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สยามแม็คโคร (บริษัทฯ) มีความภาคภูมิใจท่ีได้ด�าเนินธุรกิจอยู่บน
พื้นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย  
ภาพรวมของการด�าเนินงานประจ�าปี 2563 ได้ถูกเรียบเรียงผ่าน
รายงานความยั่งยืนซึ่งบริษัทได้เผยแพร่เป็นฉบับที่ 3 อย่างต่อเนื่อง
 
วสัิยทศัน์ของบรษัิทฯ ที ่“มุง่เป็นทีห่นึง่เรือ่งการจดัหาสนิค้า เพือ่ธรุกจิ 
อาหารแบบครบวงจร ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพในเอเชีย” 
ซึ่งถือเป็นกรอบแนวทางบริหารจัดธุรกิจท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยบริษัทฯ ได้ประเมินผลกระทบทางธุรกิจและจัดท�าแผน
บริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมหลัก รวมถึงเฝ้าติดตาม
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
รอบด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการกับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้น เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรักษาศักยภาพการแข่งขันทางการ
ตลาดและธุรกิจขยายตัวในระยะยาว ส�าหรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ 
ได้น�าแนวคิดด้านความยัง่ยนืเข้ามาเป็นองค์ประกอบส�าคญัในก�าหนด
แผนและแปลงไปสู่ “แผนกลยุทธ์แม็คโคร 4.0” เพื่อตอบสนอง 
ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคท่ีปัจจบุนัหนัมาใส่ใจธุรกจิท่ีมกีารด�าเนินการ 
อย่างยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

ในปีที่ผ่านมาความท้าทายใหม่และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
ด�าเนนิธรุกจิได้เป็นส่วนท�าให้บริษทัฯ ยกระดบัการเฝ้าระวงั ด�าเนนิการ 
ตามแผนกลยุทธ์และมาตรการรองรับ รวมถึงการตอบสนองอย่างมี
ประสทิธภิาพและรวดเร็วในประเดน็ทีน่อกเหนือความคาดหมาย การ
พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการเติบโตของเมือง  
รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างก้าวกระโดด ได้ส่งผลให ้
พฤติกรรมการบริโภค และรูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลง การ
เปลี่ยนแปลงเหล่าน้ีล ้วนเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ด�าเนินรับมือกับ 
ความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนออกมา 
เป็นภาพรวมของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2561 

การเติบโตของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องน�าไปสู่การขยายฐานธุรกิจไปยัง
ต่างประเทศควบคู่กับการขยายตัวของฐานลูกค้าท่ีเพิ่มขึ้นทุกปี โดย
คาดการณ์ว่าประชากรโลกในปี 2593 จะมจี�านวนมากถึง 9 พนัล้านคน  
ส่งผลให้ความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารของผู้ประกอบการโรงแรม 
ร้านอาหาร และธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย 
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพ่ิมขึ้นและไม่ละเลยการ
ส่งมอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า/ผู้บริโภค บริษัทฯ 
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นายอาสา สารสิน
ประธำนกรรมกำร

สารจากประธานกรรมการและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร  
-กลุ่มธุรกิจสยำมแม็คโคร
(Disclosure 102-14)



จึงได้น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อ
ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและ 
การกระจายสนิค้าและผลติภณัฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถงึ
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างเปิดเผย 
เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ นอกจากน้ี บริษัทฯ  
ได้พัฒนา “Digital Store” ขึ้นมาเพื่อรองรับพฤติกรรมของผู้บริโภค
ที่เปลี่ยนแปลงจากการไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลีกรูปแบบขายส่งเป็น
ร้านค้าออนไลน์ ส�าหรับการส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า
ซึ่งถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�าคัญไม่น้อยกว่าการเติบโต 
ขององค์กร โดยได้จดัสรรพืน้ทีจ่�าหน่ายสนิค้าและผลติภณัฑ์การเกษตร
ท้องถิ่นภายในศูนย์จัดจ�าหน่ายสินค้า

ส�าหรบัความใส่ใจต่อสิง่แวดล้อม บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิโครงการต่าง ๆ  อาทิ 
“โครงการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์”  
ในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน 
โครงการ “แมค็โครรกัษ์โลก” หรอื “Say hi to bio, say no to foam” 
เพื่อรณรงค์ให้การท�าธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้าไม่ส่งผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมโดยลดการใช้โฟม และการเป็นช่องทางการจัดจ�าหน่าย 

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ในศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 
ทั่วประเทศ ขณะท่ีการดูแลรับผิดชอบสังคมและชุมชน บริษัทฯ  
ยังคงด�าเนินการ “โครงการมิตรแท้โชห่วย” อย่างต่อเนื่อง มุ่งหวัง 
ยกระดบัและเพิม่ขดีความสามารถของร้านค้าปลกีขนาดย่อยในชมุชน
ท้องถิ่นให้มีศักยภาพแข่งขันในตลาด นอกจากนี้ ได้พิจารณาความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาโครงการส�าหรับสร้างคุณค่าร่วมกันกับ
ชมุชนท่ีสอดคล้องกบัวถิชีวีติของท้องถิน่ โดยมุง่มัน่สร้างประโยชน์และ 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภายใต้แผนธุรกิจ
ระยะยาวของบริษัทฯ
  
ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ขอขอบคณุผูมี้ส่วน
เกีย่วข้องทกุฝ่ายทีม่อบความไว้วางใจ และให้การสนับสนนุการด�าเนนิ
ธรุกจิของบริษทัฯ ตลอดจนความร่วมมอืร่วมใจในการขบัเคล่ือนความ
ยั่งยืน ด้วยดีตลอดมา บริษัทฯ เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วม
มือของทุกฝ่ายผนวกกับความตั้งใจจริงในการด�าเนินธุรกิจท่ีค�านึงถึง
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ท�าให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่าง
ยั่งยืนเคียงคู่สังคมไทย และทุกประเทศที่บริษัทฯ ได้เข้าไปด�าเนิน
การตลอดไป

บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)      3

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร - กลุ่มธุรกิจสยำมแม็คโคร



วิสัยทัศน์

เกี่ยวกับแม็คโคร

มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้า	
เพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจร 
ส�าหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

ชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	MAKRO

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

ส�านักงานใหญ่
บริษัท	สยามแม็คโคร	จ�ากัด	(มหาชน)	

1468	ถ.พัฒนาการ	แขวงพัฒนาการ	เขตสวนหลวง	กรุงเทพฯ	10250
โทรศัพท์	0	2067	8999				โทรสาร	0	2067	9888

ติดต่อแผนกความยั่งยืนองค์กร	email	sustainability@siammakro.co.th
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ธุรกิจของเรา

Award
ให้รางวัลความสำาเร็จ

ของทีมงาน และ
ลงทุนกับการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล

Know the differences
ศึกษาทำาความเข้าใจใน
ความแตกต่างเฉพาะตัว

ของแต่ละท้องถิ่น

Responsible
สร้างผลประโยชน์สูงสุด

ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมรับผิดชอบ 

ต่อสังคม

Offer the best
นำาเสนอแต่สิ่งที่ดีที่สุด 

และคุ้มค่าที่สุด
ให้กับลูกค้า

Multi - formats
ขยายตัวด้วยรูปแบบ
ร้านค้าที่หลากหลาย

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) (แม็คโคร) 
มีพันธกิจหลักในการเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า	โดยทางแม็คโคร	มีความมุ่งมั่น 

ที่จะคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่า	ตอบสนองกับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ
ผ่านศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครทั่วประเทศ	นอกเหนือจากการส่งมอบสินค้าคุณภาพดี	

ครบถ้วน	ในราคาคุ้มค่าแล้ว	แม็คโครยังช่วยสนับสนุนลูกค้ามีความรุ่งเรือง 
ผ่านการให้ความรู้	แนวคิดทางด้านการประกอบค้าปลีกสมัยใหม่	 

รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะ	กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน	์
ทั้งนี้	พันธกิจของแม็คโครประกอบด้วย	
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สินค้ากลุ่มวัตถุดิบ และอุปกรณ์ส�าหรับอาหาร

เครื่องเขียนและอุปกรณ์ส�านักงาน เฟอร์นิเจอร์ส�านักงาน

สินค้ากลุ่มขนม และเครื่องดื่ม

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า

เอโร่ (aro) และเซฟแพ็ค (Savepak)

คิวบิซ (Q-Biz)

เอ็มแอนด์เค (M&K)

โปรเทค (Protech) 

นอกจากนี้ แม็คโครได้ขยายศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและพัฒนารูปแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้า และช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าให้ครอบคลุม
ทั้งออนไลน์ ออฟ ไลน์ และแบบผสมผสาน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นับต้ังแต่การจดทะเบียนจัดต้ังในเดือนพฤษภาคม	 2531	 กว่า	 30	 ปี	 ที่บริษัท	 สยามแม็คโคร	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้ประกอบ 
ธุรกิจศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบขายส่งในระบบสมาชิก	 ภายใต้ช่ือ	 “แม็คโคร”	 ได้ด�าเนินการจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค 
ให้แก่ลูกค้าสมาชิกและผู้ประกอบการทั่วประเทศ	ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มผู้ค้าปลีกรายย่อย	กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหาร	โรงแรม	
และธุรกิจจัดเลี้ยง	รวมถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจบริการ	หน่วยงานภาครัฐ	สถาบันการศึกษาและธุรกิจอื่นๆ

แม็คโครมีความมุ่งมั่นที่จะสานต่อภารกิจในการเป็น	“คู่คิดธุรกิจ”	เพ่ือช่วยให้กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการสามารถด�าเนินธุรกิจ
และบริหารเงินทุนหมุนเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่วมเติบโตไปกับแม็คโคร	ดังนั้น	แม็คโครจึงให้ความส�าคัญกับการสรรหา
และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเป็นเลิศและหลากหลายในราคาที่คุ้มค่า	ทั้งนี้	แม็คโครมีการจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่บริษัท
เป็นผู้บริหารจัดการภายใต้แบรนด์ของบริษัทครอบคลุมทั้ง	 3	 กลุ่มสินค้า	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ์อาหารสดผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง	
และสินค้าอุปโภค

ความเป็นมา
ของบริษัท
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ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เข้าถึงการให้บริการจากใจ ครบครันด้วยสินค้าคุณภาพที่แม็คโคร 

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสดและบริการตนเอง 
(Makro Cash & Carry) สามารถรองรับผู้ประกอบการและ
ร้านค้าปลีกรายย่อยอย่างกว้างขวาง

(Siam Food Services) เปิดช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า
ออนไลน์ “Food Diary” ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ ส�าหรับ
ผลติภณัฑ์น�าเข้าและจดัจ�าหน่ายอาหารระดบัพรเีม่ียมส�าหรบั
ผู้ประกอบการ 

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

MakroClick ช่องทางการจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์
และแบบผสมผสาน พร้อมทั้งบริการจัดส่ง
https://www.makroclick.com/

(Siam Frozen) ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งส�าหรับ 
ผู้ประกอบการทุกรูปแบบ

ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแบบช�าระเงินสด
และบริการตนเอง

สยามฟู้ด เซอร์วิส 

แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส และแม็คโคร ฟูดช้อป

MakroClick

สยามโฟรเซ่น
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จดุเร่ิมต้นของห่วงโซ่อุปทานของแมค็โคร จะเริม่จากวัตถดิุบ ซึง่ได้รับการคัดเลือกจากแหล่งผลติทีม่คุีณภาพได้มาตรฐาน น�าส่งเข้าสูศู่นย์กระจาย
สนิค้าของแมค็โคร ผ่านขัน้ตอนการตรวจรบั และน�าส่งโดยระบบขนส่งทีไ่ด้มาตรฐาน เพือ่น�าสนิค้าทีม่คุีณภาพเข้าสูศ่นูย์จ�าหน่ายสนิค้าแม็คโคร
สาขาต่างๆ ในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอนไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่
คุณค่ำ
(Disclosure 102-4, 102-6, 102-9)

1. ผู้ปลูก/ผู้ผลิต

 ปลูก/ผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพสูง 
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ที่เก่ียวข้อง

2. ศูนย์บรรจุสินค้า

 บรรจุสินค้ำตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จำก 
ควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง  
ประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีหลังกำร 
เก็บเก่ียวเพ่ือยืดอำยุสินค้ำทำงกำรเกษตร

4. ศูนย์กระจายสินค้าสด 
และแช่แข็งของแม็คโคร

 แบ่งจ�ำหน่ำย 
ผลิตภัณฑ์สด 
และแช่แข็งไปยังร้ำนค้ำ 
แม็คโครทั่วประเทศ

6. ลูกค้า

 ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมี
คุณภำพสูงในรำคำที่เหมำะสม 
เพื่อด�ำเนินธุรกิจและชีวิตอย่ำงย่ังยืน

5. ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร

 จัดเรียงผลิตภัณฑ์ที่หลำกหลำย 
เพื่อให้ลูกค้ำเลือกสรร 
ได้อย่ำงสะดวกสบำย

3. ห้องเย็น/โกดังสินค้า

 เก็บรักษำสินค้ำในระดับอุณหภูมิที่เหมำะสม
เพื่อรักษำคุณภำพก่อนกำรขนส่ง  
ทดสอบและตรวจสอบกำรปนเปื้อนของสินค้ำ

คู่ค้าในระดับท้องถิ่น
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1. ผู้ปลูก/ผู้ผลิต

 ปลูก/ผลิตภัณฑ์สินค้ำ 
ที่ปลอดภัยและมีคุณภำพสูง 
ตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย 
ที่เก่ียวข้อง

7. ศูนย์กระจายสินค้าสด 
และแช่แข็งของแม็คโคร

 แบ่งจ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สด 
และแช่แข็งไปยังร้ำนค้ำแม็คโคร 
ทั่วประเทศ

2. ศูนย์บรรจุสินค้า

 บรรจุสินค้ำตำมควำมเหมำะสม 
เพื่อปกป้องผลิตภัณฑ์จำก 
ควำมเสียหำยระหว่ำงกำรขนส่ง

8. ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร

 จัดเรียงผลิตภัณฑ ์
ที่หลำกหลำย 
เพื่อให้ลูกค้ำเลือกสรร 
ได้อย่ำงสะดวกสบำย

4. ผู้ส่งออก

 ส่งออกสินค้ำ 
ที่หลำกหลำย 
จำกต่ำงประเทศ 
สู่ประเทศไทย

5. ผู้ขนส่งสินค้า

 ขนส่งสินค้ำทั่วประเทศในเวลำที่เหมำะสม

3. ห้องเย็น/โกดังสินค้า

 เก็บรักษำสินค้ำในระดับอุณหภูมิที่เหมำะสม
เพื่อรักษำคุณภำพก่อนกำรขนส่ง  
ทดสอบและตรวจสอบกำรปนเปื้อนของสินค้ำ

9. ลูกค้า

 ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมี 
คุณภำพสูงในรำคำที่เหมำะสม 
เพื่อด�ำเนินธุรกิจและชีวิตอย่ำงย่ังยืน

คู่ค้าผลิตภัณฑ์น�าเข้า

6. ผู้น�าเข้า/ คู่ค้า

 สรรหำผลิตภัณฑ์ใหม่ 
จำกตลำดต่ำงประเทศ 
เพ่ือกำรน�ำเข้ำสู่ประเทศ
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การเปลี่ยนแปลงองค์กรในปี พ.ศ. 2562  (Disclosure 102-10)

ในปี 2562 แม็คโครยังคงขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ท้ังการขยาย
ช่องทางการขายให้เพิ่มมากขึ้น อาทิ การเปิดสาขาใหม่ทั้งใน
และต่างประเทศ และช่องทางการขายออนไลน์ จ�านวนสาขาอยู ่
ทั่วประเทศไทย ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีจ�านวนสาขาทั้งสิ้น 134 
สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร รูปแบบคลาส
สิกจ�านวน 79 สาขา แม็คโคร ฟูดเซอร์วิส จ�านวน 28 สาขา อีโค พลัส 
จ�านวน 15 สาขา แม็คโคร ฟูดช้อป จ�านวน 5 สาขา และร้านสยาม
โฟรเซ่น จ�านวน 7 สาขา รวมถึงศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 2 สาขา
ในประเทศกัมพูชา และอีก 3 สาขา ภายใต้ช่ือ Lots Wholesale 
Solutions ในประเทศอินเดีย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจ
น�าเข้า ส่งออก และจ�าหน่ายสินค้าอาหารแช่แข็งและแช่เย็น พร้อม

บริการด้านจัดเก็บและจัดส่งในประเทศไทย ประเทศเวียดนาม และ
ประเทศอื่น ๆ รวมทั้งธุรกิจอื่นที่เก่ียวเน่ืองและสนับสนุนธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯ ผ่านการด�าเนินงานของบริษัทย่อย 

การขยายตัวนี้เปิดโอกาสให้แม็คโครได้ตอบสนองต่อความท้าทาย
ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการเปิดตลาดเข้าถึงคู่ค้า ลูกค้าและตลาดใหม่  
ซึ่งแม็คโครได้เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
เพ่ิมสูงไปอีกขั้น พร้อมตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของ
ลูกค้า การขยายตัวและการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่สูงขึ้นนี้ยัง
เป็นการเพิม่ความสามารถของผูผ้ลติท้องถิน่สูต่ลาดสากลอีกด้วย ซึง่จะ
เป็นการเพิม่ระดบัรายได้และคณุภาพชวิติของชมุชนท้องถ่ินและสงัคม 

ธุรกิจ
ของแม็คโคร
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เครือข่ายธุรกิจของแม็คโคร  (Disclosure 102-7, 102-8, 102-45)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) มีบริษัทย่อยในเครือดังต่อไปนี้

ประเทศไทย ต่างประเทศ

• บริษัท แม็คโคร  
อาร์โอเอช จ�ากัด 
ประกอบธุรกิจลงทุนในต่าง
ประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางของ
แม็คโครในตลาดต่างประเทศ

• บริษัท สยามฟูด  
เซอร์วิส จ�ากัด 
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัด
จ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่ง
ประเภทอาหารสดและ 
อาหารแช่แข็งคุณภาพชั้นดี 

• บริษัท โปรมาร์ท จ�ากัด
ประกอบธุรกิจจัดจ�าหน่ายสินค้า
อุปโภค

• ARO Company Limited  
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการตลาด และให้ค�าปรึกษาในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

• ARO Commercial Company Limited  
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

• CP Wholesale India Private Limited 
ด�าเนินธุรกิจค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศอินเดีย 

• Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket Company Limited 
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในเขตฮัวตู เมืองกว่างโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

• Indoguna (Cambodia) Company Limited  
ด�าเนินธุรกิจให้บริการด้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในประเทศกัมพูชา

• Indoguna Dubai L.L.C  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดีอาหารในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

• Indoguna Lordly Company Limited  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดี ในฮ่องกง

• Indoguna (Singapore) Pte Ltd  
ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทเนื้อสัตว์น�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในประเทศสิงคโปร์

• Indoguna Vina Food Service Company Limited  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายสินค้าพร้อมบริการจัดส่งประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งคุณภาพ
ชั้นดีในประเทศเวียดนาม

• Just Meat Company Limited  
ประกอบธุรกิจน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสดชั้นดี จ�าพวกเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกในฮ่องกง

• Makro (Cambodia) Company Limited 
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่งและกิจการที่เกี่ยวข้องในประเทศกัมพูชา

• Makro (Guangzhou) Food Company Limited 
ด�าเนินธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง และธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

• Maxzi The Good Food Restaurant & Cafe L.L.C   
ด�าเนินธุรกิจร้านอาหาร และร้านค้าปลีกขนาดเล็กในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

สามารถดูรายละเอียดบริษัทในเครือแม็คโครเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 120 

เพือ่ให้การด�าเนินงานของทุกภาคส่วนมปีระสทิธิภาพและมเีป้าหมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน ศูนย์รวมการด�าเนินการและการบริหารจัดการ
ทั้งหมดของแม็คโครจึงต้ังอยู่ท่ีส�านักงานใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งต้ังอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยส�านักงานใหญ่จะเป็นผู้ก�าหนด
ทิศทางการด�าเนินงาน ควบคุมประสิทธิภาพในการท�างาน ตลอดจน
ก�ากบัดแูลให้ทกุหน่วยงานสามารถด�าเนนิธุรกจิให้บรรลตุามเป้าหมาย
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถ

รักษามาตรฐานการให้บริการสูงสุดแก่ลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งนี้ การด�าเนิน
ธรุกจิในประเทศไทยยงัคงเป็นหลักและมสีดัส่วนสงูทีส่ดุ อย่างไรกต็าม 
แม็คโครตระหนักถึงโอกาสในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ และได้
พฒันาและขยายโอกาสทางธรุกจิสูภ่มูภิาคอืน่ ๆ  ต่อไปในอนาคต โดย 
ณ สิน้ปี 2562 ภาพรวมการประกอบธรุกจิของบรษิทัฯ และบรษัิทย่อย 
แสดงตามแผนภูมิ ดังนี้



Food Service 
APME

Indoguna 
Vina Food Service 
Company Limited
(ประเทศเว�ยดนาม)

99.99% 100%

บจ.สยามฟ�ด 
เซอร�ว�ส

(ประเทศไทย)

Indoguna (Singapore) Pte Ltd
(ประเทศสิงคโปร�)

80%

Indoguna Dubai L.L.C
(ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

80%

Indoguna Lordly Company Limited
(ฮ�องกง)80%

Just Meat Company Limited
(ฮ�องกง)

80%

MAXZI THE GOOD FOOD RESTAURANT 
& CAFE L.L.C (ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส�)

80%

Indoguna (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)70%

Cash & Carry

บจ. โปรมาร�ท
(ประเทศไทย)

99.99% 99.99%

บจ. แม็คโคร 
อาร�โอเอช

(ประเทศไทย)

ARO Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

100%

100%

70%

99.99%

100%

ARO Commercial Company Limited
(ประเทศสาธารณรัฐแห�งสหภาพเมียนมา)

Makro (Cambodia) Company Limited
(ประเทศกัมพ�ชา)

CP Wholesale India Private Limited
(ประเทศอินเดีย)

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

Guangzhou Huadu Makro Food Supermarket 
Company Limited (ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจ�น)100%

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
• สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
• สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

• สมาชิกสมาคมผู้ค้าปลีกไทย
• หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย
• หอการค้าเยอรมัน-ไทย
• หอการค้าไทย
• หอการค้าไทย-รัสเชีย

สมาคมที่แม็คโครเป็นสมาชิกประจ�าปี 2562  (Disclosure 102-13)

แผนผังโครงสร้างกลุ่มบริษัทแม็คโคร
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   9.2%
เพิ่มขึ้นจาก 2561

   5.1%
เพิ่มขึ้นจาก 2561

   1.0%
เพิ่มขึ้นจาก 2561

210,627

6,245

62,641

62,065

58,976

5,942

6,178

192,930

186,754

2562

2562

2561

2561

2561

2560

2560

2560

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

สินทรัพย์รวม

2562

ล้านบาท

ล้านบาท

ล้านบาท

การด�าเนินธุรกิจของแม็คโครตลอดเวลาที่ผ่านมามีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้าผู้ประกอบการ จึงก่อให้เกิดพัฒนาการทาง 
รูปแบบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เห็นได้อย่างเด่นชัดคือรูปแบบของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างหลากหลาย  
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีศักยภาพที่แตกต่างสามารถให้บริการและเข้าถึงลูกค้าผู้ประกอบการมืออาชีพในแต่ละท้องถ่ินได้สะดวกยิ่งขึ้น  
เป้าหมายเพื่อจะเป็น “คู่คิดธุรกิจ” ของลูกค้า ผู้ประกอบการมืออาชีพอย่างแท้จริงเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ผลประกอบการ ในปี 2562  210,627 บาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9.2%

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

 รวมเป็นเงินปันผลประจ�าปี 2561 ทั้งสิ้น 0.96 บาทต่อหุ้น
** หนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย แต่ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน 

2560 2561 2562
ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์รวม 58,976 62,065 62,641

หนี้สินรวม 40,965 42,808 41,907

ทุน 2,400 2,400 2,400

ส่วนของผู้ถือหุ้น 18,011 19,257 20,734

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย 182,753 188,583 206,180

รายได้รวม 186,754 192,930 210,627

ก�าไรขั้นต้น 18,401 18,944 21,168

ก�าไรสุทธิ* 6,178 5,942 6,245

ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทส�าหรับปี (บาท) 1.29 1.24 1.30

อัตราส่วนทางการเงิน (%)

อัตราก�าไรสุทธิส�าหรับปี 3.3 3.1 3.0

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ** (เท่า) 0.5 0.5 0.4

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 37.1 32.8 32.0

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 11.0 9.7 9.9

อัตราเงินปันผลต่อก�าไรสุทธิ 74.6 77.5 73.8

ข้อมูลผู้ถือหุ้น (บาท)

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 0.50 0.50 0.50

มูลค่าหุ้นตามบัญชี 3.66 3.90 4.22

เงินปันผลต่อหุ้น 0.96 0.96 0.96***

ณ วันที่ 31 ธันวาคม
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ข้อมูลส�าคัญ
ทำงกำรเงิน

สามารถดูรายละเอียดบริษัทในเครือแม็คโครเพิ่มเติมได้ที่รายงานประจ�าปี 2562 หน้า 143



ซึ่งเติบโตข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 4.48% โดยมีรายละเอียดดังน้ี

มีพนักงำนทั้งสิ้น
ปัจจุบัน แม็คโคร 15,212 คน

ภาคเหนือ

ภาคตะวันตก

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก

ภาคใต้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พนักงานประจ�า 1,429 ราย

พนักงานประจ�า 816ราย

พนักงานประจ�า 6,303 ราย

พนักงานประจ�า 1,683 ราย

พนักงานประจ�า 2,205ราย

พนักงานประจ�า 2,809 ราย

ชาย 800 ราย

ชาย 631 ราย

ชาย 940 ราย

ชาย 1,443 ราย

ชาย 351 ราย

ชาย 2,605 ราย

หญิง 629 ราย

หญิง 1,007 ราย

หญิง 1,265 ราย

หญิง 1,366 ราย

หญิง 465 ราย

หญิง 3,698 ราย
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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 41,057,600 0.86

4. กองทุนเปิดบัวหลวงทศพล 28,956,800 0.60

5. นายปริญญา เธียรวร 27,150,000 0.57

6. กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นระยะยาว 75/25 18,384,200 0.38

7. AIA COMPANY LIMITED-EQAP-D FUND 1 15,882,000 0.33

8. กองทุนเปิด บัวหลวงเฟล็กซิเบิ้ลเพื่อการเลี้ยงชีพ 11,241,700 0.23

9. กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ 8,425,000 0.18

10. AIA COMPANY LIMITED-EQTG-D FUND 1 7,677,000 0.16

รวม 4,626,675,800 96.39

หมายเหตุ : 
* บริษัท สยามแม็คโคร โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด และ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มเครือซีพีออลล์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ 

โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ รวมกัน ร้อยละ 93.08 ของหุ้นที่ออกและเรียกช�าระแล้วทั้งหมด
** ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุน  

โดยเฉพาะชาวต่างชาต ิให้สามารถลงทนุในหุน้สามญัของบริษัทจดทะเบยีนได้ โดยไม่ตดิเร่ืองเพดานการถือครองหลกัทรัพย์ของชาวต่างชาต ิ(Foreign Limit)  
แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมของบริษัทจดทะเบียน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ของแม็คโคร  (Disclosure 102-5)

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2562 มีดังนี้
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การก�ากับ
ดูแลกิจกำร

แม็คโครให้ความส�าคัญอย่างสูงกับการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม โดยส่งเสริมให้การด�าเนินงานของบริษัทฯ 
สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด ครอบคลุมแนวทางการปฏิบัติงาน โครงสร้าง 
การก�ากับดูแล และแผนตรวจติดตามซ่ึงช่วยสนับสนุนให้แม็คโครสามารถด�าเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ ทั้งนี้ การก�ากับ 
ดูแลกิจการที่ดีจะช่วยเกื้อหนุนให้บริษัทฯ สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและโปร่งใส ซึ่งจะสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มี 
ส่วนได้เสีย รวมถึงส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

(Disclosure 102-16, 102-18)

ผลการด�าเนินงานเด่นด้านโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการปี 2562

15 5

8
3

กรรมการ
ทั้งหมด

เป็น

กรรมการที่เป็น

เป็นกรรมการ
ที่เป็น

ท่าน

เพศหญิง
ผู้บริหาร

กรรมการอิสระ
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แนวทางการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ
ของแม็คโคร
แม็คโครเชือ่เป็นอย่างยิง่ว่าการด�าเนนิธุรกิจอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส
จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคง น�ามาซ่ึงความไว้วางใจ
จากชมุชน ด้วยเหตนุีแ้มค็โคร ไม่เพยีงแต่มุง่ด�าเนนิธรุกจิให้สอดคล้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคบัท้องถิน่และสากล แต่ยงัมุ่งขบัเคล่ือนธรุกจิ
ตามมาตรฐานขัน้สงูอย่างมอือาชีพผ่านการก�ากับดูแลตามแนวปฏบิตัิ
ด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ซึ่งจัดท�าเป็นภาษา
ไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา โดยแนวปฏิบัติดังกล่าวจะช่วย
สร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มถึงเป้าหมายของแม็คโครในด้านก�ากับดูแลกิจการที่ดี 
ทั้งนี้ พนักงานแม็คโครในทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติ
ตามแนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ 
เพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย  
วสิยัทศัน์ และพนัธกจิ โดยยงัคงรกัษามาตรฐานสงูสดุในด้านจริยธรรม
ในการด�าเนินธุรกิจ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการก�ากับดูแล
กิจการได้ในรายงานประจ�าปี 2562 และเว็บไซต์ของแม็คโครที่  
www.siammakro.co.th ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดเก่ียวกับ
กระบวนการก�ากบัดแูลกจิการท่ีเกีย่วข้องและการเปิดเผยข้อมลู ตลอด
จนผลการด�าเนินงานของแม็คโครในปี 2562 และแนวปฏิบัติส�าหรับ
การพัฒนาความยัง่ยนืของกรรมการ ผูบ้รหิาร และผูถ้อืหุ้น นอกจากน้ี  
แม็คโครยังจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับกฏหมายท่ีเกี่ยวข้องและประเด็น
ด้านกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ  
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหลักการบริหารกิจการที่
ดีของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
นอกเหนือจากการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น แม็คโครยังปฏิบัติตาม
มาตรฐานสากลอื่นๆ อีกด้วย อีกทั้งแม็คโครยังจัดให้มีการฝึกอบรม
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเพื่อสร้างความม่ันใจ
ว่าพนักงานทุกคนจะปฏิบัติตามข้อก�าหนดอย่างเคร่งครัด รวมไปถึง 
จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับดูแลกิจการขึ้น 4 ครั้งในปี 2562

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมบริษัทฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการคัดเลือกและแต่งต้ัง
ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ นอกจากนี้กรรมการ 
บริษัทฯ ยังมีบทบาทส�าคัญในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานของ
แม็คโครให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร ตลอดจน
ก�ากับดูแลเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ ด�าเนินงานสอดคล้องกับ
แนวปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ ในปี 
2562 (วันที่ 31 ธันวาคม 2562) แม็คโครมีกรรมการทั้งสิ้น 15 ท่าน 
(กรรมการบริหาร 8 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 7 ท่าน) 
โดยมีกรรมการ 2 ท่านเป็นผู้หญิงและมีกรรมการอิสระ 5 ท่าน ทั้งนี้ 
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการ
ด�าเนินธุรกิจ แม็คโครก�าหนดให้คณะกรรมการแต่ละท่านจะต้องไม่
ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 5 แห่ง

ในการจัดประชุมแม็คโครก�าหนดให้ประธานกรรมการจะต้องแจ้ง
กรรมการท่านอื่นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันเพื่อให้กรรมการมีเวลา 
เพียงพอในการเตรียมความพร้อม โดยประธานกรรมการมีหน้าที ่
รับผิดชอบในการจัดประชุมเว้นแต่มีเหตุขัดข้องอื่น ซึ่งข้อบังคับ 
ดังกล่าวบังคับใช้กับกรรมการอิสระทุกท่าน
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คณะกรรมการความยั่งยืน
ในปี 2560 แม็คโครได้แต่งตัง้คณะกรรมการความยัง่ยนืเพือ่ขบัเคลือ่น
การเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ 
รับผิดชอบในการพัฒนา ก�ากับดูแล และทบทวนผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัทฯ ในมิติสิ่งแวดล้อม ชุมชน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น 
โดยคณะกรรมการความยั่งยืนประกอบด้วยผู้บริหารและผู้บริหาร
อาวุโสจากทุกภาคส่วนขององค์กร

การแต่งต้ังคณะกรรมการความยั่งยืนถือเป็นความทุ ่มเทของ
แม็คโครในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในปี 2560 คณะกรรมการ

ความยั่งยืนได้ก�าหนด ‘เป้าหมายความยั่งยืน’ และโครงการเพื่อ 
บูรณาการความยั่งยืนเข้าไปในการด�าเนินธุรกิจและขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานด้านความยั่งยืนในอนาคต โดยบริษัทฯ ได้พัฒนา 
แนวทางการด�าเนินงานด้านความยั่งยืนครอบคลุมถึงปี 2563  
ทั้งนี้เพื่อให้การก�ากับดูแลการด�าเนินงานของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพ 
คณะกรรมการจะต้องจัดประชุมร ่วมกันเดือนละ 1 ครั้งเพื่อ 
หารือถึงโอกาสในการพัฒนากลยุทธ ์ด ้านความยั่ งยืนรวมถึง 
แนวปฏิบัติใหม่ๆ

คณะกรรมการความยั่งยืน

100%

ในปี 2562 

(12/12 ครั้ง)

ได้ประชุมครบตามเป้าหมาย
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บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน)
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

โครงสร้างการจัดองค์กร

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
ต่างประเทศ

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจแม็คโคร
ประเทศไทย

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจฟูดเซอร์วิส 
เอเชียแปซิฟิก 

และตะวันออกกลาง

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร

สายงานสารสนเทศ
ทางธุรกิจ

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร

สายงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่มธุรกิจ
สยามแม็คโคร

สายงานบริหารการเงิน

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

หัวหน้าฝ่าย
ตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

คณะกรรมการ
ก�ากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

บนพืน้ฐานของความยตุธิรรม จรยิธรรม และการปฏบิตัติามการก�ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ีแมค็โครได้จดัท�านโยบายต่อต้านคอร์รปัช่ันซึง่ประกอบ
ด้วยมาตรฐานทั่วไปและแนวทางการด�าเนินงานที่เฉพาะเจาะจง
เกีย่วข้องกบัการสนบัสนนุและช่วยเหลอืทางการเมอืง เงินบรจิาคเพือ่
การกุศล เงินสนับสนุน การให้ของขวัญและของก�านัล โดยประธาน
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโครมีหน้าที่
รับผิดชอบในการก�ากับดูแลและตรวจติดตามการส่งเสริมวัฒนธรรม
ต่อต้านคอร์รัปชั่นในองค์กร และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบซึง่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ยังมีหน้าที่ก�ากับดูแลให้การด�าเนินกิจกรรมของแม็คโครเป็น
ไปตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น และมีหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าแม็คโครมีระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพื่อ
ป้องกันไม่ให้กระท�าใดที่เป็นการคอร์รัปชั่นในองค์กร

หากผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�าใดที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่น 
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อมูลผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียน 
(Whistle-blowing) ประกอบด้วย จดหมาย อีเมล โทรศัพท์ และ
โทรสาร โดยผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือผู ้แจ้งเบาะแสจะได้รับการ
คุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ

จรรยาบรรณคู่ค้า

แม็คโครจัดให้มี ‘จรรยาบรรณคู่ค้า’ ส�าหรับคู่ค้าทุกรายเพ่ือเป็น
แนวทางในการก�ากับดูแลการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับความคาด
หวังของแม็คโคร ซึ่งประกอบด้วยข้อก�าหนดในด้านจรรยาบรรณ 
(การต่อต้านคอร์รัปชั่นและการความขัดแย้งทางผลประโยชน์) ด้าน
ความปลอดภัยและคุณภาพอาหาร ด้านการตรวจสอบย้อนกลับ  
ด้านนวตักรรมในการด�าเนนิธรุกจิ ด้านการบรหิารความเสีย่ง ด้านการ
ปฏบิตัต่ิอแรงงาน (สทิธมินษุยชนและการไม่แบ่งแยกหรอืเลอืกปฏบัิต)ิ 
และด้านความสุขภาพและความปลอดภัย โดยในปี 2562 แม็คโครได้
แถลงนโยบายการด�าเนินธรุกิจอยา่งยัง่ยืนและจรรยาบรรณคูค้่า แก่คู่
ค้าไปแล้วกว่า 1,500 ราย

นโยบายไม่รับของขวัญ	และนโยบายเกี่ยวกับการบริจาค	

แม็คโครมีความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและซื่อสัตย์ 
โดยการยืดและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่จัดตั้ง
ขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทปฏิบัติตามและปลอดจากการทุจริต ตั้งแต ่
ปี 2561 เป็นต้นไป บริษัทฯ ออกนโนบายไม่รับของขวัญและการ
บริจาค โดยขอความร่วมมือในการงดให้ของขวัญแก่พนักงานของ 
บริษัทฯ ในช่วงปีใหม่ที่ก�าลังจะมาถึงและโอกาสอื่นๆ ในอนาคต 
ในกรณีบริษัทฯ ได้รับของขวัญ เบื้องต้น บริษัทฯ จะท�าการส่งคืน
โดยแจ้งให้ทราบถึงนโยบายก่อน หากไม่สามารถส่งคืนได้ บริษัทฯ 
จะรวบรวมและบริจาคของขวัญเหล่านี้ให้กับองค์กรการกุศลเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ

นโยบายการก�ากับดูแลกิจการและการด�าเนินงาน  (Disclosure 205-1, 205-2, 205-3)

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



การบริจาคสิ่งของ	หรือการให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะ

เพื่อให้มั่นใจว่ากิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริจาคสิ่งของ หรือ
การให้การสนับสนุนในกิจกรรมสาธารณะ ได้ด�าเนินการอย่างโปร่งใส 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ หรือให้การสนับสนุน
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่าแท้จริง โดยไม่ค�านึงถึง
ผลประโยชน์เบื้องหลัง  แม็คโครได้ออกนโยบายเรื่องการบริจาค  
ซึง่ช่วยเป็นแนวทางการพิจารณา และก�ากบัการด�าเนนิงานเรือ่งนี ้และ
ท�าการสื่อสารพนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง  ซึ่งจะเป็นรักษาภาพพจน์บริษัทฯ ส่งเสริม
ให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อไป

ความส�าเร็จในการด�าเนินงานด้านการก�ากับดูแลกิจการ

การด�าเนนิงานและนโยบายของแม็คโครสือ่ให้เหน็ถงึความมุง่ม่ันทีจ่ะ
สร้างวัฒนธรรมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 2562 
แม็คโครประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงานตามเป้าหมายด้านการ
ก�ากับดูแลกิจการภายในองค์กร ได้รับการประกาศให้อยู่ในระดับ  
‘ดีเลิศ’ จากโครงการส�ารวจการก�ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
ไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: 
CGR) ซึง่เป็นระดับสงูสุด และยงัคงได้ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจาก
การประเมินตามรายการตรวจสอบการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 
(Annual General Meeting Checklist) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม

จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ

นอกเหนือจากความมุ ่งมั่นที่จะด�าเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ  
การก�ากับดูแลคู่ธุรกิจให้ปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
ถือเป็นความท้าทายของแม็คโคร ด้วยเหตุน้ี บริษัทฯ จึงได้ก�าหนด 
‘จรรยาบรรณคู่ธุรกิจ’ ประกอบด้วย ค่านิยมแม็คโคร หลักการ และ
ความคาดหวังของแม็คโครต่อคู่ธุรกิจ โดยมีเน้ือหาสอดคล้องกับ 
จรรยาบรรณคู่ค้าซึ่งช่วยให้แม็คโครสามารถคัดสรรคู่ธุรกิจ ตลอด
จนส่งเสริมการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืนของทุกภาคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

แม็คโครตระหนักดีว่าการด�าเนินงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการ
ที่ดีนั้นเป็นกระบวนการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานในการ
ด�าเนินงานของบริษทัฯ ซึง่อาจส่งผลให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีเกดิข้อกังวล ด้วย
เหตุนี้ แม็คโครจึงจัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเพื่อบริหารจัดการ
ข้อร้องเรียนต่างๆ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการช่องทางรับเรื่องร้อง
เรียนด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรายงานหาก
มกีารกระท�าทีน่่าสงสัยซึง่อาจไม่สอดคล้องกบันโยบายและข้อก�าหนด
ของบริษัทฯ
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ผลการด�าเนินงาน
และรำงวัลปี 2562 

งานแถลงนโยบายการด�าเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนและแนวปฎิบัติแก่คู่ค้า

งานโฮเรก้า 14 มหกรรมครบเครื่อง
เรื่องอาหารและอุปกรณ์ 

Makro Innovation Day / Makro 
4.0 Innovation Award 

ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 11  
“คู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า”

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น  
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และ 
สภาพแวดล้อมในการท�างาน	ประจ�าปี	2562

ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ 
รับซื้อผลไม้คุณภาพจากเกษตรกร	 
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
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การจัดการความยั่งยืน
ในแม็คโคร
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วิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน

มุ ่งเป็นที่หนึ่งในการเป็นคู่คิดธุรกิจส�าหรับผู ้ประกอบการ	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศและ
ปลอดภัยในราคายตุธิรรม	เพื่อสนับสนุนใหลู้กค้าสามารถรกัษาขีดความสามารถในการแขง่ขนัและสร้าง 
ผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจ	ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสียโดยไม่บั่นทอนโอกาส 
ในการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

การจัดการด้านความยั่งยืน
ที่ี่แม็คโคร

แม็คโครได้ผสมผสานแนวทางการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน
เข้าไปในกรอบกลยุทธ์ขององค์กรครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และ 
ส่ิงแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากผูม้ส่ีวนได้เสยีขบัเคลือ่น
องค์กรเข้าสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ยั่งยืน เป็นคู่คิดเพื่อเสริมสร้าง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย 

กรอบกลยทุธ์ทางด้านความยัง่ยนืได้ถกูออกแบบโดยได้พจิารณาปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อบริษัทฯ ทั้งจากภายนอกและภายใน รวมถึงศึกษา 
และผสมผสานการใช้แนวทางสากลในการบริหารจัดการความยั่งยืน 
ถูกออกแบบมาเป็นกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 โดยมีโครงการขับเคลื่อน 
ผลการด�าเนินการตามกลยุทธ์แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

แนวทางสากลที่แม็คโครได้ศึกษาและผสมผสานเข้าเป็นกลยุทธ์
แม็คโคร 4.0
• แบบประเมินด้านความยั่งยืนระดับสากล (International 

sustainability assessment) 
• เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 

Goals: SDGs)
• หลักสากล 10 ประการ ตามข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ  

(UN Global Compact: UNGC)

แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

ระดับผู้บริหาร

ระดับกรรมการ

ระดับปฏิบัติการ

• ให้แนวทางการด�าเนินการ
• ให้ค�าน�าแนะน�า และทบทวนภาพรวม 

การด�าเนินงาน

• แต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืน 
ขับเคลื่อนการด�าเนินการตามกลยุทธ์

• ก�าหนดนโยบาย ตัวชี้วัดผลการด�าเนินการ 
และเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง

• มีส่วนร่วมในการด�าเนินการ รวมถึงการ
แสดงความคิดเห็น ไอเดีย ผ่านช่องทาง

• คณะท�างานย่อยด�าเนินการ 
ตามแผนงานที่ก�าหนด

และคณะกรรมการความยั่งยืน	

และโครงการเพื่อความยั่งยืน

01

02

03
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เป้าหมายหลัก 6 ประการของแม็คโคร
ภายใต้กลยุทธ์องค์กรที่ได้สอดแทรกมุมมองการด�าเนินธุรกิจอย่าง
ยั่งยืนเข้าไปในทุกด้าน ควบคู ่ไปกับการก�าหนดตัวชี้วัดทางด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อด�าเนินการตามเป้าหมายในการเดินหน้า
ยกระดับสู่ ดินหน้ายกระดับสู่ “แม็คโคร 4.0 คู่คิด...เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” 
ภายใต้แนวคิด “เคียงข้าง สร้างสรรค์ มุ่งมั่นสู่ความยั่งยืน” ทั้งน้ี 
กลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากผลการวิเคราะห์ความเส่ียง
ของบริษัทฯ ประกอบกับการเทียบเคียงกับกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันและแนวโน้มด้านความย่ังยืนของโลก โดยแผน
กลยุทธ์นี้ได้เร่ิมด�าเนินการเข้าสู่ปีที่ 3 และได้ทบทวนและเพ่ิมเติม

ประเด็นทางด้านความยั่งยืนทั้งระดับสากลและระดับท้องถิ่นเพื่อให้
แผนกลยุทธ์มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบริบทการด�าเนินธุรกิจทั้ง
ในปัจจุบัน และบริหารความเสี่ยงในอนาคต 

โดยเมือ่วนัที ่10 เมษายน 2562 บริษทัฯ ได้ประกาศหลกัในการด�าเนนิ
ธรุกจิทีจ่ะต้องเตบิโตควบคูก่บัชมุชน สงัคม และประเทศชาต ิโดยเน้น
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
ผ่านเป้าหมายหลักในการท�าธุรกิจ 6 ประการ 

2) ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรม
และย่ังยืน ให้ควำมส�ำคัญกับกำรตรวจสอบ
ย้อนกลับถึงแหล่งที่มำของผลิตภัณฑ์ จึงมุ่ง
ท�ำงำนกับผู้ผลิตหรือคู่ค้ำที่ด�ำเนินธุรกิจอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย และค�ำนึงถึงควำมย่ังยืน
ของสิ่งแวดล้อมและสังคม เพ่ือกำรสร้ำงกำร
เติบโตที่ย่ังยืนไปด้วยกันตลอดห่วงโซ่อปุทำน

6) องค์กรท่ีคนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน เพื่อให้
แม็คโครเป็นองค์กรที่น่ำท�ำงำนของพนักงำนใน
ทุกช่วงวัย จึงมุ่งเน้นพัฒนำบุคลำกรให้เป็น
ทั้งคนดีและคนเก่ง ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทักษะ
ควำมเป็นผู้น�ำ และสำมำรถปรับตัวให้ทันต่อกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1) การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย  
ใส่ใจเร่ืองคุณภำพอำหำรและควำมปลอดภัยโดยมุ่ง
ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำ ผู้ประกอบกำร 
ธุรกิจด้ำนอำหำร และผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภำพ 
และพร้อมจะจับจ่ำยเพื่อบริโภคอำหำรปลอดภัยได้
มำตรฐำนสำกล 

5) สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า 
โดยมุ่งศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นช่อง
ทำงใหม่ในกำรท�ำธุรกิจ เป็นกำรอ�ำนวยควำม
สะดวกให้ลูกค้ำท�ำธุรกิจง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น มีผล
ก�ำไรมำกขึ้น และมีกำรเติบโตอย่ำงย่ังยืนในโลกกำร
แข่งขันยุคใหม่ ส่งผลให้ลูกค้ำผู้ประกอบกำรพึง
พอใจและเป็นลูกค้ำสมำชิกของแม็คโครในระยะยำว

3) ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยตระหนักถึง
คุณค่ำควำมส�ำคัญของทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม จงึมุ่งส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งด�ำเนินกำรให้ทุกระบบเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม

4) เป็นท่ีรักในท้องถิ่น แม็คโครปรำรถนำจะเป็นที่รัก 
และสร้ำงสรรค์ประโยชน์ ให้เกิดกับชุมชนอย่ำงน้อยใน
แต่ละพื้นที่ที่แม็คโครต้ังสำขำอยู่ อำทิ กำรจ้ำงงำนใน
ท้องถ่ิน กำรให้ควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรธุรกิจค้ำปลีก
แก่ผู้ประกอบกำรร้ำนโชห่วย รวมถึงเด็กและเยำวชน
ที่เป็นโชห่วยรุ่นเยำว์ ให้น�ำควำมรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ ใช้
ปรับปรุงร้ำนค้ำปลีกในท้องถ่ินให้อยู่รอดอย่ำงย่ังยืน
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แนวทางการด�าเนินงานหลัก

เป้าหมายที่	1	การเป็นแหล่งอ้างอิงด้านอาหารปลอดภัย	

เป้ามหายที่	2	ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน	

เป้าหมายที่	3	การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• 100% ของวัตถุดิบหลัก
สำมำรถตรวจสอบย้อน
กลับได้

• มีกำรบรหิำรจัดกำร 
ด้ำนควำมปลอดภัยอำหำร
ตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

• 100% ของคู่ค้ำธุรกิจหลัก
ได้รับกำรตรวจประเมินด้ำน
ควำมยั่งยืน

• แนวทำงกำรจัดหำอย่ำง
ย่ังยืนครอบคลุมผลิตภัณฑ์
กลุ่มเสี่ยง

• ก้ำวเข้ำสู่ศูนย์จ�ำหน่ำย
สินค้ำที่เป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม

• ลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกต่อหน่วย 
รำยได้ลงร้อยละ 10  
เทียบกับปีฐำน 2558

• ด�ำเนินกำรให้ข้อมูล 
แหล่งที่มำของผลิตภัณฑ ์
ผ่ำนแอปพลิเคชัน  
“Makro i-trace”

• โครงกำรควำมร่วมมือในกำร
ท�ำกำรเกษตรอย่ำงย่ังยืน

• กระบวนกำรประเมินควำมเส่ียง
และตรวจสอบคุณภำพอำหำร: 
Makro Initiative Accredittion 
บนพื้นฐำนข้อก�ำหนด  
ISO 22000:201

• กำรวิเครำะห์และประเมิน
ควำมเส่ียงทำงด้ำนควำม
ย่ังยืนเบื้องต้นของคู่ค้ำหลัก

• กำรประกำศแนวทำงกำร
จัดหำอย่ำงย่ังยืน

• โครงกำรฝึกอบรมพนักงำน
เพือ่ลดขยะอำหำรสด

• กำรศึกษำเทคโนโลยีใหม่และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
ระบบปรับอำกำศ

• กำรรับรองระบบกำรจัดกำร
ด้ำนพลังงำน (ISO 50001)

• กำรติดตำมแหล่งที่มำ 
ของวัตถุดิบ

• กำรควบคุมและลดโอกำส
ปนเปื้อนตลอดห่วงโซ่คุณค่ำ

• กำรบริหำรจัดกำรประเด็น
ควำมเส่ียงทำง 
ด้ำนสิ่งแวดล้อม สังคม  
และกำรก�ำกับดูแล

• กำรคัดสรรอย่ำงยั่งยืน

• กำรบริหำรจัดกำร ลดขยะ 
ณ ศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำ
แม็คโคร

• กำรออกแบบศูนย์จ�ำหน่ำย
สินค้ำที่มุ่งลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม

• กำรลดกำรใช้พลังงำนและ
กำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

ผลการด�าเนินการหลัก

ผลการด�าเนินการหลัก

ผลการด�าเนินการหลัก

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563
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เป้าหมายที่	4	การเป็นที่รักในท้องถิ่น

เป้าหมายที่	5	สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจให้กับลูกค้า	

เป้าหมายที่	6	องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน

• กำรสร้ำงผลกระทบเชิงบวก
แก่ชุมชนที่แม็คโครเข้ำไป
ด�ำเนินกำร

• กำรสร้ำงควำมผูกพัน
ระหว่ำงศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำ
และชุมชนโดยรอบ

• จ�ำนวนผู้ประกอบกำร 
ที่เพิ่มสูงขึ้น

• โครงกำรมิตรแท้โชห่วยพลัส

• กำรตรวจสอบสิทธ ิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน
ครบทุกบริษัทย่อย

• กำรฝึกอบรมพนักงำนให้
ควำมควำมรู้ควำมสำมำรถ
ในประเด็นควำมย่ังยืน

• กำรเพิ่มคะแนนควำมผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงำน

• กำรได้รับกำรรับรองระบบ
กำรจัดกำรอำชีวอนำมัย 
และควำมปลอดภัย  
(ISO 45001) ในศูนย์
จ�ำหน่ำยสินค้ำแม็คโคร
ต้นแบบ

• Run for Fun เพื่อระดมทุน
สนับสนุนกำรตั้งโรงเล้ียงไก่ไข่
ให้โรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชำยแดน

• กำรส่งเสริมกำรขำยสินค้ำ
ท้องถ่ิน

• รับบริจำคโลหิต 1 ล้ำนซีซี

• กำรด�ำเนินมหกรรมโชห่วย
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11

• กำรด�ำเนินมหกรรม 
HoReCa ต่อเนื่องเป็นปีที่ 14

• โครงกำรมิตรแท้โชห่วย

• กำรประกำศนโยบำยสิทธิ
มนุษยชนและสภำพแวดล้อม
ในกำรท�ำงำน

• กำรประเมินควำมเสี่ยงทำง
ด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับ
กลุ่มบริษัท

• กำรฝึกอบรมผู้บริหำรและ 
ผู้แทนส�ำหรับหลักสูตรกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน

• โปรแกรมพัฒนำและค้นหำ 
ผู้มีศักยภำพรุ่นใหม่  
จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6

• กำรศึกษำกำรประยุกต ์
ใช้ระบบกำรจัดกำร 
อำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย (ISO 45001)  
กับศูนย์จ�ำหน่ำยสินค้ำ
แม็คโคร

• กำรส่งเสริมควำมแข็งแรง
ของท้องถ่ิน

• กำรมีส่วนร่วมระหว่ำงศูนย์
จ�ำหน่ำยสินค้ำแม็คโครและ
ชุมชนท้องถ่ิน

• กำรส่งเสริมสมรรถนะ 
ของผู้ประกอบกำรโชห่วย

• กำรส่งเสริมสมรรถนะ 
ของผู้ประกอบกำร 
กลุ่มโฮเรก้ำ

• กำรตรวจสอบควำมเสี่ยง
และประเด็นทำงด้ำนสิทธิ
มนุษยชนอย่ำงรอบด้ำน

• กำรพัฒนำศักยภำพ
พนักงำนและเวทีในกำร 
แสดงควำมคิดเห็น

• กำรเสริมสร้ำงควำมผูกพัน
ต่อองค์กรของพนักงำน

• กำรยกระดับคุณภำพชีวิต  
สถำพแวดล้อมในกำร
ท�ำงำนของพนักงำน

แผนงาน

แผนงาน

แผนงาน

ผลการด�าเนินการหลัก

ผลการด�าเนินการหลัก

ผลการด�าเนินการหลัก

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

เป้าหมาย 2563

สามารถอ่านรายละเอียดของแต่ละโครงการเพิ่มได้ในแต่ละบท



30      รำยงำนควำมยั่งยืน 2562

ค�ารับรองความเชื่อมั่น  (Disclosure 102-32)
เนื้อหาของรายงานนี้ได้รับการทบทวนโดยผู้บริหารระดับสูงเพ่ือให้
มัน่ใจว่าข้อมลูทีเ่ปิดเผยเป็นตัวแทนทีถ่กูต้องและครบถ้วน นอกจากนี้
เพื่อความโปร่งใสของรายงานตามมาตรฐาน GRI แม็คโครจัดให้มีการ
รับรองรายงาน และความถูกต้องของข้อมูลโดยหน่วยอิสระภายนอก 
ดังรายละเอียดการรับประกันในท้ายเล่มรายงาน

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย  (Disclosure 102-42)
ในการด�าเนินธุรกิจนั้น บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการเติบโตและ
พฒันาอย่างยัง่ยนื ซึง่บริษทัฯ มกีารก�ากบัดูแลและค�านงึถงึการปฏบิตัิ
ตามหลักจริยธรรมของพนักงาน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางการค้าของ 
บริษัทฯ เพื่อส ่งเสริมการด�าเนินงานทางธุรกิจรวมถึงป้องกัน
ความเส่ียงและผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งกระบวนการมี 
ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถก�าหนดแนวทาง
และการตอบสนองต่อผู ้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

บริษัทฯ ได ้ท�าการทบทวนผู ้ มีส ่วนได ้ส ่วนที่ส�าคัญ ตามคู ่มือ 
การมีส่วนร่วมผู้มีส่วนได้เสีย คู่มือการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
(the stakeholder engagement manual) เขียนโดย คู่มือ 
ความรับผิดชอบของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (the 
UNEP) และผู้ร่วมงานวิจัย (Accountability and Stakeholder 
Research Associates) ทั้ง 5 ขั้นตอน

ขั้นที่ 1
วางกลยุทธ์เก่ียวกับการสานสัมพันธ์ 
กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นที่ 2
วิเคราะห์และทบทวนผลจากการสาน
สัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขั้นที่ 4
ก�าหนดวิธีและกระบวนการการสาน
สัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขั้นที่ 3
พัฒนาขีดความสามารถเพือ่ให้มีการ
สานสัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ

ขั้นที่ 5
รายงานผลกลับไปยังผู้มีส่วนได้เสีย	
เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ย่ังยืน

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จ�าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 11 กลุ่ม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ นั้น จะเป็นส่วนส�าคัญในการวางแผน 
ก�าหนดกลยุทธ์ และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัท

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

บุคลากรของบริษัท 
(พนักงาน)

คู่ธุรกิจ และ/หรือ 
เจ้าหน้าที่ 

สังคม

ส่ือมวลชน

คู่ค้า

องค์การ 
นอกภาครัฐ

ชุมชนท้องถิ่น

ธนาคารและเจ้าหน้ี

ผู้ประกอบการ/
ลูกค้า 

ผู้ถือหุ้น

นักลงทุน
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การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

บุคลากรของบริษัท  
(พนักงาน)

• ประเมินความพึงพอใจ
พนักงานประจ�าปี

• การประเมินสมรรถนะ
พนักงานประจ�าปี

• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
• ระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อ

สื่อสารข่าวสารภายใน
องค์กร

• การประชุมเพื่อประเมิน
ความเสี่ยง

• คณะกรรมการสวัสดิการ

• สิทธิประโยชน์ เงินเดือน 
และการท�างานใน 
ระยะยาว

• โอกาสในการพัฒนาอาชีพ
• นโยบายอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย
เพื่อบริหารจัดการ
ความปลอดภัยและลด
ความเครียด

• สภาพแวดล้อม 
ในการท�างานที่ดี

• การฝึกอบรมเพิ่มความ
สามารถให้แก่พนักงาน

• การจัดเวทีให้พนักงานได้
ออกความคิดเห็น เช่น เวที
นวัตกรรม

• การจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคลให้พนักงาน

• การจัดกิจกรรมสันทนาการ 
เพื่อผ่อนคลายความเครียด  
แก่พนักงาน

• การชื่นชมและเชิดชู 
ให้ก�าลังใจ เมื่อพนักงาน
ท�าความดี

คู่ค้า • การจัดประชุมกับคู่ค้า
• การส�ารวจความคาดหวัง

ด้านความยั่งยืนประจ�าปี
• โครงการความร่วมมือเพื่อ

ขับเคลื่อนนวัตกรรม

• สนับสนุนผู้ผลิตขนาด
เล็กความยั่งยืนในห่วงโซ่
อุปทาน เช่น สิทธิมนุษย
ชน สภาพความปลอดภัย
ในการท�างาน

• ความสามารถในการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์

• ความโปร่งใสและ
กระบวนการต่อรองที่เป็น
ธรรม

• การด�าเนินการกิจกรรมเพื่อ
สังคมแก่ผู้ประกอบการ 
รายย่อย และเกษตรกร

• การวิเคราะห์คู่ค้าและ
ประเมินความเสี่ยงคู่ค้า

• การด�าเนินการโครงการ
ร่วมกับคู่ค้าในการด�าเนิน
การกิจกรรมเพื่อสังคม
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

ผู้ประกอบการ/ลูกค้า • ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
• รับฟังข้อคิดเห็นและ

สัมภาษณ์ลูกค้า
• กิจกรรมแม็คโครมิตรแท้ 

โชห่วย
• พนักงานในศูนย์จ�าหน่าย

สินค้าแม็คโคร
• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 

เว็บไซต์ โทรศัพท์ สื่อ
สังคมออนไลน์ จดหมาย

• กิจกรรมประจ�าปี
• การตลาดและการส่งเสริม

การขาย
• การสื่อสารแบรนด์ผ่าน

ทางการโฆษณา

• คุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

• สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

• การติดฉลากผลิตภัณฑ์
อย่างถูกต้อง

• การน�าเสนอบริการและ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี

• ความโปร่งใสในการ
ด�าเนินธุรกิจ

• การน�าเสนอข้อมูล 
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์

• การคัดเลือกและติดฉลาก
สินค้าคุณภาพ 
ในราคาคุ้มค่าน�าเสนอ 
แก่ลูกค้า

• สินค้าอาหารปลอดภัย  
มีคุณภาพ

• ผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมสุข
ภาวะที่ดี

• การแสดงข้อมูลสินค้า 
ฉลากผลิตภัณฑ์ 
และการตลาดที่มี 
ความถูกต้อง

• โครงการมิตรแท้โชห่วย
• การสนับสนุนการปรับปรุง

ร้าน 
• การน�าเสนอแนวคิดและ

การฝึกอบรม 
การจัดการค้าปลีก 
ในยุคใหม่

• โครงการลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น แม็คโคร
รักษ์โลก” หรือ  
“Say Hi to Bio,  
Say No to Foam”
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

สังคม • ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
เว็บไซต์ โทรศัพท์ สังคม
ออนไลน์ จดหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม

• โอกาสในการท�างาน
ส�าหรับคนในท้องถิ่น

• กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่น

• การพัฒนาทักษะ
• การส่งเสริมสุขภาพและ

ชีวิตที่มีคุณภาพ
• การปล่อย 

ก๊าซเรือนกระจก

• โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
• โครงการสนับสนุนการ

บรรเทาสาธารณภัย
• การด�าเนินการเพื่อส่งเสริม

ให้เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ

• การรับซื้อผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิ่น และเป็นช่องทาง 
ในการจ�าหน่าย

ชุมชนท้องถิ่น • ส่วนร่วมของชุมชน
• การประชุมกับตัวแทน

ชุมชน
• การบริจาค
• ผู้สนับสนุน
• การสัมภาษณ์ 

• กระตุ้นเศรษฐกิจ 
ในท้องถิ่น

• โอกาสในการท�างาน
ส�าหรับคนในท้องถิ่น

• การส่งเสริมสุขภาพและ
ชีวิตที่มีคุณภาพ

• การพัฒนาทักษะ
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

• การรับซื้อผลิตภัณฑ์ 
ท้องถิ่น และเป็นช่องทาง 
ในการจ�าหน่าย

• การจ้างงานส�าหรับ 
แรงงานท้องถิ่น

• โครงการกิจกรรมเพื่อสังคม 

นักลงทุน • การประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจ�าปี

• การส�ารวจความยั่งยืน
ประจ�าปี

• กิจกรรมพบปะนักลงทุน
• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 

เว็บไซต์ โทรศัพท์ อีเมล 
จดหมาย

• การลงพื้นที่
• การประชุมนักวิเคราะห์

• ความโปร่งใสในการเปิด
เผยข้อมูล

• การเปิดเผยข้อมูลแนวทาง
การก�ากับดูแล

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของตลาดทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

• การเปิดเผยข้อมูลผลการ
ด�าเนินการผ่านรายงาน
ประจ�าปีและรายงาน 
ความยั่งยืน 
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

คู่ธุรกิจ และ/หรือ  
เจ้าหน้าที่

• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
อีเมล โทรศัพท์ 

• โปร่งใสด้านภาษี
• ความปลอดภยัของอาหาร
• สิทธิมนุษยชน
• สุขภาพและอาชีวอนามัย

ของพนักงาน
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• การปฏิบัติตามมาตรฐาน

• การให้ความร่วมมือกับ 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐและ 
หน่วยงานราชการ

• การศึกษาข้อก�าหนดและ
กฎหมาย

• การปฏิบัติตามระเบียบ 
ข้อบังคับ และกฎหมาย

องค์การนอกภาครัฐ • การส�ารวจความยั่งยืน
ประจ�าปี

• สุขภาพและความ
ปลอดภัยของลูกค้า

• การด�าเนินธุรกิจให้
สอดคล้องกับกฎหมาย

• ความรับผิดชอบต่อสังคม
• ความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน
• ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม

• การสื่อสาร ให้ข้อมูลผล 
การด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

• การตอบแบบประเมิน
• การด�าเนินการกิจกรรม 

ร่วมและโครงการการ 
ความร่วมมือ

ผู้ถือหุ้น • การประชุมผู้ถือหุ้ 
นประจ�าปี

• การส�ารวจความยั่งยืน
ประจ�าปี

• การจัดงานพบปะ 
นักลงทุนประจ�าปี

• ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ 
เว็บไซต์  
โทรศัพท์  จดหมาย

• การเยี่ยมชมกิจการ
• การประชุมการวิเคราะห์

• ความโปร่งใส 
ในการเปิดเผยข้อมูล

• ประสิทธิภาพทางธุรกิจ / 
การเงิน

• การเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

• การเปิดเผยแนวทางการ
ก�ากับดูแล และปฏิบัติ 
ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียม

• การเปิดเผยผลการ 
ด�าเนินการ
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ผู้มีส่วนได้เสีย ช่องทางการมีส่วนร่วม
ประเด็นท่ีผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจและข้อกังวล
แนวทางการด�าเนินงาน

ส่ือมวลชน • ช่องทางการสื่อสาร  
ได้แก่ การสัมภาษณ์

• การแถลงข่าว 

• ความโปร่งใสของข้อมูล
• การเข้าถึงข้อมูลของ

ประชาชน

• การสื่อสาร ให้ข้อมูลผลการ
ด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารและเจ้าหน้ี • การเข้าเยื่ยม
• การประชุม
• การตรวจสอบ 

• ผลตอบแทนทางการเงิน • การสื่อสาร ให้ข้อมูลผลการ
ด�าเนินการที่เกี่ยวข้อง

• มาตรการลดและบริหาร
จัดการความเสี่ยง 
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การประเมินประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน 
(Disclosure 102-46, 102-47, 102-48, 102-49)

ในการระบปุระเดน็ความยัง่ยนืท่ีส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกิจนัน้ บรษิทัฯ 
ได้ท�าการรวบรวมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืนโดยท�าการ
ศึกษากรอบรายงานความยั่งยืนส�าหรับกลุ่มธุรกิจค้าส่ง การศึกษา
เล่มรายงานจากกลุ่มบริษัทในธุรกิจเดียวกัน การศึกษาแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลง และประเด็นท่ีสงัคมให้ความสนใจซ่ึงได้มาจากการศึกษา
บริษัทด้านความยั่งยืนระดับสากล เช่น Sustainability Accounting 
Standards Board (SASB) ดัชนคีวามยัง่ยนืดาวโจนส์ (DJSI) องค์การ
แห่งความริเริ่มว่าด้วยการรายงานสากล (GRI) เป้าหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (UN SDGs) เมื่อได้ภาพรวมของประเด็นความยั่งยืน
แล้ว แม็คโครได้ท�าการออกแบบสอบถาม เพื่อขอความเห็นจากกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของบริษัท และความเห็นจากผู้บริหารภายใน
ของทางแม็คโคร โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 378 ราย ผลจาก
การส�ารวจความคิดเหน็ทีไ่ด้จะท�าการค�านวน และน�ามาใส่ในแผนภมิู
ความสัมพันธ์ จากนั้นด�าเนินการตรวจสอบความส�าคัญของประเด็น
ความยั่งยืนร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า และตัวแทนชุมชน (สังคม) ผ่านการสัมภาษณ์ใน 
รปูแบบการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth interview) เพือ่ยนืยนัผลจาก
การส�ารวจความเห็น สุดท้ายประเด็นความยั่งยืนจะถูกน�าเสนอต่อที่
ประชุมผู้บริหาร เพื่อให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร 
และหัวหน้าของแต่ละหน่วยงานพิจารณา และอนุมัติ ประเด็นความ
ยัง่ยนืของแมค็โคร ทัง้นี ้จากผลการจดัล�าดบัความส�าคัญของประเดน็
ความยัง่ยนืพบว่า ประเดน็ความยัง่ยนืทีส่�าคญัของบรษิทัฯ มทัีง้สิน้ 13 
ประเด็น โดยมี 4 ประเด็นที่ถูกระบุว่าเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญสูง
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่

1. คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
2. การบริหารจัดการห ่วงโซ ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ 

อย่างมีความรับผิดชอบ
3. การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า
4. การแนวการปฏิบัติการจ�าหน่ายและฉลากผลิตภัณฑ์

ประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

   คุณภำพและควำมปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

   สุขภำพและโภชนำกำร

   กำรปฏิบัติด้ำนกำรจัดจ�ำหน่ำยและ 

  ฉลำกผลิตภัณฑ์

   กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำนและกำรจัดหำ    

  วัตถุดิบอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

   กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ

   กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน

   กำรบริหำรจัดกำรขยะและวัตถุดิบ

   กำรมีส่วนร่วมกับชุมชน

   กำรเติบโตทำงธุรกิจของลูกค้ำ

   กำรปฏิบัติด้ำนแรงงำนและสิทธิมนุษยชน

   กำรพัฒนำบุคลำกำร

   อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย

   นวัตกรรม

หมายเหตุ การแก้ไขข้อมูลจากเล่มรายงานที่ผ่านมา และ การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับรายงานฉบับนี้ ไม่มีข้อมูลที่ต้องแก้ไข จากรายงานเล่มที่ผ่านมา

ผลการปรเมินประเด็นสาระส�าคัญด้านความยั่งยืน

ระดับผลกระทบต่อองค์กรด้ำนส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมำภิบำล
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อาหารปลอดภัย



บทน�ำ  (Disclosure 103-1)
ในยุคสมัยที่สังคมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้จากทั่วทุกมุมโลก ส่งผล
ให้ความต้องการเข้าถึงแหล่งวตัถุดบิและอาหารทีห่ลากหลายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนือ่ง ผนวกกับกระแสความ
ต้องการของผูบ้ริโภคทีใ่ห้ความส�าคัญกับสขุภาพและโภชนาการมากขึ้น เป็นทีม่าความท้าทายของแมค็โคร
ในการสรรหาผลิตภัณฑ์ทีม่คุีณภาพด ีปลอดภัย และมคุีณค่าทางสารอาหารจากหลายแหล่งทัว่โลก ทัง้นี้ 
แม็คโครจึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งอ�านวยความสะดวก
แก่ลูกค้าในด้านการให้บริการข้อมูล และช่องทางการจ�าหน่ายสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ความพึงพอใจสูงสดุแก่ลกูค้า ตามความมุง่มัน่ของบริษทัในการเป็นแหล่งอ้างองิด้านอาหารปลอดภยั ซึง่
ยกระดับสู่ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ ด้านอาหาร และอาหารส่งเสริมสุขภาวะ

38      รายงานความยั่งยืน 2562

อำหำร
ปลอดภัย
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คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3) 

แม็คโครเชื่อว่าอาหารที่ปลอดภัยและคุณภาพสูงเป็นรากฐานส�าคัญ
ในการพัฒนาสุขภาพของผู้บริโภค แม็คโครจึงมุ่งมั่นเป็นคู่คิดธุรกิจ
ของลูกค้าที่ร่วมส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสู่ผู้บริโภค 
ผ่านแนวทางการด�าเนนิการด้านอาหารปลอดภัยทีมุ่ง่เน้นการควบคมุ
และลดโอกาสการปนเป้ือนภายในห่วงโซ่คณุค่า และการตดิตามแหล่ง
ที่มาของวัตถุดิบ

แม็คโครยงัคงด�าเนนิการสร้างความร่วมมอืกบัภาครฐั และภาคเอกชน
เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

ในปี 2562 คุณจุฑารัตน์ พัฒนาทร ผู้อ�านวยการฝ่ายประกันคุณภาพ
ของแม็คโคร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการสาธารณสุข
กรุงเทพมหานครให้ด�ารงต�าแหน่งอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการด�าเนินการ โดยมีหน้าที่ให้ค�าปรึกษาและสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสขุ รวมถงึส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกีย่วกบัการสาธารณสขุและการอนามยัสิง่แวดล้อมให้กบั
ผู้ที่เกี่ยวข้องของภาคส่วนต่าง ๆ อีกด้วย 

แนวทางการด�าเนินงาน
การควบคุมและลดโอกาสการปนเปื้อนห่วงโซ่คุณค่า	

หนึ่งในเป้าหมายปี 2563 ด้านอาหารปลอดภัย คือการมีระบบการ 
บรหิารจดัการด้านอาหารปลอดภยัตลอดห่วงโซ่อปุทาน ทัง้น้ี แมค็โครมี
ระบบการบรหิารจดัการด้านอาหารปลอดภัยโดยการจ�าแนกผลติภณัฑ์
ออกเป็น 3 ระดับ เพื่อการควบคุมและจัดการโอกาสการปนเปื้อน 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลิตภัณฑ์ทุกระดับตั้งอยู ่บนหลักการ 
และมาตรฐานด้านอาหารปลอดภยั ซึง่มคีวามเข้มข้นแตกต่างกันตาม
ประเภทของกลุ่มสินค้า โดยสินค้าได้รับสัญลักษณ์ประกันคุณภาพ
ภายใต้แบรนด์ Makro Quality Pro (MQP) ถือเป็นสินค้าคุณภาพ
ซึง่ผ่านมาตรฐานด้านคณุภาพ และความปลอดภยัสากลท่ีเข้มข้นสงูสดุ  
ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสากล (Global 
Good Agricultural Practices: Global GAP) มาตรฐานหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 
GMP) รวมถึงการทดสอบด้านความปลอดภัยโดยสถาบันวิจัยด้าน
โภชนาการ  การเลือกซื้อสินค้าที่มีสัญลักษณ์ MQP ไม่เพียงแต่ช่วย

ผู้บริโภคในการคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด แต่ยังเป็นการช่วย
ส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรอีกด้วย เนื่องจากแม็คโครเข้าไปให้
ความรู้เกษตรกรถึงเกณฑ์ในการคัดเลือกสินค้าคุณภาพ MQP เพื่อ
ให้เกษตรกรพฒันาคณุภาพสินค้าได้ตรงตามเกณฑ์ทีก่�าหนด ซึง่ท�าให้
เกษตรกรมีโอกาสจ�าหน่ายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น

ระบบการบริหารจัดการด้านอาหารปลอดภัย 
โดยการจ�าแนกผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ระดับ

MQP

SELECTED

BRAND

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยสากล	เช่น	
มาตรฐาน	Global	GAP	
มาตรฐาน	GMP	การทดสอบ
ด้านความปลอดภัยโดย
สถาบันวิจัยด้านโภชนาการ	
และการตรวจสอบย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยสากล	เช่น	
มาตรฐาน	GAP	มาตรฐาน	
GMP	การทดสอบด้าน 
ความปลอดภัยโดย
สถาบันวิจัยด้านโภชนาการ	
และการตรวจสอบย้อนกลับ

ผลิตภัณฑ์ตาม 
มาตรฐานอาหาร
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
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นอกจากนี้	ฝ่ายประกันคุณภาพของแม็คโครได้พัฒนาระบบ	Makro Initiative Accreditation (MIA)	ขึ้นบนพื้นฐาน 
ข้อก�าหนด	ISO	22000:2018	เพื่อเป็นทั้งกระบวนการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบคุณภาพอาหาร	และใช้เป็นเครื่องมือ
ส�าหรับการบริหารจัดการสาขาและคู่ค้าของแม็คโครเพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คโครสะอาด	ปลอดภัย	 
มีคุณภาพเป็นเลิศ	และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล

MAKRO INITIATIVE 
ACCREDITATION (MIA) 

การปรับใช้ระบบ MIA กับศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสาขาบางบัวทอง ศูนย์
จ�าหนา่ยสนิค้าสาขานครอินทร ์และศูนยก์ระจายสนิค้ามหาชยั ส่งผล
ให้สาขาดังกล่าวของแม็คโครมีความพร้อมในการตรวจและได้รับการ
รบัรอง ISO 22000:2018 ทีค่รอบคลมุการด�าเนนิการรบัมอบ จดัเกบ็ 
และกระจายสินค้าแช่แข็ง และการผลิตขนมปัง  ถือเป็นผู้ประกอบ
การค้าปลีกรายแรกในประเทศไทยท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานดัง
กล่าว ทั้งนี้ แม็คโครมีแผนจะขยายการใช้ระบบ MIA ให้ครอบคลุม
ทุกสาขาทั่วประเทศ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป แม็คโครจะ
น�าระบบ MIA ไปใช้กับคู่ค้ารายใหม่และผู้ผลิตที่มีศักยภาพ รวมถึงให้
ฝ่ายประกนัคณุภาพของร้านสาขาในประเทศเมยีนมาร์และกัมพชูาน�า
ระบบดังกล่าวไปใช้ควบคูก่บัระบบตรวจสอบย้อนกลบั (Traceability) 

เนื่องจากระบบ MIA ถูกพัฒนาขึ้นจากมาตรฐาน ISO 22000:2018 
ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากมาตรฐานการผลิต
อาหารอ่ืน ๆ เช่น มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต
อาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) มาตรฐานอาหาร
ของ FAO/WHO (Codex standard) มาตรฐานการวเิคราะห์อนัตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis 
and Critical Control Point: HACCP) และระบบมาตรฐานการ
รบัรองความปลอดภัยส�าหรบัการผลติอาหาร (Food Safety System 
Certification: FSSC) ลูกค้าและผู้บริโภคจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่
วางจ�าหน่ายในแมค็โครมคีวามสด สะอาด ปลอดภัย และดีต่อสขุภาพ 
นอกจากนี้ แม็คโครยังมีการทดสอบการปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานด้วยห้องปฏิบัติการของแม็คโครที่ได้
รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และห้องปฏิบัติการ
ภายนอกที่ได้รับมาตรฐาน ISO 17025

โครงการที่เกี่ยวข้อง
ร้านมอก.	สนง.	มาตรฐาน	กระทรวงอุตสาหกรรม

แม็คโครเข้าร่วมการพิจารณาขอรับป้ายร้านค้า มอก. ของส�านักงาน 
มาตฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.) ภายใต้โครงการ “ร้าน มอก.” 
ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมพันธกิจในการคุ้มครองผู้บริโภค สร้างเครือ
ข่ายร้านจ�าหน่ายที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จ�าหน่าย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 

โครงการผักสดปลอดภัย	ส่งเสริม	คนไทยสุขภาพดี

แมค็โครร่วมกบัองค์การอาหารและยา (อย.) และกองบงัคับการปราบปราม 
การกระท�าผดิเกีย่วกบัการคุม้ครองผูบ้รโิภค (บก.ปคบ.) ในการส่งเสรมิ 
ร้านค้า เกษตรกรผูผ้ลติจ�าหน่ายผกัสดทีส่ะอาด ได้มาตรฐาน ไร้สารปน
เป้ือน และปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ผ่านโครงการ “ผกัสดปลอดภยั ส่งเสรมิ 
คนไทยสขุภาพด”ี (สายสบืผกัสด) ภายในงานมกีารเชญิชวนผูผ้ลติและ 
ผูจ้�าหน่ายเข้าร่วมโครงการ พร้อมเชญิชวนผูบ้รโิภคร่วมเป็นสายสืบผกัสด 
อาสาเพ่ือเป็นเครือข่ายแจ้งข้อมูลตลาดที่จ�าหน่ายผักสดไม่ปลอดภัย 
รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ความรู้โดยรถบันเทิงเชิงสาระ (Edutainment 
Mobile Unit) ให้ความรู้ในการเลือกซื้อผักสดที่ปราศจากสารตกค้าง 
สาธิตการล้างผักอย่างถูกต้อง รวมถึงสาธิตการใช้ชุดทดสอบเพื่อ 
ตรวจหาสารตกค้างในผักสด นอกจากนี้ ยังมีการมอบธงรับรอง  
“ผักสดปลอดภัย” ให้แก่ผู ้จ�าหน่ายที่จ�าหน่ายผักสดที่มีคุณภาพ  
ปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และมีสถานท่ีจ�าหน่ายที่ได้มาตรฐาน  
ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย
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การติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบ 

อีกหนึ่งเป้าหมายปี 2563 ด้านอาหารปลอดภัย คือการติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบหลักได้ทั้งหมดร้อยละ 100 แม็คโครจึงพัฒนาระบบ
การตรวจสอบย้อนกลับหรือระบบ Makro i-Trace เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ ผ่านทาง 
QR code ที่แสดงอยู่บนฉลากสินค้า ปี 2563 แม็คโครขยายฐานข้อมูลสินค้าเพื่อการตรวจสอบย้อนกลับได้ครอบคลุมสินค้า MQP ครบ 
100% นอกเหนือจากการเปิดเผยให้ข้อมูลแหล่งที่มาแล้ว แม็คโครตระหนักว่าข้อมูลโภชนาการยังเป็นสิ่งที่ส�าคัญที่ผู้บริโภคควรรับทราบ 
ด้วยความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาฐานข้อมูลโภชนาการเพ่ิมเติมจากข้อก�าหนดตามกฎหมายผ่าน 
Makro i-Trace โดยเริ่มต้นจากสินค้าประเภทผักผลไม้ภายใต้ แบรนด์ MQP โครงการความร่วมมือดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์กับ 
ผู้บริโภค แต่ยังเป็นการแบ่งปันข้อมูลความรู้ด้านโภชนาการระหว่างแม็คโครและมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วย 

สุขภาพและโภชนาการ 
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเป็นความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์
และส่งผลต่อความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจโดยภาพรวม เนื่องจาก 
สุขภาพดีส่งผลให้ค ่าใช ้จ ่ายในการรักษาพยาบาลลดลง จึงมี 
งบประมาณส�าหรับน�าไปใช้จ่ายในด้านอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แม็คโคร
ต้องการมส่ีวนร่วมในการส่งเสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภค จึงมุง่มัน่สรรหา
ผลิตภัณฑ์อาหารที่สร้างคุณค่าทางโภชนาการต่อผู้บริโภค รวมถึง
ส่งเสริมการให้ความรู้ด้านโภชนาการต่อสาธารณชนเพ่ือสร้างความ
ตระหนักถึงความส�าคัญของโภชนาการ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคหันมา 
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและมีโภชนาการที่ดีมากขึ้น

แนวทางการด�าเนินงาน

ความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าทางอาหารและโภชนาการที่ 
เพิ่มขึ้นของลูกค้าเป็นแรงผลักดันให้แม็คโครจึงมุ่งด�าเนินงานเพื่อเป็น
ผูน้�าในอตุสาหกรรมอาหารท่ีได้มาตรฐานและตอบสนองความต้องการ
ดังกล่าวของลูกค้าให้ได้สูงสุด  ฝ่ายบริหารสินค้า (Commercial 
department) ของแม็คโครด�าเนินการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 
และอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร เพื่อเพ่ิมทางเลือกอาหารเพ่ือ
สุขภาพแก่ลูกค้า ซึ่งสามารถเลือกซื้อได้ที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 

แนวปฏิบัติการจ�าหน่ายและฉลากผลิตภัณฑ ์
(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 417-2)

แมค็โครผลกัดันการด�าเนินงานให้เป็นไปตามกลยทุธ์แมค็โคร 4.0 เพือ่
เป็นที่หน่ึงในการจัดหาสินค้าเพ่ือธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับ
ผู้ประกอบการมืออาชีพ แม็คโครจึงด�าเนินการจัดท�าฉลากผลิตภัณฑ์
และการตลาดเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์
ได้อย่างครบถ้วน และสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามต้องการ 
รวมถึงเพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายที่ช่วยอ�านวยความสะดวกในการ 
เข้าถงึผลติภณัฑ์ทีห่ลากหลาย ให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า
ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในปัจจุบัน

แนวทางการด�าเนินงาน

วิถีชีวิตที่เร่งรีบขึ้นในปัจจุบันส่งผลให้พฤติกรรมการเข้าถึงสินค้า
ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เพื่อช่วยอ�านวยความสะดวกในการ 
เข้าถึงสินค้าและบริการให้กับลูกค้าและผู ้ประกอบการที่มีเวลา
จ�ากัด แม็คโครจึงเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้าจากออฟไลน์เป็น
ออนไลน์มากขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซต์ Makroclick.com แม็คโคร 
แอพพลิเคชั่น (Makro Application) Makro Mail และ Makro Line 
Official  ทัง้นี ้แมค็โครยงัออกแบบให้ช่องทางออนไลน์ดงักล่าวมีความ
เหมาะสมกบัการเลอืกซือ้สนิค้าของกลุม่ลกูค้าบางประเภท เช่น เว็บไซต์ 
Makroclick.com มใีห้น�าเสนอสนิค้าให้จ�าเพาะกบัประเภทร้านค้าของ 
ผู้ประกอบการ เช่น ร้านกาแฟ ร้านเนื้อย่าง เป็นต้น เพื่อช่วยในการ
ประหยัดเวลาค้นหาสินค้าที่ต้องการ เป็นต้น
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ในการอ�านวยความสะดวกด้านการช�าระเงนิ แมค็โครเพิม่ช่องทางการ
ช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น บัตรเครดิต และทรู มันนี่วอลเล็ต 
(True money wallet) เป็นต้น แม็คโครยังร่วมมือกับ True money 
wallet และธนาคารไทยเครดติ ในการสินเชือ่ผูป้ระกอบการเพือ่น�ามา
ใช้จ่ายซือ้สนิค้ากบัแมค็โคร โดยสามารถอ่านรายละเอยีดของโครงการ
ดังกล่าวได้ในบทการเจริญเติบโตทางธุรกิจของคู่ค้า หน้า 75 

นอกจากเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสินค้าและบริการให้กับลูกค้าแล้ว 
แม็คโครยังมีการด�าเนินการจัดท�าฉลากผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคได้
รับข้อมูลท่ีถูกต้อง และครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการ
จัดจ�าหน่ายสินค้า รวมถึงความรับผิดชอบของผู้ผลิตที่มีต่อลูกค้า
และผู้บริโภค โดยแม็คโครร่วมมือกับส�านักงานกลางชั่งตวงวัดในการ
พัฒนาเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่ออย่างต่อเนื่องตั้งแต่ป ี
2559 ท�าให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายดังกล่าว

จะมีข้อมูลน�้าหนักที่ถูกต้องและเที่ยงตรง ในปี 2562 มีคู่ค้าเข้าร่วม
โครงการดังกล่าวทั้งสิ้น 55 ราย มีผลิตภัณฑ์แม็คโคร 364 รายการ  
ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ 

การรับฟังข้อคิดเห็นและเรื่องร้องเรียน
หน่วยงานการสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานกลาง 
ทีท่�าหน้าทีใ่นตดิตาม รวบรวมข้อคิดเหน็และรับเรือ่งร้องเรยีน รวมถึง 
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีช่องทางในการรับเร่ืองร้องเรียนและ 
การจดัการเร่ืองร้องเรียนครอบคลมุทัง้ช่องทางออนไลน์ และออฟไลน์ 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเสียงของผู้บริโภคจะถูกส่งมาถึงแม็คโครอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในปี 2562 แม็คโครได้ขยายช่องทางการรับฟังข้อคิด
เห็นและเร่ืองร้องเรียนครบคลุม 100% ของช่องทางการขาย และ
ตดิตามรบัฟังข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่สงัคมออนไลน์หลกัอย่างครอบคลมุ
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คัดสรรผลิตภัณฑ์และ
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และกำรจัดหำวัตถุดิบอย่ำงมีควำมรับผิดชอบ

บทน�า		(Disclosure	103-1)
ปัจจุบัน	ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสนใจข้อมูลสินค้าในประเด็นที่หลากหลาย	อาทิ	 แหล่งที่มาของวัตถุดิบ	
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทั้งต่อผู้บริโภค	สังคม	 และสิ่งแวดล้อมมากข้ึน	การเปิดเผยข้อมูล
การตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าอย่างโปร่งใสตลอดห่วงโซ่อุปทานจึงกลายเป็นประเด็นส�าคัญ	ทั้งในแง่
โอกาสของการแข่งขันนอกเหนือจากปัจจัยทางด้านราคาและการบรหิารความท้าทายซึ่งต้องอาศัยการ
ท�างานร่วมกันกับบริษทัผูผ้ลติอาหารทัว่โลกในการด�าเนนิการเพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยถึงมือผู้ประกอบการและผู้บริโภค	 ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล	อาทิ	
มาตรฐานความปลอดภัยอาหาร	มาตรฐานการจัดหาวัตถุดิบอย่างยั่งยืน	เป็นต้น	
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เพื่อให้บรรลุความคาดหวังของผู ้บริโภคและเป็นการเสริมความ
สามารถทางการแข่งขัน การสร้างความร่วมมอืระหว่างผูผ้ลติ ผูส่้งมอบ 
และพันธมิตรทางธุรกิจ ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าเป็นปัจจัยส�าคัญที่
ส�าหรับการบรหิารประเดน็ด้านความยัง่ยนืนี ้แมค็โครได้บรหิารจดัการ
ห่วงโซ่อุปทานให้เกิดความสมดุลด้านคุณภาพ ด้านราคา และการ 
ส่งมอบ เสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างผูม้ส่ีวนได้เสยี รวมถงึการบรหิาร
ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ครอบคลมุมติด้ิานสิง่แวดล้อม ด้านสงัคม และ
การก�ากับดูแล ควบคู่ไปกับมิติด้านเศรษฐกิจ เพื่อลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เช่น เรื่องการตัดไม้ท�าลายป่า  
เร่ืองแรงงาน เป็นต้น และสร้างความเชื่อม่ันในการประกอบธุรกิจ 
อย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีความรับผิดชอบ 
(Disclosure 102-11, 103-2, 103-3, 204-1, 308-1, 308-2, 414-1, 414-2)

แนวทางการด�าเนินงาน

1. การระบุขอบเขตการด�าเนินการ ก�าหนดความคาดหวังและ
แนวปฏิบัติ สื่อสารไปยังคู่ค้า

 แม็คโครจัดท�าคู่มือการด�าเนินธุรกิจส�าหรับคู่ค้า ซึ่งครอบคลุม
มิติความยั่งยืน 7 หัวข้อหลัก ประกอบด้วย 1) จรรยาบรรณใน
การด�าเนินธุรกิจ 2) คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 
3) การตรวจสอบย้อนกลับ 4) การปรับปรุงประสิทธิภาพและ
การพัฒนานวัตกรรม 5) การบริหารความเสี่ยง 6) หลักปฏิบัติ
ด้านแรงงาน และ 7) อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพ
แวดล้อมในการท�างาน นอกจากนี้ แม็คโครได้ด�าเนินการสื่อสาร
คูม่อืฯ ดงักล่าวไปยงัคูค้่า พร้อมทัง้เปิดเผยคูม่อืฯ บนเวบ็ไซต์ของ
แม็คโคร โดยคูค้่าทุกรายสามารถดาวน์โหลดคูม่อืฯ ผ่านทาง QR 
code เพื่อศึกษาและท�าความเข้าใจ

2. การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า
 แม็คโครด�าเนินการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าโดยใช้แบบประเมิน

ศักยภาพเบื้องต้น (Pre-supplier audit questionnaire) เพื่อ
ประเมินการด�าเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งการ

ประเมินดังกล่าวครอบคลุมตั้งแต่ความสามารถในการผลิต การ
ส่งมอบสินค้า และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธี
การที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: 
GMP) มาตรฐานอาหารของ FAO/WHO (Codex standard) 
และมาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
ในการผลิตอาหาร (Hazard Analysis and Critical Control 
Point: HACCP) นอกจากน้ี คูค้่าส�าคญัโดยเฉพาะคูค้่ากลุม่สนิค้า
เกษตรต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 
(Good Agricultural Practices: GAP) อีกด้วย ทั้งนี้ แม็คโคร
วางแผนจะน�า Makro Initiative Accreditation (MIA) ซึ่งเป็น 
กระบวนการประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบคุณภาพ
อาหารมาใช้กับคู ่ค้ารายใหม่และผู ้ผลิตท่ีมีศักยภาพภายใน
ปี 2563 ทั้งนี้ คู่ค้ารายใหม่จ�าเป็นต้องได้รับการประเมินด้าน 
สิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อตรวจคัดกรองก่อนจึงจะสามารถ 
ท�าธุรกิจร่วมกับแม็คโครได้ 

3. การประเมนิความเสีย่งและผลกระทบทางด้านมติคิวามยัง่ยืน
 แม็คโครได้ด�าเนินการจัดกลุ ่มคู ่ค้าเพื่อให้มั่นใจว่าคู ่ค้าของ

แม็คโครได้ด�าเนินงานสอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติ
ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด โดยมีเกณฑ์การจัดกลุ่มคู่ค้า คือ 1. ยอด
สั่งซื้อสินค้า 2. คู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบที่ส�าคัญ 3. คู่ค้าที่ส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีน้อยราย ส�าหรับคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวจะถูก
พิจารณาจัดอยู่ในกลุ่มคู่ค้าที่ส�าคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) 
ซึง่ต้องท�าแบบประเมนิตนเองเกีย่วกบัความเสีย่งด้านความยัง่ยนื 
“ในปี 2562 แม็คโครมีคู่ค้าที่ส�าคัญทั้งหมด 1,473 ราย ซึ่งได้
รับการประเมินความเสี่ยงไปแล้วทั้งสิ้น 1,211 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 82 ของคู่ค้าที่ส�าคัญทั้งหมด โดยเป็นคู่ค้าที่ส�าคัญที่มี
ความเสีย่งจ�านวน 43 ราย อย่างไรกต็าม แมค็โครจะก�าหนดแผน
ด�าเนินการตรวจสอบประเมินความเสี่ยง ณ สถานประกอบการ 
ของคู่ค้าต่อไป”
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4. การบริหารความเสี่ยงและการส่งเสริมสมรรถนะของคู่ค้า
 แม็คโครได้ส่งเสริมสมรรถนะคู ่ค้าโดยเฉพาะกลุ ่มเกษตรกรและผู ้ผลิตกลุ ่มต้นน�้า ซึ่งถือเป็นต้นทางของห่วงโซ่อุปทานที่ส่งผล 

ต่อเนื่องไปตลอดทั้งสาย โดยด�าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสินค้าของเกษตรกรรายย่อยให้ได้มาตรฐาน Makro  
Quality Pro: MQP ด�าเนินการโดยแผนกประกันคุณภาพ (QA) มุ่งเน้นให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อที่จะ
สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมดังกล่าวมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

การแสดงข้อมูลสัดส่วน 
คู่ค้าที่ได้รับการประเมิน

ความเสี่ยงด้าน 
ความยั่งยืน

คู่ค้าที่ส�าคัญ
ทั้งหมด

คู่ค้าที่ส�าคัญที่ได้ 
ผลการประเมิน
ความเสี่ยง	"ผ่าน"

1,168

262
1,473

43
คู่ค้าที่ส�าคัญที่ได้ผลการประเมิน
ความเสี่ยง	"ไม่ผ่าน"

คู่ค้าที่ส�าคัญที่ยังไม่ได้รับ 
การประเมินความเสี่ยง	 
(คู่ค้าใหม่และคู่ค้าที่เหลือทั้งหมด)
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การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
การจดัหาวตัถดิุบเป็นส่วนส�าคญัของการบรหิารจดัการห่วงโซ่อปุทาน
อย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นส�าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน แม็คโครจึงมุ่งมั่นสรรหาวัตถุดิบท่ี
มีคุณภาพและมาจากแหล่งการด�าเนินงานบนพื้นฐานการปฏิบัติตาม
ข้อก�าหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม แม็คโครได้ประเมินคู่ค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยคู่ค้าหลักทุกรายจะต้องผ่านการประเมินความเสี่ยงด้านคุณภาพ
และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ รวมถึงมิติความยั่งยืนก่อน จึงจะมี
รายชือ่อยูใ่นรายช่ือคูค้่าทีไ่ด้รบัการรับรอง (Approved Vendor List) 
และได้รับการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากแม็คโคร กรณีที่พบคู่ค้าละเมิดหรือ
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แม็คโครจะหยุดด�าเนินธุรกิจกับ
คู่ค้ารายนั้นทันที และขอให้คู่ค้าหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
เพื่อให้คู่ค้าด�าเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามมาตรฐานท่ีเป็นข้อก�าหนด
ของแม็คโคร ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถตรวจสอบที่มาของผลิตภัณฑ์ผ่าน 
Makro iTrace เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแม็คโครมาจากแหล่ง
วัตถุดิบที่ค�านึงถึงความยั่งยืน

• การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ

โครงการความร่วมมือที่หลากหลาย 

โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รักเป็นโครงการรณรงค์และส่งเสริม 
ให้การด�าเนินธุรกิจอาหารของประเทศไทยมีความเป็นธรรมและ 
ยั่งยืน โดยยกระดับห่วงโซ่อุปทานให้ยั่งยืนผ่านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเกษตรกรและแรงงานในธุรกิจอาหาร ลดภาวะ
ความยากจน และลดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โครงการนี้อยู่
ภายใต้การด�าเนินงานของเครือข่ายกินเปลี่ยนโลกและองค์การ 
อ็อกแฟม (Oxfam) ประเทศไทย ทั้งนี้ แม็คโครได้รับการประเมิน

โครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รัก
นโยบายสาธารณะด้านสังคมจากโครงการซุปเปอร์มาร์เก็ตที่รัก  
ซึง่การประเมนิครอบคลมุประเดน็ความโปร่งใสและความรบัผดิชอบ 
ด้านแรงงาน เกษตรกรรายย่อย และสิทธิสตร ีโดยในปี 2562 แมค็โคร 
ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในกลุ่มซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับคะแนน 
ประเมินเพิ่มขึ้นใน 3 มิติ ได้แก่ มิติความโปร่งใส มิติสิทธิ แรงงาน 
และมิติเกษตรกรรายย่อย 
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Canned Tuna Greenpeace เป็นการจัดอันดับความยั่งยืนของผลิตภัณฑ์ปลาทูน่ากระป๋องใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�าเนินการโดยกรีนพีซ (Greenpeace) ส�าหรับประเด็นการประเมิน
ประกอบด้วย การจดัหาปลาทนู่าจากแหล่งวตัถดิุบท่ีค�านึงความยัง่ยนื การปฏบัิติด้านแรงงานและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค ทั้งนี้ ในปี 2561 (ครั้งล่าสุด) 
แมค็โครได้รบัการจดัอนัดับให้เป็นผูผ้ลติปลาทนู่ากระป๋องทีย่ัง่ยนื อนัดับที ่6 ของประเทศไทย โดย
ผลคะแนนนการจัดอันดับครั้งล่าสุดของแม็คโครเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนถึงร้อยละ 12 ซึ่งผลคะแนน
ดังกล่าวท�าให้ แมค็โครได้เลง็เหน็โอกาสในการพฒันาและด�าเนนิการเพือ่เพิม่ศกัยภาพในการจดัหา
ทูน่าที่ค�านึงถึงความยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป

บรษัิท สยามฟูด เซอร์วิส จ�ากดั (Siam Food Services Limited) ได้เปิด
ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าออนไลน์ส�าหรับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ 
Food Diary ซ่ึงเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ ที่ผ่านการคัดสรรจากแหล่งผลิต 
ที่ค�านึงถึงความยั่งยืนทั้งจากท้องถิ่นและน�าเข้าจากต่างประเทศอาหาร 
ได้แก่ เนื้อสัตว์ อาหารทะเล และเครื่องปรุง ส�าหรับในปี 2562 แบรนด์ 
Food Diary ได้ขยายช่องทางการจัดจ�าหน่ายออนไลน์เพิ่มมากขึ้น 
ร่วมกับพันธมิตรทั้ และได้พัฒนาเว็บไซต์จ�าหน่ายสินค้าของตนเองคือ 
“www.fooddiaryshop.com” เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจไปยังกลุ่ม
ลูกค้าใหม่นอกเหนือจากกลุ่มผู้ประกอบการ นอกจากนี้ การเปิดตัว
สินค้าอาหารทะเลระดับพรีเมี่ยมภายใต้แบรนด์ Ocean gems ถือเป็น
กลยุทธ์หนึ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ โดยได้คัดเลือกวัตถุดิบอาหาร
ทะเลชั้นเลิศจากแหล่งผลิตที่ได้รับการรับรองการท�าประมงอย่างยั่งยืน 
อาท ิMarine Stewardship Council (MSC) certification ซึง่สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการใหม่ของลูกค้า และตอกย�้าการเติบโตของแผน
ธรุกจิอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการเตรยีมความพร้อมส�าหรบัการขยายธรุกจิ
ไปยังต่างประเทศอีกด้วย ทั้งนี้ Food Diary ยังให้ความส�าคัญกับการ
พัฒนาเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารและการท�าอาหารที่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกค้าผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ในลักษณะรูปภาพ
และวิดีโอที่เข้าใจง่าย

Canned Tuna Greenpeace

Food Diary ช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้า วัตถุดิบระดับพรีเมี่ยมของ Siam Food Services

• การจัดหาวัตถุดิบอย่างมีความรับผิดชอบ
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การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม 

บทน�า		(Disclosure	103-1,	103-3)
สิ่งแวดล้อมมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการด�ารงชีพของทุกสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพที่ช่วยรักษาสมดุลของสภาพแวดล้อม	ปัจจุบัน	สภาพแวดล้อมก�าลัง
เส่ือมโทรมลงและกลายเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อด�ารงชีพของทุกสิ่งมีชีวิต	จงึจ�าเป็นที่ทุกภาคส่วน
ต้องร่วมมอืกันแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อมให้กลับคืนเหมอืนเดมิ	ทัง้นี	้แมค็โครได้เล็งเหน็ถึงความ
ส�าคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงได้ผนวกประเด็นเรื่องการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเข้าเป็นหน่ึงใน
กลยุทธ์แมค็โคร	4.0	เพ่ือแสดงความรับผดิชอบและใส่ใจต่อส่ิงแวดล้อมในการด�าเนนิธรุกิจอย่างความย่ังยนื
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เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง ร้อยละ 10  
ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2558

• ลดการใช้น�้าลง ร้อยละ 10 เทียบกับปีฐาน 2558

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยเพิ่มสัดส่วน 
การใช้พลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ไฟฟ้า

• เปลี่ยนชนิดสารท�าความเย็นในระบบปรับอากาศ

      การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(Disclosure 103-2, 303-1, 305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 306-1)

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยมีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม และภาคครัวเรือนที่มากขึ้นอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน การรักษาสมดุลของสภาพภูมิอากาศให้มี
เสถยีรภาพถอืเป็นความท้าทายส�าคญัอย่างหนึง่ต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื แมค็โครจงึก�าหนดมาตรการการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกส�าหรับ
การด�าเนินธุรกิจขององค์กรและตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน�้า เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาความสามารถในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อ
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
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จากการเลง็เห็นถงึความส�าคญัของการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แมค็โครจงึด�าเนินการติดตามการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ 3 ขอบเขต 
คือ 1) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 2) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (พลังงาน) 3) การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ทางอ้อม (อื่นๆ) แผนกก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร (Construction and facility management) ของแม็คโครจึงได้ด�าเนินการ
ปรบัปรงุศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าเพือ่ลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม โดยเปลีย่นสารท�าความเยน็เป็นสารชนดิทีม่คีวามปลอดภยักบัสิง่แวดล้อมมากข้ึน  
คือ เป็นสารท�าความเย็นที่มีค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential : GWP) ต�่า ซึ่งส่งผลให้ค่าการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1 ลดลง

      ขอบเขตการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

แนวทางการด�าเนินงาน

นอกจากนี ้แม็คโครได้น�าเทคโนโลย ีWater loop ในระบบปรบัอากาศ
มาใช้กับศูนย์จ�าหน่ายสินค้า โดยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดปริมาณ 
การใช้สารท�าความเย็นทีใ่ช้ในเครือ่งปรบัอากาศซ่ึงส่งผลให้การปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลดลง ปัจจุบันแม็คโครก�าลังด�าเนินโครงการน�าร่อง
ที่ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสาขาลาดกระบัง การปรับใช้เทคโนโลยี Water 
loop ส่งผลให้ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าสาขาลาดกระบังปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขอบเขตที ่1 และ 2 ลดลง 567 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า 
ต่อปี และศูนย์กระจายสินค้าสาขาลาดกระบังยังเป็นสาขาต้นแบบ
ด้านการจัดการพลังงานที่มีผลประหยัดพลังงานรวมจากการใช้
พลงังานแสงอาทติย์ การใช้ระบบท�าความเยน็แบบ Water loop และ 
การเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นชนิดประสิทธิภาพสูงเป็น 533,750  
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปี

ส�าหรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 แม็คโครได้
ด�าเนินการเพิ่มการใช้งานพลังงานหมุนเวียนและเพิ่มประสิทธิภาพ
อปุกรณ์ไฟฟ้าโดยการเปลีย่นไปใช้หลอดไฟ LED ซึง่ช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2 ลง 3,834 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อปี 

ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานต่าง ๆ  ข้างต้น ส่งผลให้ปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกขอบเขตที่ 1 และ 2 ในปี 2562 เป็น 43,232.95 และ 
219,642.54 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ตามล�าดับ โดย
ภาพรวมความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกขอบเขตที ่1 และ 
2 คิดเป็น 1.25 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท  

ขอบเขตที่ 1 ขอบเขตที่ 2 ขอบเขตที่ 3

การปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกทางตรง

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม (พลังงาน)

การการปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม (อื่นๆ)
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2559 2560 2561 2562

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่	1

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

34,851.39 52,290.98 50,214.93 43,232.95
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

แสดงออกมาเป็นแผนภูมิแท่ง ดังนี้

หน่วย 2559 2560 2561 2562

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่		1

ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า

34,851.39 52,290.98 50,214.93 43,232.95

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่		2

ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า

189,699.14 195,192.98 209,408.29 219,642.54

ปริมาณการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่		3

ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่า

- - 486.87 5,215.66

ความเข้มข้นของการ 
ปล่อยก๊าชเรือนกระจก

ตันคาร์บอนไดออกไซด ์
เทียบเท่าต่อล้านบาท

1.30 1.33 1.35 1.25
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ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกขอบเขตที่	3

ความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

2559

2562

2561 2559

2561

2560

2562

2560 2561 2562

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่	2

189,699.14

5,215.66

486.87 1.30

1.35

1.33

1.25

195,192.98 209,408.29 219,642.54
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
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แม็คโครก็ให้ความส�าคัญกับการจัดการทรัพยากรน�้าและมลภาวะ
ทางน�้า โดยมีการใช้น�้าจากแหล่ง น�้าประปา เป็นหลัก และปริมาณ
น�้าส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการรดน�้าต้นไม้ในบริเวณศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 
แม็คโครจึงให้ความส�าคัญตั้งแต่การเร่ิมต้นออกแบบศูนย์จ�าหน่าย
สินค้า โดยได้ติดตั้งระบบรองรับน�้าจากระบบบ�าบัดน�้าเสียและระบบ
รดน�้าอัตโนมัติ เพื่อน�าน�้ากลับมาใช้ในการรดน�้าต้นไม้บริเวณศูนย์
จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 

การบริหารจัดการทรัพยากรน�้า

การด�าเนนิการดงักล่าวส่งผลให้การใช้น�า้ประปาในศนูย์จ�าหน่ายสนิค้า
แมค็โครลดลงถงึ 5,400 ลกูบาศก์เมตรต่อสาขา ในปี 2562 แมค็โครยงัคง 
ด�าเนินการโครงการดังกล่าวอย่างต่อเน่ืองและได้ติดต้ังระบบดงักล่าวใน 
สาขาทีม่คีวามเหมาะสมครบทัง้ 85 สาขา จากการเปรียบเทยีบปริมาณ
การใช้น�า้ก่อนและหลงัด�าเนนิโครงการพบว่า โครงการนีช่้วยลดการใช้
น�า้ประปาได้ถงึ 459,000 ลกูบาศก์เมตร และยงัช่วยให้ไม่มีการปล่อย
น�้าทิ้งลงสู่สาธารณะ (zero wastewater discharge) อีกด้วย

นอกเหนือจากการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าตั้งแต่ขั้นตอนการ
ออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้า แม็คโครได้มีการจัดท�าเครื่องมือคาด
การณ์สถานการณ์น�้าท่วมเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน�้านองและ
น�้าท่วมอย่างกะทันหัน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
แม็คโครของแม็คโคร ทั้งความเสียหายของสินค้า ภาระงานด้าน 
การขนย้ายสินค้าที่จุดรับสินค้าซึ่งอาศัยก�าลังคนจ�านวนมาก และ 
ผลกระทบต่อความสะดวกสบายแก่ลกูค้าทีม่าใช้บรกิาร ทัง้นี ้เครือ่งมอื 
ดงักล่าวถกูน�ามาใช้กบัศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าแมค็โครท้ัง 43 สาขา ภายใน
จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นพื้นที่รับน�้าที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดน�้าท่วม  
ในการจัดท�าเครื่องมือคาดการณ์สถานการณ์น�้าท่วม แม็คโครอาศัย
ข้อมูลด้านการติดตามระดับน�้าในพ้ืนที่จากหน่วยงานราชการใน

จังหวัดชุมพร อีกทั้ง ยังประยุกต์ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ 
(Platform I_auditor) ในการช่วยจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่าง
เป็นระบบ ซ่ึงช่วยลดขั้นตอนการท�างาน เพิ่มประสิทธิภาพใน
การสื่อสารข้อมูล และช่วยปรับปรุงแนวทางการสต็อกสินค้า 
เพื่ อลดความเสี่ ยงจากการที่ สินค ้ า เสียหายจากเหตุการณ ์
น�้าท่วม โดยผลการด�าเนินโครงการที่ผ่านมา ส่งผลให้แม็คโคร
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ันยังส่งต่อประสิทธิภาพการ
ท�างานของพนักงานพบว่าชั่วโมงการท�างานของพนักงานลดลง 
ถึง 49 ชั่วโมงต่อคนต่อปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 15,680 บาท และช่วย 
สร้างความพึงพอใจด้านการใช้บริการจากลูกค้าสูงถึงร้อยละ 85 

โครงการเครื่องมือคาดการณ์สถานการณ์น�้าท่วม (OEP Flood Management)

ระบบบ�าบัดน�้าเสีย
แบบเติมอากาศ

เดิมระบายน�้าออกภายนอก
ระบายน�้าออกสู่สาธารณะน�าน�้ากลับมาใช้รดน�้าต้นไม้

เดิมใช้น�้าประปารดน�้าต้นไม้
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เป้าหมาย ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ

      การบริหารจัดการพลังงาน 

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 302-1, 302-3, 302-4)

จากความต้องการอาหารทีเ่พิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งส่งผลให้บรษิทัผลิตอาหารทัว่โลกต้องเพิม่ปริมาณการผลติขึน้ ท�าให้ความต้องการใช้พลงังานใน
การผลติและจดัหาวตัถดุบิด้านอาหารเพิม่ขึน้ตามไปด้วย โดยพลงังานทีน่�ามาใช้ส่วนใหญ่มาจากเช้ือเพลิงฟอสซลิซ่ึงส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระต่อความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น แม็คโครจึงให้ความ
ส�าคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว

• เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็น ร้อยละ 7 
ของการใช้พลังงานทั้งหมด ภายในปี 2563

• เปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นชนิด LED 
ประสิทธิภาพสูง

• ติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บน
หลังคาศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

• โครงการน�าร่องเพื่อเป็นต้นแบบในการประยุกต์
ใช้เกณฑ์มาตรฐาน PEA-GSEE (PEA-Global 
Sustainable Energy and Environment)
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แผนกก่อสร้างและบริหารทรัพยากรอาคาร (Construction and 
facility management) ได้น�าระบบการจดัการพลงังานตามมาตรฐาน
สากล (ISO 50001 หรือ EnMS) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมี
ส�านักงานใหญ่และศูนย์จ�าหน่ายสินค้า 4 สาขาของแม็คโคร ได้แก่ 
สาขานครอินทร์ สาขานครนายก สาขาคลองหลวง และสาขาศาลา
ยา ได้รับการรับรอง ISO 50001 แล้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนการเข้า
รบัการประเมนิความยัง่ยนืด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพือ่ให้มัน่ใจได้ว่าการจดัการพลงังานของแมค็โครเป็นไป
ตามหลักการสากลและอย่างยั่งยืน 

โครงการเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นชนิด	LED	ประสิทธิภาพสูง

แมค็โครได้ด�าเนนิการเปลีย่นหลอดไฟส่องสว่างในศนูย์กระจายสนิค้า
เป็นชนดิ LED ประสทิธภิาพสงูอย่างต่อเนือ่งตัง้แต่ปี 2560 โดยปัจจบัุน
ด�าเนินการเปลี่ยนในศูนย์กระจายสินค้าไปแล้ว 15 สาขา ส่งผลให้
สามารถประหยัดไฟฟ้า 1.4 ล้านกิโลวัตต์ช่ัวโมงต่อปี คิดเป็นมูลค่า  
5 ล้านบาท ทัง้นี ้แมค็โครมเีป้าหมายในการเปลีย่นหลอดไฟชนดิ LED 
ให้ครอบคลุมทุกศูนย์จ�าหน่ายสินค้าภายในปี 2566

แนวทางการด�าเนินงาน

ความก้าวหน้าโครงการ

จากความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการพลังงานและลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก แม็คโครจึงออกแบบศูนย์จ�าหน่ายสินค้าที่รวบรวม
เทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
ประเมินความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ (Cooling load profile) 
เพ่ือลดการท�างานของเครื่องปรับอากาศลง เลือกใช้สารท�าความ
เย็นที่มีค่าศักยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อนต�่า (Global 
Warming Potential: GWP) รวมถึงติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 
พลังงานแสงอาทิตย์และเปลี่ยนหลอดไฟส่องสว่างเป็นชนิด LED 
ประสิทธิภาพสูง

โครงการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ในปี 2562 แม็คโครได้ด�าเนินการติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ในศูนย์กระจายสินค้าแม็คโคร 21 สาขา มีก�าลัง
การผลิตรวม 13 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถด�าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้า
อย่างเต็มรูปแบบได้เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2562 โดยมีกระแสไฟฟ้า
ที่ผลิตได้ในปีดังกล่าวทั้งสิ้น 2,803,922 กิโลวัตต์ชั่วโมง คิดเป็นร้อย
ละ 0.72 ของการใช้พลังงานทั้งหมด สอดคล้องกับจากเป้าหมายการ
เพ่ิมสดัส่วนพลงังานหมนุเวยีนทีต่ัง้ไว้ ร้อยละ 7-8 ของการใช้พลงังาน
ทั้งหมดภายในปี 2563 

แผนภาพเปรียบเทียบศูนย์กระจายสินค้าเดิมและศูนย์กระจายสินค้าที่ได้รับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
เพื่อประหยัดพลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เครื่องปรับอากาศ 
เดิม	270	ตันความเย็น/	ตร.ม.	1	เครื่อง	
ปัจจุบัน 155 ตันความเย็น/ตร.ม 
2 เครื่องเปิดสลับกัน

หม้อแปลง 
เดิม	2000	Kva	
ปัจจุบัน 1600 Kva

หลอดไฟส่องสว่าง 
เปลี่ยนเป็น LED
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ผลการบริหารจัดการพลังงาน

แนวโน้มการใช้พลังงานของแม็คโครเพิ่มขึ้น เนื่องจากกิจกรรมทางธุรกิจที่สูงขึ้น ประกอบกับการเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าใหม่ ส่งผลให ้
การใช้พลังงานของแม็คโครเป็น 1,405,725.92 กิกะจูล มีสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนร้อยละ 0.72 และความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
1.78 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อล้านบาท

2559

ผลประหยัดเนื่องจาก
การอนุรักษ์พลังงาน
ของแม็คโคร

2560 2561 2562

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

1.889 1.845 1.858 1.78
เมกะวัตต์ชั่วโมง
ต่อล้านบาท

เมกะวัตต์ชั่วโมง
ต่อล้านบาท

เมกะวัตต์ชั่วโมง
ต่อล้านบาท

เมกะวัตต์ชั่วโมง
ต่อล้านบาท

ปี 2562
7,523,529 บาท

แผนภาพแสดงการใช้พลังงานของแม็คโคร
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      การบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้  

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 301-2, 306-2) 

ความต้ังใจการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรู้คุณค่าของแม็คโคร ท�าให้แม็คโครมุ่งบริหารจัดการขยะและวัตถุเหลือใช้อย่างต่อเนื่อง 
ปัจจุบันการเติบโตและขยายธุรกิจของแม็คโครนั้นส่งผลต่อปริมาณขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ แม็คโครจึงให้ความส�าคัญกับการจัดการของเสีย
ทั้งในกระบวนการผลิตและการปฏิบัติงานทั่วไป ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 เพื่อการด�าเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย
กระบวนการจัดการของเสียประกอบด้วย การจัดเก็บ การขนส่ง การก�าจัด และการรีไซเคิล นอกจากนี้ ได้บูรณาการทฤษฎีเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในการจัดการของเสียมาใช้กับองค์กร (การใช้ทรัพยากรที่สามารถน�ากลับไปใช้ใหม่ได้ หรือการน�าทรัพยากรที่ใช้งานแล้วมาใช้เป็นวัตถุดิบ 
ให้กับผลิตภัณฑ์อ่ืน เพื่อลดปริมาณของเสียให้ได้มากที่สุด) เพื่อให้การบริหารจัดการของเสียมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนการผลิตและ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

แม็คโครให้ความส�าคัญกับการจัดการขยะตั้งแต่ต้นน�้าถึงปลายน�้า
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยลดการสูญเสียของผลิตภัณฑ์และศึกษาหา
แนวทางในการน�าของเสียไปเพิ่มมูลค่าหรือก�าจัดอย่างเหมาะสม  
ทั้งน้ี แม็คโครได้ด�าเนินการจัดการของเสียท่ีศูนย์จ�าหน่ายสินค้าและ
ศูนย์กระจายสินค้าท่ัวประเทศ 70,292 เมตริกตัน ภายใต้แนวทาง 
3Rs (Reduce Reuse Recycle) ซ่ึงมีฝ่าย แผนกพัฒนาศักยภาพ 

แนวทางการด�าเนินงาน

ฝ่ายปฏิบัติการ (Operation Capability Development : OCD) 
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในพัฒนากระบวนการจัดการขยะส�าหรับ
ศนูย์จ�าหน่ายสนิค้าให้มปีระสทิธภิาพ และพฒันาเครือ่งมอืทีเ่กีย่วข้อง
เพ่ือสนับสนุนกระบวนการดังกล่าว รวมถึงออกแบบโปรแกรมเสริม
สร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะกับวัตถุดิบเหลือ
ที่เหมาะสมให้กับพนักงาน 
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นอกจากนี้ ฝ่าย/หน่วยงาน OCD ยังมีหน้าที่จัดสรรพื้นที่ส�าหรับวางสินค้าของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าให้มีประสิทธิภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ซึ่งช่วยลดความเสียหายของสินค้าบนชั้นวางและลดวัสดุที่ใช้ในการประกอบชั้นวางสินค้า รวมถึงช่วยลดเวลาในการค�านวณจ�านวนอุปกรณ์
ช้ันวางสินค้าและการจัดวางสินค้าลงถึงร้อยละ 60 ภายหลังการน�าโปรแกรมมาใช้ แม็คโครสามารถลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถึง 
ร้อยละ 90

การสูญเสียมูลค่าทางธุรกิจจากการปล่อยให้วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สินค้าที่ได้จากกระบวนการผลิตกลายเป็นของเหลือทิ้ง แม็คโครจึง
น�าข้อมูลประเภทผลิตภัณฑ์สนิค้าทีม่กีารสญูเสยีสงูสดุ 20 อนัดบัแรก 
มาวิเคราะห์สาเหตุและหาแนวทางการป้องกันการสูญเสีย และได้น�า
ข้อมลูทีไ่ด้จากการวเิคราะห์ไปสือ่สารและอบรมให้ความรูกั้บพนักงาน
เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเก่ียวกับสินค้าและวิธีการดูแลสินค้าเพื่อลด
ปริมาณการสูญเสีย ภายหลังจากการจัดอบรม 2-4 สัปดาห์แล้ว จะมี
การติดตามผลการอบรมโดยตรวจเยีย่มการด�าเนนิการทีศ่นูย์จ�าหน่าย
สินค้า นอกจากนี้ แม็คโครยังรับฟังข้อคิดเห็นจากพนักงานเกี่ยวกับ

การลดการสูญเสียของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สินค้า

ปัญหาและอุปสรรคในการสั่งวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ
อย่างเหมาะสมเพ่ือลดการสญูเสยี โดยฝ่าย/หน่วยงาน OCD ได้พฒันา 
แอปพลิเคชั่น อาทิ Bill Of raw Material (BOM) และ E-ordering 
ทีใ่ช้ค�านวณปรมิาณวตัถดุบิทีค่วรสัง่ซือ้ เพิม่ความแม่นย�าในการสัง่ซือ้ 
ลดขัน้ตอนในการจดัท�าเอกสารสนับสนุน และทวนสอบประวตักิารสัง่
ซื้อได้อย่างถูกต้อง รวมถึงพัฒนา Stock Inventory Management 
(SIM) ขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามปริมาณของเสียในหน่วยตัน โดยใน 
ปี 2562 วัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีปริมาณการสูญเสียสูงที่สุด
ได้แก่ กลุ่มขยะอาหาร

โครงการ	Say	hi	to	bio	say	no	to	foam

นอกจากด�าเนนิการเพ่ือลดการสญูสยีของวตัถดุบิและผลติภณัฑ์สนิค้า
ที่มีผลต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและลดค่าใช้จ่ายของ 
บริษัทฯ แล้ว แม็คโครยังส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่ย่อยสลาย
ได้ตามธรรมชาติเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยยกเลิกการ 
ขายโฟมในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าที่ตั้งอยู่ชายทะเล 13 สาขา รวมถึง
รณรงค์ให้ผู ้ประกอบการหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากข้ึนและร่วม 
มือกับคู ่ค้าในการเพิ่มทางเลือกส�าหรับเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ย่อย 
สลายได้ให้มากข้ึน นอกจากนี้ แม็คโครได้จัดกิจกรรม Roadshow 
เพ่ือส่งเสรมิการขายและแจกบรรจภัุณฑ์ย่อยสลายให้ลกูค้าได้ทดลอง
ใช้ ในปัจจุบันมีการด�าเนินโครงการ Say hi to bio say no to foam 
ในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร 13 สาขา

โครงการ	Save	Plastic	Save	Cost

แม็คโครด�าเนินการลดการใช้พลาสติกส�าหรับห่อสินค้า โดยที่ผ่านมา 
ศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครใช้พลาสติกส�าหรับห่อสินค้าเฉลี่ย 468 
ม้วนต่อเดือน ในขั้นตอนการจัดเก็บและขนย้ายสินค้า ก่อให้เกิดค่า
ใช้จ่ายในการจัดซื้อและการก�าจัดขยะพลาสติกตามมา แม็คโครจึง
มีแนวคิดในการลดการใช้พลาสติก โดยใช้สายรัดที่รับน�้าหนักได้ถึง 
1,500 ปอนด์ แทนการใช้พลาสติกในการจัดเก็บสินค้าบางกลุ่มสินค้า 
อาท ิกลุม่ขนม กลุม่เครือ่งนอน กลุม่กล่องล้อเลือ่นพลาสตกิ กลุม่ตูเ้ยน็ 
โดยจากผลการด�าเนนิโครงการ พบว่า สามารถลดการใช้พลาสตกิแรป
ในกระบวนการจัดเก็บสินค้าไปได้ถึงร้อยละ 20 เทียบเท่ากับการลด
ค่าใช้จายในการใช้พลาสติกแรปลงร้อยละ 50 หรือคิดเป็น 324,000 
บาทต่อปี อกีทัง้ยงัช่วยให้พนักงานท�างานได้สะดวกและรวดเรว็ยิง่ข้ึน 
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การศึกษาแนวทางในการน�าของเสียไปใช้ประโยชน์

แม็คโครตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
แม็คโครจึงศึกษาแนวทางการน�าของเสียไปเพิ่มมูลค่า โดยพัฒนาโครงการที่สนับสนุนการน�าของเสียไปเพิ่มมูลค่า ดังนี้

แม็คโครได้น�าขยะอาหาร อาทิ ผลไม้ตระกูลส้มและสับปะรด
เหลือใช้ ไปผลิตน�้าหมักชีวภาพ หรือที่เรียกว่า น�้าหมักอีเอ็ม 
(Effectiveness Microorganism: EM) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ขยะ
และสามารถน�าไปใช้ดับกลิ่นท่ีไม่พึงประสงค์ รวมถึงน�าไปใช้
ย่อยสลายไขมันตามท่อน�้าท้ิงต่าง ๆ ในศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
แมค็โครและแจกจ่ายให้กบัชมุชนโดยรอบ ในปี 2562 แมค็โคร
น�าขยะอาหาร 118.20 เมตรกิตนั ซ่ึงคดิเป็นร้อยละ 0.55 ของขยะ
อาหารทั้งหมด มาผลิตเป็นน�้าหมักชีวภาพและน�าไปบริจาคให้
กบัภาครฐัและภาคเอกชน เพือ่ใช้ตามวัตถปุระสงค์ทีผู่ร้บับรจิาค
ร้องขอ ปริมาณขยะอาหารที่น�าไปเพิ่มมูลค่านี้ เพิ่มขึ้นจาก 
ปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 30

1) โครงการผลิตน�้าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 
 (EM)
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การลดราคาสินค้าที่มีลักษณะไม่เหมาะสมต่อการจ�าหน่ายในราคาเต็มนั้น ต้องผ่านกระบวนการการอนุมัติหลายขั้นตอน ส่งผลให้
สนิค้าทีค่วรน�ามาจ�าหน่ายตามเวลาท่ีเหมาะสมเสือ่มสภาพลงไปเรือ่ย ๆ  จนกลายเป็นของเน่าเสยีและสญูเสยีมลูค่าในทีส่ดุ แมค็โคร
จงึปรบัเปลีย่นรูปแบบของการลดราคาสนิค้าให้มคีวามคล่องตวัมากขึน้ โดยให้อ�านาจผูจ้ดัการสาขาก�าหนดราคาสนิค้าเพือ่ลดราคา
ได้อย่างอิสระ (SGM Empowerment) ภายใต้ข้อตกลงของสัดส่วนราคาที่ก�าหนดจากฝ่ายจัดซื้อและฝ่ายปฏิบัติการที่แต่งต่างกัน
ไปตามกลุ่มสินค้าและเทศกาล (อาทิ ตรุษจีน สารทจีน) นอกจากนี้ แม็คโครได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น E-SGM Empowerment ขึ้น
เพือ่สนบัสนนุการก�าหนดราคาสนิค้าให้เกดิความคล่องตวั ซึง่ช่วยให้การอนุมตักิารลดราคาสนิค้าท�าได้อย่างรวดเร็วและปรับเปลีย่น
ได้ตามสภาพสนิค้า รวมถงึตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ดยีิง่ขึน้ ส�าหรบัขัน้ตอนการอนมุตักิารลดราคาสนิค้าทีค่ล่องตวัขึน้นี้ 
ท�าให้ยอดการสูญเสียต่อยอดจ�าหน่ายลดลง ร้อยละ 1.84 ในปี 2562 นอกจากนี้ แม็คโครยังมีแผนจะน�าข้อมูลการลดราคาสินค้าที่
แตกต่างกันในแต่ละสาขาไปวิเคราะห์เพื่อก�าหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย

2) โครงการนวัตกรรม “ลดขั้นตอน เพิ่มก�าไร” 

“โครงการนวัตกรรม “ลดขั้นตอน เพิ่มก�าไร” 
ไม่เพียงแต่ช่วยลดยอดสูญเสียของสินค้าลง 
แต่ยังช่วยกระตุ้นพฤติกรรมของพนักงาน 
ที่จะช่วยกันรักษาผลประโยชน์ของแผนก
เพื่อลดยอดสูญเสีย และยังช่วยลดเวลา 
การท�างานของพนักงานสาขาลงได้อีกด้วย”

คุณโสภา วงษ์สุวรรณ 

FSSM	GM	office	สาขาสุขุมวิท	71
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แม็คโครร่วมกับบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จ�ากัด (มหาชน) 
และบริษัท ไทย เคเค อุตสาหกรรม จ�ากัด ด�าเนินการรับคืน
ภาชนะเมลามีนที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อแลกรับ E-coupon ส�าหรับ
ใช้เป็นส่วนลดในแม็คโคร ภาชนะเมลามีนที่รับคืนมาจะถูก
น�าไปบดหยาบและคัดแยกสิ่งสกปรกออกก่อนท่ีจะน�าไป 
บดละเอียดอีกครั้งที่โรงงานของผู้ผลิตวัตถุดิบ โดยเมลา
มีนที่บดหยาบจะถูกน�าไปผสมกับวัตถุดิบอื่น ๆ เพ่ือปรับ
คุณภาพสมบัติให้สามารถน�าไปขึ้นรูปใหม่ได้ตามมาตรฐาน
และมีคุณภาพที่ดี ทั้งน้ี แม็คโครได้ด�าเนินโครงการน�าร่อง 
ทีศ่นูย์จ�าหน่ายสนิค้าสาขานครราชสมีา 2 และสาขาปากช่อง 
โดยคาดการว่าจะได้รับคืนภาชนะเมลามีนมากถึง 6,000 
กิโลกรัมต่อเดือน

3) โครงการ “เมลามีนรักษ์โลก 
 นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว”

      ผลการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้  

จากแนวทางการด�าเนินงานและโครงการที่กล่าวมาข้างต้น ส่งผลให้แม็คโครสามารถลดปริมาณขยะและวัตถุดิบเหลือใช้ลงได้ร้อยละ 0.21  
ต่อยอดขาย คิดเป็นมูลค่า 3.6 ล้านบาทต่อปี รวมปริมาณของเสียและอาหารหมดอายุที่แม็คโครได้บริการจัดการทั้งสิ้น 21,098 เมตริกตัน

158 66
70,017 51

ปริมาณโฟมที่ส่ง
กลับผู้ผลิต

ปริมาณกระดาษ 
และลังที่น�าไปผ่าน 
กระบวนการเพื่อ 
น�ากลับมาใช้ใหม่

ปริมาณอาหารหมด
อายุที่น�าไปผลิตเป็น 
น�้าหมักชีวภาพ	 
และวัสดุผสมดิน

ปริมาณขยะ
อาหารที่บริจาค

เมตริกตัน เมตริกตัน

เมตริกตัน เมตริกตัน
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เป็นที่รักในท้องถิ่น
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เป็นที่รัก
ในท้องถิ่น 

บทน�า		(Disclosure	103-1,	103-2)
การพัฒนาและสานสมัพนัธ์ระหว่างแมค็โครและชมุชนถือเป็นหนึง่ในปัจจยัส�าคัญทีส่นบัสนนุให้การด�าเนนิ
ธุรกิจเกิดความยั่งยืนภายใต้กลยุทธ์แม็คโคร	4.0	“กลยุทธ์เป็นที่รักของท้องถิ่น”	ซึ่งแม็คโครมุ่งเน้นสร้าง
ความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ 
เสริมสร้างความมั่งค่ังของชุมชน	ส่งผลให้องค์กรเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ	ปัจจุบัน
การด�าเนนิธุรกิจระหว่างศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแมค็โครและชมุชนท้องถ่ินเป็นไปตามหลกัการการมส่ีวนร่วม
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินให้ดีขึ้นสอดคล้องกับเป้าหมายด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ	หรือ	UN	SDGs	(United	Nations’	Sustainable	Development	
Goals)	นอกจากนี้	แม็คโครได้ด�าเนินกิจกรรมการพัฒนาต่าง	ๆ	ให้กับชุมชนที่อยู่โดยรอบศูนย์จ�าหน่าย
สนิค้า	129	แห่งทัว่ประเทศ	อาท	ิการสร้างงานสร้างอาชพีให้กับคนในชมุชน	การกระตุ้นการหมนุเวียนของ
เศรษฐกิจชุมชนผ่านการจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น		
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      แนวทางการด�าเนินงาน  

(Disclosure 102-11, 103-2, 103-3, 204-1, 413-1, 413-2)

ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Corporate Communication) ของแม็คโคร 
เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการด�าเนินงานตามกลยุทธ์เป็นที่รัก 
ของท้องถิ่น โดยแม็คโครมีแนวทางการด�าเนินงานร่วมกับชุมชน 
ผ่านกระบวนการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน 
การเปิดศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครแห่งใหม่ รวมถึงการติดตาม 
ตรวจผลกระทบจากการด�าเนินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนและส่ิงแวดล้อม โดยมีการประชาสัมพันธ์และสื่อสารกับ
ชุมชนทุกเดือนผ่านตัวแทนชุมชน นอกจากนี้ แม็คโครได้จัดให้ม ี
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนท่ีสมาชิกในชุมชนสามารถเข้าถึงได้
ตลอดเวลา 

 ของพนักงานศูนย์จ�าหน่ายสินค้า
เป็นคนในท้องถิ่น

2562  ร้อยละ	70 

ในปี 

ส�าหรับการระบุโครงการ/กิจกรรมเพ่ือสังคม แม็คโครได้ด�าเนินการ
ตามเป้าหมายของกรอบกลยุทธ์แม็คโคร 4.0 และสอดคล้องกับ
กิจกรรมธุรกิจของแม็คโคร โดยมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าร่วมระหว่าง
ธุรกิจและชุมชน (Creating Shared Value: CSV) อย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ แม็คโครได้ด�าเนินธุรกิจตามแนวทางการบริหารจัดการ 
“การจัดซื้อจัดจ้างจากท้องถิ่นและการขายให้แก่ลูกค้าในท้องถ่ิน 
(Buy Local, Sell Local)” ซึ่งช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้คนใน
ชุมชนหันมาจับจ่ายซ้ือสินค้าและบริการที่จัดท�าขึ้นโดยคนในชุมชน 
ส่งผลเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวทางดังกล่าว
นี้ครอบคลุมถึงการสนับสนุนการจ้างงานท้องถิ่นและการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น ในปี 2562 แม็คโครมีสัดส่วนการจ้าง
พนักงานเป็นคนในท้องถิ่น ร้อยละ 70 ในทุกศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

ของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโคร	ได้ด�าเนินการมี
ส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และการพัฒนาโครงการ/
กิจกรรมเพื่อสังคมส�าหรับชุมชนในท้องถิ่น

2562  ร้อยละ	100 

ในปี 
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      กลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ด้านที่ 1 : อาหารปลอดภัย  

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการเป็นแหล่งอ้างอิงอาหาร
ปลอดภัย ยกระดบัสูผู่ส่้งมอบสนิค้าและบรกิารด้านอาหาร และอาหาร
ส่งเสริมสุขภาวะ แม็คโครจึงเล็งเห็นโอกาสในต่อยอดการดาเนินการ
ด้านอาหารปลอดภัยสู่ความเป็นเลิศโดยการบริหารจัดการคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์และการให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภค ในปี 2562 
แม็คโครจึงริเริ่มโครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้บริโภค 
โดยมีการลงนามร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อ
จัดทาฐานข้อมูลคุณค่าโภชนาการอาหารที่มีการนาไปประยุกต์ใช้กับ
ผลติภัณฑ์ผกัและผลไม้ภายใต้แบรนด์ Makro Quality Pro หรอื MQP 
ซึง่พฒันาไปสู่ระบบการตรวจสอบย้อนกลบัหรอืระบบ Makro iTrace 
โดยแม็คโครมีการเปิดเผยข้อมลูทางโภชนาการของผลติภณัฑ์ดงักล่าว

      กลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ด้านที่ 2: คัดสรรผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

กิจกรรมดังกล่าวมีส่วนลดภาวะ 
ขาดสารอาหาร	และส่งเสริมโภชนาการ 
ที่ดีต่อเด็กและเยาวชน	ตามเป้าหมาย	
SDG 2.2

กิจกรรมดังกล่าวเพิ่มความรู้และรายได้ 
ให้แก่เกษตรกรรายย่อย	และส่งเสริม
กระบวนการผลิตอาหารที่ยั่งยืน	 
ตามเป้าหมาย	SDG 2.3	และ	2.4

กลุ่มเกษตรกรชาวไทยมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นถึงกว่า	42,099	ล้านบาท	
จากการขายผลผลิตทางการเกษตร
จ�านวนกว่า		603,698		ตัน					

ผ่าน QR code ทีแ่สดงอยูบ่นฉลากผลติภณัฑ์น้ัน ทาให้ลกูค้าสามารถ
ศึกษาข้อมูลโภชนาการเพ่ือเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  
(รายละเอียดโครงการอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า 37 บทอาหารปลอดภัย)

จากมาตรฐานคณุภาพผลติภณัฑ์ทางการเกษตรทีม่คีวามเข้มงวดมาก
ขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรท้องถิ่นต้องเผชิญกับความท้าทายในการปรับ
ตัวเพือ่รักษาความสามารถในการแข่งขนัทางการตลาด แมค็โครจึงให้
ความส�าคัญในการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชนผ่านการพัฒนาศักยภาพ
ของเกษตรกรด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชน ทั้งนี้ แม็คโครจึง
ได้เริ่มด�าเนินโครงการ “เคียงข้างเกษตรกร ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ไทย” ผ่านการสนับสนุนการรับซ้ือผลผลิตการเกษตรจากเกษตรกร
ทั่วประเทศครอบคลุมกลุ่มผักผลไม้ อาหารทะเล ปลาน�้าจืด เนื้อสัตว์
และไข่สด แปรรปู และยงัมกีารรบัซือ้ผลผลติโดยตรง ผ่านการลงนาม
บันทึกความร่วมมือข้อตกลงทางการค้า ร่วมกับ กลุ่มเกษตรกร ใน 
รูปแบบสหกรณ์การเกษตร ชุมชนการเกษตร สมาคมผู้เพาะเลี้ยง 
สตัว์น�า้ ชมรมผูเ้ลีย้งกุง้ และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการรับซ้ือผลผลิตการเกษตร อาทิ  
ผลไม้ตามฤดูกาล (เงาะ มังคุด ลองกอง สละ ทุเรียน) กุ้งก้ามกราม  
กุง้ขาว กลุม่ปลาน�า้จดื ทัง้หมดจ�านวน 7 ครัง้ มากกว่า 14 กลุม่เกษตรกร
ทกุภูมิภาคทัว่ประเทศ ซึง่เป็นการแก้ไขปัญหาด้านราคาตกต�า่ ผลผลติ 
ล้นตลาด ให้กับเกษตรกรได้เป็นจ�านวนมาก 

นอกจากนี้ แม็คโครยังสนับสนุน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรไทยอย่างต่อเนื่องในหลายด้าน ท้ังการอบรมด้านความ
ปลอดภัยในอาหาร การส่งเสริมมาตรฐานการเพาะปลูก การจัดการ

เพาะปลูกให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการภายใต้ “การตลาดน�าการผลิต” 
ผลักดันเกษตรกรสู่การเป็นนักธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เพิ่มพื้นที่ใน
การรับซื้อนวัตกรรมการเกษตรจากเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้การท�างานที่ยึดหลักการเป็นคู่คิดธุรกิจคุณ มุ่งเน้นการเติบโต
เคียงข้างกันอย่างยั่งยืน รายละเอียดโครงการอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า 
43 บทคัดสรรผลิตภัณฑ์และการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
เป็นธรรมและยั่งยืน)
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      กลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ด้านที่ 3 : การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความใส่ใจในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของแม็คโครเพื่อให้การประกอบธุรกิจไม่ก่อให้เกิดหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
ก�าหนดนโยบายการไม่ให้ใช้ถุงพลาสติกในร้านสาขาแม็คโครทุกแห่ง (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน หน้า 49 บทลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) ส่ง
ผลให้ชมุชนและสังคมพงึพอใจต่อการด�าเนนิงานของของชุมชนต่อบรษิทัฯ ส�าหรับในปี 2562 แมค็โครได้จดักจิกรรมรณรงค์ให้การท�าธรุกจิของ
ลูกค้าและคู่ค้าไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยแม็คโครได้ริเริ่มโครงการ “แม็คโครรักษ์โลก” หรือ “Say Hi to Bio, Say No to Foam” 
เพื่อลดการใช้โฟม และส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ซึ่งมีแนวทางการด�าเนินการ ดังนี้

ร่วมกับคู่ค้าเพื่อสร้างทางเลือก
บรรจุภัณฑ์

รณรงค์ ให้ลูกค้าผู้ประกอบการ 
เลิกใช้โฟม

บริหารจัดการภายในร้านสาขา 
แม็คโคร	เพื่อให้การด�าเนินการ
ปราศจากการใช้โฟม

ขยายการด�าเนินการจากระดับร้าน
สู่ระดับจังหวัด

แม็คโครรักษ์โลก
(Say Hi to Bio, Say No to Foam)

แม็คโครรักษ์โลก
(Say Hi to Bio, Say No to Foam)

แม็คโครรักษ์โลก
(Say Hi to Bio, Say No to Foam)

แม็คโครรักษ์โลก
(Say Hi to Bio, Say No to Foam)

การด�าเนินการปี 2562

การด�าเนินการปี 2562

การด�าเนินการปี 2562

การด�าเนินการปี 2562

• คัดเลือกคู่ค้า	2	ราย	(Gracz	และ	Fresh) 
เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้

• ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างบรรจุภัณฑ์ 
ย่อยสลายได้	

• จัดกิจกรรม	Roadshow	รณรงค์ ให้ลูกค้า
ผู้ประกอบการเลิกใช้โฟมโดยแจกบรรจุ
ภัณฑ์ย่อยสลายได้ให้ลูกค้าทดลองใช้

• ด�าเนินการบริหารจัดการภายในร้านสาขา

• ร่วมมือกับร้านสาขาที่สนใจเรื่องสิ่ง
แวดล้อม	อาทิ	ร้านสาขาในจังหวัดล�าพูน	
ซึ่งเป็นจังหวัดที่	14	ที่ร้านสาขา 
หยุดขายโฟม	

34 สาขา แม็คโครในประเทศไทย
ที่ปราศจากการใช้โฟม

กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคที่ยั่งยืน	
ตามเป้าหมาย	SDG 12.2
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      กลยุทธ์แม็คโคร 4.0 ด้านที่ 5: การเจริญเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า 

แม็คโครได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดค้าปลีกใน
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ท่ีส่งผลกระทบต่อร้านค้าปลีกรายย่อย
แบบดั้งเดิม อาทิ ร้านโชห่วย ร้านอาแปะ/อาม่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของร้านค้าเชิงวัฒนธรรมของประเทศไทยที่หลาย ๆ ร้านค้าเริ่มปิด
กิจการลงและหายไปจากสังคมไทย  ท้ังนี้ ร้านโชห่วยถือเป็นลูกค้า
กลุม่ผูป้ระกอบการทีส่�าคญัของแมค็โคร ดงันัน้แมค็โครจงึได้สนับสนุน
ลกูค้ากลุม่นีใ้ห้ด�าเนนิธรุกจิควบคูไ่ปกับบริษทัฯ ได้อย่างยัง่ยนื โดยเร่ิม
ด�าเนินโครงการ "มิตรแท้โชห่วย” ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมาเพื่อยก
ระดับและเพิม่ขดีความสามารถของร้านโชห่วย (ร้านค้าปลีกขนาดย่อย
ในชมุชนท้องถิน่) ให้มศีกัยภาพแข่งขนัในตลาดได้อย่างมีประสทิธภิาพ 
(รายละเอียดโครงการอ่านเพิ่มเติมได้ในหน้า 71 บทการเติบโตทาง
ธุรกิจของลูกค้า)

นอกจากโครงการที่ส่งผลประโยชน์แก่ลูกค้าในปัจจุบัน แม็คโครยัง
ตระหนักถึงการสร้างคุณค่าร่วมท่ีเกิดขึ้นผ่านการสนับสนุนกลุ่มคน
เปราะบางหรือถูกกีดกันทางสังคมที่สามารถเป็นลูกค้าของแม็คโคร

ได้ให้มีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีนัย
ส�าคัญต่อกลุ่มคนเหล่าน้ีและถือเป็นโอกาสทางธุรกิจให้แก่แม็คโคร
อีกทางหนึ่งด้วย 

แม็คโคร สร้างอาชีพใหม่ สร้างอนาคตใหม่ ในปี 2562 แม็คโครได้
มีโอกาสร่วมมือกับองค์กรยูนุสประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรที่มีพันธกิจ 
แก้ปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน จัดต้ังโดยศาสตราจารย์ มูฮัมหมัด  
ยูนุส นักเศรษฐศาสตร์เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ซึ่งเป็น 
ผู้ริเร่ิมแนวคิด “ธุรกิจเพ่ือสังคม” โดยพัฒนาโครงการ “แม็คโคร 
สร้างอาชีพ สร้างอนาคตใหม่” เป็นโครงการสร้างอาชีพให้แก่นักโทษ  
เพื่อสร้างโอกาสให้นักโทษมีแนวทางในการประกอบอาชีพเมื่อพ้น
โทษ ซึ่งสามารถวัดผลของการด�าเนินโครงการได้จากร้อยละของ
นักโทษที่ไม่กลับไปต้องโทษอีก และร้อยละของนักโทษที่มีอาชีพจาก
โครงการน้ี โดยโครงการน้ีจะเริ่มด�าเนินการที่ทัณฑสถานเขากลิ้ง 
จังหวัดเพชรบุรี และจะขยายการด�าเนินการไปที่ทัณฑสถานหญิง
กรุงเทพมหานครต่อไป

กิจกรรมดังกล่าวเสริมสร้างทักษะ 
ที่ส�าคัญแก่การประกอบอาชีพให้แก่
เยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยท�างาน	 
ตามเป้าหมาย	SDG 4.4

กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการจ้างงาน	
ตามเป้าหมาย	SDG 8.5
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กิจกรรมดังกล่าวส่งเสริมการเข้าถึง
บริการด้านการแพทย์	ตามเป้าหมาย	
SDG 3.8

      การสนับสนุนชุมชนด้านอื่นๆ

นอกจากโครงการ/กจิกรรมเพือ่สงัคมทีส่นบัสนนุชุมชนท่ีเกีย่วข้องกบั
กลยทุธ์ข้างต้นแล้ว แมค็โครยงัได้ตระหนกัถงึความต้องการของชมุชน
ทางด้านอ่ืน ๆ ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของแม็คโคร แต่เป็น
ปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาท่ียั่งยืนของชุมชน โดยแม็คโครได้ให้การ
สนับสนุนแก่ชุมชนเพิ่มเติม 

ศนูย์บรจิาคโลหิต เนือ่งจากแมค็โครมร้ีานสาขากระจายอยูท่ั่วประเทศ 
และมีขนาดร้านสาขาที่เหมาะสมแก่การรองรับการบริจาคโลหิต จึง
ได้รับการเชิญชวนจากสภากาชาดให้เป็นภาคีธุรกิจในการรับบริจาค
โลหิต โดยตั้งเป้าหมายการบริจาคโลหิต 1 ล้านซีซีจากพนักงานและ
ลูกค้า ซึ่งปี 2562 แม็คโครได้บรรลุเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิต 
3 ล้านซีซี 

Run for Fund แม็คโครได้จัดกิจกรรมการวิ่งประจ�าปีเพื่อระดม
ทุนสนับสนุนการตั้งโรงเลี้ยงไก่ใข่ให้โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
จ�านวน 30 โรงเรียน โดยมีการให้วัคซีนและอาหารเลี้ยงไก่ไข่ 56 
สปัดาห์ และเป็นจดุเร่ิมต้นของเงนิหมนุเวียนในโรงเลีย้งไก่ไข่ นอกจาก
นี้ มีการเข้าไปให้ความรู้ร้านโชห่วยเกี่ยวกับการจัดการการขายไข่ไก่
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การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า
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การเติบโต
ทำงธุรกิจของลูกค้ำ  

บทน�า		(Disclosure	103-1,	103-2)
แม็คโครได้ด�าเนินธุรกิจที่ยดึมั่นในพนัธกจิ	“การเป็นคู่คิดธุรกจิของผู้ประกอบการ”	ตลอด	30	ปีที่ผ่านมา	 
โดยให้ความส�าคัญเก่ียวกับการจ้างงานและสร้างรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนท้องถิ่น	 เพ่ือส่งเสริมรากฐาน 
ของการพัฒนาที่ย่ังยืนของประเทศ	ทั้งนี้	 แม็คโครส่งเสริมให้ลูกค้าในฐานะผู้ประกอบการสามารถเติบโต
และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	อาทิ	 การส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม	 
ร้านอาหาร	และธุรกิจจัดเลี้ยง	(HoReCa)	ผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัย	เพื่อตอบสนองต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยวที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง	และการสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของร้านค้าปลีก
ชุมชนให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคด้วยแนวคิดการประกอบธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่	 เพ่ือให้
เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้
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      แนวทางการด�าเนินงาน  

(Disclosure 103-2, 103-3, 203-2)

ฝ่ายพัฒนาลูกค้า (Customer Development) ของแม็คโครได ้
จ�าแนกกลุ่มลูกค้าตามจุดประสงค์ในการซื้อสินค้าเพื่อให้สามารถ 
บริหารจัดการและสนับสนุนการพัฒนาของลูกค ้าได ้อย ่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1) ผู้ประกอบการ 
ค้าปลีกอาหาร 2) ผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจ 
จัดเลี้ยง (HoReCa) 3) ผู้ประกอบธุรกิจบริการ 4) ผู้จัดจ�าหน่าย 
สินค้า 5) ผู ้ประกอบการค้าปลีกสินค้าทั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร และ  

6) บุคคลทั่วไป ที่ผ่านมา แม็คโครได้พัฒนาและด�าเนินโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้าในลักษณะของ
การจัดการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าเผชิญและส่งเสริมความ
ส�าเรจ็ทางธรุกิจของลกูค้า นอกจากนี ้แมค็โครได้ส�ารวจความพงึพอใจ 
ของลูกค้า และจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อ
น�าความคิดเห็น ข้อกังวล และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปพัฒนาการให้
บริการต่อไป

ลูกค้าของแม็คโคร

ร้านขายของช�า 
มินิมาร์ท

ลูกค้า 6 กลุ่ม จุดประสงค์

จ�าหน่ายต่อ

จ�าหน่ายต่อ

จ�าหน่ายต่อหรือส่งออก

ใช้ในธุรกิจ

เพื่ออุปโภคบริโภค

ส�านักงาน โรงงาน 
สถาบัน

ร้านค้าปลีกทั่วไป
ที่ ไม่ใช่อาหาร

ร้านค้าปลีก
ทั่วไปที่ ไม่ใช่

อาหาร

โรงแรม ร้านอาหาร 
จัดเลี้ยง

จัดจ�าหน่ายต่อ
หรือส่งออก

กลุ่มผู้บริโภค

ส�าหรับปรุงแต่ง
เพื่อท�าเป็นสินค้าอื่นๆ

จุดประสงค์
ในการซื้อ

อื่นๆ

ร้านค้าปลีก
อาหาร

กลุ่มโฮเรก้า

ธุรกิจบริการ

ผู้จัดจ�าหน่าย
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      เครื่องมือบริหารจัดการศูนย์จ�าหน่ายสินค้า

(Operation Excellent Platform : OEP)
แมค็โครมุง่เน้นการยกระดับมาตรฐานและเพิม่ประสทิธิภาพของศนูย์
จ�าหน่ายสนิค้าของแมค็โครอย่างรอบด้าน พร้อมท้ังสร้างประสบการณ์
ให้แก่ลูกค้าที่ใช้บริการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าเกิดความประทับใจ จึงได้
พัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการศูนย์จ�าหน่ายสินค้าขึ้นมาเพ่ือตรวจ
สอบความพร้อมของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าก่อนการเปิดให้บริการ 
นอกจากนี้ เครื่องมือดังกล่าวยังช่วยให้แม็คโครสามารถทบทวนและ
พัฒนาแนวทางการด�าเนินงานของศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมเติม อาทิ การเพ่ิมช่องทางการขาย การสั่งสินค้า
ล่วงหน้า การทวนสอบประสิทธิภาพการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
เป็นต้น  

      โครงการจัดการแก้ ไขหรือบรรเทาปัญหาและอุปสรรคที่ลูกค้าเผชิญ

      การส�ารวจความพึงพอใจของลูกค้า

ความพึงพอใจของลกูค้าเป็นตัวช้ีวัดส�าคญัในการพฒันาการให้บรกิาร 
ซึ่งแม็คโครได้ด�าเนินการส�ารวจความพึงพอใจ โดยลงพื้นที่ไปพบปะ
ลูกค้าท่ีเปิดร้านใหม่ และโทรศัพท์สอบถามความพึงพอใจต่อการให้
บริการส�าหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกแม็คโครครั้งแรก 

ผลการด�าเนินการสะสมปี 2562 โครงการ 
U-Project
ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการ	6,478	แห่ง
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ	39,137	ราย
สถาบันที่เข้าร่วมกิจกรรม	85	แห่ง
มูลค่าทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจาก 
ยอดขายที่สูงขึ้น	456,192.450	ล้านบาทต่อปี

                              ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

แม็คโครจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้า
แสดงความคิดเห็นและได้รับทราบความต้องการของลูกค้าได้ดีย่ิงขึ้น 
โดยช่องทางในการรับข้อร้องเรียน อาทิ กล่องรับความคิดเห็น Call 
Center และ Applications (Makro mail / Official line Makro) 
นอกจากน้ี แมค็โครได้จดัให้มีเจ้าหน้าทีเ่ข้าไปพบปะพูดคยุกบัลกูค้าที่
ร้านเพื่อรับฟังความคิดเห็นอีกทางด้วย ทั้งนี้ ในปี 2562 แม็คโครได้
จัดการแก้ไขครบทุกเรื่องร้องเรียนครบ 100% 

U-PROJECT

ร้านโชห่วย (ร้านค้าปลกีท้องถิน่) ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม
และแหล่งพบปะของคนในชุมชุน ซึ่งปัจจุบันก�าลังสูญหายไป
เนื่องจากขาดผู้สืบทอดกิจการและความสนใจจากคนรุ่นใหม่ 
อย่างไรก็ตาม แม็คโคร ตระหนักว่ามีร้านโชห่วยที่มีศักยภาพ
พร้อมปรับตัวต่อการแข่งขันในธุรกิจร้านค้าปัจจุบัน  แม็คโคร
จึงร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนร้านโซห่วย 
ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�า 85 แห่ง ภายใต้ “กิจกรรมพัฒนา
ร้านค้าปลกี จากนกัศกึษาสูชุ่มชนท้องถิน่” โครงการนีเ้ปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่น 
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในท้องถิ่นหันมาสนับสนุน 
ร้านโชห่วยให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหารและคณะท�างานแม็คโครได้ถ่ายทอดองค์ความรู ้
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านหลักสูตการเรียนการสอนภายใต้ 
หัวข้อ “การบริหารจัดการร้านค้าปลีก” ให้กับนักศึกษาในทุก 

สถาบันท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายหลังการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตรดังกล่าว กลุ่มนักศึกษาจะเกิดความสนใจและร่วมกัน 
พัฒนาแผนงานส�าหรับการปรับปรุงร้านโชห่วยภายใต้ความดูแล 
ของพ่ีเลี้ยงจากแม็คโคร ส�าหรับแผนงานที่ผ่านความเห็นชอบ 
จากแม็คโคร มหาวิทยาลัย และเจ้าของร้านค้า จะถูกน�าไปปฏิบัติ 
จริงกับร้านโชห่วย และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการด�าเนินงาน 
ตามแผนงานทั้งหมดจะถูกรวบรวม เพื่อพิจารณาแผนงานที่ม ี
ผลการด�าเนินงานที่ดีที่สุดในระดับประเทศต่อไป

ผลจากการส�ารวจ
ความพึงพอใจ

ปี 2562  

ร้อยละ	84.2 
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MAKRO HORECA ACADEMY (MHA) 

แม็คโครด�าเนินธุรกิจเคียงข้างผู้ประกอบการไทยมากว่า 30 ปี  
ท�าให้แม็คโครทราบความต้องการและปัญหาที่ผู้ประกอบการ 
เผชิญ ดังนั้น แม็คโครจึงพัฒนาองค์ความรู ้ และสร้างทาง
เลือกใหม่ ๆ ในการจัดการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ประกอบการ  
ซึ่งน�าไปสู่การเปิดตัวโครงการแม็คโคร โฮเรก้า อคาเดมี เมื่อ 
เดือนตุลาคม 2562 โดยพันธกิจหลักของโครงการ คือ เป็นแหล่ง
รวมความรู้แบบครบวงจรด้านการบริหารจัดการธุรกิจอาหาร  
การเลือกใช้วัตถุดิบ และการท�าอาหารให้กับผู้ประกอบธุรกิจ 

อาหารมืออาชีพ ผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์ ใน 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ การเป็นส่ือกลางในการให้ความรู้ แหล่งการ
จัดสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ แหล่งการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และเป็นเครือข่ายสังคม
ของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร ท้ังนี้ แม็คโครได้รวบรวมข้อมูล 
เชิงลึกจากกลุ ่มลูกค้าโฮเรก้าซึ่งเป็นสมาชิกของแม็คโครมา
พัฒนาเพื่อแก้ข้อจ�ากัด เพิ่มจุดแข็ง และสร้างจุดขาย เพื่อช่วยให้ 
ผู้ประกอบการก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคไปได้ โดยผู้ประกอบ
การสามารถติดตามข้อมูลความรู้และข่าวสารของโครงการได้ที่ 
https://makrohorecaacademy.com/

CREDIT PAY 

แม็คโครร่วมกับ True money wallet และธนาคารไทยเครดิต ให้
สินเชื่อดอกเบี้ยต่ากับผู้ประกอบการเพื่อซ้ือสินค้าในศูนย์จาหน่าย
สนิค้าแม็คโคร โดยพจิารณาวงเงนิอนมุตัจิากยอดและความถีใ่นการ
ใช้จ่ายที่แม็คโคร โครงการนี้ได้ใช้นาร่องกับ 7 สาขาของแม็คโคร 
ได้แก่ รงัสติ บางบอน แจ้งวัฒนะ ศาลายา จรญัสนทิวงศ์ ศรนีครนิทร์ 
และสาทร ภายหลังให้บริการสินเช่ือกับผู้ประกอบการแล้ว พบว่า 
ผูป้ระกอบการสามารถลดต้นทนุทางการเงนิในการประกอบธรุกจิได้ 
และมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Credit pay แล้ว 779 ราย
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      โครงการส่งเสริมความส�าเร็จทางธุรกิจของลูกค้า

แม็คโครมหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ ครั้งที่ 14 

(14TH MAKRO HORECA)

เพื่อเน้นย�้าความเป็นผู้น�าประเภทธุรกิจค้าส่งท่ีมีความโดดเด่น
ในการจัดหาสินค้าให้ผู้ประกอบการแบบครบวงจร แม็คโครจึง
ด�าเนนิโครงการมหกรรมครบเคร่ืองเร่ืองอาหารและอุปกรณ์ ครัง้
ที่ 14 (ปีที่ 14) อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในปัจจุบันจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
นวัตกรรมความยั่งยืนและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในธุรกิจอาหาร โดย
ภายในงานได้มีการจัดแสดงสินค้าจากคู่ค้าของแม็คโครกว่า 300 
ร้านค้า ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 72,355 ราย เป็น
สมาชิกแม็คโคร 12,908 ราย นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มี
การแข่งขันการประกอบอาหารระดับโลก “Makro HoReCa 
Challenge 2019” อีกด้วย 

แม็คโคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2562 

(MAKRO HORECA CHALLENGE 2019)

แมค็โคร โฮเรก้า ชาเลนจ์ 2562 เป็นการแข่งขันประกอบอาหาร
ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมเชฟโลก (World Association 
of Chef Societies: WACS) ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Makro 
Asian Culinary Challenge” โดยการแข่งขันในปีน้ีมีความ
ท้าทายยิ่งขึ้น เนื่องจากผู ้เข้าแข่งขันต้องประกอบอาหาร
เอเชียจากวัตถุดิบปริศนาและตกแต่งจานในรูปแบบตะวันตก  
ซึง่การแข่งขนัแบ่งประเภทออกเป็น รุ่นเยาวชน (ประเภทบุคคล)  
และรุ่นมืออาชีพ (ประเภททีม) ในปีน้ีมีผู้ให้ความสนใจสมัค 
รเข้าร่วมการแข่งขันมากถึง 608 ราย โดยเป็นผู้สมัครท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วน 84 ราย จาก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน  
กัมพูชา ฮ่องกง เมียนมาร์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยผู้ชนะ 
จะได้เป็นตัวแทนทีมประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในงาน Food  
and Hotel Asia (FHA) 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์
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มิตรแท้โชห่วย

แม็คโครตระหนักถึงความท้าทายที่ร้านโชห่วยต้องเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดค้าปลีกและค้าส่งในประเทศไทย 
แม็คโครจึงด�าเนินโครงการมิตรแท้โชห่วยอย่างต่อเนื่องเพ่ือ 
ส่งเสริมผู้ประกอบการค้าปลีกรายย่อย (ร้านโชห่วย) ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในลูกค้าหลักของแมค็โครให้มศีกัยภาพเตบิโตเคยีงคู่ไปกบัสงัคม
ไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการให้ความรู้โดยการฝึกอบรมการบริหาร
จัดการร้านค้าด้วยหลักสูตร “8 ขั้นตอนสู่ความส�าเร็จ” ได้แก่ 

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562

470 1,827 4,491 6,159 10,948 15,939 20,354 26,000 31,336 38,577 46,610 52,384

+289% +146% +37% +78% +46% +28% +28% +20% +23% +20% +12%

การจัดหาท�าเลที่ต้ังร้าน การเลือกสินค้า การตั้งราคาพื่อสร้าง
ผลก�าไรสูงสุด การจัดผังร้านและจัดเรียงสินค้า การตกแต่งร้าน  
การส่งเสริมการขาย การบริหารคลังสินค้า และการสร้าง
ความแตกต่างให้กับร้านค้าปลีก ในปี 2562 มีร้านโชห่วยเข้า
ร่วมโครงการมิตรแท้โชห่วยเพิ่มขึ้น 7,168 ร้านหรือคิดเป็น 
ร้อยละ 16 โดยพบว่า ร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการมีรายได ้
เพิ่มขึ้นตั้งแต่ร้อยละ 15

มิตรแท้โชห่วยพลัส

จากการด�าเนินโครงการมิตรแท้โชห่วย พบว่า ร้านโชห่วยบาง
ร้านที่เข้าร่วมโครงการมียอดขายสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดมักจะ
ประสบปัญหาในการรับมือกับการบริหารจัดการร้านที่มีปัญหา
เพิม่ขึน้ตามมาเช่นกนั เนือ่งจากเวลาในการบริหารจดัการทีจ่�ากดั
และความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ดังนั้น แม็คโครจึงพัฒนา 
โครงการมิตรแท้โชห่วยพลัส ขึ้นเพื่อต่อยอดส�าหรับร้านโชห่วย
ดังกล่าว ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า
อย่างต่อเนือ่งและการพฒันาความสมัพนัธ์กับลูกค้าในระยะยาว 
โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุมการด�าเนินงานตั้งแต่ การน�า
สินค้าต้นทางจากผู้ผลิตผ่านแม็คโครไปถึงมือผู้บริโภค (B2B2C) 
โดยระยะเร่ิมแรกจะเริม่จากการเสรมิรายได้ด้วยสนิค้าทีม่กี�าไรสูง 
ผ่านแนวคิดรปูแบบธุรกจิร้านค้าปลกี “ครวัชมุชน” ทีผู่บ้รโิภคใน
ยุคปัจจุบันมองว่าร้านค้าปลีกควรมีอาหารให้บริการ ควบคู่กับ
หลกัสตูรการเรยีนรู ้24 ช่ัวโมงผ่านแพลตฟอร์ม โชห่วยไทย.com 
เพื่อปูแนวคิดการจัดการร้านค้าปลีกยุคใหม่ ให้แก่เจ้าของร้าน 

และในระยะถดัไปโครงการจะพฒันารปูแบบร้านค้าปลกีต้นแบบ
ทีเ่ชือ่มต่อกบัระบบประมวลผลขนาดใหญ่ บรกิารสัง่และส่งสนิค้า
ที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ เพื่อสร้างความ
เตบิโตอย่างยัง่ยนืให้กบัโชห่วยไทย ทัง้น้ี แมค็โครได้ให้ค�าแนะน�า
ส�าหรับการขยายร้านค้าและการให้บริการเพิ่มเติม อาทิ บริการ
เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริการต่อ พรบ.ประกันภัย รวมถึง
สนับสนุนการพัฒนาระบบการจดัการร้านค้าให้มปีระสทิธภิาพขึน้

โครงการมิตรแท้โชห่วยพลัส
เจ้าของร้านค้าปลีก	(1,529 ร้านค้า)
ยอดขายเพิ่มขึ้นรวม	:	275 ล้านบาท
ก�าไรเพิ่มขึ้น	:	55 ล้านบาท (20%)
สร้างยอดขายเพิ่มในสินค้ากลุ่มอื่น
คนในชุมชนประหยัดเวลาและค่าเดินทาง

จ�านวนร้านโชห่วยที่เข้ารับค�าปรึกษาจากมิตรแท้โชห่วย
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ตลาดนัดโชห่วย ครั้งที่ 11 (11TH MAKRO RETAILER EXPO) 

ตลาดนัดโชห่วยเป็นโครงการที่ต่อยอดมาจากโครงการมิตรแท้
โชห่วย ซึ่งจัดข้ึนเป็นประจ�าทุกปีต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 11 เพื่อ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของผู้ประกอบการรายย่อยให้พร้อมรับมือ
กับเทคโนโลยีใหม่และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  
รวมทัง้เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจแก่ลกูค้า และเพิม่ช่องทางการ
จดัจ�าหน่ายให้กบัคูค้่า ความพเิศษของตลาดนดัโชห่วยครัง้ที ่11 
ที่แตกต่างกับการจัดงานครั้งก่อน คือ มีการจัดงานใน 6 ภูมิภาค 
เพื่อเพ่ิมโอกาสและอ�านวยความสะดวกให้กับร้านโชห่วยใน

ต่างจังหวัดเข้างาน โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้ในการ
บริหารร้านค้าปลีกแบบมืออาชีพจากทีมงานแม็คโครมิตรแท ้
โชห่วย และการให้ค�าปรึกษาแก่ผูป้ระกอบการร้านโชห่วยทัว่ไป
และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ พร้อมแสดงร้านโชห่วยต้นแบบที่
ผู้ประกอบการสามารถน�าความรู้และความคิดสร้างสรรค์ที่ได้
ไปต่อยอดธุรกิจของตน นอกจากน้ี ได้มีการออกร้านของคู่ค้า
แม็คโครและร้านค้าโอทอปในท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผู้ให้ความสนใจ 
เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 60,000 ราย

โครงการครัวชุมชน

โครงการครัวชุมชนถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอด 
มาจากโครงการมิตรแท้โชห่วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้
กับร้านโชห่วยและช่วยยกระดับร้านโชห่วยให้กลาย
เป็นศูนย์กลางชุมชนในการจ�าหน่ายอาหารแช่แข็ง
ที่มีคุณภาพ สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย สามารถเก็บ
รักษาได้นาน ถูกหลักอนามัย ลดยอดการสูญเสียของ
สินค้า รวมถึงเป็นร้านค้าที่คนในชุมชนสามารถน�าผัก  
ผลไม้ หรือสินค้าในชุมชน มาฝากจ�าหน่ายได้ในลักษณะ
การแบ่งปันเพื่อสร้างความสุขในชุมชน

โครงการยกระดับเนื้อโคไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0

โครงการยกระดับเน้ือโคไทยด้วยเทคโนโลยี 4.0 เป็นหน่ึงใน
โครงการที่แม็คโครน�าเอานวัตกรรมด้านบรรจุภัณฑ์ที่เรียกว่า 
Skin Pack มาใช้กับสินค้าเน้ือวัว ซึ่งสามารถรักษาอายุสินค้า
ได้นานถึง 3 สัปดาห์ เพ่ือแก้ปัญหาสินค้าไม่เพียงพอต่อการ
จ�าหน่าย ช้ินสินค้าไม่ได้มาตรฐาน และลดขั้นตอนการท�างาน
ของพนักงานในการตัด และแพ็คชิ้นเนื้อ โดยแม็คโครได้จัดหา 
ผูผ้ลติทีม่ศัีกยภาพและพร้อมทีจ่ะพฒันาบรรจภุณัฑ์ไปด้วยกนัใน
อนาคต นอกจากนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แล้ว แม็คโครได้ร่วมมือ
กับทางเกษตรกร โรงงานผู้ผลิต หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคและพัฒนาคุณภาพเน้ือโคเพื่อเพิ่ม
มาตรฐานเนื้อโคไทยสู่ระดับสากล และเพื่อให้ได้สินค้าเนื้อวัวที่
มีคุณภาพส�าหรับจ�าหน่ายในศูนย์จ�าหน่ายสินค้าแม็คโครต่อไป

โครงการยกระดับเนื้อโคไทยด้วย
เทคโนโลยี 4.0
เพิ่มอายุสินค้าจาก	3	วันเป็น	21	วัน
เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า	ในการได้
สินค้าคุณภาพเทียบเท่าสินค้าน�าเข้าจาก
ต่างประเทศ	ในราคาย่อมเยา

จ�านวนผู้เข้าร่วมงานส�าหรับการจัดงานในแต่ละภูมิภาค	ตามสถานภาพการเป็นสมาชิก	
สมาชิกแม็คโคร
บุคคลทั่วไป

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกภาคกลาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

ภาคเหนือ
ตอนล่าง

ภาคใต้
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องค์กรที่คน
อยากเข้ามาร่วมงาน
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องค์กรที่คน
อยำกเข้ำมำร่วมงำน 

นอกเหนือจากการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วท้ังใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ	มุ่งหวังเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินธุรกิจให้สามารถปรับตัวและตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมของผู้บรโิภคที่เปลี่ยนแปลงไป	 รวมถึงการขยายตัวของตลาดและโอกาสทางการค้าใน 
ต่างประเทศ	 ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่ส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจและการบริหารงานการผลักดันให้
พนักงานแม็คโครเติบโตไปพร้อมกับองค์กรร่วมขับเคลื่อนในการสร้างความย่ังยืน	การเติบโตทางธุรกิจ	 
และส่งมอบผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเป็นประเด็นที่มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	

(Disclosure	103-1)
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ดังนั้น แม็คโครจึงตั้งเป้าหมายเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เป็นองค์กรที่คนอยากเข้ามาร่วมงาน (Employer of Choice) โดยก�าหนดเป็นหนึ่ง
ในเป้าหมายหลัก 5 ประการ เน้นการเสริมสร้างทักษะใหม่ให้แก่พนักงาน สร้างแรงบันดาลใจในการท�างานและมีประสบการณ์ที่ดีใน
การเข้ามาร่วมงานกับแม็คโคร โดยแม็คโครได้ด�าเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และแบ่งหมวดหมู่กิจกรรมที่ด�าเนินการออกเป็น  
4 มิติ ประกอบด้วย 

การบริหารทรัพยากร
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ	

สิทธิมนุษยชน 
และการปฏิบัติด้านแรงงาน	

การบริหารจัดการ 
ด้านอาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย

การปลูกฝัง 
ความคิดเชิงนวัตกรรม

การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

การด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน

การปลูกฝังความคิดเชิงนวัตกรรม

กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ

กระบวนการ

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

ขั้นตอนการด�าเนินงาน

มุ่งพัฒนาความรู้	ทักษะ	และศักยภาพของ 
พนักงานทุกคนเพื่อให้พนักงานทุกระดับ 
มีความพร้อมในรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
ในทุกมิติ	เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน	 
และเสริมสร้างแนวคิดเรื่องความยั่งยืนลง 
ในการท�าธุรกิจ

มุ่งส่งเสริมความตระหนักในการส�ารวจ 
ความเสี่ยงและการประเมินระดับความเสี่ยง 
ในสภาพแวดล้อมการท�างานเพื่อดูแล 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 
พนักงานให้สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น	 
พร้อมทั้งพัฒนาการบริหารจัดการ 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของ 
พนักงานให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล

มุ่งปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติ 
ด้านแรงงานทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	เพื่อให้พนักงาน 
ทุกคนได้รับความเสมอภาคและความเป็นธรรมในการท�างาน

มุ่งปลูกผังแนวคิดทางด้านนวัตกรรม	 
ส่งเสริมความกล้าในการแสดงออกและเวทีแห่งความคิด	 
ผลิตพนักงานที่สามารถขับเคลื่อนงานนวัตกรรม	 
ผ่านโครงการนวัตกรรมและการลงมือปฏิบัติจริง	

01

03

02

04
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      มิติที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ  

(Disclosure 103-1, 103-2) 

แมค็โครตระหนกัเสมอว่าพนกังานเป็นฟันเฟืองส�าคญัทีช่่วยพฒันาธรุกจิให้มคีวามได้เปรยีบทางการแข่งขนั ตลอดจนท�าให้ธรุกิจด�าเนนิไปอย่าง
ม่ันคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับความยั่งยืนและความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมค้าปลีกและค้าส่ง ด้วยเหตุนี้ แม็คโครจึงให้ความส�าคัญกับการ
เพ่ิมประสิทธภิาพการบรหิารทรพัยากรบคุคลอย่างเป็นประจ�าและต่อเน่ือง โดยกระบวนการบรหิารทรัพยากรบคุคลของแมค็โครประกอบด้วย  
6 กระบวนการหลัก ได้แก่ 1) การสรรหาบุคคลเข้ามาร่วมงานกับองค์กร 2) พัฒนาศักยภาพของพนักงาน  3) การประเมินผลการท�างาน  
4) การให้รางวัลและผลตอบแทน 5) การจัดการข้อมูลพนักงาน และ 6) การออกจากองค์กร  โดยในแต่ละขั้นตอนหลักประกอบด้วยขั้นตอน
ในการด�าเนินงานรวมทั้งสิ้น 33 ขั้นตอนย่อย 

กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

1.1 การวางแผนก�าลังพล	(Manpower	Planning)
1.2 การก�าหนดเกณฑ์ส�าหรบัการสรรหาบคุคล	(Requisition)
1.3 การประกาศและการสรรหาบุคคล	(Job	Posting	and	Sourcing)
1.4 การคดัเลอืกผู้สมัครเข้าท�างาน	(Screen	Candidate)
1.5 การบริหารจดัการการสัมภาษณ์	(Interview	Management)
1.6 การบริหารจดัการข้อเสนอเข้าร่วมท�างาน	(Offer	Management)
1.7 การจ้างพนักงานผ่านสถาบันศกึษา	(Campus	Hiring)
1.8 การจ้างงานผูจ้ดัการฝึกหัด	(Management	Trainee	Hiring)
1.9 การช่วยเหลอืพนักงานในการปรบัตัว	(Onboarding)

2.1 การวิเคราะห์การฝึกอบรมทีจ่�าเป็น	(Training	Needs	Analysis)
2.2 การเสนอโครงการอบรม	(Training	Program	Nomination)
2.3 การประเมินผลหลังการอบรม	(Post	Training	Evaluation)
2.4 โครงการผูจ้ดัการฝึกหัด	(Management	Trainee	Program)
2.5 โครงการพนักงานท่ีมศีกัยภาพสูง	(Hi-Potential	Program)
2.6 การเล่ือนต�าแหน่ง	(Promotion)
2.7 การโยกย้ายต�าแหน่งและสถานท่ีท�างาน	(Transfer)

3.1 การจดัต้ังเป้าหมายในการท�างาน	(Goal	Setting)
3.2 การทบทวนและประเมินผลการท�างาน	(Review	and	Evaluation)
3.3 การบริหารจดัการศกัยภาพการท�างาน  

(Performance	Management)
3.4 การจดัท�าแผนส�าหรบัผู้สืบทอด (Succession	Planning)

1. การสรรหาบุคคล 
(Hire / Deploy)

2. พัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
(Develop)

3. การประเมินผลการท�างาน 
(Assess)
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กระบวนการ ขั้นตอนการด�าเนินงาน

4.1 การเพิม่เงินเดือนและโบนัส	(Increment/	Bonus)
4.2 ค่าตอบแทนจูงใจระยะส้ัน	(Short-term	Incentive)
4.3 การปรบัแก้ ไขเงินเดือนเพิ่มเติม	(Off-Cycle	Salary	Adjustment)
4.4 การบริหารการจ่ายเงินพนักงาน	(Payroll	Admin)
4.5 การบริหารผลประโยชน์พนักงาน	(Benefit	Admin)
4.6 การบริหารวนัลาพนักงาน	(Leave	Application/	Admin)

5.1 การส่ือสารกบัพนักงาน	(Employee	Communication)
5.2 การวิเคราะห์และการรายงานข้อมูลทรพัยากรบุคคล 

(HR	Analytics	and	Reporting)
5.3 การเก็บรกัษาข้อมลูส่วนบคุคล	(Personal	Data	Maintenance)
5.4 การปรบัเปล่ียนสายงาน	(Job	Status	Change)

6.1 การออกจากองค์กรโดยสมคัรใจ	(Voluntary	Exit)
6.2 การออกจากองค์กรโดยไม่สมัครใจ	(Involuntary	Exit)
6.3 การสัมภาษณ์ส�าหรบัการออกจากองค์กร	(Exit	Interview)

4. การให้รางวัลและผลตอบแทน 
(Reward)

5. การจัดการข้อมูล  
และการสื่อสารกับพนักงาน   

(Manage)

6. การออกจากองค์กร  
(Exit)

นอกจากนี้ แม็คโครได้น�าระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources Process Digitized)  
เพื่ออ�านวยความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบมากขึ้น โดยปัจจุบัน แม็คโครน�าระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในในขั้นตอน 
การด�าเนนิงานครอบคลุมทกุข้ันตอนการด�าเนนิการหลกั เช่น การสรรหาและคดัเลอืกบคุคล การพฒันาและคดัเลอืกหลกัสตูรอบรมศกัยภาพพนกังาน  
การจ่ายค่าตอบแทนและจัดการวันลาของพนักงาน เป็นต้น
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      กระบวนการที่ 1 : การสรรหาบุคคล  

แม็คโครตระหนักและมุ่งมั่นสรรหาพนักงานทั้งในและต่างประเทศ
เพื่อให้แม็คโครบรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรที่คนอยากเข้ามาร่วม
งาน (Employer of Choice) โดยได้ประยุกต์ใช้แนวทางการสรรหา
พนักงาน 3 แนวทางอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสร้างอัตลักษณ์องค์กร 
(Employer Branding) การใช้เครื่องมือในการสรรหาพนักงานที่
หลากหลายและทันสมัย (A Variety of Up-to-date Selection 
Tools) และกระบวนการช่วยเหลอืพนกังานในการปรบัตวัในระยะแรก 

การสร้างอัตลักษณ์องค์กรเป็นหนึง่ในแนวทางทีส่ร้างความสนใจของบคุคลภายนอกในการรบัรูก้ารด�าเนนิธรุกจิ กลยทุธ์ การด�าเนนิการกจิกรรม
เพื่อสังคม และความเป็นแม็คโคร ในปี 2562 แม็คโครได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะงานที่น่าสนใจ อาทิ เนื้องานที่ท้าทาย 
ความก้าวหน้าในสายงาน โอกาสการท�างานที่หลากหลาย และความมั่นคงของแม็คโคร ผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ 

ของการเริ่มท�างาน (Onboarding and Assimilation) เพื่อคัดเลือก 
ผู้สมัครงานให้เหมาะสมกับต�าแหน่งงานที่เปิดรับและสามารถปฏิบัติ
งานภายใต้กลยุทธ์และแผนการด�าเนินธุรกิจของแม็คโคร ทั้งนี้  
แม็คโครได้ประเมินประสิทธิภาพการสรรหาพนักงานจากอัตราการ 
ตอบรับข้อเสนอการท�างาน ซึ่งในปี 2562 อัตราการตอบรับฯ  
อยู่ที่ร้อยละ 90  

2562

90

(2019)

ร้อยละ

1. การสร้างอัตลักษณ์องค์กร (Employer Branding)

อัตราการตอบรับข้อเสนอการท�างาน
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ในปี 2562 แม็คโครได้เริ่มใช้กระบวนการ E-Recruitment ที่
อ�านวยความสะดวก และเพิ่มความรวดเร็วในการสมัครงาน ให้กับ
ผู ้สมัครงาน อีกทั้งเป็นประโยชน์กับพนักงานที่รับผิดชอบในการ 
สรรหาพนักงาน อาทิ การลดลงของขั้นตอนและจ�านวนชั่วโมงใน
การสรรหาพนักงาน และช่วยให้การคัดกรองมีความแม่นย�ามากขึ้น   
ซึ่งส่งผลให้แม็คโครได้รับรางวัลสู่ความเป็นเลิศด้านกระบวนการ  
(Approval Process Excellence Awards) นอกจากนี ้แมค็โครได้ใช้
เครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสรรหาพนักงานให้สอดคล้อง
กับพันธกิจขององค์กร อาทิ แบบประเมิน Hogan Test และการ
สัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม (Behavior-based Interview) เป็นต้น 

2. เครื่องมือในการสรรหาพนักงานที่หลากหลายและทันสมัย (A Variety of Up-to-date Selection Tools) 

โดยปี 2562 แม็คโครได้เพิ่มการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลในการ
เสริมสร้างอัตลักษณ์องค์กรผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น เพ่ือดึงดูด
ผู้สมัครที่มีศักยภาพส่งเสริมการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของแม็คโคร 
เช่น ศักยภาพด้านการตลาด ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและการค้าต่าง
ประเทศ เป็นต้น ซ่ึงช่องทางออนไลน์ท่ีแม็คโครใช้ประชาสัมพันธ์ 
อาทิ Linkedin ซึ่งเป็นช่องทางหลักส�าหรับการสรรหาพนักงาน โดย
มีจ�านวนผู้ติดตามใน Linkedin ทั้งหมด 19,350 คน โดยเพิ่มขึ้นจาก
ปี 2561  6,500 คน 

ขณะทีก่ารสรรหาพนกังานผ่านช่องทางออฟไลน์เป็นอกีหนึง่ช่องทางท่ี
ส�าคัญในการเสริมสร้างอัตลักษณ์องค์กร แม็คโครยังคงด�าเนินการดัง
กล่าวอย่างต่อเน่ืองภายใต้ความร่วมมอืกบัมหาวทิยาลยัในประเทศไทย 
โดยมีกิจกรรม อาทิ การจัดงานโรด์โชว์ (Roadshow) การเปิดโอกาส
ให้นกัศกึษามหาวทิยาลยัเข้ามาฝึกงาน และกิจกรรมเปิดบ้านแม็คโคร 
(Open House) โดยเผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบัลกัษณะงานขององค์กรแก่
ผู้ที่ได้รับโอกาสเข้าร่วมฝึกงาน  

ได้รับรางวัล Approval Process Excellent

บุคลิกภาพ

วิจารณญาณ

พัฒนาการ แรงจูงใจ
ค่านิยม
ความพึงพอใจ

การตัดสินใจ
ทางธุรกิจ

Hogan Test เป็นเครื่องมือส�าหรับ
ประเมินผู ้สมัคร โดยพิจารณา 5 มิติ 
ประกอบด้วย บุคลิกภาพ พัฒนาการ  
แรงจูงใจ/ค่านิยม/ความพึงพอใจ การ
ตัดสินใจทางธุรกิจ และวิจารณญาณ 
ซึ่งช่วยให้แม็คโครเข้าใจบุคลิกภาพของ 
ผู้สมัครในด้านต่างๆ
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การสัมภาษณ์แบบอิงพฤติกรรม เป็นการสัมภาษณ์ผู้สมัคร  
โดยต้ังค�าถามเพื่อให้ผู้สมัครเล่าเหตุการณ์ประทับใจ ซึ่งท�าให้ 
แม็คโครสามารถประเมินและพิจารณาผู้สมัครดังกล่าวในด้าน 
พฤตกิรรม ความส�าเร็จ ความสามารถในการคดิแบบรวบยอด การ 
ตอบสนองหรือแก้ปัญหา ภายใต้สถานการณ์ที่ดีหรือยากล�าบาก  
รวมทั้งผลลัพธ์ที่ได้จากสถานการณ์ดังกล่าว

นอกจากนี ้แมค็โครยงัด�าเนนิโครงการส่งเสริมเยาวชนทีม่พีรสวรรค์ (Young Talent Program) อย่างต่อเนือ่งเป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ด้วยความ
มุง่ม่ันท่ีจะเชญิชวนคนรุน่ใหม่ทีม่คีวามรูค้วามสามารถหลากหลายภายใต้สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงในปัจจบุนัให้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ
ครอบครัวแม็คโคร โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงานทั้งในแผนกที่ตนเองสนใจและแผนกอื่น ๆ เพื่อให้มีความ
รู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแม็คโครได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนกลายเป็นก�าลังส�าคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจของแม็คโครด�าเนินไปได้อย่างมั่นคง ส�าหรับ
ในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 1,726 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจ�านวน 42 คน ตอบรับข้อเสนอในการปฏิบัติงานเต็มเวลาร่วมกับแม็คโคร 

จากการน�าเครื่องมือที่หลากหลายและทันสมัยในการสรรหาพนักงานมาใช้ในองค์กร ส่งผลให้แม็คโครสามารถสรรหาพนักงานท่ีมีศักยภาพ
เหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจและสาขาของแม็คโครได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสามารถรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยปี 2562 
แม็คโครมีพนักงานใหม่ทั้งสิ้น 5,581 คน

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

• ข้อสอบวดัความ
สามารถและ 
สมัภาษณ์เบือ้งต้น

• การสมัภาษณ์ 
แบบกลุม่

• การน�าเสนอ 
โมเดลทางธุรกิจ

• ความรู้ธรุกิจแมค็โคร
• ความรู้เฉพาะทาง 

ในแต่ละสายงาน
• การเสนอและท�าโครงการ
• ความสามารถและ 

ความถนัดในสายงาน
• แผนพัฒนาทีส่อดคล้อง 

กับความต้องการ
• การติดตามผล 

การปฏบัิติงาน
• ความเข้าใจใน 

วัฒนธรรมองค์กร

การประเมนิ 
การพัฒนาและ 
ผลปฏิบตังิาน 
จากโครงการ 
หลากหลาย 
ที่ได้รับมอบหมาย

การวิเคราะห์
ความเหมาะสมกับ
ต�าแหน่งงาน 
ในแมค็โคร 
เพื่อบรรจุ
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การปรับตัวให้เข้ากับการท�างานในระยะแรกถือเป็นช่วงเวลาที่ส�าคัญ
ต่อพนักงานใหม่ ซ่ึงหากพนักงานใหม่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับ
การท�างานได้อย่างเหมาะสมแล้ว พนักงานใหม่อาจตัดสินใจลาออก
จากการเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแม็คโคร  ดังนั้น แม็คโครจึงให้
ความส�าคญักบักระบวนการช่วยเหลอืพนกังานใหม่ในการปรบัตวัช่วง
แรกของการเริ่มท�างาน เพื่อรักษาพนักงานใหม่ให้สามารถท�างานกับ
องค์กรได้อย่างเหมาะสมโดยมคีวามเข้าใจระบบการท�างานและท�างาน
ร่วมเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ประสิทธิภาพกระบวนการ

3. กระบวนการช่วยเหลือพนักงานในการปรับตัวในระยะแรกของการเริ่มท�างาน (Onboarding & Assimilation)

      กระบวนการที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพพนักงาน 

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 404-1, 404-2)

การพัฒนาพนักงานถือเป็นกลยุทธ์ที่ส�าคัญในการเพิ่มขีดความ
สามารถของพนักงานเพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถด�าเนิน
ธุรกิจได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในสายงานท่ีคาดหวัง ยกระดับความผูกพันในการรัก
แม็คโคร และมั่งคงที่ท�างานร่วมกับแม็คโครต่อไปในระยะยาว ทั้งน้ี 
แม็คโครได้วางแผนและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมแก่พนักงานทุก
สายงานอย่างครอบคลุม โดยเน้นประเด็นด้านดิจิทัลและความเป็น
ผู้น�า (Leadership) รวมถึงเน้นการพัฒนาด้านภาษา เพื่อรองรับการ
เติบโตและการขยายธุรกิจในต่างประเทศ ส�าหรับในปี 2562 แม็คโคร
ได้จัดโครงการฝึกอบรมจ�านวนมากโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมาเป็นวิทยากรบรรยาย เช่น โครงการพัฒนา
ผู ้บริหารและพนักงานสายงานปฏิบัติการ (Store Operations 
Development Program)  โครงการอบรมเรื่องความอ่อนไหวทาง
วัฒนธรรม (Cultural Sensitive Training) และการอบรมผ่านระบบ

ช่วยเหลือพนักงานฯ สามารถประเมินได้จากจ�านวนพนักงานใหม่ที่
สามารถปรับตัวเข้ากับวรรณธรรมองค์กรและลดอัตราการลาออก
ก่อนช่วงการประเมินการทดลองงาน (Probation Period) ส�าหรับ 
ปี 2562 แมค็โครได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  ภายใต้กระบวนการช่วยเหลอื 
พนักงานฯ อาทิ การให้ค�าแนะน�าส�าหรับการเริ่มท�างานในระยะ
แรก การฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมของแม็คโครและจรรยาบรรณ
ที่เกี่ยวข้อง การติดตามประเมินผลการท�างานและความพึงพอใจของ
พนักงานใหม่ในช่วงสามเดือนแรก  

การจัดเรยีนการสอนแบบออนไลน์ (M-Learning) ฯลฯ ซึง่ผูท้ีเ่ข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่แตกต่างกันออกไป
ตามบทบาทหน้าที่ (Functional skills) (อาทิ ความรู้ด้านการบริหาร
จัดการ ความรู้ด้านดิจิทัล  ความรู้ด้านนวัตกรรม) และทักษะด้าน
อารมณ์ (Soft skills) (อาทิ ทักษะการเล่าเร่ือง ศิลปะการน�าเสนอ
งานทางธุรกิจ ทักษะความเป็นผู้น�า)  

นอกจากนี ้แมค็โครได้จดัให้มโีครงการต่าง ๆ  ท่ีจ�าเป็นส�าหรบัพนกังาน
ที่ก�าลังจะเกษียณอายุ เช่น การขยายหรือต่ออายุการท�างานหลังจาก
เกษียณอายุในบางต�าแหน่ง เพื่อให้มั่นใจว่าแม็คโครสามารถบริหาร
จัดการพนักงานทุกคนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอด
ระยะเวลาทีพ่นักงานร่วมงานกับแมค็โคร รวมไปถงึการมคีณุภาพชวีติ
ที่ดีภายหลังเกษียณอายุการท�างาน
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เป็นระบบที่เปิดให้ผู้สอนสามารถสร้าง
บทเรียนออนไลน์ทั้งในรูปแบบเสียงและ
วีดีโอ	 ในขณะเดียวกันยังเปิดให้ผู้เรียน
เข้ามาเรียนรู้และรับการทดสอบ	ตลอด
จนการประเมินผล	 โดยผู้สอน	ผู้เรียน	
และผู้บริหารระบบสามารถเข้าใช้งาน	
M-Learning	 ได้จากทุกสถานที่และ
ทุกเวลา	ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต	ทั้งนี	้
ในปี	2562	มพีนกังานแม็คโครมากกว่า	
12,000	คน	เข้าใช้งานและเรียนรู้ในระบบ	
M-Learning	

เป็นโครงการฝึกอบรมส�าหรบัพนกังาน
คนไทยที่จะไปปฏิบัติงานในสาขาต่าง
ประเทศ	หรือพนกังานชาวต่างชาติทีจ่ะ
มาปฏบิติังานในสาขาประเทศไทย	โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้พนกังาน
ได้เรียนรู้และตระหนักถึงวัฒนธรรม
และพฤติกรรมที่เก่ียวข้องในประเทศ
จุดหมาย	ส่งเสริมให้พนักงานมีความ
มั่นใจในการสนทนา	 เข้าใจหลักการ
สื่อสารด้วยวาจา	 และการแสดงออก
ผ่านพฤติกรรมที่มีประสิทธิภาพ	รวม
ทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เพื่อนร่วมงาน	 โดยมีเนื้อหาการอบรม
ที่ครอบคลุมรายละเอียดประเทศจุด
หมาย	 ข้อมูลวัฒนธรรมในประเทศจุด
หมาย	และการใช้ภาษาในชวีิตประจ�าวนั
ขัน้พื้นฐาน	ทัง้นี	้ในปี	2562	แมค็โครจดั
อบรมไปทัง้สิ้น	4	คร้ัง	ได้แก่	วัฒนธรรม
ไทย	วัฒนธรรมกัมพูชา	วัฒนธรรมจีน	
และวฒันธรรมพม่า	

เป็นโครงการท่ีด�าเนินการต่อเนื่อง
มากว่า	9	ปี	 ซึ่งมี	 9	หลักสูตรย่อย	ที่
ด�าเนินการโดยหน่วยงานนวัตกรรม
ของแม็ค โคร 	 มีวัต ถุประสงค ์ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของพนักงานประจ�า
สาขาและส่งเสริมการเลื่อนต�าแหน่ง
ภายในแม็คโคร	(Internal	Promotion)	 
ส� าหรั บป ี 	 2562 	 มี ก ารพัฒนา
หลักสูตร	STAR	Plus	program	เพื่อ
เสริมสร ้างศักยภาพของผู ้บริหาร 
อาท	ิการบริหารจดัการ	ความเป็นผูน้�า 
ที่ดี	 และการเข้าใจบุคคลอย่างถ่องแท	้ 
(Empathy)	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีผู้เข้า 
ร ่วมมากที่สุด	 นอกจากหลักสูตร 
ดังกล ่าวแล ้ว 	 แม็ค โครได ้ พัฒนา 
หลักสูตรเพิ่มเติมอีก	 2	 หลักสูตร	 
ได้แก่	หลักสูตรพัฒนาพนักงานระดับ	 
2	(Staff	2	Development	Program)	 
และหลักสูตรซุปเปอร์สตาร์	 (Super	
Star)		

01 02 03
ระบบการจัดเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ (M-LEARNING)

โครงการอบรมเรื่องความอ่อนไหว
ทางวัฒนธรรม (CULTURAL
SENSITIVE TRAINING) 

โครงการพัฒนาผู้บริหารและ
พนักงานสายงานปฏิบัติการ 
(STORE OPERATIONS 
DEVELOPMENT PROGRAM) 

นอกจากนี้ แม็คโครยังตระหนักถึงการให้โอกาสความก้าวหน้าใน
สายงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยเติมเต็มความคาดหวัง 
และสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานในการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองให้สูงสุด โดยมีการจัดโครงการ “Internal Job Opening 
Announcement” ซึง่เป็นโครงการต่อเนือ่งทีไ่ด้ด�าเนนิการเป็นระยะ
เวลากว่า 2 ปี โดยเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
ที่เหมาะสมไปปฏิบัติงานในสาขาต่างประเทศ เช่น ประเทศกัมพูชา 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศ
อินเดีย เป็นต้น

ทัง้น้ี จากการพฒันาศักยภาพและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในสาย
งาน แม็คโครได้ประเมนิประสทิธภิาพของกระบวนการดงักล่าวจากผล
การเลื่อนต�าแหน่งภายในแม็คโคร (Internal Promotion) ซึ่งตั้งเป้า
หมายไว้ที่ร้อยละ 80 โดยมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลื่อนต�าแหน่ง 2 
ปัจจยั ได้แก่ การประเมนิศกัยภาพและการเสรมิสร้างศกัยภาพในการ
ท�างาน และการรักษาพนักงาน 
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      กระบวนการที่ 3 : การประเมินผลในการท�างาน 

(Disclosure 404-3)

แม็คโครให้ความส�าคัญกับการประเมินศักยภาพในการท�างานของ
พนักงานอย่างสม�่าเสมอ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้พนักงาน
ทุกคนได้รับโอกาสในการปรับเลื่อนต�าแหน่ง โดยในแต่ละปี แม็คโคร
เริ่มต้นการประเมินศักยภาพของพนักงานด้วยการประเมินแบบ 360 
องศา ซึง่เป็นการประเมนิทีร่วบรวมความคดิเห็นจากหลายฝ่าย ตัง้แต่
ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องในการ
ปฏบิติังาน ตลอดจนความคิดเหน็จากการประเมนิตนเองของพนักงาน 
เพื่อให้องค์กรสามารถรวบรวมมุมมองจากหลายส่วนที่เกี่ยวกับด้าน
พฤติกรรมและการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างครบถ้วน 

ในขณะเดียวกัน แม็คโครเปิดโอกาสให้พนักงานได้สื่อสารความคาด
หวงัในการท�างานและความก้าวหน้าในสายงานของตนเองแก่ผูบั้งคับ
บัญชา ตลอดจนรับทราบเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมาทั้งจุดเด่นที่ควรรักษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจุดด้อยที่

ควรปรับปรุงจากผู้บังคับบัญชา หลังจากนั้น พนักงานจะจัดท�าแผน
พัฒนาเฉพาะบุคคล (Individual Development Plan) ร่วมกับ 
ผู้บังคับบัญชา เพ่ือเป็นแผนการพัฒนาของพนักงานส�าหรับปีถัดไป  
ทั้งนี้ ในปี 2562  พนักงานทั้งหมดเข้าร่วมจัดท�าแผนพัฒนากับ 
ผู้บังคับบัญชา 

หลงัจากเสร็จสิน้กระบวนการจดัท�าแผนพฒันาดงักล่าว ผูบ้งัคบับญัชา
จะน�าส่งและสือ่สารรายละเอยีดแผนดงักล่าวแก่ฝ่ายทรพัยากรบคุคล 
ซึง่มหีน้าทีรั่บผดิชอบน�าข้อมลูทีไ่ด้รับไปพัฒนาหลกัสตูรฝึกอบรมและ
จัดเตรียมเนื้อหาการฝึกอบรมให้เหมาะสมกับพนักงาน เพื่อสนับสนุน
ให้พนักงานทุกคนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดในแผนพัฒนา 
ตลอดจนได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถที่
เหมาะสมกับสายงาน
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      กระบวนการที่ 4 : การให้รางวัลและผลตอบแทน 

(Disclosure 401-2) 

แมค็โครมุ่งม่ันในการรกัษาพนกังานทกุคนให้อยูก่บัองค์กรในระยะยาว เพือ่เป็นแรงขบัเคลือ่นการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื การพจิารณาเรือ่งการ
ให้ผลตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม เป็นอกีหนึง่แนวทางหลกัในการสร้างความพึงพอใจและรักษาพนักงานให้อยูก่บัองค์กร โดยแม็คโคร
มีการให้สวัสดิการและผลการตอบแทนต่างๆ ที่เทียบเท่าบริษัทชั้นน�าอื่นๆ ในอุตสาหกรรม การปรับเงินเดือน และให้โบนัสแก่พนักงานตาม
ความเหมาะสม นอกจากนี้ แม็คโครยังสร้างแรงจูงใจและชื่นชมส�าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานครบอายุงาน ด้วยการมอบของที่ระลึกเพื่อแสดง
ความขอบคุณจากบริษัทฯ

      กระบวนการที่ 6 : การออกจากองค์กร  

(Disclosure 401-1)

แมค็โครมีการประเมนิผลด้านอัตราการลาออกของพนกังาน ซึง่ส่วนหน่ึงสะท้อนถงึประสทิธภิาพของกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรบคุคล
ของแม็คโคร โดยในปี 2562 แม็คโครมีอัตราการลาออกโดยสมัครใจของพนักงานอยู่ที่ร้อยละ 77.5 ทั้งน้ี แม็คโครมีการสัมภาษณ์พนักงาน 
ที่ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะลาออก (Exist interview) เพื่อประเมินถึงความพึงพอใจ ปัญหาที่พบ ข้อเสนอแนะต่างๆ รวมถึงสาเหตุที่ต้องการ 
ลาออก เพื่อน�ามาปรับปรุงและพัฒนาองค์กรต่อไป รวมถึงพัฒนาแนวทางที่จะรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรให้ยาวนาน

      กระบวนการที่ 5 : การจัดการข้อมูล และการสื่อสารกับพนักงาน

แม็คโครมีการน�าระบบดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการข้อมูล และการสื่อสารกับพนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการบริหาร
จดัการทรพัยากรบคุคล ไปพร้อมกบัการสร้างการมส่ีวนร่วมของพนักงาน โดยระบบดิจทิลัทีน่�ามาใช้จะช่วยแมค็โครวิเคราะห์ และรายงานข้อมลู
พื้นฐานเกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชั่วโมงการท�างาน วันลา ได้อย่างรวดเร็วและแม่นย�า 

ด้านการส่ือสารกบัพนกังาน แมค็โครได้จดัให้มช่ีองทางต่าง ๆ  เพือ่ให้พนักงานได้แสดงความคิดเหน็อย่างต่อเน่ือง เช่น การตดิป้ายประกาศ การ
สื่อสารผ่านแอปพลิเคชันแม็คโครคอนเน็ค (Makro connect) การสื่อสารผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น โดยแม็คโครได้รวบรวมความ
คาดหวังและความต้องการของพนักงานไปปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแนวทางการตอบสนองต่อความคาด
หวงัและความต้องการของพนกังาน ซ่ึงส่งผลให้พนกังานเกดิความเชือ่มัน่ต่อองค์กรทีใ่ส่ใจกบัพนกังานอย่างใกล้ชดิและสม�า่เสมอ ซึง่ในปี 2562 
พบว่ามี 5 ประเด็นที่พนักงานให้ความสนใจและแม็คโครควรให้ความส�าคัญ ได้แก่ 1. ความก้าวหน้าในสายงาน 2. ความเป็นผู้น�าของพนักงาน
อาวโุส 3. การเรยีนรูแ้ละการพฒันา 4. การยอมรบัและการให้รางวลั 5. ความพร้อมและจ�านวนของพนักงาน เพือ่สนองตอบต่อประเดน็ดงักล่าว 
แม็คโครได้ด�าเนินโครงการต่างๆ อาทิ การพัฒนาภาวะผู้น�าของพนักงานระดับอาวุโส บริษัทได้มีการฝึกอบรมให้กับพนักงานระดับ Top 50 ใน
โครงการ Makro Leadership 4.0 และในระดับ Top 300 ในโครงการ Star และ Star Plus เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสื่อสารและทิศทางทาง
ธุรกิจ การสร้างระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (M-Learning) เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้ทุกที่ทุกเวลา และการทบทวนอัตราก�าลังของพนักงาน
ในส่วนงานที่ส�าคัญของธุรกิจ มีกระบวนการสรรหาและวางแผนผู้สืบทอดต�าแหน่งงานที่ส�าคัญ
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      มิติที่ 2 : สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

ปัจจบัุนประชาคมโลกก�าลงัให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชนมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่การป้องกนัการละเมดิสทิธมินุษยชนทีเ่กดิจากหลายภาค
ส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือบุคคลท่ัวไป ด้วยเหตุนี้ แม็คโครจึงตระหนักถึงการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติด้าน
แรงงานให้ครอบคลมุทุกสาขา โดยในปี 2562 แมค็โครได้เน้นการด�าเนนิในเรือ่งดงักล่าวผ่านกระบวนการด�าเนนิงานทีเ่กีย่วข้องเพือ่ป้องกนัการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อพนักงานทุกคนทุกต�าแหน่งงาน รวมถึงให้มีการปฏิบัติด้านแรงงานที่เหมาะสม ซึ่งหากมีการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษย
ชนและการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีและเหมาะสมแล้ว จะส่งผลให้พนักงานอยู่กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน    

นอกจากนี ้แม็คโครได้ประเมนิประสทิธภิาพการด�าเนนิการด้านสทิธมินุษยชนและการปฏบัิตด้ิานแรงงานโดยพิจารณาจากจ�านวนข้อร้องเรยีน
ผ่านช่องทางการร้องทุกข์ของแม็คโคร เช่น กล่องรับความคิดเห็น ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โดยปี 2562 แม็คโครไม่มีกรณีที่เกี่ยวข้องสิทธิมนุษย
ชนและการปฏิบัติด้านแรงงาน 

(Disclosure 103-2, 412-1, 412-2)

แม็คโครด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด โดยเร่ิมจาก 
การเคารพสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
พนักงานทุกคนทุกต�าแหน่งงานตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของ
แมค็โคร ตลอดจนจดัให้มกีารอบรมด้านสทิธมินุษยชนแก่พนักงานและ
ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมธุรกิจของแม็คโคร 

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
ในปีที่ผ่านมา แม็คโครได้ด�าเนินธุรกิจและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกฝ่ายตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของแม็คโครซึ่งสอดคล้องกับหลัก
การช้ีแนะว่าด้วยธุรกจิกับปฏิญญาว่าด้วยหลกัการและสิทธขิัน้พืน้ฐาน
ในการท�างานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (The International 
Labor Organization Declaration on Fundamental Principles 
and Right at Work) รวมทัง้สทิธิมนษุยชนของสหประชาชาตแิละหลกั
การของข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (The UN Global Compact) 
ส�าหรบันโยบายดงักล่าวเริม่ประกาศใช้อย่างเป็นทางการตัง้แต่ปี 2560 
โดยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติครอบคลุมทั้งบริษัทสยามแม็คโคร จ�ากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อยของแม็คโคร นอกจากนี้ แม็คโครยังเล็งเห็น
ความหลากหลายทางเช้ือชาตจิงึได้แปลนโยบายด้านสทิธมินุษยชนใน
หลายภาษา เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของแม็คโครเข้าใจนโยบาย 
ดังกล่าวได้อย่างเท่าเทียม 

1.  การด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน 

กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
การประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการติดตามตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน โดย 
ในปี 2562 แม็คโครได้ประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน
ร่วมกับบริษัทในกลุ ่ม โดยประเด็นความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษย
ชนที่ส�าคัญ (Salient issues) ซึ่งมีระดับความเสี่ยงที่หลงเหลือ
อยู่ (Residual risks) อยู่ในระดับสูง ที่เกี่ยวข้องกับแม็คโครคือ
ประเด็นสุขภาพและความปลอดภัยในการท�างานของพนักงาน
สาขา ทั้งนี้ แม็คโครตระหนักถึงความส�าคัญในการจัดการความ
เสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากประเด็นดังกล่าว จึง
มีการติดตามและก�าหนดมาตรการป้องกันที่เหมาะสมเพิ่มเติม
เพื่อจัดการความเสี่ยงดังกล่าว เช ่น การฝึกอบรมพนักงานที ่
เข้มข้นขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยที่สูงข้ึน เป็นต้น 
โดยสามารถอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการจัดการประเด็นนี้ใน
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หน้าที่ 97-98) 

ทั้งนี้ แม็คโครวางแผนด�าเนินการตามกระบวนการติดตามตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อด�าเนินธุรกิจ
ของแม็คโคร
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การบูรณาการ

กระบวนการตรวจสอบ
สิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

(Human Rights Due Diligence) 
และผลการประเมินความเสี่ยง

ด้านสิทธิมนุษยชน

ติดตามประสิทธิผล

ความมุ่งมั่น

การสื่อสาร

มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การเยียวยาและรับข้อร้องเรียน

• ระบุประเด็นควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน 
ในกำรด�ำเนินธุรกิจทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและ 
อำจจะเกิดขึ้นได้ในอนำคต

• ระบุผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อำจจะได้รับ 
ผลกระทบจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมถึงพิจำรณำสถำนะของผู้ที่อยู่ใน 
กลุ่มเปรำะบำง เช่น ผู้หญิง และเด็กแรงงำน
อพยพ บุคคลทุพลภำพ และผู้สูงอำยุ

• กำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนสิทธิมนุษยชน

• ออกแบบมำตรกำรป้องกัน 
และลดผลกระทบควำมเสี่ยง 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

• น�ำมำตรกำรในเบื้องต้น 
ไปปฏิบัติใช้ส�ำหรับ 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

• ติดตำมผลและทบทวน 
กระบวนกำร

• มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย 
ต่ำง ๆ ทั้งภำยในและภำยนอก 
เช่น พนักงำน ชุมชน  
หน่วยงำนภำครัฐ  
ประชำสังคม เพื่อสื่อสำร
ผลลัพธ์กำรด�ำเนินงำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนของบริษัท

• กำรเยียวยำผู้ ได้รับผลกระทบจำก 
กรณีกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน

• กำรจัดตั้งกลไกรับข้อร้องเรียน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

• นโยบำยด้ำนสิทธิมนุษยชน

ประเมินผลกระทบ

ปลูกฝังในองค์กร
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Disclosure 102-41, 103-2, 401-2)

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทฯ แม็คโครได้ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานทั้ง
ในระดับประเทศและระดับสากลอย่างเคร่งคัด เพื่อให้การปฏิบัติ
ด้านแรงงานในองค์กรด�าเนินไปอย่างเป็นธรรม และมีสภาพการจ้าง
งานที่เหมาะสม เช่น ชั่วโมงการท�างานที่เหมาะสม สภาพแวดล้อม
การท�างานที่เหมาะสม สวัสดิการพนักงานท่ีเหมาะสม เป็นต้น ด้วย
เหตุนี้ ในปี 2562 แม็คโครได้พัฒนาสภาพการจ้างงาน ผ่านการเทียบ
เคียงกับบริษัทอื่น ๆ ภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและสอดคล้อง
กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งน�าไปสู่การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบการ (คสส.) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 โดยคณะกรรมการถอืเป็นหน่วยงานส่วนกลางทีร่บัผดิชอบ 
ในการชี้แจงตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและประเด็นด้านสวัสดิการ 
จากพนักงาน นอกจากนี้ พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นและ 
ข้อกงัวลผ่านช่องทางร้องทุกข์ของแมค็โคร เช่น กล่องรบัความคดิเหน็  
ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และแอพพลิเคช่ันของแม็คโคร ซึ่งเป็นช่อง
ทางที่แม็คโครจัดขึ้นเพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น
และข้อกังวล 

ที่ผ่านมา แม็คโครได้ด�าเนินธุรกิจที่ให้ความส�าคัญต่อเคารพสิทธิของ
พนักงาน โดยพนักงานทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 
ปราศจากการแบ่งแยกเช้ือชาติ สผีวิ สญัชาติ ศาสนา ความทพุพลภาพ 
อายุ เพศ ความพึงพอใจทางเพศ และสถานภาพอื่นใดตามนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน ส�าหรับในปี 2562 โครงการต่างๆ ที่แม็คโครได้
ด�าเนินการมีการสอดแทรกเนื้อหาส่งเสริมการปฏิบัติด้านพนักงาน
อย่างเท่าเทียม รวมถึงสนับสนุนสิทธิและบทบาทความเป็นผู้น�าของ
พนักงานหญิง อาทิ หลักสูตร STAR Development ภายใต้โครงการ
พฒันาผูบ้รหิารและพนกังานสายงานปฏบิตักิาร ซ่ึงเป็นโครงการทีช่่วย
พัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปรับเลื่อนต�าแหน่งของ 
ผู้เข้าร่วม โดยในปี 2562 มีผู้เข้าร่วมที่เป็นพนักงานหญิง 10 คน และ
พนักงานชาย 5 คน ทั้งนี้ ในภาพรวมขององค์กร พบว่า แม็คโครมี
พนักงานหญิงในระดับผู้บริหาร ร้อยละ 57.82 จากพนักงานในระดับ
ผู้บริหารทั้งหมด 

2. การปฏิบัติด้านแรงงาน 

55.48%

58.33%

57.82%

58.06%

51.57%

พนักงานหญิง
ต่อแรงงงานทั้งหมด

พนักงานหญิง
ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด
(Top	management)

พนักงานหญิง
ผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด
(ระดับผู้บริหาร 
ผู้บริหารระดับสูง)

พนักงานหญิง
ระดับผู้บริหารทั้งหมด
(Junior	management)

พนักงานหญิง
ระดับผู้บริหารที่อยู่ใน
หน่วยงานที่สร้างรายได้ให้
แก่องค์กร
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หากพิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พบว่า แม็คโครได้พัฒนาสวัสดิการพนักงาน
อยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีดี โดยในปี 2562 พนกังานประจ�าและพนักงาน
ชัว่คราวในประเทศไทยได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  มากมาย เช่น สวัสดกิาร
ด้านสุขภาพ สวัสดิการส�าหรับพนักงานที่เป็นบุคคลทุพพลภาพ วัน
ลาเพ่ือดูแลภรรยาและบุตร (Parental Leave) และวันลาคลอด 
(Maternity Leave) เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม แม็คโครยังคงแสวงหาโอกาสในการพัฒนาการปฏิบัติ
ด้านแรงงานอยู่เสมอ โดยตระหนักว่าการปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีและ
เหมาะสมถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลของแม็คโคร รวมถึงช่วยรักษาพนักงานให ้
อยู่ปฏิบัติงานกับแม็คโครต่อไปในระยะยาวโดยเฉพาะการเคารพ 
และป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องต่อพนักงาน และ
ความมุ ่งมั่นการพัฒนาการปฏิบัติด ้านแรงงานดังกล่าวจะช่วย 
ผลกัดนัให้แมค็โครกลายเป็นองค์กรทีค่นอยากเข้ามาร่วมงานได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

      มิติที่ 3 : การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7, 403-9)

พนกังานเป็นทรพัยากรอนัล�า้ค่าขององค์กรทีส่่งผลให้การด�าเนินธรุกจิของบรษิทัมีประสิทธภิาพ แมค็โครจงึให้ความส�าคัญเป็นมาก กบัพนกังาน
ในเรือ่งอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยมกีารก�าหนดนโยบายด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภยัทีค่รอบคลมุสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ระบบในการท�างาน มาตรการป้องกันและควบคุมความเสี่ยง การฝึกอบรมพนักงาน และการบริหารสุขอนามัยและสิ่งอ�านวยความสะดวกใน
พื้นที่ปฏิบัติงาน ด้วยนโยบายดังกล่าว แม็คโครจึงยกระดับระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทุกพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็น
ไปตามมาตรฐาน ISO 45001 

แม็คโครได้จัดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน ซึ่งมีหน้าที่ประเมินและจัดการความเสี่ยง ฝึก
อบรมพนักงาน ส่งเสริมสุขภาพพนักงาน และรับข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี ้แมค็โครได้จดัตัง้คณะกรรมการความปลอดภัยประจ�าศูนย์กระจายสนิค้า ซึง่คณะกรรมการประกอบด้วยตัวแทนพนักงานสาขาแต่ละ
ต�าแหน่งตั้งแต่พนักงานหน้าร้านจนถึงผู้จัดการสาขา โดยท�าหน้าที่ติดตามการด�าเนินการในแต่ละพื้นท่ี และสื่อสารผลการด�าเนินการประจ�า
เดือนผ่านกิจกรรม “SGM safety talk” เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องความปลอดภัย ขอความร่วมมือจากพนักงานในการด�าเนินการ และ
พัฒนาการบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแม็คโครให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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โครงสร้างผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการท�างาน

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ประจ�าศูนย์
กระจายสินค้า	A

ผู้จัดการ
สาขา	A

พนักงาน
ที่ได้รับมอบหมาย

พนักงาน
หน้าร้าน

คณะกรรมการ
ความปลอดภัย
ประจ�าศูนย์
กระจายสินค้า	B

ระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การประเมิน
และจัดการความเสี่ยง

การส่งเสริมสุขภาพ
โดยภาพรวม

การฝึกอบรม
พนักงาน

กระบวนการ
รับข้อร้องเรียน
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ผู้จัดการในหน้าที่ประจ�าสาขา (Duty Manager) เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการประเมินความเส่ียงประจ�าวันผ่านการตรวจประเมิน Duty 
checklist ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมในสาขาและกิจกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยน�าผลที่
ได้ไปใช้ในการออกแบบหรอืปรบัปรงุระบบบรหิารจดัการอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยต่อไป 

ทัง้นี ้พนกังานสามารถแจ้งหรอืรายงานความเสีย่งต่อหวัหน้างานทนัที 
หากพบว่าอยู่ในสถานการณ์การปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงเกินกว่า
ระดับที่ก�าหนด เพ่ือให้หัวหน้างานตัดสินใจประเมินสถานการณ์และ
สั่งหยุดการท�างาน โดยในปี 2564 แม็คโครวางแผนปรับใช้นโยบาย
การหยุดท�างานในกรณีที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของพนักงาน (Stop Work Authority) ส�าหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุที่

อาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ณ ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า แม็คโคร
จะด�าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนและจัดท�ารายงานอุบัติเหตุ
เพื่อแจ้งต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หน่วยงานที่
เกีย่วข้อง และผูบ้รหิารสงูสดุ ให้ทราบเหตุการณ์และมาตรการป้องกนั
และแก้ไขภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุ

ปี 2562 แม็คโครสามารถบริหารจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยบรรลุตามเป้าหมายท่ีก�าหนด จากการที่มีระบบบริหาร
จัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาทิ การฝึกอบรม
พนักงาน และการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือรายงานอุบัติเหตุ ซึ่งสถิติ
อัตราการหยุดงานจากอุบัติเหตุของพนักงาน เท่ากับ 2.92 กรณีต่อ
ล้านชัว่โมงการท�างาน และอตัราการบาดเจบ็ทกุประเภท เท่ากบั 0.24 
กรณีต่อล้านชั่วโมงการท�างาน

      1. การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของพนักงาน 

2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

2.29 1.57 3.00 2.92 0

อัตราการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุ	(LTIFR)

อัตราการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุ	(LTIFR)

อัตราการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุ	(LTIFR)

อัตราการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุ	(LTIFR)

อัตราการหยุดงาน
จากอุบัติเหตุ	(LTIFR)

Makro Safety Index for all workers
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แม็คโครมุ่งเน้นสร้างความตระหนักรู้ ทักษะ และศักยภาพในการบริหารจัดการด้านอาชีวนามัยและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน จึงได้จัดการ
ฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประกอบไปด้วยการฝึกอบรมทั่วไปและการฝึกอบรมเฉพาะงาน  โดยในปี 2562 มีการปรับและ
เพิ่มเติมการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความเสี่ยงและความท้าทายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ดังนี้

      2.  การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2559 2560 2561 2562 เป้าหมาย

2.78 2.13 4.05 0.24 0

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท	(LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท	(LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท	(LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท	(LTIFR)

อัตราการบาดเจ็บ
ทุกประเภท	(LTIFR)

100Safety	Talk	การพูดคุยกับ
ผู้จัดการประจ�าสาขาในประเด็น 
ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย	เพ่ือวางแผนแนวทาง 
ในการสร้างวัฒนธรรม 
ความปลอดภัย	(Safety	culture)	 
ในแต่ละสาขา

รายละเอียดการฝึกอบรม
ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม

จากพนักงานที่มีความเก่ียวข้อง

การฝึกอบรม
แบบทั่วไป
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100

100

100

100

สร้างวัฒนธรรมให้เกิดความตระหนัก
ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน 
ทุกระดับ	ผู้บริหาร	และผู้รับเหมาประจ�า	 
ณ	ส�านักงานใหญ่ทุกคน	เพ่ือปลูกฝัง
วัฒนธรรมความปลอดภัย	และเพื่อ
รักษามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	 
และสภาพแวดล้อมในการท�างาน 
แก่บุคลากรของบริษัท

การขับขี่รถยก	(Forklift)	 
อย่างปลอดภัย

ความปลอดภัยงานไฟฟ้า

ความปลอดภัยระบบ	
Lock	out-Tag	out

รายละเอียดการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

รายละเอียดการฝึกอบรม

ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จากพนักงานที่มีความเก่ียวข้อง

ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จากพนักงานที่มีความเก่ียวข้อง

ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จากพนักงานที่มีความเก่ียวข้อง

ร้อยละของผู้เข้าร่วมฝึกอบรม
จากพนักงานที่มีความเก่ียวข้อง

การฝึกอบรม
แบบทั่วไป

การฝึกอบรม
แบบเฉพาะงาน

แม็คโครจัดให้มีกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจ�าปีให้กับพนักงานทุก
คนโดยโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลมาให้บริการถึง
สถานที่ปฏิบัติงาน และอ�านวยความสะดวกส�าหรับพนักงานต่างชาติ
โดยมีล่ามแปลภาษา รวมถึงมีการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาล
ให้กับพนักงานตามกฎหมาย/ข้อบังคับของแต่ละประเทศ ส�าหรับ
พนักงานที่มีความเสี่ยงจะได้รับการตรวจสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะ
ทางด้านอาชีวอนามัยเป็นผู้ตรวจประเมินอาการและให้ค�าแนะน�าแก่

      3.  การส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยรวม 

พนกังาน เพือ่เฝ้าระวังโรคทีเ่กดิจากการท�างานและดูแลรกัษาพนกังาน
ให้มสีขุภาพอนามยัทีด่ ีท้ังนี ้ผลการตรวจสขุภาพของพนกังานจะได้รบั
การคุม้ครองตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตวัโดยข้อมลูสขุภาพ
ของพนักงานจะไม่ถูกน�าไปใช้พิจารณาปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงาน
แต่อย่างใด นอกจากน้ี แม็คโครยังจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้
กับพนักงานตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมออกก�าลังกาย กิจกรรมกีฬาสี
ประจ�าสาขา และจัดสถานที่ส�าหรับออกก�าลังกาย ณ ส�านักงานใหญ่ 
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ผู้มีส่วนได้เสียสามารถติดต่อพนักงานแม็คโครเพือ่แจ้งข้อคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้ทุกช่องทางติดต่อสื่อสารกับ
บริษัท 

      4.  ช่องทางการแสดงความคิดเห็นและการรับข้อร้องเรียน 

      มิติที่ 4 : การปลูกฝังความคิดเชิงนวัตกรรม 

(Disclosure 103-1, 103-2, 103-3)

ความท้าทายด้านเทคโนโลยภีายในกลุ่มอตุสาหกรรมค้าปลกีและค้าส่ง 
และการปลูกฝังความคิดเชิงนวัตกรรมแก่พนักงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศถือเป็นฟันเฟืองส�าคัญที่กระตุ้นให้แม็คโครน�าเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาใช้ในการด�าเนินธุรกิจมากขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้
แม็คโครสามารถคงความได้เปรียบในอุตสาหกรรม โดยใช้โอกาส
ในการขยายตลาดและก้าวขึ้นเป็นผู้น�าในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก 
และค้าส่ง 

ในปี 2562 มีโครงการนวัตกรรม ทั้งสิ้น 692 โครงการ ในจ�านวนนี้ 
มีพนักงานที่เข้าร่วมโครงการรวม 1,461 คน นอกจากนี้ยัง มีการจัด
กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วมของพนักงานต่อนวัตกรรม ทั้งกิจกรรม
ภายในและภายนอกองค์กร ตลอดทั้งปี โดยมีพนักงานที่เข้าร่วม 
4,331 คน 

ส่งผลให้แม็คโครสามารถ ปลูกฝังความคิดเชิงนวัตกรรม โดย 
พจิารณาจาก จ�านวนนวตักร ทัง้สิน้ 316 คน แบ่งเป็น ผูช่้วยนวตักรใหม่  
244 คน นวัตกรระดับ 1 - 52 คน  และนวัตกรระดับ 2 - 20 คน

สัดส่วนของโครงการแบ่งตามประเภทนวัตกรรม	ปี	2562

รูปแบบ
ธุรกิจใหม่

การให้บริการ

ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ

1%

14%

26%

60%
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ภาคผนวก
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เกี่ยวกับ
รำยงำนฉบับนี้
(Disclosure 102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) ได้จัดท�ารายงานความยั่งยืน
ประจ�าปี 2562 เป็นฉบับที่ 3 ต่อเนื่องจากปี 2561 โดยรายงานความ
ยั่งยืนฉบับนี้เป็นรายงานที่จัดท�าสอดคล้องตามมาตรฐานการรายงาน
ด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI Standard) 
แบบทางเลือกหลัก (Core) และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น 
ช่องทางในการสื่อสารผลการด�าเนินงานของแม็คโคร ที่สะท้อนให้
เห็นถึงความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย 
ผลการด�าเนินงานที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้เป็นผลการด�าเนินงาน
ของแม็คโคร และบริษัทย่อยในประเทศไทย (“แม็คโคร”) ครอบคลุม
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562

วตัถปุระสงค์หลกัของการจดัท�ารายงานฉบบันีค้อื เพือ่สือ่สารประเด็น
ด้านความยั่งยืนที่ส�าคัญต่อธุรกิจ โดยครอบคลุมในด้านของเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงน�าเสนอถึงความมุ่งมั่น เป้าหมาย และ 
ผลการด�าเนินงานที่ช่วยในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นั่นคือ “มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่อง
การจัดหาสินค้าเพื่อธุรกิจอาหารแบบครบวงจรส�าหรับผู้ประกอบ
การมืออาชีพ” และสานต่อความมุ่งมั่นในการเป็น “คู่คิดธุรกิจ”  
อย่างยั่งยืน

ขอบเขตรายงาน 
(Disclosure 102-46, 102-53)

ผลการด�าเนินงานในรายงานความย่ังยืนฉบับนี้ครอบคลุมประเด็น
ความย่ังยนืทีเ่กีย่วข้องกับการด�าเนินธรุกจิของแมค็โครในประเทศไทย 
โดยแมค็โครจดัท�ารายงานความยัง่ยนืเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
น�าเสนออยูบ่นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ : www.siammakro.co.th ส�าหรบั
ผลการด�าเนินงานด้านการเงินแสดงในรายงานประจ�าปีหน้า 143

หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัยเพ่ิมเติม หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ 

ส�านักงานใหญ่	:

เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์  : 0-2067-8999 
Call Center : 02-335-5300
อีเมล  : sustainability@siammakro.co.th
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ผลการด�าเนินงาน
ด้ำนควำมยั่งยืน

ข้อมูลด้านบุคลากรและการฝึกอบรม

GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

จ�านวนพนักงาน

102-8

จ�านวนพนักงานทั้งหมด คน 13,365 13,786 14,560 15,212

•	ชาย คน 6,069 6,211 6,592 6,773

•	หญิง คน 7,297 7,575 7,968 8,439

พนักงานประจ�า จ�าแนกตามภูมิภาค

•	ภาคเหนือ	(ชาย) คน 725 761 793 800

•	ภาคเหนือ	(หญิง) คน 645 620 624 629

•	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ชาย) คน 1,370 1,374 1,435 1,443

•	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	(หญิง) คน 1,336 1,366 1,357 1,366

•	ภาคตะวันตก	(ชาย) คน 323 302 343 351

•	ภาคตะวันตก	(หญิง) คน 447 440 467 465

•	ภาคกลาง	(ชาย) คน 2,181 2,365 2,518 2,605

•	ภาคกลาง	(หญิง) คน 2,909 3,199 3,452 3,698

•	ภาคตะวันออก	(ชาย) คน 502 472 528 631

•	ภาคตะวันออก	(หญิง) คน 705 717 810 1,007

•	ภาคใต้	(ชาย) คน 930 907 930 940

•	ภาคใต้	(หญิง) คน 1,223 1,209 1,227 1,265

จ�าแนกตามประเภทสัญญาจ้าง

จ�านวนพนักงานเต็มเวลา คน 13,296 13,732 14,484 15,200

•	ชาย คน 6,031 6,181 6,547 6,770

•	หญิง คน 7,265 7,551 7,937 8,430

จ�านวนพนักงานไม่เต็มเวลา คน 69 54 76 67

•	ชาย คน 37 30 45 43

•	หญิง คน 32 24 31 24



บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)      103

GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

ความหลากหลายของพนักงาน

405-1

จ�าแนกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง	 
(Top	Management)

คน 20 20 27 24

•	ชาย คน 11 11 14 10

•	หญิง คน 9 9 13 14

ผู้บริหารระดับกลาง	 
(Middle	Management)

คน 184 190 202 203

•	ชาย คน 85 79 85 87

•	หญิง คน 99 111 117 116

ผู้บริหาร	(Management) คน 975 1,023 1,112 527

•	ชาย คน 426 446 478 221

•	หญิง คน 549 577 634 306

พนักงานระดับปฏิบัติการ	(Officer) คน 12,114 12,515 13,155 14,458

•	ชาย คน 5,507 5,646 5,973 6,455

•	หญิง คน 6,607 6,869 7,182 8,003

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า	30	ปี คน 4,979 5,200 5,493 5,735

•	ชาย คน 2,355 2,446 2,671 2,734

•	หญิง คน 2,624 2,754 2,822 3,001

อายุ	30-50	ปี คน 8,027 8,224 8,637 9,075

•	ชาย คน 3,543 3,600 3,724 3,892

•	หญิง คน 4,484 4,624 4,913 5,183

อายุมากกว่า	50	ปี คน 287 324 366 457

•	ชาย คน 131 136 155 187

•	หญิง คน 156 188 211 270
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GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

401-1

การจ้างงานใหม่

จ�านวนพนักงานใหม่ทั้งหมด คน 5,633 5,701 6,131 5,581

•	ชาย คน 2,589 2,700 2,944 2,586

•	หญิง คน 3,044 3,001 3,187 2,995

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า	30	ปี คน 3,555 3,673 3,963 3,585

•	ชาย คน 1,636 1,752 1,969 1,726

•	หญิง คน 1,919 1,921 1,994 1,859

อายุ	30-50	ปี คน 2,072 2,019 2,160 1,982

•	ชาย คน 948 944 971 851

•	หญิง คน 1,124 1,075 1,189 1,131

อายุมากกว่า	50	ปี คน 6 9 8 14

•	ชาย คน 5 4 4 9

•	หญิง คน 1 5 4 5

การลาออก

จ�านวนพนักงานประจ�าลาออก
ทั้งหมด

คน 4,587 5,281 5,110 4,617

•	ชาย คน 2,121 2,558 2,457 2,246

•	หญิง คน 2,466 2,723 2,653 2,371

จ�าแนกตามอายุ

อายุน้อยกว่า	30	ปี คน 2,548 2,899 2,918 2,609

•	ชาย คน 1,143 1,401 1,407 1,334

•	หญิง คน 1,405 1,498 1,511 1,275

อายุ	30-50	ปี คน 2,024 2,344 2,158 1,961

•	ชาย คน 970 1,135 1,034 881

•	หญิง คน 1,054 1,209 1,124 1,080

อายุมากกว่า	50	ปี คน 15 38 34 47

•	ชาย คน 8 22 16 31

•	หญิง คน 7 16 18 16
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GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

404-1

การฝึกอบรมและการพัฒนาพนักงาน

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�าแนกตามเพศ

•	ชาย
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
8.45 6.35 8.78 10.79

•	หญิง
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
9.44 6.66 9.13 10.58

ค่าเฉลี่ยการฝึกอบรมจ�าแนกตามระดับ

ผู้บริหารระดับสูง	 
(Top	Management)

ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี

NA NA NA 67.49
เริ่มแสดงข้อมูล
แยกตามระดับ
พนักงานปี	2562

•	ชาย
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 66.77

•	หญิง
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 70.86

ผู้บริหารระดับกลาง	 
(Middle	Management)

ชั่วโมงต่อคน
ต่อปี

NA NA NA 48.78

•	ชาย
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 49.01

•	หญิง
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 48.61

ผู้บริหาร	(Management)
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 42.69

•	ชาย
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 37.34

•	หญิง
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 46.54

พนักงานระดับปฏิบัติการ	(Officer)
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 8.85

•	ชาย
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 9.28

•	หญิง
ชั่วโมงต่อคน

ต่อปี
NA NA NA 8.51

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ยต่อ
จ�านวนพนักงานเทียบเท่า	

บาทต่อ
จ�านวน
พนักงาน
เทียบเท่า

2,467.23	 2,259.68	 2,553.34	 2,527.60

หมายเหตุ 

NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

ขอบเขต 

ข้อมูลครอบคลุม บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) เฉพาะการประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
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ข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

พนักงาน

GRI 403-2 
(2016)

อัตราการขาดงาน	(Absentee	
rate)

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง	

% 

%

%

1.34 

1.30

1.37

0.62 

0.55

0.69

1.50 

1.46

1.54

1.54 

1.53

1.54

403-9 a 
(2018) 

อัตราการหยุดงานจากการเกิด 
อุบัติเหตุ	(LTIFR)	

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000 

 
ชั่วโมงการ
ท�างาน

2.29 

3.92

0.95

1.57 

2.68

0.67

3.00 

4.41

1.86

2.92 

4.16

1.91

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท	 
(IR)	-	พนักงาน

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000

ชั่วโมงการ
ท�างาน

2.78 

4.50

1.36

2.13 

3.43

1.07

4.05 

6.03

2.44

0.24 

5.68

2.37

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
จากการท�างาน	

-		ผู้ชาย	

-		ผู้หญิง

 

คน

คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

403-10 a 
(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิด 
จากการท�างาน

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

 

คน

คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

อัตราการเจ็บป่วย 
จากการท�างาน	(OIFR)

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000

ชั่วโมงการ
ท�างาน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0
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GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

ผู้ปฎิบัติงานอื่น นอกเหนือจากพนักงาน 

403-9 b 
(2018) 

อัตราการหยุดงานจากการเกิด
อุบัติเหตุ	(LTIFR)	

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000

ชั่วโมงการ
ท�างาน

5.10 

6.48

2.93

2.60 

3.48

1.80

1.60 

1.94

1.30

6.68 

7.91

5.68

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภท	(IR)	

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000

ชั่วโมงการ
ท�างาน

5.79

7.30

3.41

3.10

3.93

2.30

2.30

2.64

2.07

0.28

4.01

1.49

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจาก
การท�างาน	

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

 

คน

คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 
0

0

403-10 b 
(2018)

จ�านวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจาก
การท�างาน

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

 

คน

คน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 
0

0

อัตราการเจ็บป่วยจากการท�างาน		
(OIFR)

•	ผู้ชาย	

•	ผู้หญิง

กรณี
ต่อ1,000,000

ชั่วโมงการ
ท�างาน

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 
0

0

หมายเหตุ 

NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

ขอบเขต

ข้อมูลครอบคลุม บริษัท สยามแม็คโคร จ�ากัด (มหาชน) เฉพาะการประกอบกิจการในประเทศไทยเท่านั้น
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ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม

GRI  
tandard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

พลังงาน

302-1 (a) ปริมาณ
พลังงานที่ใช้
แล้วหมดไป

กิกะจูล 3,506.21 3,591.01 36,365.39 37,251.58 ไม่ครอบคลุม
พลังงานไฟฟ้า

• น้�ามัน
ดีเซล

กิกะจูล 3,506.21 3,591.01 24,519.85 23,948.63 ขยายขอบเขต
การเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมการ
ใช้น้�ามันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางใน
ปี	2561

• น้�ามัน
เบนซิน

กิกะจูล NA NA 11,845.54 12,510.95

• แก๊ส
ปิโตรเลียม
เหลว

กิกะจูล NA NA NA 792.00 ขยายขอบเขต
การเก็บข้อมูลให้
ครอบคลุมการ
ใช้แก๊สปิโตรเลียม
เหลวในปี	2562

302-1 (b) ปริมาณ
พลังงาน
หมุนเวียน

กิกะจูล 68.54 60.73 54.36 10,094.12

• พลังงาน
ไฟฟ้า
จากแสง
อาทิตย์

กิกะจูล 68.54 60.73 54.36 10,094.12

302-1 (c) ปริมาณ
พลังงาน
ไฟฟ้าที่ซื้อ
จากภายนอก

กิกะจูล 1,184,763.85 1,250,896.92 1,295,086.52 1,358,380.22

302-1 (e) ปริมาณ
พลังงานที่ใช้
ทั้งหมด

กิกะจูล 1,188,338.60 1,254,548.66 1,331,506.27 1,405,725.92

302-3 ค่าความเข้ม
ข้นการใช้
พลังงานต่อ
หน่วยรายได้

กิกะจูลต่อ

ล้านบาท

6.88 6.72 6.90 6.67
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GRI  
Standard รายการ หน่วย

ปริมาณน้�า ปริมาณน้�าใน
พื้นที่เสี่ยง 1

หมายเหตุ

2559 2560 2561 2562 2562

303-3 (a) ปริมาณการน�า
น้�ามาใช้ทั้งหมด	
(จากแหล่งน้�ารวม
ทั้งหมด)

ลูกบาศก ์
เมตร

1,816,229.00 2,040,724.00 2,158,271.65 2,367,793.53 1,204,008.53 ไม่นับปริมาณ
น้�าที่น�ากลับ
กลับมาใช้ใหม่
และใช้ซ้�า

ปริมาณน้�าที่น�ามาใช้ของแบ่งตามประเภทแหล่งน้�า

• น้�าผิวดิน ลูกบาศก์
เมตร

N/A N/A N/A 0 0

• 	น้�าใต้ดิน ลูกบาศก์
เมตร

NA NA 73,203.21 84,641.00 66,790.00 ขยายขอบเขต
การเก็บข้อมูล
ให้ครอบคลุม
การใช้น้�าใต้ดิน
ในปี	2561

• น้�าทะเล ลูกบาศก์
เมตร

0 0 0 0 0

• น้�าที่เกิดจาก
กระบวน 
การผลิต	

ลูกบาศก์
เมตร

0 0 0 0 0

• น้�าจาก 
ผู้ประกอบการ
ภายนอก	 
(น้�าประปา)

ลูกบาศก์
เมตร

1,816,229.00 2,040,724.00 2,231,474.86 2,283,152.53 1,137,218.53

น้�าที่มีปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย
หรือละลายอยู่
ในน้�าน้อยกว่า	
1,000	mg/L

ลูกบาศก์
เมตร

1,816,229.00 2,040,724.00 2,158,271.65 2,367,793.53 1,204,008.53

น้�าที่มีปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย
หรือละลายอยู่
ในน้�ามากกว่า	
1,000	mg/L

ลูกบาศก์
เมตร

0 0 0 0 0

ทรัพยากรน�้า 



110      รำยงำนควำมยั่งยืน 2562

GRI  
Standard รายการ หน่วย

ปริมาณน้�า ปริมาณน้�าใน
พื้นที่เสี่ยง 1

หมายเหตุ

2559 2560 2561 2562 2562

ปริมาณน้�า 
ที่น�ากลับมาใช้
ใหม่ 
และใช้ซ้�า

ลูกบาศก์
เมตร

NA 167,400 459,000 0 0 ผลการด�าเนิน
การโครงการ
รักษ์น้�า 
รักสิ่งแวดล้อม

ค่าความเข้มข้น
ของน้�าต่อหน่วย
รายได้

ลูกบาศก์
เมตรต่อ
ล้านบาท

10.51 10.93 11.19 11.24 5.72

หมายเหตุ 
1 อ้างอิงจาก Aqueduct Water Risk Atlas ตามที่ GRI ก�าหนด

GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

น้�าทิ้งและของเสีย

306-1	(a) ปริมาณ 
น้�าทิ้ง

ลูกบาศก์เมตร 1,452,983.21 1,632,579.07 1,785,179.89 1,894,234.82 ค�านวณจากสัดส่วน	 
80	เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ 
การใช้น้�า

306-2	(b) ปริมาณของเสีย
ไม่อันตราย

ตัน 14,641.88 18,299.67 62,327.58 91,391.23

• น�ากลับไป
ใช้ซ้�า

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

• น�ากลับ 
ไปใช้ใหม่

ตัน 0.00 0.00 42,033.21 70,175.21

• ท�าปุ๋ย ตัน 46.73 45.61 86.59 118.20

• การน�ากลับ
คืน	รวมถึง
แปรรูปเป็น
พลังงาน

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

• เผาด้วย 
เตาเผา

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

• การอัดลง
บ่อลึก

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

• ฝังกลบ ตัน 14,595.15 18,254.06 20,207.78 21,097.82 ค�านวณจากยอดการสูญเสีย

• กักเก็บไว้ใน
หน่วยงาน

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00

• อื่น	ๆ	 
เช่น	ส่งต่อ
เกษตรกร

ตัน 0.00 0.00 0.00 0.00
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GRI  
Standard รายการ หน่วย 2559 2560 2561 2562 หมายเหตุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

305-1	(a) ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางตรง	
(Scope	1)	

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

34,851.39	 52,290.98	 50,214.93 43,232.95 ขอบเขตของข้อมูลครอบคลุม
การใช้สารท�าความเย็น	และ
การใช้น้�ามันเชื้อเพลิงเพื่อการ
ประกอบกิจการ

305-2	(a) ปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกทางอ้อม	
(Scope	2)

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

189,699.14	 195,192.98	 209,408.29 219,642.54 ขอบเขตของข้อมูลครอบคลุม
การซื้อพลังงานไฟฟ้าจาก 
ผู้ผลิตไฟฟ้าภายนอก

ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกรวม	
(Scope	1	+	2)

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์ 
เทียบเท่า

224,550.53 247,483.96 259,623.22 262,875.49

305-4	(a) ค่าความเข้มข้น
การปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อ
หน่วยรายได้

ตันคาร์บอน 
ไดออกไซด์เทียบ
เท่าต่อล้านบาท

1.30 1.33 1.35 1.25 การค�านวณสัดส่วนก๊าซเรือน
กระจกครอบคลุมขอบเขตที	่
1	และ	2

หมายเหตุ 

นิยามศัพท์

NA หมายถึง ไม่มีข้อมูล หรือไม่สามารถเก็บข้อมูลได้

มาตรฐานและขอบเขตการค�านวณ

- การค�านวณเป็นไปตามกรอบการรายงานความยั่งยืน GRI Standard 2018

- ปริมาณพลังงาน (จูล) ค�านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factor) ตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้ อ้างอิงตามกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

- ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด คือผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงานหมุนเวียน  และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก

- ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ค�านวณจากข้อมูลกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคูณกับค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Emission Factor)  อ้างองิจากองค์การบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก (อบก.) และ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) และรายงานให้อยูใ่น 
รูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าที่ท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP) ตามแนวทางของ IPCC

- ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อม 
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Global Reporting Initiative: Core Standards 

Disclosure Disclosure Chapter Page/Website/Omission External 
Assurance

GRI 102: General Disclosures 2016

Organizational Profile

102-1 Name of the Organization เกี่ยวกับแม็คโคร

102-2 Activities, brands, products,  
and services 

เกี่ยวกับแม็คโคร

102-3 Location of Headquarters เกี่ยวกับแม็คโคร

102-4 Location of operations เกี่ยวกับแม็คโคร

102-5 Ownership and legal form เกี่ยวกับแม็คโคร

102-6 Markets served เกี่ยวกับแม็คโคร

102-7 Scale of the organization เกี่ยวกับแม็คโคร

102-8 Information on employees and other 
workers

- เกี่ยวกับแม็คโคร
- องค์กรที่คนอยาก

เข้ามาร่วมงาน
- ข้อมูลภาคผนวก

102-9 Supply Chain เกี่ยวกับแม็คโคร

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

เกี่ยวกับแม็คโคร

102-11 Precautionary Principles or approach - คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่างเป็น
ธรรมและยั่งยืน

- เป็นที่รักใน 
ท้องถิ่น

102-12 External initiatives เป็นที่รักในท้องถิ่น

102-13 Membership of associations เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 
CONTENT INDEX 
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Disclosure Disclosure Chapter Page/Website/Omission External 
Assurance

Strategy

102-14 Statement form senior  
decision-maker

สารจากประธาน
กรรมการและ
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร 

Ethics and Integrity

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

เกี่ยวกับแม็คโคร

Governance

102-18 Governance Structure เกี่ยวกับแม็คโคร

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

การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

Stakeholder Engagement

102-40 List of stakeholder groups การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-41 Collective bargaining agreements องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

102-42 Identifying and selecting  
stakeholders

การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-43 Approach to stakeholder  
engagement

การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-44 Key topics and concerns raised การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

Reporting Practice

102-45 Entities included in the consolidated 
financial statements

เกี่ยวกับแม็คโคร

102-46 Defining report content and topic 
boundaries

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

102-47 List of material topics การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-48 Restatements of information การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-49 Changes in reporting การจัดการความ
ยั่งยืนในแม็คโคร

102-50 Reporting period เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้
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Disclosure Disclosure Chapter Page/Website/Omission External 
Assurance

102-51 Date of most recent report เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

102-52 Reporting cycle เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

102-53 Contact point for questions  
regarding the report 

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

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

เกี่ยวกับรายงาน
ฉบับนี้

102-55 GRI content Index GRI Content Index

102-56 External Assurance ภาคผนวก

Material Topics
GRI  

Standards Disclosure Chapter Page/  
Website

Omission/ 
Note

External 
Assurance

Economic Performance 

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

เกี่ยวกับแม็คโคร

103-2 The management approach 
and its components

เกี่ยวกับแม็คโคร

103-3 Evaluation of the management 
approach 

เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 201 
Economic 
Performance 
2016

201-1 Direct Economic value  
generated and distributed

เกี่ยวกับแม็คโคร

Indirect Economic Impacts 

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า

103-2 The management approach 
and its components

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า

GRI 203 
Indirect  
Economic 
Impacts 2016

203-1 Infrastructure investments and 
services supported

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า
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GRI  
Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

Procurement Practices 

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-2 The management approach 
and its components

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

GRI 204 
Procurement 
Practices 
2016

204-1 Proportion of spending on local 
suppliers 

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

Anti-Corruption

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

เกี่ยวกับแม็คโคร

103-2 The management approach 
and its components

เกี่ยวกับแม็คโคร

103-3 Evaluation of the management 
approach 

เกี่ยวกับแม็คโคร

GRI 205 
Anti-corruption 
2016

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

เกี่ยวกับแม็คโคร

Materials

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-2 The management approach 
and its components

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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GRI  
Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

GRI 301  
Materials 2016

301-1 Materials used by weight or 
volume

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

301-2 Recycled input materials used การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Energy

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-2 The management approach 
and its components

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

GRI 302  
Energy 2016

302-1 Energy consumption within  
the organization

- การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก

302-3 Energy intensity - การลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก

302-4 Reduction of energy  
consumption 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Water and Effluents

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-2 The management approach 
and its components

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

GRI 303 
Water and 
Effluents 2018

303-1 Integrations with water as a 
shared resource

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

303-2 Management of water  
discharge-related impacts

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

303-3 Water withdrawal ภาคผนวก

Emissions

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-2 The management approach 
and its components

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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GRI  
Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

GRI 305  
Emissions 
2016

305-1 Direct (Scope 1)  
GHG emissions 

- การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก

305-2 Energy indirect (Scope 2)  
GHG emissions 

- การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก

305-4 GHG Emissions intensity - การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

- ภาคผนวก

305-5 Reduction of GHG emissions - การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

Effluents and Waste

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-2 The management approach 
and its components

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

103-3 Evaluation of the management 
approach 

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

GRI 306 
Effluents and 
Waste 2016

306-2 Waste by type and disposal 
methods

ข้อมูลภาคผนวก

Supplier Environmental Assessment

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-2 The management approach 
and its components

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

GRI 308 
Supplier 
Environmental 
Assessment

308-1 New suppliers that were 
screened using environmental criteria

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน
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GRI  
Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

Employment

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-2 The management approach 
and its components

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI 401 
Employment 
2016

401-1 New employee hires and em-
ployee turnover

- องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก

401-2 Benefits provided to full-time 
employees that are not provided to 
temporary or part-time employees

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

401-3 Parental leave องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

Occupational Health and Safety

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-2 The management approach 
and its components

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI 403 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

403-1 Occupational health and safety 
management systems 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

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

- องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก

403-3 Occupational health services องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI 403 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

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

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

403-5 Worker training on  
occupational health and safety 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

403-6 Promotion of worker health องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน
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Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

GRI 403 
Occupational 
Health and 
Safety 2018

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

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

403-9 Work-related injuries - องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก

403-10 Work-related ill health - องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก

Training and Education

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-2 The management approach 
and its components

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI 404 
Training and 
Education 
2016 

404-1 Average hours of training  
per year per employee

- องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก

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

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

404-3 Percentage of employees 
receiving regular performance and 
career development reviews

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

Diversity and Equal Opportunity

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-2 The management approach 
and its components

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI 405  
Diversity  
and Equal  
Opportunity

GRI 405-1 Diversity of Governance 
bodies and employees

- องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

- ข้อมูลภาคผนวก
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Standards Disclosure Chapter Page/  
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Note
External 

Assurance

Human Rights Assessment

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-2 The management approach 
and its components

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

GRI Human 
Rights  
Assessment 
2016

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

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

412-2 Employee training on human 
rights policies or procedures

องค์กรที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

Local Communities

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

เป็นที่รักในท้องถิ่น

103-2 The management approach 
and its components

เป็นที่รักในท้องถิ่น

103-3 Evaluation of the management 
approach 

เป็นที่รักในท้องถิ่น

GRI 413-1 
Local  
Communities 
2016

413-1 Operations with local  
community engagement,  
impact assessments, and  
development programs

เป็นที่รักในท้องถิ่น

413-2 Operations with significant 
actual and potential negative impacts 
on local communities

เป็นที่รักในท้องถิ่น

Supplier Social Assessment

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-2 The management approach 
and its components

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

103-3 Evaluation of the management 
approach 

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน



บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)      121

GRI  
Standards Disclosure Chapter Page/  

Website
Omission/ 

Note
External 

Assurance

GRI 414  
Supplier  
Social  
Assessment 
2016

414- 1 New suppliers that were 
screened using social criteria

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

414-2 Negative social impacts in the 
supply chain and actions taken

คัดสรรผลิตภัณฑ์
และการบริหาร
จัดการห่วงโซ่
อุปทานอย่าง 
เป็นธรรมและยั่งยืน

Customer Health and Safety

GRI 103 
Management 
Approach 
2016

103-1 Explanation of the material 
topic and its boundary

อาหารปลอดภัย

103-2 The management approach 
and its components

อาหารปลอดภัย

103-3 Evaluation of the management 
approach 

อาหารปลอดภัย

GRI 416  
Customer 
Health and 
safety 2016

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

อาหารปลอดภัย

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

อาหารปลอดภัย

Sector-specific 
Indicator 2014

G4-FP5 Percentage of production 
volume manufactured in sites certified 
by an independent third party 
according to internationally 
recognized food safety 
management system standards

อาหารปลอดภัย

G4-FP6 : Percentage of total sale 
Total sales volume of consumer  
products, by product category that 
are lowered in saturated fats, trans 
fats, sodium and added sugars  
(in total and with sugar substituted  
by artificial sweetener)

อาหารปลอดภัย

G4-FP7: Percentage of total sales 
volume of consumer products in 
each product category, that contain 
increased nutritious ingredients like 
fiber, vitamins, minerals,  
phytochemicals or functional  
food additives

อาหารปลอดภัย
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LR Independent Assurance Statement 
Relating to SIAM MAKRO Public Company Limited’s Sustainability 
Report for the calendar year 2019 
 
This Assurance Statement has been prepared for SIAM MAKRO Public Company Limited (SIAM MAKRO) in accordance with our 
contract but is intended for the readers of this Report.  
 
Terms of engagement 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. (LR) was commissioned by SIAM MAKRO Public Company Limited (SIAM MAKRO) to 
provide independent assurance on its Sustainability Report 2019 “the report” against the assurance criteria below to a 
moderate level of assurance and at the materiality of the professional judgement of the verifier, using AccountAbility’s 
AA1000AS (2008)1, where the scope was a Type 2 engagement. 

 
Our assurance engagement covered SIAM MAKRO’s subsidiaries in Thailand only, and specifically the following requirements: 
• Evaluating SIAM MAKRO’s adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2008) of Inclusivity, Materiality and 

Responsiveness. 
• Confirming that the report is in accordance with: 

- GRI Standards (2016) and core option  
• Evaluating the reliability of data and information for only the selected indicators listed below: 1 

- Environmental:  
GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 Water withdrawal 
(2018 edition), GRI 305-1 Direct (scope 1) GHG emissions, GRI 305-2 Energy indirect (scope 2) GHG emissions, 
GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (Upstream transport and distribution and business travel 
only), GRI 305-4 GHG emissions intensity, GRI 306-2 Waste by type and disposal method. 

- Social:  
GRI 403-9 to 10 Work-related injuries and ill health (2018 edition).  

Our assurance engagement excluded the data and information of SIAM MAKRO’s subsidiaries within Thailand where it has 
no operational control, all operations and activities outside of Thailand and suppliers and any third-parties mentioned in 
the report. 

 
LR’s responsibility is only to SIAM MAKRO.  LR disclaims any liability or responsibility to others as explained in the end footnote. 
SIAM MAKRO’s responsibility is for collecting, aggregating, analysing and presenting all the data and information within the 
report and for maintaining effective internal controls over the systems from which the report is derived.  Ultimately, the report 
has been approved by, and remains the responsibility of SIAM MAKRO. 
 
LR’s Opinion 
Based on LR’s approach nothing has come to our attention that would cause us to believe that SIAM MAKRO has not, in all 
material respects: 

• Met the requirements above 
• Disclosed reliable performance data and information as no errors or omissions were detected 
• Covered all the issues that are important to the stakeholders and readers of this report. 

The opinion expressed is formed on the basis of a moderate level of assurance and at the materiality of the professional 
judgement of the verifier.  
 
Note: The extent of evidence-gathering for a moderate assurance engagement is less than for a reasonable assurance engagement.  Moderate 
assurance engagements focus on aggregated data rather than physically checking source data at sites.  Consequently, the level of assurance 
obtained in a moderate assurance engagement is substantially lower than the assurance that would have been obtained had a reasonable 
assurance engagement been performed. 

LR’s approach 
LR’s assurance engagements are carried out in accordance with our verification procedure.  The following tasks though were 
undertaken as part of the evidence gathering process for this assurance engagement: 

• Assessing SIAM MAKRO’s approach to stakeholder engagement to confirm that issues raised by stakeholders were 
captured correctly. We did this by interviewing SIAM MAKRO’s management who engage directly with stakeholder 
groups as well as reviewing documents and associated records. 

• Reviewing SIAM MAKRO’s process for identifying and determining material issues to confirm that the right issues were 
included in their report.   We did this by benchmarking reports written by SIAM MAKRO and its peers to ensure that 

 
1 GHG quantification is subject to inherent uncertainty. 



บริษัท สยำมแม็คโคร จ�ำกัด (มหำชน)      123

 
 

sector specific issues were included for comparability.  We also tested the filters used in determining material issues 
to evaluate whether SIAM MAKRO makes informed business decisions that may create opportunities which 
contribute towards sustainable development. 

• Auditing SIAM MAKRO’s data management systems to confirm that there were no significant errors, omissions or mis-
statements in the report.  We did this by reviewing the effectiveness of data handling process, and systems, including 
those for internal verification.  We also spoke with key people in various departments responsible for compiling the 
data and drafting the report. 

• Visiting SIAM MAKRO’s operations as business representative (Siam Makro – Satorn) to sample performance data and 
information for the selected specific standard disclosures to confirm its reliability. 
 

Observations  
Further observations and findings, made during the assurance engagement, are: 

• Stakeholder inclusivity: We are not aware of any key stakeholder groups that have been excluded from SIAM MAKRO’s 
stakeholder engagement process.  However, SIAM MAKRO should consider arranging dialogue with all of its 
stakeholders to understand every parties’ growing expectations. 

• Materiality: We are not aware of any material issues concerning SIAM MAKRO’s sustainability performance that have 
been excluded from the report.  It should be noted that SIAM MAKRO has established extensive criteria for determining 
which issue/aspect is material and that these criteria are not biased to the company’s management. 

• Responsiveness: SIAM MAKRO has addressed the concerns of stakeholders in relation to GHG and food related safety.  
However, we believe that future reports should; 
- disclose safety statistics for suppliers under works and workplaces control. 
- discuss further how SIAM MAKRO has managed food waste as well as reuse/recycle of packaging.  

• Reliability: Data management systems are considered to be well defined, but the implementation of these systems 
varies across SIAM MAKRO’s operational facilities. SIAM MAKRO should consider interim verification to further 
improve the reliability and timeliness of its disclosed data and information. 

 
LR’s standards, competence and independence 
LR ensures the selection of appropriately qualified individuals based on their qualifications, training and experience. The 
outcome of all verification and certification assessments is then internally reviewed by senior management to ensure that the 
approach applied is rigorous and transparent. 
 
This verification is the only works undertaken by LR for SIAM MAKRO and as such does not compromise our independence or 
impartiality. 

 

                                                                                                                            
 
 
Opart Charuratana Dated: 12 March 2020 
LR Lead Verifier 

On behalf of Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd. 
Lloyd’s Register International (Thailand) Limited   
14th Floor, Sirinrat Building, 3388/46 Rama IV Road 
Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110 THAILAND 

LRQA reference: BGK00000412 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd’s Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees 
or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any 
person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a 
contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the 
terms and conditions set out in that contract. 
The English version of this Assurance Statement is the only valid version. Lloyd’s Register Group Limited assumes no responsibility for versions translated into 
other languages.  
 
This Assurance Statement is only valid when published with the Report to which it refers. It may only be reproduced in its entirety. 
 
Copyright © Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 2020.  A member of the Lloyd’s Register Group. 
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