�า 
เนือ่งจากบรษิทัฯ มทีรพัยากรและการขนส่งซ่ึงสามารถผ่านเขตน�า้ท่วมเพือ่เข้าถงึชุมชนทีจ่�าเป็นได้ ในปี 2018 บรษิทั ได้ให้ความช่วยเหลอืแก่ทัง้
ในรูปเงินบรจิาคและสิง่ของกว่า 2 ล้านบาท นอกเหนอืจากการบรจิาคแล้วพีน้่องชาวแมค็โครยงัได้ร่วมมอืร่วมใจในการพัฒนาร้านค้าหลงัได้รบั
ผลกระทบจากเหตพุบิตัภิยัเพือ่ช่วยให้เขาเหล่านัน้สามารถกลบัมาท�าธรุกจิเพือ่มรีายได้ให้ได้เรว็ทีส่ดุ ซึง่เป็นภาพประทับใจทีย่ากจะประเมินมูลค่า

ตัวแทนพี่น้องชาวแม็คโครศูนยจ�าหน่ายสินค้านครศรีธรรมราช และทุ่งสง ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ ปรับปรุงร้านโชห่วยในพื้นที่พิบัตภัย  
หลังได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก

ตัวแทนพี่น้องชาวแม็คโครศูนย์จ�าหน่ายสินค้านครศรีธรรมราช และทุ่งสง ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ 
ปรับปรุงร้านโชห่วยในพื้นที่พิบัติภัย หลังได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก
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คิดเสริมเพิ่มสร้างสรรค์  
ใส่ใจสร้างเติมคุณค่า  

เพื่อลูกค้าและผู้ประกอบการ
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ตลอดระยะเวลา 29 ปี ที่แม็คโครได้เข้ามาด�าเนินการใน
ประเทศไทย ความคิดและการด�าเนินการเพ่ือลูกค้าและ 
ผูป้ระกอบการนัน้เป็นสิ่งส�าคัญทีแ่มค็โครยึดมัน่อยูเ่สมอ 
ด้วยแนวคิดท่ีว่า “เพราะมคุีณจึงมเีรา” การส่งเสริมความ
มั่งค่ังของลูกค้าและผู้ประกอบการจะช่วยท�าให้สภาพ
เศรษฐกิจโดยรวมของชุมชน และประเทศมีความเข้มแข็ง 
และแม็คโครขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งนี้  

ในปี 2561 แมค็โครยงัคงด�าเนนิการน�าเสนอไอเดยี ความสร้างสรรค์ ตลอด
จนนวตักรรมเพือ่จดุประกายให้แก่ลกูค้าและผูป้ระกอบการอย่างต่อเน่ือง 
โดยได้จัดงาน “แม็คโคร มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์” 
หรือ “Makro HoRaCa” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13 และตลาดนัดโชห่วย หรือ 
“Makro Retailer Expo” ซึ่งได้จัดงานเป็นปีที่ 10 อย่างต่อเนื่อง

คดิเสริมเพิ่มสร้างสรรค์  
ใส่ใจสร้างเตมิคณุค่า  
เพื่อลกูค้าและผู้ประกอบการ
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Makro HoReCa#13 “The Inspiration จุดประกายความคิด ต่อยอดธุรกิจคุณ”
เป็นงานมหกรรมเพือ่ผูป้ระกอบการโฮเรก้า น�าเสนอความสร้างสรรค์ ตลอดจนนวตักรรมในการประกอบธรุกจิทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร เพือ่รบัมอื
ความต้องการของผูบ้ริโภคทัง้ด้านสขุโภชนาการ ความคุม้ค่าของอาหารและประสบการณ์การบรโิภคอาหารทีย่กระดบัขึน้ ภายในงานประกอบ
ไปด้วย การเปิดบธูน�าเสนอสนิค้าและอุปกรณ์ประกอบอาหาร การฝึกอบรมเชงิปฏิบตักิารเพือ่ให้ผูท้ีส่นใจเข้าร่วมรบัการอบรม และแลกเปลีย่น
ไอเดียในการประกอบอาหารกับผู้เชี่ยวชาญ และการแข่งขัน “แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2561” เป็นต้น

แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2561 
เป็นการแข่งขันการประกอบอาหารระดับโลกและได้รับ
การรับรองจากสมาคมเชฟโลก (WACS endorse) เพื่อ
ให้การจัดการแข่งขันเป็นไปอย่างเข้มข้น และได้รับการ
ยอมรับตามมาตรฐานสากล โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ชนะ
ได้รับสิทธิในการเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมกับ Thailand 
culinary academy เพื่อเป็นตัวแทนประเทศในการ
แข่งขันในระดับเอเชียต่อไป

โดยเชฟทัง้สองได้ผ่านด้านทดสอบและกตกิาทีเ่ข้มงวด
จากสมาคมเชฟโลกโดยทาง Chef Willment Leong 
ได้ด�ารงต�าแหน่งเป็น Chief judge ให้กับการตัดสิน
และเป็นผู้ร่วมตรวจสอบกฏ กติกา เพื่อให้มีความเป็น
มืออาชีพ และได้มาตรฐาน

รายชื่อคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
1.  Chef Willment Leong 
2.  Chef Booncherd Sornsuwan
3.  Chef Prachan Vingutaiphan
4.  ML. Pasan Sawasdiwat 
5.  Chef Ake Charttrakul
6.  Chef Santos Zoppisเชฟหัสพงศ์ เมธีวัชรธนาภรณ์  ผู้ชนะเลิศ Makro Horeca 

Challenge  รุ่นมืออาชีพ
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งานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 10 “โชห่วย 4.0 คู่คิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

แม็คโครมีความต้ังใจอย่างแท้จริงในการพัฒนาศักยภาพร้านค้าปลีกไทยด้วยจุดเริ่มต้นของแนวความคิดที่ว่าแม็คโครเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไทย และมีเป้าหมายท่ีจะเติบโตเคียงข้างสังคมไทย การให้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกให้ประสบความส�าเร็จ รวมถึงแนะน�า
เครื่องมือที่จะช่วยในการสร้างยอดขาย เพิ่มผลก�าไรให้กับร้านค้า และการปรับตัวรองรับความเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นของ
ผู้บริโภค จะเป็นส่วนช่วยให้ร้านค้าปลีกหรือ โชห่วยมีความเข้มแข็งมากขึ้น กิจกรรม “งานตลาดนัดโชห่วย” เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้ด�าเนิน
การตามความตั้งใจนี้

แม็คโครสนับสนุนร้านโชห่วยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ดั่งปณิธานที่ว่า 
“เพิ่มศักยภาพร้านค้าปลีกไทยคือ เป้าหมายของเรา” 

“เราจะพัฒนาร้านค้าให้ดียิ่งขึ้น 
ไม่มีวันหยุด
เพราะลูกค้าคือคนส�าคัญของเรา”

ทายาทโชห่วยรุ่นที่ 8
คณุแรมจนัทร์ มณเีกีย๋ง เจ้าของร้าน ช.เจรญิพาณิชย์ 2018 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกท่ีไม่ยอมแพ้  
ยืนหยัดต่อสู้กับความเปล่ียนแปลง และปรับตัวเตรียม
พร้อมเข้าสูก่ารร้านค้าปลกียคุต่อไป ถอืเป็นหนึง่ในตวัอย่าง
ของผู้ประกอบการต้นแบบ ในการขยายขอบเขตรูปแบบ
การให้บริการที่หลากหลายเพื่อความประทับใจของลูกค้า 
อาทิ การปรับปรุงระบบการช�าระเงินให้รองรับเงินดิจิทัล 
การรบัช�าระค่าสาธารณปูโภค (น�า้และไฟฟ้า) และน�าเสนอ
ขอบเขตการขายสินค้าให้กว้างขึ้นครอบคลุมสินค้าอาหาร
สดและอาหารแช่แข็ง งานตลาดนัดโชห่วยครั้งที่ 10 

ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุค 4.0

คุณแรมจันทร์ มณีเกี๋ยง เจ้าของร้านโชห่วยยุค 4.0
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แม็คโครเพื่อการด�าเนินการที่เป็นเลิศมุ่งสู่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วย 
Operation Excellent Platform (OEP) 
ภายใต้กลยทุธ์ขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามยัง่ยนืโครงการ Operation Excellent Platform (OEP) ถอืเป็นอกีหน่ึงผลงานทีโ่ดดเด่นในปี 2561 โดย
มีจุดประสงค์ในการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพอย่างรอบด้านของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร และมุ่งหวังการเพิ่มประสบการณ์
ความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 

จากการเริ่มด�าเนินโครงการ Operation Excellent Platform (OEP) ในปี 2561 ส่งผลให้ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศทั้ง 
129 สาขา ได้ประยุกต์ใช้ Operation Excellent Platform ยกระดับการด�าเนินการสู่ความเป็นเลิศทั้ง 6 ด้าน โดยก�าหนดเป้าหมายให ้
ทุกศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครต้องเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานให้ได้ 95% ขึ้นไปโดยประเด็นที่มีการพัฒนา 3 อันดับสูงสุดในปีคือ

• OEP Silver Store Walk คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 87%  เป้าหมายที่ระดับ 95% ขึ้นไป ในปี 2562 
• OEP SGM Store Walk คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 88%  เป้าหมายที่ระดับ 95% ขึ้นไป ในปี 2562 
• OEP CD Walk คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 89%  เป้าหมายที่ระดับ 95% ขึ้นไป ในปี 2562 

นอกเหนือจากนั้นการประยุกต์ใช้และด�าเนินโครงการ Operation Excellent Platform (OEP) ยังช่วยให้แม็คโครเห็นช่องทางการพัฒนา
ประสิทธิภาพการด�าเนินการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครอื่นเพิ่มเติม อาทิ การเพ่ิมช่องทางการขาย การสั่งสินค้าล่วงหน้า และทวนสอบ
ประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ณ ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า เป็นต้น ซ่ึงแม็คโครจะท�าการเก็บข้อมูล และพิจารณาผนวกเข้าไปใน
แผนการพัฒนาในระยะต่อไป เพื่อมุ่งขยายขอบเขตโครงการ Operation Excellent Platform (OEP) ให้สามารถตอบโจทย์การประกอบการ 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าในอนาคตได้มากยิง่ขึน้ เพือ่ความพึงพอใจสงูสดุของลกูค้าและผูป้ระกอบการ รวมถงึการขยายผลไปยงัธรุกจิในต่างประเทศ
อีกด้วย

การยกระดับการด�าเนินการสู่ความเป็นเลิศทั้ง 6 ด้าน ภายใต้ Operation Excellent Platform (OEP)

การบริการ
ที่เป็นเลิศ

ความพึงพอใจ
ของลูกค้า

Stock
availability
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Signage

การบริหารจัดการ 
สินค้าคงคลัง

ความปลอดภัยของ
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

ความสะอาดและ 
ความเรียบร้อยของ 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

ความปลอดภัย 
ของอาหาร
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การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่บุคลากร
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บุคลากรที่มีศักยภาพถือเป็นก�าลังส�าคัญในการ
ด�าเนนิธุรกิจ และเป็นรากฐานทีจ่ะสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขนัและความยัง่ยืนในการด�าเนนิกิจการ ด้วย
เหตุนี ้แมค็โครจึงมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองค์กรชัน้น�าทีส่ามารถ
ดึงดูดผู้ที่มีความสามารถและมีคุณธรรมให้มาร่วม
งาน ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการพฒันาพนกังาน
ในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและ
ความพร้อมที่จะร่วมเติบโตไปกับแม็คโครในระยะยาว 
โดยบริษัทเชื่อว่า บุคลากรเหล่านี้จะเป็นก�าลังส�าคัญ
ในการขบัเคล่ือนและต่อยอดเพ่ิมมลูค่าให้กับธุรกิจผ่าน
การด�าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแนวคิดนวตักรรม
ของบริษัท และสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
องค์กรในทุกมิติ ตลอดจนสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน 

ในปีทีผ่่านมา แนวทางในการด�าเนนิธรุกิจของอุตสาหกรรมค้าปลกีและ
ค้าส่งได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ต้นทุนการเข้าสู่ตลาดลดลง เกิดการขยายตัวของตลาด และก่อให้เกิด
ตลาดใหม่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีน้ียังส่งผลต่อธุรกิจทั้งในด้าน
ของการจัดสรรทรัพยากรและการสรรหาพนักงานที่มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่แม็คโครมีเป้าหมายที่จะเติบโต
อย่างต่อเนื่องทั้งการขยายสาขาภายในและต่างประเทศ แม็คโครจึง
ต้องการเป็นองค์กรที่สามารถดึงดูดและรักษาพนักงานให้สร้างคุณค่า
และเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับบริษัท 

การสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่บุคลากร
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แม็คโครจึงก�าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลโดยมุ่งพัฒนาใน 3 ด้านดังนี้ 

• ระบบ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลให้เกดิความคล่องตวัในการบรหิารงานและสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งช่วยลดภาระงาน ระยะเวลาการเดินทาง และความซ�้าซ้อนของงาน  

• การพัฒนา เพื่อมุ่งส่งเสริมความรู้ ทักษะ และเพิ่มศักยภาพให้กับพนักงานให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิด กล้าท�า และกล้าแสดงออก ตามค่านิยมองค์กร “VICTORY” ในการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรม

• การรกัษา มุง่ดูแลคณุภาพชีวิตของพนกังานและการสร้างมาตรการรกัษาสิทธิมนุษยชนของพนักงานทกุคน ผ่านการดแูลประเดน็อาชีวอนามัย
และความปลอดภัยของพนักงาน และจัดระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม 

มุง่พฒันาความรู ้ทักษะ และศกัยภาพของพนกังานทุกคนเพือ่
ส่งเสริมนวัตกรรมและความยั่งยืนของธุรกิจ

มุ่งปฏิบตังิานให้สอดคล้องกบัมาตรฐานแรงงานทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศเพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมในการท�างาน

มุ ่งส่งเสริมความตระหนักในการส�ารวจความเสี่ยงและ
การประเมินระดับความเสี่ยงในสภาพแวดล้อมการท�างาน 
เพื่อดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานให้
สอดคล้องกับกฎหมายท้องถ่ิน พร้อมทั้งพัฒนาการบริหาร
จัดการอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานให้เทียบ
เท่ากับมาตรฐานสากล

การบริหารศักยภาพบุคคล
อย่างมีประสิทธิภาพ

การปกป้องสิทธิมนุษยชน
ของพนักงาน

การดูแลรักษาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงาน
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การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ   (Disclosure 103-2, 103-3)

การบรหิารทรัพยากรบคุคลประกอบด้วย การสรรหาและคดัเลอืกพนักงาน การฝึกอบรมและพฒันาบคุลากร และการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วม
และความพึงพอใจของพนักงาน ซึ่งไม่เพียงจะเป็นการรับประกันว่า บุคลากรมีความพึงพอใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบและบริษัท แต่ยังน�าไป
สู่การจ้างงานที่ยาวนานขึ้นอันก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิตอีกด้วย

การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน 
กลยทุธ์การเพ่ิมประสทิธิภาพในการสรรหาและคดัเลอืกพนกังานของแมค็โครถกูออกแบบมาเพ่ือรองรับการส่งเสรมิและสรรหาผูมี้ความสามารถ
ทีเ่หมาะสมกบัต�าแหน่งงาน ค่านยิมองค์กร และรองรบัการขยายตวัของธรุกจิทัง้ไทยและต่างประเทศ แนวทางการสรรหาและคดัเลอืกพนกังาน
ของแม็คโครเริ่มต้นตั้งแต่การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Employer Branding) การใช้เครื่องมือท่ีหลากหลายและเหมาะสมในการสรรหาและ
คัดเลือกพนักงาน (Recruitment & Selection Tools) และกระบวนการช่วยเหลือพนักงานในการปรับตัวในระยะแรกของการเริ่มท�างาน 
(Onboarding & Orientation) กระบวนการทั้ง 3 ส่วนนี้ช่วยให้แม็คโครสามารถสรรหาพนักงานที่มีความสามารถตรงตามความต้องการของ
ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. การเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Employer Branding)
แม็คโครเสริมสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรผ่านท้ังช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยการให้ข้อมูลที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสมัคร
งาน อาทเิช่น เนือ้งานทีท้่าทายและน่าสนใจ โอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพในองค์กร ภาพลกัษณ์และความมัน่คงขององค์กร เป็นต้น ประกอบ
กับการมีส่วนร่วมกับทั้งสถาบันการศึกษาและวิทยากรผู้บรรยายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสรรหา
พนักงาน การจัดกิจกรรมฝึกงาน และการจัดกิจกรรมเปิดบ้านแม็คโคร (Open House) เพื่อให้ผู้สมัครได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอในการตัดสิน
ใจร่วมงานกับแม็คโคร
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Business demand

Online Offline

Onboarding

Recruitment solution framework
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จากการด�าเนินการเสริมสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อออนไลน์อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นกว่าปีที่ผ่านมา ท�าให้แม็คโครสามารถเพิ่มจ�านวน
ผู้ติดตามใน LinkedIn ได้จาก 4,575 คน ในปี 2560 เป็น 12,013 คน ในปี 2561 ซึ่งจากการด�าเนินการนี้ร่วมกับช่องทางการสรรหาอื่น ๆ ส่ง
ผลให้อัตราผู้สมัครงานของแมค็โครเพิม่ขึน้จากเดมิถงึ 162.6% และยงัมแีนวโน้มของจ�านวนผูส้มคัรงานทีเ่พ่ิมสงูขึน้ทกุปี ท�าให้แมค็โครสามารถ
จัดหาแรงงานรองรับการขยายตัวของธุรกิจและสาขาได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ แม็คโครยังมีแผนในการต่อยอดความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพิ่มขึ้นในปีถัดไป โดยจะเพิ่มการจัดงาน Road Show โดยการ
ติดต่อสถาบันการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น และให้โอกาสในการฝึกงานแก่นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษามากขึ้น

2558
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ภาคใต้
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 2. เครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานที่หลากหลายและทันสมัย
นอกจากการเสริมสร้างอัตลักษณ์ขององค์กรเพื่อดึงดูดผู้สนใจสมัครงานแล้ว เคร่ืองมือที่หลากหลายและทันสมัยในการสรรหาและคัดเลือก
พนักงานจะช่วยให้แม็คโครสามารถเข้าถึงและคัดเลือกผู้มีความสามารถได้ตรงตามความต้องการขององค์กรอย่างแม่นย�า มากขึ้น รวมทั้งช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพและลดเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการสมัครงาน ทั้งนี้ เครื่องมือที่แม็คโครใช้ในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน อาทิเช่น  

Hogan Test เป็นเครื่องมือการประเมินพนักงานใน 5 มิติ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้สามารถให้ภาพรวมที่ดีแก่บริษัทเพื่อเข้าใจบุคลิกภาพของบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ก า รสั มภาษณ ์ แบบ อิ งพฤติ ก ร รม 
(Behavior-Based Interview) เป็นการ
ประเมินพนักงานโดยการสัมภาษณ์
ให้เล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจ เพื่อ
พิจารณาว่ามีพฤติกรรมเป็นคนอย่างไร 
การกระท�าอะไรที่ท�าส�าเร็จ และภาย
ใต้สถานการณ์ดีหรือยากล�าบาก มีการ
ตอบสนองหรือแก้ปัญหาอย่างไร รวม
ทั้งผลลัพธ์ที่ได้และความสามารถในการ
คิดแบบรวบยอด

การประเมินแบบ 360 เป็นการประเมิน 
ที่รวบรวมค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะ 
จากผู ้บังคับบัญชา ผู ้ใต ้บังคับบัญชา  
เพื่อนร่วมงาน และผู ้เกี่ยวข้องในการ
ปฏบิตังิาน รวมท้ังการประเมนิตนเองของ
พนักงาน เพื่อรวบรวมมุมมองที่สมบูรณ์
มากขึ้นเกี่ยวกับพฤติกรรมและวิธีการ
ปฏิบัติงานและของพนักงาน

บุคลิกภาพ

แรงจูงใจ ค่านิยม 
และความพึงพอใจ

พัฒนาการ

การตัดสินใจทางธุรกิจ
และวิจารณญาณ
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 3. กระบวนการช่วยเหลือพนักงานในการปรับตัวในระยะแรกของการเริ่มท�างาน (Onboarding & Orientation)
เมื่อกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเสร็จสิ้นลง การช่วยให้พนักงานใหม่ปรับตัวเข้าสู่แม็คโครได้นั้น พนักงานจะได้รับการค�าแนะน�า
ในระยะแรกของการเริ่มท�างานอย่างเหมาะสม เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยม และจรรยาบรรณที่บริษัทยึดถือปฏิบัติ ความเข้าใจ
เก่ียวกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของหน่วยงานต่าง ๆ  แนวปฎิบัตใินการท�างาน และหลกัความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน รวมถงึกฎระเบียบต่าง 
ๆ ของบรษัิท ตลอดจนการเยีย่มชมการปฏิบตังิานจรงิของสาขาและศนูย์กระจายสนิค้า เพือ่ช่วยให้พนกังานใหม่สามารถเข้าใจธรุกจิของแมค็โคร 
ปรบัตวัและผสมส่วนแยกผสานส่วนต่าง และสามารถแสดงศกัยภาพได้อย่างเตม็ที ่กระบวนการดังกล่าวยังครอบคลมุถงึการตดิตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและความพึงพอใจของพนักงานในช่วงสามเดือนแรกของการท�างาน ทั้งนี้ แม็คโครเชื่อว่า กระบวนการนี้จะช่วยให้พนักงานใหม่
สามารถปรับตัวเพื่อการท�างานได้ดีขึ้น และส่งผลในการรักษาพนักงานไว้กับบริษัทได้ในระยะยาว

“กตัญญู อีกหนึ่งแง่มุมของความเป็นคนดีที่แม็คโครได้ความส�าคัญ

จุดเริ่มต้นของค�าว่า “กตัญญู” มักจะเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือ ครอบครัว กล่าวคือพ่อแม่เป็นผู้ให้ที่เปี่ยม
ล้นไปด้วยความปรารถนาดีต่อลูก การให้นี้เป็นสิ่งท่ีท�าให้ลูกได้ซึมซับความอบอุ่นของการได้รับและเรียนรู้ถึงการให้ด้วยใจท่ี
บริสุทธิ์ ความดีที่ส่งรุ่นสู่รุ่นจะส่งผลให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงและขอบคุณซึ่งถือเป็นสิ่งเล็กๆ ที่สะสมเป็นวงจรการส่งต่อการ
ให้ที่ไม่รู้จบ และพัฒนาเป็นความผูกพันภายในครอบครัวจนขยายผลไปสู่สังคม ซึ่งถือเป็นรากฐานการใช้ชีวิตของโลกตะวัน
ออกที่หล่อหลอมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งวัฒนธรรมองค์กร 

นับจากวันแรกที่ได้ก้าวเข้ามาในครอบครัวแม็คโคร สิ่งที่พนักงานจะได้รับคือ ความรู้และประสบการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการ
ท�างาน ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความรู้สึกกตัญญูต่อบริษัทได้หลากหลายวิธี หนึ่งในนั้นคือการยึดมั่นค่านิยม “VICTORY” 
เมื่อเราใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่มีความสุขและมีการแบ่งปันความสุขให้แก่กัน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เราในฐานะส่วนหนึ่งของ
สังคมมีความสุขไปด้วย ถือเป็นความมั่นคงทางจิตใจ”

โครงการส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Young Talent Program)
นับเป็นเวลาต่อเนื่อง 3 ปีแล้วที่แม็คโครได้ด�าเนินโครงการเปิดรับพนักงานที่มีศักยภาพสูง (Young Talent Program) จ�านวน 6 รุ่น เพื่อดึงดูด
คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมงานกับครอบครัวแม็คโคร โดยผู้ท่ีผ่านการคัดสรรภายใต้โครงการนี้จะได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ในทุกด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นก�าลังส�าคัญในอนาคตของบริษัท ผ่านการฝึกอบรมทั้งภายในแผนกและข้ามสายงาน เพื่อให้เกิด
ความรู้และความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้ และสามารถต่อยอดการพัฒนาตนเองและรังสรรค์นวัตกรรมที่มีช่วยสนับสนุนความก้าวหน้าของ
แม็คโครได้ต่อไป ซึ่งในปี 2561 บริษัทรับผู้มีศักยภาพสูงที่ผ่านการคัดสรรเข้าร่วมในโครงการนี้จ�านวน 21 คน ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการเสนอชื่อ
เป็นพนักงานเต็มเวลากับแม็คโคร

การประเมินการพัฒนา
และผลปฏิบัติงานจาก
โครงการหลากหลาย
ที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์
ความเหมาะสม
กับต�าแหน่งงาน

ในแม็คโครเพื่อบรรจุ

1. การคัดเลือก 2. การพัฒนา 3. การประเมินผล 4. บรรจุต�าแหน่งงาน

• ข้อสอบวัดความสามารถและ
สัมภาษณ์เบื้องต้น

• ความรู้ธุรกิจแม็คโคร
• ความรู้เฉพาะทางในแต่ละ

สายงาน
• การเสนอและท�าโครงการ
• ความสามารถและความถนัด 

ในสายงาน
• แผนพัฒนาที่สอดคล้องกับ 

ความต้องการ
• การติดตามผลการปฎิบัติงาน
• ความเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กร

• การสัมภาษณ์แบบกลุ่ม

• การน�าเสนอโมเดลทางธุรกิจ
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9.06 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

เฉลี่ยชั่วโมง
ในการฝึกอบรม 8.78 ชั่วโมง

ต่อคนต่อปี

เพศ

ชาย หญิง
9.13 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี

การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร   (Disclosure 103-2)

แม็คโครเน้นวางแผนและออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับความต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกสายงาน เพื่อ
พัฒนาให้พนักงานมีความรู้ ทักษะ และเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน ข้อมูลส�าคัญที่ช่วยก�าหนดแนวทางการพัฒนาให้แก่
พนักงาน อาทิเช่น การประเมินการปฏิบัติงาน พฤติกรรมการท�างาน การให้ค�าแนะน�าหรือข้อเสนอแนะระหว่างหัวหน้างานกับพนักงานเกี่ยว
กบัการปฏบิตังิาน ตลอดจนการวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชพีของพนกังาน และการพฒันาทกัษะและสมรรถนะหลกัส�าหรบัต�าแหน่งงาน
ในอนาคต เป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้รับทราบจุดเด่นที่ควรส่งเสริมต่อยอดและจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อร่วมกันวางแผนการพัฒนาเฉพาะ
บุคคล (Individual Development Plan) ส�าหรับการพัฒนาตนเองต่อไป

ท้ังนี ้ฝ่ายบริหารทรพัยากรบคุคลได้น�าข้อมลูเกีย่วกับการพฒันาพนักงานมาวเิคราะห์ และวางแผนการฝึกอบรมและพฒันาให้กบัพนกังาน โดย
เน้นที่ทักษะและศักยภาพที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ท้ังนี้ หลักสูตรในการพัฒนาพนักงานที่บริษัทจัดให้มีหลากหลาย
หัวข้อ และด�าเนินการโดยผูเ้ชี่ยวชาญจากทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อสง่เสริมความรู้พืน้ฐานในการปฏิบัตงิาน ความรู้ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการ ตลอดจนทักษะความเป็นผู้น�าที่สนับสนุนการด�าเนินงาน เช่น การฝึกอบรมเกี่ยว
กับความรู้ผลิตภัณฑ์ หลักสูตรด้านความปลอดภัย หลักสูตรทักษะในการเป็นผู้น�า หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรในสาขา เป็นต้น

เฉลี่ยจ�านวนชั่วโมงในการฝึกอบรม   (Disclosure 404-1)

“แม็คโครได้จัดโครงการพัฒนาผู้บริหารและพนักงานสายงานปฏิบัติการ (Store Development Program) ซึ่งเป็น
โครงการที่ริเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมให้พนักงานที่มีศักยภาพของสาขามีความ
รอบรู้ในการบริหารจัดการสาขาผ่านหลักสูตรการบริหารสาขา 8 ด้าน ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 แม็คโครได้จัดการฝึกอบรมไป
แล้วทัง้สิน้ 10 รุน่ มพีนกังานเข้ารบัการฝึกอบรมทัง้สิน้ 713 คน เพ่ิมข้ึนจากปี พ.ศ. 2560 ทีม่จี�านวนคนฝึกอบรม 150 คน”

ส่วนหนึ่งในโครงการ Store Development Program คือหลักสูตร Star Program ซึ่งเป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อม
ส�าหรบัผูบ้รหิารระดบักลางท่ีมศีกัยภาพของสาขาในการเลือ่นต�าแหน่งเป็นผูจ้ดัการสาขา โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่มุง่ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจค้าส่ง และสามารถบริหารจัดการต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโตได้ รวมทั้งมุ่งหวังให้เข้าใจ
ถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น�าที่ดี โดยหลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 15 วัน ซึ่งประกอบไป
ด้วยการฝึกอบรมในชั้นเรียน การศึกษาดูงาน สลับกับการท�างานจริงภาคปฏิบัติ และท�าโครงการจริงโดยน�าเสนอผล
ส�าเร็จของโครงการให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบ
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แม็คโครร่วมกับฝ่ายกิจการฮาลาล ส�านักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย จัดหลักสูตรการฝึกอบรม “อาหารฮาลาล
และแนวทางการปฏิบัติการอุตสาหกรรม (Halal Training) ประจ�า
ปี 2561” เพื่อส่งเสริมศักยภาพพนักงานแม็คโครที่เกี่ยวข้องใน
กระบวนการอาหารฮาลาล มุ่งหวังความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติของศาสนาอสลาม และสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค
ชาวมุสลิม

Halal Training  
อาหารฮาลาลและแนวทางการปฏิบัติการอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ แม็คโครยังเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความเหมาะสมได้เก็บประสบการณ์การท�างานที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท�างานข้ามสาย
งานหรือการท�างานในทีมที่มีความหลากหลายทางเช้ือชาติ รวมถึงการท�างานในต่างประเทศ ดังตัวอย่างการด�าเนินการโครงการ “Internal 
Job Opening Announcement”

โครงการ “Internal Job Opening Announcement”
เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสให้พนกังานทีม่คีวามสามารถเหมาะสมในการท�างานในต่างประเทศและสอดคล้องกบัแผนการขยายตวัของธรุกจิของ
แม็คโคร สามารถไปท�างานในธุรกิจต่างประเทศของแม็คโครได้ ซึ่งจากการด�าเนินโครงการในปี พ.ศ. 2561 แม็คโครสามารถเติมเต็มต�าแหน่ง
เปิดใหม่ในต่างประเทศได้ถึง 14 ต�าแหน่ง แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการเตรียมความพร้อมในการขยายตัวทางธุรกิจและความสามารถ
ของพนักงานในการรองรับความท้าทายใหม่ ๆ

Internal Job Opening 
Announcement  

Internal Job Opening 
Announcement  
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จากผลการด�าเนินการด้านฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรของบริษัท พบว่า แม็คโครสามารถเสริมสร้างทักษะของพนักงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ท�าให้พนักงานจ�านวนมากสามารถเลื่อนต�าแหน่งและเติบโตพร้อมองค์กรได้อย่างเหมาะสม

อัตราการเลื่อนต�าแหน่งจากภายในและอัตราการจ้างคนจากภายนอกระหว่างปี 2558-2561   (Disclosure 103-3) 
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การเลื่อนต�าแหน่งภายใน การจ้างคนจากภายนอก
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กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจของพนักงาน

กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม
และความพึงพอใจของพนักงาน

การมีความส่วนร่วมของพนักงานและความพึงพอใจของพนักงาน   (Disclosure 103-2, 103-3)

นอกเหนอืจากการให้โอกาสแก่พนกังานในการก้าวหน้าในสายอาชพีและเตบิโตพร้อมองค์กร แมค็โครยงัมแีนวทางในการเสรมิสร้างการมีส่วนร่วม  
ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อผลักดันให้แม็คโครก้าวเข้าสู่องค์กรที่ทุกคนอยากเข้ามาร่วมงาน และพนักงานท�างานอย่างมี
ความสุข สดชื่น และยิ้มแย้ม 
ตัวอย่างการด�าเนินการเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ความผูกพัน และความพึงพอใจของพนักงาน
• การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรมวันกีฬาสี และกิจกรรมอาสาสมัครใน

ชุมชน รวมทั้งกิจกรรม Happy Hour ในทุกวันศุกร์สิ้นเดือน
• การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงออกทางความคิด และรับฟังความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดเวทีนวัตกรรม 

โครงการแม็คโคร 4.0 และการตระหนักถึงคุณค่าและชมเชยเมื่อท�าความดี
• การจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้พนักงานสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการอ�านวยความสะดวก

และลดเวลาในการท�างานธุรการลง
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เส้นทางสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
การประกอบธุรกิจภายใต้บริบทสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลง ทั้งรูปแบบ
การด�าเนินชีวิตที่มีความเกี่ยวเนื่องผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มากข้ึน และโครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของ
ประเทศไทย การขับเคลื่อนองค์กรให้มีผลผลิตทางนวัตกรรมจะช่วย
ให้องค์กรสามารถตระหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลง และสามารถรับมือ
การเปล่ียนแปลงนัน้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการขยายขดีความ
สามารถในการประกอบธุรกิจสู่ตลาดใหม่

ปี 2561 นบัเป็นอกีหนึง่ปีในการก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงของแมค็โคร 
โดยเป็นการวางรากฐานการสร้างวัตนธรรมและระบบนิเวศเพื่อเกื้อ

ปี 2561 มีโครงการนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกทั้งสิ้น 412 โครงการ โดยได้ด�าเนินการแล้วเสร็จ 313 โครงการ อยู่ระหว่างการด�าเนินการ  
99 โครงการ

หนุนให้แมค็โครเป็นองค์กรแห่งนวตักรรม การมส่ีวนร่วมของพนกังาน
ในการ “กล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง กล้าน�าเสนอ” ถือเป็นปัจจัยส�าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว โดยในปี 2561 มีพนักงานจ�านวน 
9,960 รายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมนวัตกรรม 
ร่วมส่งความคิด โครงการนวัตกรรม ส่งผลส�าเร็จให้มีบุคลากรที่ขับ
เคลื่อนงานนวัตกรรมที่แม็คโครดังนี้

  1.ผู้ช่วยนวัตกรใหม่ 149 ราย 
  2.นวัตกรระดับ 1 จ�านวน 34 ราย
  3.นวัตกรระดับ 2 จ�านวน 5 ราย

สัดส่วนของโครงการแบ่งตามประเภทนวัตกรรม

1%

New Business 
Model

Service Product Process

26% 14% 60%
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การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน  
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-8, 403-9)
แม็คโคร มีการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานตามนโยบายบริษัทฯ ด้านความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ที่
ครอบคลุมถึงสภาพแวดล้อมการท�างาน ระบบในการท�างาน มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงาน และการบริหาร
สุขอนามัยและสิ่งอ�านวยความสะดวกในพื้นที่การด�าเนินการ เพื่อรักษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และหลกีเลีย่งผลกระทบทางลบต่อพนกังานและบรษิทั  ปัจจบุนับรษิทัฯ ได้ศึกษาการยกระดับจดัต้ังระบบบริหารจัดการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 45001 ในทุกพื้นที่ด�าเนินการ 

ระบบดังกล่าวประกอบด้วยการประเมินและการจัดการความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงานเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั และการส่งเสรมิสขุภาพพนกังานโดยภาพรวม การมกีระบวนการรบัข้อร้องเรยีน ซึง่ท้ังหมดน้ีอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของ “คณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท�างาน ส่วนงาน Safety health and environment สังกัด Operation 
support and compliance division” ท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางส�าหรับการด�าเนินการของสาขาแม็คโครทั่วประเทศ ทั้งนี้ แม็คโคร เชื่อ
ว่าการระบบการดูแลด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัของพนกังานจะไม่สมบรูณ์ หากไม่มกีารส่งเสรมิความตระหนกัในความปลอดภยั และ
ไม่ได้รบัความร่วมมือของพนกังานทกุคน แมค็โครจงึได้ออกแบบให้พนักงานได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาและด�าเนินการระบบดงักล่าว โดยมคีณะ
กรรมการความปลอดภยัประจ�าศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า หรอื Safety Committee ทีป่ระกอบด้วยตวัแทนพนักงานครอบคลมุทกุขัน้ต�าแหน่ง ตัง้แต่
พนักงานหน้าร้านจนถงึผูจ้ดัการ เป็นผูค้อยตดิตามการด�าเนนิการในพืน้ทีแ่ละเป็นตวัแทนจากพนกังานสาขา และมกีารสือ่สารผลการด�าเนนิการ
กับพนักงานทุกคนเป็นประจ�าทุกเดือนผ่านกิจกรรม “SGM safety talk”

1. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 
ทุกสถานที่การท�างานของบริษัทฯ จะได้รับการประเมินความเสี่ยงเป็นประจ�าทุกวัน ผ่านการตรวจประเมิน Duty checklist  

การประเมินความเสี่ยงด�าเนินการโดยผู้จัดการในหน้าที่ (Duty manager) ประจ�าสาขา โดยการประเมินความเสี่ยงในทุกสาขา ทุกกิจกรรม 
รวมถึงกิจกรรมพิเศษ และสถานการณ์ปกติ ไม่ปกติ และกรณีฉุกเฉิน โดยผลที่ได้จากการประเมินจะถูกน�าไปใช้ในการออกแบบระบบบริหาร
จัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

การประเมิน
และการจัดการ

ความเสี่ยง
การฝึกอบรม

พนักงาน

การส่งเสริม
สุขภาพ

โดยภาพรวม
กระบวนการ

รับข้อร้องเรียน

ในปี 2561 คณะกรรมการความปลอดภยัประจ�าศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าทกุสาขาได้จดัการประชมุประจ�าเดอืนครบทัง้ปี

คณะกรรมการความปลอดภัยประจ�าสาขา จะมีการประชุมเดือนละครั้ง เพื่อด�าเนินหน้าที่ในการทบทวนเหตุการณ์
ที่มีความเสี่ยงที่มีความเก่ียวเนื่องกับการท�างานและอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น และจัดสรรมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอีก คณะกรรมการความปลอดภัยมีอ�านาจในการตัดสินใจวางมาตรการป้องกันในสาขา
เพิ่มเติม



บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    95

เนื่องด้วยบริบทประเทศไทยที่มีความเสี่ยงด้านภัยน�้าท่วม บริษัทฯ จึงมีการประเมินความเสี่ยงด้านนี้ในกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยของพนักงานเช่นกัน มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อรายงานการคาดการณ์เป็นประจ�าทุกวัน 
และมีการแจ้งเตือนสาขาเพื่อรับมือในกรณีที่เกิดเหตุขึ้น 

พนักงานทุกคนมีส่วนในการระบุความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถรายงานตรงถึงคณะกรรมการความปลอดภัย หรือ
ส่งข้อสังเกตการณ์ผ่านช่องทางออนไลน์ถึงส่วนงาน Safety health and environment เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใสของการรายงาน
ในแต่ละปี แม็คโครจะท�าการทบทวน ผลการประเมินความเสี่ยงโดยหน่วยงานหลักและคณะกรรมการความปลอดภัย รวมถึงข้อสังเกตการณ์
ที่ได้จากพนักงาน และก�าหนดมาตรการทางด้านความปลอดภัย ตอบสนองกับความเสี่ยงที่พบ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความปลอดภัยในการท�างาน 

ด้วยการเติบโตทางธุรกิจ และจ�านวนพนักงานที่เพิ่มขึ้นเป็นจ�านวนมากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาระบบสรรหาและตรวจสอบการ
แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal protective equipment : PPE) ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพนักงาน
ทกุคนได้รบัอปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลท่ีมคีวามเหมาะสมกบัหน้าทีแ่ละสถาพแวดล้อมการท�างาน โดยมีการใช้แอพพลเิคชันในการแจก
จ่ายอุปกรณ์ฯ เพื่อจัดฐานข้อมูลกลางในการคาดการณ์ความต้องการของอุปกรณ์แต่ละประเภทรายสาขาได้แม่นย�า

ในปีทีผ่่านมา ผลวเิคราะห์ความเสีย่งช้ีให้เห็นว่าความเสีย่งประเด็นหน่ึงทีเ่กดิข้ึนแก่พนักงาน คือเรือ่งความเหน่ือยล้าจากการปฎบิติัหน้าทีบ่ริเวณ
แคชเชียร์ที่ต้องยืนเป็นเวลานาน เมื่อพบประเด็นนี้ บริษัทฯ จึงมีการใช้เสื่อปูพื้นพิเศษ เป็นที่รองพื้นในบริเวณแคชเชียร์ เพื่อลดความเสี่ยงใน
การได้รับผลกระทบทางลบต่อสุขภาพให้แก่
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หากพนักงานพบว่าตนอยู่ในสถานการณ์การท�างานท่ีมีความเสี่ยง
เกินกว่าระดับที่รับได้ แม็คโครมีแนวปฏิบัติโดยให้พนักงานรายงาน
ความเสี่ยงนั้นทันที เพื่อให้หัวหน้างานท่ีเกี่ยวข้องตัดสินใจด�าเนิน
งาน อย่างไรก็ตาม แม็คโคร ยังคงอยู่ในขั้นตอนการจัดตั้งและอนุมัติ
นโยบายการหยุดท�างานในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของพนักงาน (Stop Work Authority) ซึ่งคาดว่าจะมีการ
อนุมัติภายในปี 2021

2. กระบวนการสอบสวนเหตุการณ์ท่ีมีความเส่ียงท่ีเก่ียวเน่ือง
กับการท�างาน
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการท�างาน 
(work-related incidents) แม็คโคร มีกระบวนการรายงานและ
สอบสวนเหตุการณ์ เพื่อชี้แจงสิ่งคุกคามและความเสี่ยงในสภาพการ
ท�างานทีส่่งผลให้เกดิเหตกุารณ์ขึน้ และจดัสรรแนวทางปฏบัิตกิารแก้ไข
ปัญหา หรือความเสี่ยง (corrective actions) ดังนี้ 

เมื่อเกิดอุบัติการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์
จ�าหน่ายสินค้า แม็คโครจะด�าเนินการจัดท�ารายงานอุบัติเหตุและการ
สอบสวนอุบัติเหตุขึ้น เพื่อแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสูงสุด เพื่อรับทราบ
เหตุการณ์และมาตรการแก้ไขและป้องกัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจาก
การเกิดเหตุ

ส�าหรับปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนากระบวนการสอบสวน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการท�างานให้เข้าถึงได้ง่ายขึ้น โดยต่อยอด
จากอดีตที่มีการรายงานผลจากการสอบสวนในรูปแบบการรายงาน 
Incident Investigation Report (IIR) ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ ท�าให้
พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลล่าสุดได้อย่างสะดวกกว่าเดิม
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3.การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพือ่เสรมิสร้างความตระหนกัรูด้้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย รวมถงึเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการบรหิารจดัการประเดน็นีใ้ห้แก่พนกังาน 
แม็คโคร มีการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ซึ่งมีท้ังการฝึกอบรมแบบทั่วไปและแบบเฉพาะงาน ในปี 
2561 ยงัได้มกีารเพิม่เตมิการฝึกอบรมให้ตรงตามความเสีย่งและความท้าทายในการรกัษาอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีพ่บจากปีทีแ่ล้ว ดงันี้

การฝึกอบรม
แบบทั่วไป

อัตราผู้เข้าร่วม จากพนักงาน
ที่มีความเกี่ยวข้อง

จ�านวนชั่วโมงการอบรม 
ต่อคน ต่อปี

การฝึกอบรม 
แบบทั่วไป

Safety Talk การพูดคุยกับผู้จัดการประจ�าสาขา
เรือ่งประเด็นด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
เพื่อวางแผนแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัย (safety culture) ในสาขา

100% 2 ชั่วโมง

การฝึกอบรมสร้าง Safety Culture Awareness 
ให้กับพนักงานทุกระดับ ผู้บริหารรวมผู้รับเหมา
ประจ�า ณ ส�านกังานใหญ่ทกุคน เพ่ือปลกูฝัง Safety 
culture และ เป็นการรักษามาตรฐานการปฏบัติ
งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพ
แวดล้อมในการท�างาน แก่บุคคลากรขององค์กร 

100% 1 ชั่วโมง

การฝึกอบรม 
แบบเฉพาะงาน

การฝึกอบรมการขับขี่รถ forklift อย่างปลอดภัย 78% 12 ชั่วโมง

การฝึกอบรมความปลอดภัยงานไฟฟ้า 45% 6 ชั่วโมง

การฝึกอบรมความปลอดภัยระบบ  
lock out - tag out

94% 6 ชั่วโมง
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4.การส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยรวม
 แมค็โคร มกีารจดัการตรวจสขุภาพประจ�าปีให้แก่พนกังาน และมีการ
จัดสวัสดิการทางด้านการรักษาพยาบาล ให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
ข้อบังคับของแต่ละประเทศ สวัสดิการเหล่านี้จัดให้กับพนักงานของ
แมค็โครทกุคน โดยการจดัการตรวจสขุภาพประจ�าปีจะใช้โรงพยาบาล
ทีม่มีาตรฐานสากลมาบรกิาร ถงึพืน้ท่ี ในช่วงเวลางาน เพือ่ให้พนักงาน
ทกุคนจะสามารถเข้ารบัการตรวจสขุภาพได้ และส�าหรบัพนักงานต่าง
ชาติ จะมีล่ามแปลภาษา เพื่ออ�านวยความสะดวก

ข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน จะส่งถึงบริษัท และจะได้รับการ
ดูแลให้ตรงตามนโยบายในการรักษาความเป็นส่วนตัวของพนักงาน
ของแม็คโคร ไม่มีการใช้ข้อมูลส่วนตัวนี้เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน
สภาพการจ้างงานของพนักงานแต่อย่างใด ในด้านการดูแลสุขภาพ
ที่เกี่ยวเนื่องจากการท�างาน แม็คโครได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพด้าน
อาชีวอนามัย ส�าหรับพนักงานตามความเสี่ยงของการท�างาน มีการ
ประเมินผลและให้ค�าแนะน�าแก่พนักงาน โดยแพทย์เฉพาะทางด้าน 
อาชีวอนามัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคจากการท�างาน และดูแล
พนักงานให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี  

การตรวจสุขภาพพนักงาน

นอกจากน้ีแล้ว แม็คโครยังส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
ให้พนักงานผ่านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก�าลังกาย มีงาน
กีฬาสีประจ�าปีส�าหรับทุกสาขา มีการสร้างสถานที่ออกก�าลังกายที ่
ส�านักงานใหญ่ เป็นต้น
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2015 2016 2017 2018
เป้าหมายปี

2562

จ�านวนและ 
อัตราการเสียชีวิตจากการท�างาน

0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บ 3.02 2.78 2.13 4.05 <4.05

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 1.94 2.29 1.57 3.00 <3.00

อัตราการขาดงาน 0.85 0.945 0.455 0.79 -

ชั่วโมงการท�างาน 27,738,769 30,870,892 32,362,294 34,301,065 -

2015 2016 2017 2018
เป้าหมายปี 

2562

จ�านวนและอัตราการเสียชีวิต
จากการท�างาน

0 0 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บ 5.2 5.79 3.1 2.3 <2.3

อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน 4.5 5.1 2.6 1.6 <1.6

ชั่วโมงการท�างาน 17,683,712 15,872,344 20,914,386 37,850,962 -

พนักงานประจ�าทุกคน

ผู้ปฏิบัติงาน นอกเหนือจากพนักงาน
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การปกป้องสิทธิมนุษยชน
การปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน มีการด�าเนินการโดยยึดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของแม็คโคร และกระบวนการตรวจสอบสิทธ ิ
มนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (The UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights) เพื่อบริหารจัดการกิจกรรมธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

ผลการด�าเนินการ แม็คโครได้มีการประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน ตั้งแต่ปี 2560 มีขอบเขตครอบคลุมบริษัท 
สยามแม็คโคร จ�ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย โดยก�าหนดนโนบายและกระบวนการด�าเนินงานให้สอดคล้องกบัหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกจิกบั
สทิธมินษุยชนของสหประชาชาต ิหลกัการของข้อตกลงแห่งสหประชาชาต ิ(The UN Global Cpmpact) และปฏญิญาว่าด้วยหลักการและสทิธิ
ขั้นพื้นฐานในการท�างานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental 
Principles and Right at Work)

เพื่อให้ผู้มีส่วนเสียทุกคนสามารถเข้าถึงนโยบายได้ แม็คโครได้มีการแปลนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของแม็คโคร เป็นภาษากัมพูชา ในปี 2561

นอกเหนือจากการประกาศนโยบายฯ แล้ว แม็คโครได้ด�าเนินการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมธุรกิจ ในระดับกลุ่มบริษัทฯ 
ซีพี ออลล์ ทั้งในปี 2560 และปี 2561 อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้กลุ่มบริษัททราบถึงความเสี่ยงทางด้านสิทธิมนุษยชนและร่วมด�าเนินการออก
มาตรการจัดการ ป้องกันความเสี่ยงอย่างเหมาะสม การด�าเนินการเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง แม็คโครมีแผนในการด�าเนินการกระบวนการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

กระบวนการติดตาม
สิทธิมนุษยชน

มีส่วนร่วม
กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การสื่อสาร

ติดตาม
ประสิทธิพล

การบูรณาการ

การเยียวยา
และรับ

ข้อร้องเรียน ความมุ่งมั่น

ปลูกผัง
ในองค์กร

ประเมิน
ผลกระทบ

• นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

• ระบุประเด็นความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชนในการด�าเนิน
ธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจ
จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

• ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจ
จะได้รับผลกระทบจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึง
พิจารณาสถานะของผู้ที่อยู่ใน
กลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้หญิง
และเด็กแรงงานอพยพ บุคคล
ทุพลภาพ และผู้สูงอายุ

• การประเมินความเสี่ยงด้าน
สิทธิมนุษยชน

• ออกแบบมาตรการป้องกันและลด 
ผลกระทบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน

• น�ามาตรการในเบื้องต้นไปปฏิบัติใช้
ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

• ติดตามผลและทบทวนกระบวนการ

• มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอก เช่นพนักงาน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ ประชา
สังคม เพื่อสื่อสารผลลัพธ์การ
ด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท

• การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 
จากกรณีการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

• การจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียน
ด้านสิทธิมนุษยชน
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ส�าหรับการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมธุรกิจ 
ของบรษิทัฯ ในปี 2561 ได้มกีารประชุมเชิงปฏิบติัการระหว่างตวัแทน
จากบรษัิทกลุ่มซพี ีออลล์ ซึง่แมค็โครได้ส่งตวัแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ   
ครอบคลุมแผนกทรัพยากรบุคคล ลูกค้าสัมพันธ์ ความปลอดภัย 
สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (SHE) และจัดซื้อ เพื่อท�าการประเมินอย่าง
รอบด้าน ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดการอบรมเรื่องนโยบายด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชนให้แก่พนักงาน ในปี 2561 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการอบรมทั้งหมด 
16 ครง้ั  แมค็โครมแีผนทจ่ีะขยายการอบรมเรอื่งนโยบายดา้นสทิธมินษุยชนน ้ีใหค้รอบคลมุถงึพนกังานทกุคนในป ี2020

รวมเป็นจ�านวนเวลา 216 ชั่วโมง

จากการหารือกันเรื่องความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ พบว่า
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงที่สุด (salient human rights issue) คือ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในสาขา จึงได้มีการหารือ
กันถึงมาตรการป้องกันเพ่ิมเติมที่จะสามารถลดระดับความเสี่ยงนี้
ได้ เช่น การฝึกอบรมพนักงานที่เข้มข้นขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
ความปลอดภัยที่สูงขึ้น (สามารถอ่านถึงมาตรการจัดการประเด็น
น้ีได้ในเร่ืองของอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน  
หน้าที่ 94-99) ส่วนประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอื่น ๆ อาทิ การเลือก
ปฏิบัติ พบว่ามีการบริหารจัดการที่เหมาะสม และมีระดับความเสี่ยง
อยู่ในระดับต�่า

ในปี                  คณะกรรมการความยั่งยืน  
และพนักงานรวม 27 คน 

ได้รับการฝึกอบรม
เรื่องนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ

2561



ภาคผนวก
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GRI Content Index 
Global Reporting Initiative: Core Standards 

Global Reporting Initiative Chapter/

GRI 102: General Disclosures

Organizational Profile

GRI 102-1 Name of the Organization เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-2 Activities, brands, products, and services เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-3 Location of Headquarters เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-4 Location of operations เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-5 Ownership and legal form เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-6 Markets served เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-7 Scale of the organization เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-8 Information on employees and other workers • การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร 
• ข้อมูลภาคผนวก

GRI 102-9 Supply Chain • ห่วงโซ่คุณค่า 
• ส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัย  

ให้คนส�าคัญเช่นคุณ
• รวมใจสร้างคุณค่าและความรับผิดชอบต่อ

สังคมตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อร่วมเติบโต
อย่างยั่งยืน 

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

• เกี่ยวกับแม็คโคร
• การเปลี่ยนแปลงองค์กรในปี 2561

GRI 102-11 Precautionary Principles or approach เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-12 External initiatives • เกี่ยวกับแม็คโคร
• เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเคียงคู่คุณ

GRI 102-13 Membership of associations สมาคมที่แม็คโครเป็นสมาชิกประจ�าปี 2018

Strategy

GRI 102-14 Statement form senior decision-maker สารจากประธานกรรมการและประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

Ethics and Integrity

GRI 102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior การก�ากับดูแลกิจการ

Governance

GRI 102-18 Governance Structure การก�ากับดูแลกิจการ

GRI 102-32 Highest Governance Body’s Role in 
Sustainability Reporting 

คณะกรรมการความยั่งยืน
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Stakeholder Engagement

GRI 102-40 List of stakeholder groups ผู้มีส่วนได้เสียของแม็คโคร

GRI 102-41 Collective bargaining agreements การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-42 Identifying and selecting stakeholders การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-43 Approach to stakeholder engagement การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

GRI 102-44 Key topics and concerns raised • การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
• Materiality matrix

Reporting Practice

GRI 102-45 Entities included in the consolidated financial statements เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-46 Defining report content and topic boundaries Materiality Assessment 

GRI 102-47 List of material topics Materiality Assessment

GRI 102-48 Restatements of information Materiality Assessment

GRI 102-49 Changes in reporting Materiality Assessment

GRI 102-50 Reporting period เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-51 Date of most recent report เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-52 Reporting cycle เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 102-53 Contact point for questions regarding the report เกี่ยวกับแม็คโคร

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

GRI 102-55 GRI content Index GRI Content Index

GRI 102-56 External Assurance รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัดอย่าง
เป็นอิสระ

GRI 103: Management Approach

GRI 103-1 Explanation of the material topic and its boundary กลยุทธ์แม็คโคร 4.0

GRI 103-2 The Management approach and its components กลยุทธ์แม็คโคร 4.0

GRI 103-3 Evaluation of the management approach กลยุทธ์แม็คโคร 4.0

GRI 201: Economic Performance 

GRI 201-1 Direct Economic value generated and distributed เกี่ยวกับแม็คโคร

Indirect Economic Impacts

GRI 203-2 Significant indirect Economic Impacts การส่งเสรมิการผูค้้าและการค้าปลกีระดบัท้องถิน่  

เตรยีมความพร้อมสูก่ารค้าปลกีแห่งอนาคต

Procurement Practices

GRI 204-1 Proportion of spending on local suppliers รวมใจสร้างคณุค่าและความรับผิดชอบต่อสงัคม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อร่วมเติบโตอย่างยั่งยืน

Global Reporting Initiative Chapter/
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Anti-Corruption

GRI 205-1 Operations Assessed for risks related to corruption การก�ากับดูแลกิจการ

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

การก�ากับดูแลกิจการ

GRI 205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken การก�ากับดูแลกิจการ

Energy

GRI 302-1 Energy Consumption within the organization อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 302-3 Energy Intensity อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 302-4 Reduction of Energy Consumption อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

Water and Effluents

GRI 303-1 Integrations with water as a shared resource อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 303-3 Water Withdrawal อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

Emissions

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 305-2 Energy Indirect (Scope 2) GHG emissions อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 305-4 GHG Emissions Intensity อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

GRI 305-5 Reduction of GHG Emissions อยู่ร่วม เกื้อกูล แม็คโครเพ่ือสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิต

Effluents and Waste

GRI 306-1 Water Discharge by Quality and Destination ข้อมูลภาคผนวก

GRI 306-2 Waste by type and disposal methods ข้อมูลภาคผนวก

GRI 401: Employment

GRI 401-1 New Employee hires and employee turnover การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร
ข้อมูลภาคผนวก
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106   รายงานความยั่งยืน 2561

Occupational Health and Safety

GRI 403-1 Occupational Health and Safety Management Systems การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-2 Hazard identification, risk assessments, and incident 
investigation

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-3 Occupational health services การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

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

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-5 Worker training on occupational health and safety การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-6 Promotion of worker health การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

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

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-8 Workers covered by an occupational health and safety 
management system 

การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-9 Work-related injuries การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

GRI 403-10 Work-related ill health การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยั
ของพนักงาน 

Training and Education

GRI 404-1 Average hours of training per year per employee การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร
ข้อมูลภาคผนวก

GRI 404-2 Programs for upgrading employee skills and transition 
assistance programs 

• การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่บุคลากร
• ข้อมูลภาคผนวก

Diversity and Equal Opportunity

GRI 405-1 Diversity of Governance bodies and employees การปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 

Human Rights Assessment

GRI 412-1 Operations that have been subject to human rights reviews 
or impact assessments

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 

GRI 412-2 Employee training on human rights policies or procedures การปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 

GRI 412-3 Significant investment agreements and contracts that 
include human rights clauses or that underwent human 
rights screening 

การปกป้องสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 
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บริษัท สยามแม็คโคร จำากัด (มหาชน)    107

ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านบุคลากรและการฝึกอบรม

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

จ�านวนพนักงาน

102-8 จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 12,277 13,365 13,786 14,560

• ชาย คน 5,579 6,069 6,211 6,592

• หญิง คน 6,698 7,297 7,575 7,968

พนักงานประจ�า จ�าแนกตามภูมิภาค

• ภาคเหนือ (ชาย) คน 647 725 761 793

• ภาคเหนือ (หญิง) คน 579 645 620 624

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ชาย)

คน 1,299 1,370 1,374 1,435

• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(หญิง)

คน 1,280 1,336 1,366 1,357

• ภาคตะวันตก (ชาย) คน 275 323 302 343

• ภาคตะวันตก (หญิง) คน 394 447 440 467

• ภาคกลาง (ชาย) คน 1,912 2,181 2,365 2,518

• ภาคกลาง (หญิง) คน 2,528 2,909 3,199 3,452

• ภาคตะวันออก (ชาย) คน 505 502 472 528

• ภาคตะวันออก (หญิง) คน 652 705 717 810

• ภาคใต้ (ชาย) คน 926 930 907 930

• ภาคใต้ (หญิง) คน 1,212 1,223 1,209 1,227

จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

จ�านวนพนักงานเต็มเวลา คน 12,209 13,296 13,732 14,484

• ชาย คน 5,564 6,031 6,181 6,547

• หญิง คน 15 7,265 7,551 7,937

จ�านวนพนักงานไม่เต็มเวลา คน 68 69 54 76

• ชาย คน 15 37 30 45

• หญิง คน 53 32 24 31
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ความหลากหลายของพนักงาน

405-1 จ�าแนกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง 
(Top Management)

คน 19 20 20 27

• ชาย คน 10 11 11 14

• หญิง คน 9 9 9 13

ผู้บริหารระดับกลาง 
(Middle Management)

คน 167 184 190 202

• ชาย คน 78 85 79 85

• หญิง คน 89 99 111 117

ผู้บริหาร (Management) คน 879 975 1,023 1,112

• ชาย คน 390 426 446 478

• หญิง คน 489 549 577 634

พนักงานระดับปฏิบัติการ 
(Officer)

คน 11,147 12,114 12,515 13,155

• ชาย คน 5,087 5,507 5,646 5,973

• หญิง คน 6,060 6,607 6,869 7,182

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 4,515 4,979 5,200 5,493

• ชาย คน 2,142 2,355 2,446 2,671

• หญิง คน 2,373 2,624 2,754 2,822

อายุ 30-50 ปี คน 7,474 8,027 8,224 8,637

• ชาย คน 3,326 3,543 3,600 3,724

• หญิง คน 4,148 4,484 4,624 4,913

อายุมากกว่า 50 ปี คน 223 287 324 366

• ชาย คน 97 131 136 155

• หญิง คน 126 156 188 211

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ
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401-1 การจ้างงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 5,524 5,633 5,701 6,131

• ชาย คน 2,490 2,589 2,700 2,944

• หญิง คน 3,034 3,044 3,001 3,187

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 3,264 3,555 3,673 3,963

• ชาย คน 1,463 1,636 1,752 1,969

• หญิง คน 1,801 1,919 1,921 1,994

อายุ 30-50 ปี คน 2,253 2,072 2,019 2,160

• ชาย คน 1,022 948 944 971

• หญิง คน 1,231 1,124 1,075 1,189

อายุมากกว่า 50 ปี คน 7 6 9 8

• ชาย คน 5 5 4 4

• หญิง คน 2 1 5 4

การลาออก

จ�านวนพนักงานประจ�าลาออก
ทั้งหมด

คน 4,097 4,587 5,281 5,110

• ชาย คน 1,783 2,121 2,558 2,457

• หญิง คน 2,314 2,466 2,723 2,653

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า 30 ปี คน 2,337 2,548 2,899 2,918

• ชาย คน 992 1,143 1,401 1,407

• หญิง คน 1,345 1,405 1,498 1,511

อายุ 30-50 ปี คน 1,737 2,024 2,344 2,158

• ชาย คน 780 970 1,135 1,034

• หญิง คน 957 1,054 1,209 1,124

อายุมากกว่า 50 ปี คน 23 15 38 34

• ชาย คน 11 8 22 16

• หญิง คน 12 7 16 18

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ
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404-1 การฝึกอบรมและการพัฒนา
พนักงาน

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรม

• ชาย ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี

7.75 8.45 6.35 8.78

• หญิง ชั่วโมงต่อ
คนต่อปี

8.00 9.44 6.66 9.13

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
จ�านวนพนักงานเทียบเท่า 

บาทต่อ
จ�านวน
พนักงาน
เทียบเท่า

2,632.98 2,467.23 2,259.68 2,553.34 

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

ขอบเขต : ข้อมูลครอบคลุม บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) เฉพาะการประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

พนักงาน

GRI 403-2 

(2016)

อัตราการขาดงาน 

(Absentee rate)

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง 

%

%

%

1.31

1.23

1.38

1.34

1.30

1.37

0.62

0.55

0.69

1.50

1.46

1.54

มีการปรับปรุงวิธี

การค�านวณ

403-9 a 

(2018) 

อัตราการหยุดงาน

จากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR) 

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน

1.94

3.49

0.66

2.29

3.92

0.95

1.57

2.68

0.67

3.00

4.41

1.86

มีการปรับปรุงวิธี

การค�านวณ

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท 

(IR) - พนักงาน

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน

3.02

5.16

1.26

2.78

4.50

1.36

2.13

3.43

1.07

4.05

6.03

2.44

มีการปรับปรุงวิธี

การค�านวณ

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จากการท�างาน 

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

คน

คน

0

0

0

0

0

0

0

0

403-10 a 

(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรค

ที่เกิดจากการท�างาน

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

คน

คน

0

0

0

0

0

0

0

0

อัตราการเจ็บป่วย

จากการท�างาน (OIFR)

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน 0

0

0

0

0

0

0

0
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ผู้ปฎิบัติงานอื่น นอกเหนือจากพนักงาน 

403-9 b 

(2018) 

อัตราการหยุดงานจากการเกิด

อุบัติเหตุ (LTIFR) 

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน

4.50

6.13

2.93

5.10

6.48

2.93

2.60

3.48

1.80

1.60

1.94

1.30

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท 

(IR) 

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน

5.20

7.16

3.27

5.79

7.30

3.41

3.10

3.93

2.30

2.30

2.64

2.07

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

จากการท�างาน 

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

คน

คน

0

0

0

0

0

0

0

0

403-10 b 

(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิด

จากการท�างาน

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

คน

คน

0

0

0

0

0

0

0

0

อัตราการเจ็บป่วยจากการ

ท�างาน  (OIFR)

-  ผู้ชาย 

-  ผู้หญิง

กรณีต่อ 

1,000,000

ชั่วโมงการท�างาน 0

0

0

0

0

0

0

0

หมายเหตุ : NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

ขอบเขต : ข้อมูลครอบคลุม บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) เฉพาะการประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น

GRI 
Standard

รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ
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ผลการด�าเนินงานด้านความยั่งยืน ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

GRI Standard รายการ หน่วย 2558 2559 2560 2561 หมายเหตุ

พลังงาน

302-1 (a) ปริมาณพลังงานที่ใช้

แล้วหมดไป

กิกะจูล 1,046,975.23 1,188,270.06 1,254,487.93 1,331,451.91

• น�้ามันดีเซล กิกะจูล 3,047.38 3,506.21 3,591.01 24,519.85 ขยายขอบเขต

การเก็บข้อมูลให้

ครอบคลุมการใช้

น�้ามันเชื้อเพลิงใน

การเดินทางในปี 

2561

• น�้ามันเบนซิน กิกะจูล NA NA NA 11,845.54

302-1 (b) ปริมาณพลังงาน

หมุนเวียน

กิกะจูล 0 68.54 60.73 54.36

• พลังงานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตย์

กิกะจูล 0 68.54 60.73 54.36

302-1 (c) ปริมาณพลังงาน

ไฟฟ้าที่ซื้อจาก

ภายนอก

กิกะจูล 1,043,927.85 1,184,763.85 1,250,896.92 1,295,086.52

302-1 (e) ปริมาณพลังงานที่ใช้

ทั้งหมด

กิกะจูล 1,046,975.23 1,188,338.60 1,254,548.66 1,331,506.27

302-3 ค่าความเข้มข้นการ

ใช้พลังงานต่อหน่วย

รายได้

กิกะจูลต่อ

ล้านบาท

6.71 6.88 6.72 6.90

ทรัพยากรน�้า

303-3 (a) ปริมาณการน�า 

น�้ามาใช้ทั้งหมด

ลูกบาศก์

เมตร

1,591,100.00 1,816,229.00 2,040,724.00 2,158,271.65 ไม่นับปริมาณน�้าที่

น�ากลับกลับมาใช้

ใหม่และใช้ซ�้า

• น�้าใต้ดิน ลูกบาศก์

เมตร

NA NA NA 73,203.21 ขยายขอบเขต

การเก็บข้อมูลให้

ครอบคลุมการใช้

น�้าใต้ดินในปี 2561

- น�้าประปา ลูกบาศก์

เมตร

1,591,100.00 1,816,229.00 2,040,724.00 2,231,474.86

Management 

Approach

ปริมาณน�้าที่น�ากลับ

มาใช้ใหม่และใช้ซ�้า

ลูกบาศก์

เมตร

NA NA 167,400 459,000 ผลการด�าเนินการ

โครงการรักษ์น�้ารัก

สิ่งแวดล้อม
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น�้าทิ้งและของเสีย

306-1 (a) • ปริมาณน�้าทิ้ง ลูกบาศก์

เมตร

1,272,880.10 1,452,983.21 1,632,579.07 1,785,179.89 ค�านวณจาก

สัดส่วน 80 เปอ

เซ็นต์ของปริมาณ

การใช้น�้า

306-2 (b) ปริมาณของเสียไม่อันตราย

• ฝังกลบ ตัน 7,155.00 14,595.15 18,254.06 20,207.78 ค�านวณจากยอด

การสูญเสีย

• การหมัก ตัน 27.30 46.75 45.60 86.59

ปริมาณของเสีย

ทั้งหมด

ตัน 7,182.30 14,641.90 18,299.66 20,294.37 ไม่รวมปริมาณของ

เสียที่ถูกบริหาร

จัดการน�าไปใช้ให้

เกิดประโยชน์หรือ

มีมูลค่า

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-1 (a) ปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจก 

ทางตรง (Scope 1) 

ตัน

คาร์บอน

ไดออกไซด์

เทียบเท่า

39,196.80 34,851.39 52,290.98 50,214.93 ขอบเขตของข้อมูล

ครอบคลุมการใช้

สารท�าความเย็น 

และการใช้น�้ามัน

เชื้อเพลิงเพื่อการ

ประกอบกิจการ

305-2 (a) ปริมาณการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกทาง

อ้อม (Scope 2)

ตัน

คาร์บอน

ไดออกไซด์

เทียบเท่า

167,911.10 189,699.14 195,192.98 209,408.29 ขอบเขตของข้อมูล

ครอบคลุมการ

ซื้อพลังงานไฟฟ้า

จากผู้ผลิตไฟฟ้า

ภายนอก

ปริมาณ 

ก๊าซเรือนกระจกรวม  

(Scope 1 + 2)

ตัน

คาร์บอน

ไดออกไซด์

เทียบเท่า

207,107.90 224,550.53 247,483.96 259,623.22

305-4 (a) ค่าความเข้มข้น 

การปล่อยก๊า 

ซเรือนกระจก 

ต่อหน่วยรายได้

ตัน

คาร์บอน

ไดออกไซด์

เทียบเท่า

ต่อล้าน

บาท

1.33 1.30 1.33 1.35 การค�านวณ

สัดส่วนก๊าซเรือน

กระจกครอบคลุม

ขอบเขตที่ 1 

และ 2
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หมายเหตุ 

1. นิยามศัพท์

• NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

2. มาตรฐานและขอบเขตการค�านวณ

• การค�านวณเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI Standard 2018

• ปริมาณพลังงาน (จูล) ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factor) ตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงตามกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

• ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด คือผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงานหมุนเวียน  และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก

• ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค�านวณจากข้อมูลกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Emission Factor)  อ้างอิงจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และ

รายงานให้อยู่ในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ตามแนวทางของ IPCC

• ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ทางอ้อม 
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 รายงานการให้ความเชื่อมั่นอยา่งจ ากัดอย่างเปน็อิสระ 

เสนอ กรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) (“สยามแม็คโคร”) 

ข้อสรุป 
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด (“ส านักงาน”) ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า
ข้อมูลความยั่งยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยั่งยืน”) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจ าปี 2561 (“รายงาน”) ส าหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมีสาระส าคัญ และ
การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่น าไปใช้ในการจัดท ารายงานตาม AA1000APS (2008) และความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูลความย่ังยืน ไม่ได้จัดท าตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระส าคัญ 

ความรับผิดชอบของส านักงาน 
ส านักงานได้รับมอบหมายจาก  สยามแม็คโคร  และส านักงานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปของงานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัดต่อ
ข้อมูลความยั่งยืนส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมอยู่ใน
รายงานความยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ถัดไป  
ส านักงานได้ปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นตาม International Standard 
on Assurance Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial Information, 
International Standard on Assurance Engagements แล ะ  ISAE 3410 
Assurance on Greenhouse Gas Statements ส านักงานยังให้ความเชื่อมั่น
ตาม AA1000AS (2008) ที่ระดับ moderate level ที่สอดคล้องกับการให้
ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัดตาม ISAE 3000 โดยเป็นประเภท Type 2 ซึ่งไม่
ครอบคลุมเฉพาะลักษณะและขอบเขตขององค์กรในการปฏิบัติตาม 
AA1000APS (2008) แต่รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลความยั่งยืน
ตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบนี้ก าหนดให้สมาชิกของ
ทีมผู้ปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นต้องมีความรู้ ทักษะเฉพาะทาง และ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่จ าเป็นในการให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
ความยั่งยืน ส านักงานได้วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือให้ความเชื่อมั่น
อย่างจ ากัดต่อข้อมูลความยั่งยืนที่มีการจัดท าตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินในสาระส าคัญ ส านักงานปฏิบัติตามข้อก าหนดในประมวล
จรรยาบรรณส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติส าหรับนักบัญชี เพ่ือให้มั่นใจในความ
เป็นอิสระ ส านักงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซึ่งระบบของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม รวมถึงการจัดท านโยบายวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ข้อก าหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายข้อบังคบั
และข้อก าหนดที่เกี่ยวข้อง 
ส านักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อสรุปในความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อ่ืนที่เปิดเผยในรายงาน 

ข้อมูลความยั่งยืน 
ข้อมูลความยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อความต่อไปนี้ส าหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 GRI 302-1 Energy consumption within organization (2016 

version) 
 GRI 302-3 Energy intensity (2016 version) 
 GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version) 
 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016 version) 
 GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2016 

version) 
 GRI 305-4 GHG emissions intensity (2016 version) 
 GRI 306-2 Waste by type and disposal method (2016 version) 
 GRI 403-4 Worker participation, consultation, and 

communication on occupational health and safety (2018 version) 
 GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version) 
 GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version) 
 Percentage of workers whose work, or workplace, is controlled 

by organization, that are represented by formal joint 
management-worker health and safety committees (in accordance 
with GRI 403-1 (b) (2016 version)) 



 

 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน  
ข้อมูลความยั่งยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่ก าหนด
ดังนี้ 
 มาตรฐานการรายงานความยั่งยืน โดย The Global Reporting 

Initiative  (“GRI Standards”) 
 AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (“AA1000 

APS”) 

ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร 
กรรมการและผู้บริหารของ สยามแม็คโคร เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท า
และน าเสนอข้อมูลความยั่งยืนโดยท าให้มั่นใจว่าข้อมูลความยั่งยืนได้ถูก
จัดท าและน าเสนอตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในสาระส าคัญ  ความ
รับผิดชอบนี้รวมถึงการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 
ในการให้ข้อสรุปในความเชื่อมั่นอย่างจ ากัดต่อข้อมูลความยั่งยืน  
กระบวนการในการปฏิบัติงานของส านักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอ่ืนๆ ดังนี้ 
 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ

องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน 
 สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและ

วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่น าเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยั่งยืน 

 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและขัน้ตอนในการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่ส าคัญ และการปฏิบัติ
นโยบายและแนวทางความยั่งยืน 

 ปฏิบัติการภาคสนามที่ สยามแม็คโคร ส านักงานใหญ่ และสาขาศรี
นครินทร์ 2 ที่สุ่มเลือกบนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
รวมทั้งการพิจารณาปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเชงิคุณภาพ 

 เปรียบเทียบข้อมลูความยั่งยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก
รวมอยู่ในข้อมูลความยั่งยืนและได้จัดท าขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัด มีความแตกต่างใน
ลักษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติงานจ ากัดกว่างานให้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับความเชื่อมั่นที่ได้รับจาก
งานที่ให้ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัดน้อยกว่างานให้ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล  ดั งนั้นส านักงานจึ งไม่ ได้ ใ ห้ความเชื่ อมั่นอย่ า ง
สมเหตุสมผล 

ข้อจ ากัดโดยธรรมชาติ 
เนื่องจากข้อจ ากัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน 
อาจเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในข้อมูลท่ีน าเสนอใน
รายงานอาจเกิดข้ึนและไม่ถูกตรวจพบ การให้ความเชื่อม่ันของ
ส านักงานไม่ได้ออกแบบมาเพ่ือตรวจหาจุดอ่อนท้ังหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดท าและการน าเสนอรายงาน เนื่องจากการ
ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติอยู่บนพ้ืนฐานของการทดสอบ 

ข้อจ ากัดในการใช้รายงานของส านักงาน 
รายงานของส านักงานมิได้จัดท าขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้
หรืออ้างอิงโดยบุคคลอ่ืนนอกเหนือจาก สยามแม็คโคร หากบุคคลใด
นอกเหนือจาก สยามแม็คโคร ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือส าเนา
รายงานของส านักงาน ได้น าข้อมูลในรายงานของส านักงานไม่ ว่า
ทั้งหมดหรือบางส่วนไปใช้ประโยชน์เพ่ือวัตถุประสงค์ใดๆ จะต้อง
รับผิดชอบในความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเองทั้งสิ้น ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของ
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง ส านักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความ
รับผิดชอบใดๆ ที่มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจาก สยามแม็คโคร ส าหรับ
งานการรายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจ ากัดอย่างเป็นอิสระ  และ
ข้อสรุปของส านักงานโดยสิ้นเชิง 
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