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สารจากคณะกรรมการบริษัท

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

นายศุภชัย เจียรวนนท์
ประธานกรรมการ

้ ไวรัสโคโรนาสายพั นธุใ์ หม่ 2019 (โควิด-19)
ปี 2563 เป็นปีทท
ี่ วั่ โลกต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างมาก จากการแพร่ระบาดของเชือ
่ นแปลงไป สิ่งเหล่านีท
้ ำ� ให้บริษท
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ิ ช
ี วี ต
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ั ฯ ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์
้
อย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิง
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น
ผสมผสานกั
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ม
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ก
ดั
น
การด�ำเนินงาน และสิ่งส�ำคัญ คือ
่
บริษัทฯ ยังคงร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนธุรกิจ สังคม และประเทศให้ผ่านพ้ นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

บ่มเพาะเมล็ดพั นธุ์แห่งความดี
จากการผนึกก�ำลังภายในองค์กร

ด้วยความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ ผนวกกับความร่วมมือร่วมใจ
และความเป็นผูน้ ำ� ของพนักงานทุกคน ท�ำให้บริษทั ฯ สามารถด�ำเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังเดินหน้าตามแผน
ยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0 ซึ่งมีเป้าหมาย 6 ประการ ครอบคลุมด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง มุ่งมั่นเป็นที่หนึ่งในเรื่อง
การคัดสรรสินค้าทีห่ ลากหลาย ครบครัน ปลอดภัยและมีคณ
ุ ภาพ การเป็น
คูค่ ดิ ทางธุรกิจส�ำหรับผูป้ ระกอบการ รวมถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ให้มีทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับยุคปัจจุบัน ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม
การท�ำงานเป็นทีม เพือ่ น�ำองค์ความรู้ ศักยภาพ และกลยุทธ์ความยัง่ ยืน
ขยายไปยังทุกประเทศทีบ่ ริษทั ฯ เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ ส่งผลให้ในปี 2563
บริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Best Companies to Work for in Asia 2020”
โดยนิตยสาร เอชอาร์ เอเชีย ประเทศมาเลเซีย
เติบโตเป็นร่มเงาให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

การด�ำเนินงานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหาร รวมถึง
การตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่คณ
ุ ค่า เป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ตระหนัก
และให้ความส�ำคัญเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์แพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ

และพันธมิตรทางธุรกิจตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ เพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่ดีแ ละปลอดภัย ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยัง เพิ่ม มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดและปฏิบัติตามกฎหมายของภาครัฐอย่างเคร่งครัด
เพื่อ ให้มั่นใจว่าทั้ง พนักงาน ลูกค้า รวมถึง ผู้เข้ามาใช้บริการต้องมี
ความปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาระบบการสั่งสินค้า
รูปแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางจัดจ�ำหน่ายสินค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
อาทิ เว็บไซต์ Makroclick.com และแม็คโครแอปพลิเคชัน เป็นต้น
เพื่อให้ลูกค้ายังคงได้รับสินค้าที่จัดส่งพร้อมความสด สะอาด ปลอดภัย
และรวดเร็วขึน้ รวมถึงต่อยอดการด�ำเนินงานด้วยโครงการคนไทยใจบุญ
(E-Donation) ที่เป็นสื่อกลางน�ำความช่วยเหลือไปสู่มูลนิธิต่างๆ
ทั่วประเทศเพื่อตอบสนองรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)
ส�ำหรับการสนับสนุนด้านสังคมนั้น บริษัทฯ ด�ำเนินผ่านหลายโครงการ
อาทิ โครงการโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ ให้กับโรงเรียนต่างๆ ที่ขาดแคลน
เพือ่ ส่งเสริมภาวะโภชนาการให้กบั เด็กนักเรียน โครงการคืนคนดี มีอาชีพ
สูส่ งั คม โดยการถ่ายทอดความรูเ้ พือ่ การค้าในระดับพืน้ ฐานให้ผตู้ อ้ งขัง
ทีใ่ กล้พน้ โทษ ซึง่ สามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต ทัง้ ยังร่วมมือ
อย่างต่อเนื่องกับภาครัฐเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีผลผลิตล้นตลาด
อันเป็นผลสืบเนือ่ งจากช่วงแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 โดยบริษทั ฯ
รับซือ้ สินค้าเกษตร อาทิ ปลากะพง เผือกหอม และกุง้ จากกลุม่ เกษตรกร
ที่มีความปลอดภัย รวมถึงร่วมวางแผนระยะยาวกับกลุ่มเกษตรกร
เพื่อยกระดับคุณภาพ และปริมาณให้ตรงกับความต้องการของตลาด

นางสุชาดา อิทธิจารุกุล
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

การส่งเสริมให้ลูกค้าเติบโตเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญมา
โดยตลอด จึงด�ำเนิน งานเพื่อสนับสนุน ลูกค้า กลุ่มร้า นโชห่วย และ
กลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจจัดเลี้ยง (HoReCa) ให้สามารถเติบโต
และอยูร่ อดได้ในทุกสถานการณ์ ภายใต้กรอบแนวคิด “อยูใ่ ห้รงุ่ อยูใ่ ห้รอด
และอยูใ่ ห้รวยอย่างยัง่ ยืน” โดยการให้ความรูด้ า้ นการจัดการ เทคโนโลยี
รวมไปถึงแนวทางการขยายโอกาสทางการค้า ผ่า นหลายโครงการ
อาทิ โครงการครัวชุมชน ที่สนับสนุนให้ร้านโชห่วยเพิ่มโอกาสการขาย
อาหารสดและอาหารแช่แข็ง หรือโครงการเปิดพืน้ ทีห่ น้าศูนย์จดั จ�ำหน่าย
สินค้าแม็คโคร ให้ลูกค้ากลุ่มร้านอาหารสามารถท�ำอาหารใส่กล่อง
มาจ�ำหน่ายบริเวณดังกล่าว เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์
ในภาวะวิกฤติอีกด้วย
แบ่งปันความสุขที่ยั่งยืนให้แก่โลก

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลการด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม โดยในปีที่ผ่า นมา บริษัท ฯ เร่งด�ำเนิน การติดตั้งแผง
โซลาร์เซลล์ ส่งผลให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างมี
นัยส�ำคัญ รวมถึงด�ำเนินโครงการแม็คโครรักษ์โลก (Say Hi to Bio
Say No to Foam) ที่มุ่งลดปริมาณการจ�ำหน่ายภาชนะบรรจุอาหาร
ที่ไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไปพร้อมกับการเพิ่มความหลากหลาย
ของบรรจุภัณฑ์รักษ์โลก ซึ่งโครงการนี้ก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
และโครงการลดขยะอาหาร ที่ เริ่ ม น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เข้ า มาใช้
เพื่อเพิ่มความแม่นย�ำของฐานข้อมูล พร้อมกันนี้ จากการด�ำเนินงาน
ที่ ส ่ ง เสริ ม การบรรลุ เ ป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ ยั ง ริ เริ่ ม
ความยั่งยืนผ่านการร่วมกับเครือข่ายระดับสากล โดยเข้าร่วมเป็น

ภาคีข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact: UN Global Compact) ที่ด�ำเนินงานภายใต้หลักสากล
10 ประการ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างชัดเจนของบริษัทฯ ที่จะร่วม
เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงเชิ ง บวกต่ อ
ทัง้ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม ตลอดจนร่วมขับเคลือ่ นประชาคมโลก
ไปสู่ความยั่งยืน
ก้าวต่อไปเพื่ อสร้างโอกาสในการเป็น
"คู่คิด...เพื่ อชีวิตที่ดีกว่า"

ในอนาคต บริ ษั ท ฯ ยั ง คงไม่ ห ยุ ด พั ฒ นารู ป แบบการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับการด�ำเนินงาน และขยายธุรกิจ
ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงน�ำเป้าหมายของเครือเจริญโภคภัณฑ์
เข้ามาผนวกเป็นแนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร
ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ เชื่ อ มั่ น ว่ า ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะช่ ว ยสร้ า งความแตกต่ า ง
เพิ่มประสิทธิภาพ ดึงดูดฐานลูกค้า และสร้างประโยชน์ต่อผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่ายต่อไป
สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ขอขอบคุณ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุน
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง
ว่าด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย ผนวกกับความตั้งใจจริงในการด�ำเนิน
ธุ ร กิ จ ที่ ค� ำ นึ ง ถึ ง สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และเศรษฐกิ จ ท� ำ ให้ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถเติบโตอย่างยัง่ ยืนเคียงคูส่ งั คมในฐานะ “คูค่ ดิ ..เพือ่ ชีวติ ทีด่ กี ว่า”

ด้านเศรษฐกิจ
จ้างงานเพิ่ ม
ในช่วงวิกฤตโควิด-19

รายได้จากการด�ำเนินงานสุทธิ

218,760
3.9

2,500

ล้านบาท

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

ก�ำไรสุทธิ

6,563
5.1

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

สรุปผลการ
ด�ำเนินงาน
ที่ส�ำคัญ
ปี 2563

จากปี 2562

จากปี 2562

• เกษตรกร

ราย
ที่ได้รับการส่งเสริม
โอกาสการเรียนรู้

• ผู้ประกอบการรายย่อย
• กลุ่มเปราะบาง

คน

คน

ร้อยละ

44.96

พนักงานหญิง

8,866
ร้อยละ

ราย

ราย

ลดความเข้มข้น
การใช้พลังงานลง

ลดความเข้มข้น
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 1  และ 2)

3.27

ร้อยละ
ในปี 2563
เทียบกับปีฐาน 2558

19.55

7,242

ราย

ด้านสิ่งแวดล้อม

ลงร้อยละ
ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2558

พนักงานชาย

ราย

เด็กและเยาวชน

42,139

ล้านบาท

16,108

596
408
166
22

ส่งเสริมอาชีพและรายได้

ด้านสังคม
พนักงาน
ทั้งหมด

อัตรา

55.04

คน

ติดตั้งแผงผลิตกระแสไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร

52

สาขาทั่วประเทศ

สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
รวมกว่า

17,659.54

26

สาขา

เมกะวัตต์ชั่วโมง

ลดปริมาณ
การจ�ำหน่ายโฟมลง

32.78

กว่า
จากปี 2562

ล้านชิ้น

12

13
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รางวัลด้านความยั่งยืน ปี 2563

51

รางวัล

Best Companies
to Work for in Asia
2020

สาขาได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมการท�ำงานระดับประเทศ
ประจ�ำปี 2563
จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

จากนิตยสาร เอชอาร์ เอเชีย
ประเทศมาเลเซีย

รางวัล

การเปิดเผยข้อมูล
ความยั่งยืน

(Sustainability Disclosure Award)
ประจ�ำปี 2563

รางวัล
สถานประกอบกิจการ
ที่มีระบบบริหารจัดการ
ด้านแรงงานยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2563
แก่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

94

สาขา

จากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน
กระทรวงแรงงาน

จากสถาบันไทยพั ฒน์

3

โล่ประกาศเกียรติคุณ
รางวัลจาก
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย
(Thailand Voluntary Emission
Reduction Program : T-VER)
จากโครงการ
1. โครงการผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
2. โครงการเปลี่ยนโคมไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง LED
3. โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)
แม็คโครสาขาฉะเชิงเทรา และอาคารส�ำนักงานใหญ่
จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

รางวัล

รองอันดับ 2
Linkedin Award 2020

สาขา Most Active Employer Branding
จาก Linkedin

14
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บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจใน

ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจ

9

15

ประเทศ

ส�ำนักงานใหญ่อยู่ท่ป
ี ระเทศไทย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สาธารณรัฐสิงคโปร์

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสินค้า
คุณภาพครบวงจร ที่จดทะเบียนจัดตั้งในเดือนพฤษภาคม ปี 2531 ภายใต้

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เขตบริหารพิ เศษฮ่องกง

สาธารณรัฐอินเดีย

วิสัยทัศน์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

″มุ่งเป็นที่หนึ่งเรื่องการจัดหาสินค้าเพื่ อธุรกิจอาหาร
แบบครบวงจรส�ำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ″

ประเทศไทย

พั นธกิจ

ราชอาณาจักรกัมพู ชา

ธุรกิจศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

ธุรกิจของ
แม็คโคร
Multi-formats

Award

Know the differences

Responsible

Offer the best

ขยายตัว
ด้วยรูปแบบร้านค้า
ที่หลากหลาย

ให้รางวัลกับ
ความส�ำเร็จของ
ทีมงาน และลงทุน
กับการพั ฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ศึกษาท�ำความเข้าใจ
ในความแตกต่าง
เฉพาะตัว ของ
แต่ละท้องถิ่น

สร้างผลประโยชน์
สูงสุดให้กับผู้ท่ี
เกี่ยวข้องพร้อม
รับผิดชอบต่อสังคม

น�ำเสนอแต่สิ่งที่ดี
ที่สุด และคุ้มค่าที่
สุดให้กับลูกค้า

137

7

สาขา
ในไทย

สาขาในต่างประเทศ
(กัมพู ชา อินเดีย จีน และเมียนมา)

บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคหลากหลายประเภท ทั้งกลุ่ม สินค้าอาหารสด
สินค้าอาหารแห้ง สินค้าทีจ
่ ำ� เป็นในชีวต
ิ ประจ�ำวัน และสินค้าอุปโภค ผ่านศูนย์จำ� หน่ายสินค้าในไทย
และอีก 4 ประเทศ ได้แก่ กัมพู ชา อินเดีย จีน และเมียนมา รวมทั้งสิ้น 144 สาขา

ธุรกิจฟู ดเซอร์วิส
ฐานการด�ำเนินธุรกิจใน

6

ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพู ชา เวียดนาม
สิงคโปร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และเขตบริหารพิ เศษฮ่องกง

บริษัทฯ ด�ำเนินธุร กิจน�ำเข้า ส่ งออก และจ�ำหน่า ยสิ นค้า อาหารแช่แข็งและแช่เย็น
พร้อมบริการด้านจัดเก็บและจัดส่งภายใต้การบริหารจัดการของกลุ่มธุรกิจฟู ดเซอร์วิส
ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก
ิ และตะวันออกกลาง (Food Service APME)

ธุรกิจอื่นๆ เพื่ อสนับสนุนธุรกิจหลัก
บริษัทฯ ด�ำเนินธุรกิจให้บริการด้านเทคนิค และให้บริการสนับสนุนแก่บริษัทในกลุ่ม
เพื่ อ รองรับ การขยายธุร กิจ รวมทั้งให้บ ริการด้า นการตลาดและให้ค�ำปรึก ษา
ในการประกอบธุรกิจจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคในเมียนมา
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจได้ในรายงานประจ�ำปี 2563

16
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ห่วงโซ่คุณค่า

การจัดหาสินค้า
คัดเลือกวัตถุดิบและสินค้า
จากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ
และจากคูค
่ า้ ธุรกิจทีม
่ ม
ี าตรฐาน
ทั้งในและต่างประเทศ
รวมถึงผลิตสินค้าคุณภาพ
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท

การจัดจ�ำหน่าย
และบริการ
การกระจาย
และจัดส่งสินค้า
ตรวจสอบและวิเคราะห์การปนเปื้ อนก่อน
กระจายสินค้าไปยังศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ด้วยระบบขนส่งที่ทันสมัย เพื่ อรักษา
คุณภาพของสินค้า

จ�ำหน่ายสินค้าถึงมือลูกค้า
ด้วยช่องทางที่หลากหลาย
ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

The Next
Together

ก้าวไปด้วยกัน
เคียงข้างมุ่งมั่น
สู่ความยั่งยืน

การบริหารจัดการ
ความยัง
่ ยืน
″เราบริหารจัดการธุรกิจ
ภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
ที่ค�ำนึงถึงการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน″  
• กลยุทธ์ความยั่งยืน
• การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสี ย
และประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

20
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กลยุทธ์ความยั่งยืน
วิสัยทัศน์
การพั ฒนา
อย่างยั่งยืน

เป้าหมายหลัก 6 ประการในการด�ำเนินธุรกิจ

มุ่ ง เป็ นที่ ห นึ่ ง ในการเป็ นคู่ คิ ด ธุ ร กิ จ ส� ำ หรั บ ผู้ ป ระกอบการ ส่ ง มอบ
ผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศและปลอดภัยในราคายุติธรรม เพื่ อสนับสนุน
ให้ลูกค้าสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างผลก�ำไร
จากการด�ำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้มีส่วนได้เสีย
โดยไม่บั่นทอนโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

บริษัทฯ ยึดมั่นวิสัยทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งค�ำนึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล โดยก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์แม็คโคร 4.0
ที่ถูกออกแบบ และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมถึงใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากลเข้ามามีส่วนช่วย
บริหารจัดการความยั่งยืน

การสนับสนุนเป้าหมาย
การพั ฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์ก ารสหประชาชาติ

บริ ษั ท ฯ บู ร ณาการเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ขององค์ ก ารสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับกลยุทธ์แ ม็ค โคร 4.0
โดยเป็นการสนับสนุนทางตรง 14 เป้าหมาย จากทัง้ หมด 17 เป้าหมาย ซึง่ สอดคล้อง
กับศักยภาพของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม

เป็นแหล่งอ้างอิง
ด้านอาหารปลอดภัย

บริษทั ฯ ใส่ใจเรือ่ งอาหารปลอดภัย โดยมุง่ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าผูป้ ระกอบการธุรกิจด้านอาหาร รวมถึงผูบ้ ริโภคยุคใหม่ทใี่ ส่ใจสุขภาพ
และพร้อมจับจ่ายเพื่อบริโภคอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐานสากล ตาม
ที่แต่ละประเทศก�ำหนดไว้
ส่งเสริมการคัดสรรผลิตภัณฑ์
อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์ จึงมุง่ ท�ำงานกับผูผ้ ลิตหรือคูค่ า้ ธุรกิจทีด่ ำ� เนินงานอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย และค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อสร้างการเติบโต
ที่ยั่งยืนร่วมกันตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณค่าความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม จึงมุง่ ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งด�ำเนินการให้ทุกระบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดผลการด�ำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละบท

เป็นที่รัก
ในท้องถิ่น

บริษทั ฯ ปรารถนาจะเป็นทีร่ กั และสร้างสรรค์ประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน
ในแต่ละพื้นที่ที่บริษัทฯ ด�ำเนินกิจการอยู่ อาทิ การจ้างงานในท้องถิ่น
การให้ความรูด้ า้ นการบริหารธุรกิจค้าปลีกแก่ผปู้ ระกอบการร้านโชห่วย
รวมถึงเด็กและเยาวชนทีเ่ ป็นโชห่วยรุน่ เยาว์ ให้นำ� ความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์
ใช้ปรับปรุงร้านค้าปลีกในท้องถิ่นให้อยู่รอดอย่างยั่งยืน
สร้างการเติบโต
ทางธุรกิจให้กับลูกค้า  

บริษัทฯ มุ่งศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นช่องทางใหม่
ในการท�ำธุรกิจ ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้ลกู ค้าท�ำธุรกิจง่ายและ
สะดวกขึ้น มีผลก�ำไรมากขึ้น รวมถึงเติบโตอย่างยั่งยืนในโลกของ
การแข่งขันยุคใหม่ ส่งผลให้ลูกค้าผู้ประกอบการพึงพอใจและเป็น
ลูกค้าสมาชิกของบริษัทฯ ในระยะยาว
เป็นองค์กรที่คนทุกรุ่น
อยากเข้ามาร่วมงาน

บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายเป็น 1 ใน 5 องค์กรทีค่ นทุกรุน่ อยากเข้ามาร่วมงาน
จึงมุง่ เน้นพัฒนาบุคลากรให้เป็นทัง้ คนดีและคนเก่ง ควบคูไ่ ปกับการพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น�ำ และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและเทคโนโลยี พร้อมที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

22

23

รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย
และประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน
การมีส่วนร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อส่งเสริมการด�ำเนินงานทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ป้องกันความเสี่ยง และสร้าง
คุณค่าร่วมแก่ทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญและตระหนักถึงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุม่ โดยบริษทั ฯ ได้ประยุกต์ใช้หลักการของมาตรฐาน AA 10000 Stakeholder Engagement
Standard และแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็น 10 กลุ่ม พร้อมทั้งทบทวน
ช่องทางการมีส่วนร่วมเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเสียงของผู้มีส่วนได้เสียได้ถูกผนวก
เป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเหมาะสมของบริษัทฯ

ลูกค้าและผู้ประกอบการ

รายละเอียดของช่องทางการมีส่วนร่วม ตัวอย่างประเด็น และการตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแสดงดังต่อไปนี้
ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน

ตัวอย่างการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์
โทรศัพท์ อีเมล ไลน์อย่างเป็นทางการ
• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
• การจัดบรรยายสรุปผลการ
ด�ำเนินงานต่อนักวิเคราะห์
(Analyst Meeting) รายไตรมาส
• กิจกรรมพบปะนักลงทุนอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การเยี่ยมชมกิจการ
โรดโชว์ เป็นต้น
• รายงานประจ�ำปี และรายงาน
ความยั่งยืน
• งบการเงิน และบทวิเคราะห์
การด�ำเนินงาน (MD&A) รายไตรมาส

• การเปิดเผยข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน
และทันต่อเหตุการณ์
• การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและ
เป็นธรรม
• ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
• สิทธิของผู้ถือหุ้น
• การเติบโตทางธุรกิจ
• การบริหารความเสี่ยง
• ศักยภาพในการแข่งขัน
• การสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น
อย่างยั่งยืน

• ปฏิบัติตามนโยบาย หลักเกณฑ์
ข้อก�ำหนด และแนวทางการเปิด
เผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ
อย่างเคร่งครัด โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้
• ก�ำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบตั ิ
ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
• เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นตามที่
กฎหมายก�ำหนดและปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน
• เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
โดยการพัฒนากระบวนการท�ำงาน
การด�ำเนินธุรกิจ และบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง
• วางระบบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงอย่างรัดกุม
• ส่งเสริมและมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุกจุดของห่วงโซ่
คุณค่า (Value Chain)

• ช่องทางการสื่อสารภายใน อาทิ
อีเมล วารสารภายใน
• ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน อาทิ
อีเมล ถึง Corporate Governance
Office และ HR จดหมายร้องเรียน
โทรศัพท์สายตรง
• การส�ำรวจความพึงพอใจรายปี
• การประชุมและการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสวัสดิการ
รายไตรมาส
• การประชุมคณะกรรมการสรรหา
และก�ำหนดค่าตอบแทน
• การประเมินสมรรถนะพนักงาน
รายปี
• การประชุมน�ำเสนอผลงาน
นวัตกรรมรายปี

• การเติบโตในสายอาชีพ
• การพัฒนาขีดความสามารถ
• ความสมดุลระหว่างการท�ำงาน
และชีวิตส่วนตัว

• ด�ำเนินงานตามกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคล (HR Strategy)
• เตรียมความพร้อมและการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อเป็นผู้น�ำ
• ฝึกอบรมและเสริมศักยภาพที่
เหมาะสม (Upskill and Reskill)
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
• เสริมสร้างการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Makro Learning
Program)
• สร้างความเข้าใจเรื่องการบริหาร
จัดการงานและเวลาที่เหมาะสม
• น�ำเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ เข้ามา
ช่วยในกระบวนการท�ำงาน

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้รับเหมา

พนักงาน

พนักงาน
ชุมชนและสังคม               

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน

ผู้มีส่วนได้เสีย
ของแม็คโคร

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร (NGOs)

สถาบันการเงิน

สื่อมวลชน

ตัวอย่างความสนใจ
และความคาดหวัง

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ภาครัฐ
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ผู้มีส่วนได้เสีย

ลูกค้าและ
ผู้ประกอบการ

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้รับเหมา

ตัวอย่างความสนใจ
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์
แม็คโครเมล โทรศัพท์ ไลน์อย่าง
เป็นทางการ และเฟซบุ๊ก
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
รับเรื่องร้องเรียน
• การพบปะกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ
• การรับฟังข้อคิดเห็นและ
สัมภาษณ์ลูกค้ารายไตรมาส
• กิจกรรมการตลาดและการส่งเสริม
การขาย อาทิ ตลาดนัดโชห่วย
สัญจร (Food Retailer Event)
MHA Roadshow 2020
คู่คิดธุรกิจอาหารวิถีใหม่ สัญจร
เป็นต้น

• คุณภาพและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์
• สุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกค้า
• ความพร้อมของปริมาณสินค้า
• ป้ายราคาสินค้า
• การน�ำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์
ที่ดี

• น�ำเสนอข้อมูลแหล่งที่มาของ
ผลิตภัณฑ์
• จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
ส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
• วางแผนการด�ำเนินงานที่เหมาะสม
ร่วมกับคู่ค้า
• วางแผนและเตรียมพร้อมล่วงหน้า
เมือ่ มีการเปลีย่ นราคาและโปรโมชัน่
พร้อมเพิ่มการสุ่มตรวจสอบ
ป้ายราคาสินค้า
• ด�ำเนินโครงการต่างๆ อาทิ
โครงการมิตรแท้โชห่วย โครงการ
ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม เป็นต้น
• สนับสนุนการปรับปรุงร้าน และ
ฝึกอบรมเรื่องการจัดการค้าปลีก
ยุคใหม่

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์
โทรศัพท์ อีเมล ไลน์อย่างเป็น
ทางการ
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
รับเรื่องร้องเรียน
• การประชุมและสัมมนาอย่างต่อเนือ่ ง
• การเยี่ยมเยือนอย่างสม�่ำเสมอ
• การพูดคุยกับคู่ค้าธุรกิจโดยตรง
• การตรวจประเมินคู่ค้าธุรกิจ
(Supplier Audit) และ
โครงการส่งเสริมศักยภาพต่างๆ
รายไตรมาส

• การส่งเสริมศักยภาพคู่ค้าธุรกิจ
• การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
• แผนการด�ำเนินงาน อาทิ เป้าหมาย
แผนงานการตลาดและการส่งเสริม
การขาย

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์
โทรศัพท์ อีเมล ไลน์อย่างเป็น
ทางการ
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
รับเรื่องร้องเรียน
• การประชุมรายเดือน
• การเยี่ยมเยือนอย่างสม�่ำเสมอ

• การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับ
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
และอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลของผู้รับเหมา

ช่องทางการมีส่วนร่วม

• ร่วมกันวางแผนพัฒนาสินค้าทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ พร้อมทั้ง
ติดตามผลการด�ำเนินงาน
• ตรวจเยี่ยมและรับฟังข้อคิดเห็น
เพื่อทบทวนความเข้าใจและ
ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานร่วมกัน
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
• ส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจเพิ่มศักยภาพ
การผลิตทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ
• สนับสนุนสินค้าการเกษตร และ
ผู้ผลิตรายย่อยในแต่ละท้องถิ่น
• ก�ำหนดหลักเกณฑ์ มาตรการ
และระเบียบปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยให้แก่ผู้รับเหมา
• ก�ำหนดระเบียบปฏิบัติให้ทั้ง
พนักงานและผู้รับเหมา ต้องได้รับ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตามความเสีย่ งของงานอย่างเหมาะสม
ได้มาตรฐาน และพร้อมใช้งาน

ผู้มีส่วนได้เสีย

ชุมชนและสังคม

สถาบันการเงิน

ภาครัฐ

สื่อมวลชน

NG O

องค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร (NGOs)

ช่องทางการมีส่วนร่วม

ตัวอย่างความสนใจ
และความคาดหวัง

ตัวอย่างการตอบสนอง
ต่อความคาดหวัง

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ เว็บไซต์
สื่อสังคมออนไลน์ คอลเซ็นเตอร์
การประชุมกับตัวแทนชุมชน
• ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นและ
รับเรื่องร้องเรียน
• สานเสวนา / การลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มเยือน
รายเดือน
• การจัดกิจกรรมเพื่อสังคม /
การบริจาค / การช่วยเหลือ
อย่างต่อเนื่องเมื่อมีภัยพิบัติ
• การพัฒนาและสร้างอาชีพให้
คนในชุมชน

• การมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น
• การมีส่วนร่วมขององค์กรใน
การพัฒนาและช่วยเหลือท้องถิ่น
• โอกาสการท�ำงานส�ำหรับคน
ในท้องถิ่น

• รับซื้อผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและเป็น
ช่องทางในการจ�ำหน่าย
• ด�ำเนินโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม
เช่น การบริจาคเลือด โรงเลี้ยงไก่ไข่
• ด�ำเนินโครงการสนับสนุนการ
บรรเทาสาธารณภัย เช่น การช่วย
เหลือและสนับสนุนเมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ
• สนับสนุนการจ้างแรงงานท้องถิ่น

• ช่องทางการสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์
จดหมาย อีเมล
• การประชุมอย่างสม�่ำเสมอ
• เอกสารรายงานผลการด�ำเนินงาน
ได้แก่ รายงานประจ�ำปี งบการเงิน

• ผลการด�ำเนินงานของบริษัทและ
กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจในปีถัดไป
• การช�ำระหนี้ตรงตามก�ำหนด
• การปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไข
ที่เกี่ยวข้อง

• สื่อสารให้ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง
• จัดท�ำมาตรการลดและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
• ปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าหนี้
อย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักความ
ถูกต้อง โปร่งใส และตรงเวลา
• ปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขของ
สัญญาอย่างเคร่งครัด

• การจัดประชุมกับภาครัฐ
• การน�ำหน่วยราชการเยี่ยมชม
กิจการ
• การจัดลงนามความร่วมมือกับ
หน่วยราชการ

• การปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
• การเปิดเผยข้อมูลการด�ำเนินงาน
อย่างโปร่งใส รวดเร็วและครบถ้วน
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม

• สื่อสารข้อมูลการด�ำเนินงานอย่าง
โปร่งใส รวดเร็วและครบถ้วน
พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อน�ำ
มาปรับปรุงการด�ำเนินงาน
• ติดตามและปฏิบัติตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
• ร่วมมือและสนับสนุนโครงการ
และกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

• ช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
การส่งข่าวในเว็บไซต์ สื่อสังคม
ออนไลน์ อีเมล รายการทีวี
• การน�ำเยีย่ มชมกิจการรายไตรมาส
• การแถลงข่าวให้สัมภาษณ์

• ความโปร่งใสของข้อมูลและ
การเข้าถึงข้อมูล
• ทิศทางเศรษฐกิจในมุมมอง
ขององค์กร
• กลยุทธ์และแนวทางการด�ำเนิน
การด้านต่างๆ ของธุรกิจที่มีผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม

• สื่อสารข้อมูลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง

• การประชุมกับองค์กรไม่แสวงหา
ผลก�ำไร
• การเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการ

• คุณภาพและความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์
• สิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน

• สื่อสารข้อมูลการด�ำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางต่างๆ
เช่น การประชุม การเยี่ยมชม
เป็นต้น
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การประเมิน
ประเด็นส�ำคัญ
ด้านความยั่งยืน
ขั้นตอนที่

บริษทั ฯ พิจารณาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินงานทัง้ ภายในและภายนอก สถานการณ์ระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด-19 และประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ โดยอ้างอิงกระบวนการประเมิน
ตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ GRI Sustainability Reporting Standards
(GRI Standard) ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนส�ำคัญ ดังนี้
บริษัทฯ คัดเลือกประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนโดยพิจารณาจากบริบททั้งภายในและภายนอก
ได้ แ ก่ เป้ า หมายหลัก 6 ประการของยุทธศาสตร์แ ม็ค โคร 4.0 ดัช นีค วามยั่ง ยืนดาวโจนส์
(Dow Jones Sustainability Indicies: DJSI) คณะกรรมการว่าด้วยมาตรฐานทางบัญชี
ความยั่งยืน (Sustainability Accounting Standards Board: SASB) แนวโน้มของโลก
(Global Trend) ทัง้ ก่อนและหลังสถานการณ์ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเด็นส�ำคัญอืน่ ๆ
จากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

1

การระบุประเด็นด้าน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ
และผู้มีส่วนได้เสีย

ขั้นตอนที่

2

ตัวแทนผู้บริหารระดับสูง หัวหน้าสายงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 10 กลุ่มวิเคราะห์
และจัดล�ำดับความส�ำคัญของประเด็นส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ และมีความส�ำคัญต่อผู้
มีส่วนได้เสีย ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การประเมินระดับ
ความส�ำคัญ

ขั้นตอนที่

ขั้นตอนที่

3

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้วา่ จ้างหน่วยงานอิสระจากภายนอกทวนสอบและรับรองความถูกต้องของ
กระบวนการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนตาม GRI Standard และประเมินความน่าเชื่อถือของ
ชุดข้อมูลเฉพาะที่เลือก

4

บริษทั ฯ ทบทวนกระบวนการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลในรายงานอย่างต่อเนือ่ ง พร้อมทัง้ จัดเตรียม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผูม้ สี ว่ นได้เสีย เพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาและปรับปรุง
แนวทางการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กรต่อไป

การทบทวนและ
พั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

5

หัวข้อในรายงาน

อาหารปลอดภัย

3

9

12
11

2
5

10

2

8
4

3

13

7

1
6

1

2

3

4

5

ระดับผลกระทบต่อองค์กรด้านสิง
่ แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

กรอบของ
GRI Standard

103-1, 103-2, 103-3, FP5

สุขภาพและโภชนาการ

103-1, 103-2, 103-3, 417-1

การปฏิบัติด้านการจัดจ�ำหน่าย
และฉลากผลิตภัณฑ์

103-1, 103-2, 103-3, 417-1

การจัดหาอย่างมีจริยธรรม

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
และการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีความรับผิดชอบ

102-9, 103-1, 103-2, 103-3,
204-1, 308-1, 414-1

การลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

103-1, 103-2, 103-3, 305-1,
305-2, 305-3, 305-4, 305-5

การบริหารจัดการพลังงาน

103-1, 103-2, 103-3, 302-1,
302-3, 302-4

การบริหารจัดการขยะและ
วัตถุดิบเหลือใช้

103-1, 103-2, 103-3, 302-1,
306-1, 306-2

การเป็นที่รักในท้องถิ่น

การมีส่วนร่วมกับชุมชน

102-12, 103-1, 103-2, 103-3,
413-1

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า

การเติบโตทางธุรกิจ
ของลูกค้า

103-1, 103-2, 103-3, 203-2

องค์กรที่คนทุกรุ่น
อยากเข้ามาร่วมงาน

การพัฒนาบุคลากร

103-1, 103-2, 103-3, 404-1,
404-2, 404-3

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

103-1, 103-2, 103-3, 401-2,
405-1, 412-1

ขอบเขตผลกระทบ
    ภายในองค์กร                    ภายนอกองค์กร

การบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย 103-1, 103-2, 103-3, 403-1,
และความปลอดภัย
403-2, 403-3, 403-4, 403-5,
403-6, 403-7, 403-9, 403-10

1.
2.
3.
4.

1
14

คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร
สุขภาพและโภชนาการ
การปฏิบัติด้านการจัดจ�ำหน่ายและฉลากผลิตภัณฑ์
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและการจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีความรับผิดชอบ
5. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. การบริหารจัดการพลังงาน
7. การบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบ
8. การมีส่วนร่วมกับชุมชน
9. การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า
10. การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
11. การพั ฒนาบุคลากร
12. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
13. นวัตกรรม
14. การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

ประเด็นส�ำคัญด้าน
ความยั่งยืน

คุณภาพและความปลอดภัย
ของอาหาร

ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

4

0

ขอบเขตประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

ผลการประเมินประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืนถูกน�ำเสนอต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร –
กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร เพื่อพิจารณายืนยันและอนุมัติประเด็นส�ำคัญด้านความยั่งยืน

การทวนสอบ
ความถูกต้อง

ระดับอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้เสีย
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การปลูกฝังความคิด
เชิงนวัตกรรม

103-1, 103-2, 103-3, 201-1

เพื่ อการอ้างอิง

ผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน

พนักงาน

ลูกค้าและ
ผูป
้ ระกอบการ

คู่ค้าธุรกิจ

ผู้รับเหมา

ชุมชนและ สถาบันการเงิน
สังคม

ภาครัฐ

สื่อมวลชน

องค์กร
ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร
(NGOs)

The Next
Together

ก้าวไปด้วยกัน
เคียงข้างมุ่งมั่น
สู่ความยั่งยืน

การด�ำเนินงาน
เพื่ อความยั่งยืน
″เราน�ำความมุ่งมั่นมาสู่ภาคปฏิบัติ
เพื่ อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
ทั้งต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และผู้มีส่วนได้เสีย"

•
•
•
•
•
•
•

พื้ นฐานสู่ความยั่งยืน
อาหารปลอดภัย
การจัดหาอย่างมีจริยธรรม
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การเป็นที่รักในท้องถิ่น
การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า
องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน

30

31
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พื้ นฐานสู่ความยั่งยืน

การก�ำกับดูแลกิจการ
ผลการด�ำเนินงานปี 2563
คณะกรรมการบริษัทฯ
ทั้งหมด
ท่าน

15

โอกาสและ
ความท้าทาย

การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้เป็นหัวใจหลักของการด�ำเนินงานทีแ่ ม็คโคร
บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต
ทั่วทั้งองค์กร ตลอดจนบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขัน และการขยายตัว
ทางธุรกิจในระยะยาว ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5
2
3

กรรมการ
อิสระ
กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร
กรรมการ
เพศหญิง

บริษัทฯ ด�ำเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณ
ธุรกิจอย่างเคร่งครัด และยังจัดท�ำแนวปฏิบตั ดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ
ทัง้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจอย่างทัว่ ถึง โดยพนักงาน
ทุกคนต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยยังคงรักษา
มาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมในการด�ำเนินธุรกิจ
ในปี 2563 บริษัทฯ จัดฝึกอบรมกฏหมายที่เกี่ยวข้อง และประเด็นด้านกฎหมายที่สอดคล้อง
กับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ประการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
หลักการบริหารกิจการทีด่ ขี องส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
นอกเหนือจากการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้วนั้น บริษัทฯ ยังจัดให้มีการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้ด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อน�ำไปปรับปรุง พัฒนานโยบายและข้อก�ำหนดต่างๆ และแนวทางในการส่งเสริมให้
พนักงานทุกคนปฏิบัติตามข้อก�ำหนดอย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการพั ฒนาความยั่งยืน (Sustainability Development Committee)

เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทัว่ ทัง้ องค์กร บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาความยัง่ ยืน
ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารอาวุโสจากทุกภาคส่วนตามมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อท�ำหน้าที่
ก�ำหนดเป้าหมาย แนวทางการด�ำเนินงาน รวมถึงผลักดันและทบทวนการด�ำเนินให้เป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กร
ปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับรายชื่อคณะกรรมการฯ ให้สอดรับกับกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน และแต่งตั้งคณะท�ำงานชุดย่อย เพื่อช่วยผลักดัน
การด�ำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริษัทฯ และข้อมูลอื่นๆ ด้านการก�ำกับดูแลกิจการได้ในรายงานประจ�ำปี 2563
			 และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.siammakro.co.th)

การร่วมมือกับพั นธมิตรเพื่ อขับเคลื่อนการพั ฒนาอย่างยั่งยืน
เพือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานด้านความยัง่ ยืนให้มปี ระสิทธิภาพ บริษทั ฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อการสร้างความร่วมมือ
และพันธมิตรระหว่างองค์กร โดยเมือ่ เดือน กรกฎาคม ปี 2563 บริษทั ฯ ได้รว่ มประกาศความมุง่ มัน่ ตามข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UN Global Compact) ในการด�ำเนินธุรกิจ
สอดคล้องกับหลักปฏิบตั สิ ากล 10 ประการในด้านสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิง่ แวดล้อม และการต่อต้านการทุจริต
ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังได้เข้าร่วมเครือข่ายกับ 204 บริษทั ระดับโลกภายใต้ สภานักธุรกิจโลกเพือ่ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน (World Business Council on Sustainable Development: WBCSD) เพื่อเรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาไปกับภาคีสมาชิกทั่วโลก อันจะน�ำไปสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนส�ำหรับธุรกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
สมาคมที่บริษัทฯ เข้าร่วมเป็นสมาชิกประจ�ำปี 2563

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็ก
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สมาคมผู้ค้าปลีกไทย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

8. สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย
9. สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย
10. หอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย
11. หอการค้าไทย
12. หอการค้าไทย-รัสเชีย
13. ชมรมบริหารบุคคลรังสิต
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การต่อต้านการคอร์รัปชัน

การสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%

ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้รับการสื่อสารนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%

ของพนักงานได้รับการสื่อสาร
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%

ของคู่ค้าธุรกิจได้รับการสื่อสาร
นโยบายต้านการคอร์รัปชัน
ผ่านจรรยาบรรณคู่ค้าธุรกิจ

การฝึกอบรมด้าน
การต่อต้านการคอร์รัปชัน

100%

ของผูบ
้ ริหารระดับบังคับบัญชาของ
บริษท
ั ฯ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

100%

ของพนักงานใหม่ผ่านการอบรม
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
หลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่

100%

เจ้าหน้าที่และพนักงานในระดับ
ปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรม
หลักสูตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

บริษัทฯ ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตามที่
ได้ประกาศอย่างชัดเจนในนโยบายต่อต้าน
การคอร์รัปชัน และนโยบายงดรับของขวัญใน
ทุกเทศกาล (No Gift Policy) ซึง่ ประกอบด้วย
มาตรฐานทั่ว ไป แนวทางการด�ำเนิน งานที่
เฉพาะเจาะจงเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนและ
ช่วยเหลือทางการเมือง เงินบริจาคเพือ่ การกุศล
เงินสนับสนุน การให้ห รือ รับของขวัญ และ
ของก�ำนัลจากบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้องทางธุรกิจ
โดยประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารกลุ่มธุรกิจแม็คโคร มีหน้าที่รบั ผิดชอบ
ในการก�ำกับดูแลและตรวจติดตามการส่งเสริม
วัฒนธรรมต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร โดย
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งรายงานตรงต่ อ
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังมีหน้าที่ก�ำกับดูแล
ให้การด�ำเนินกิจกรรมของแม็คโครเป็นไปตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน และมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในช่วยสนับสนุนการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน
ที่ เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้มีการกระท�ำใด
ที่เป็นการคอร์รัปชันจากการด�ำเนินธุรกิจ

ปี 2563 บริษทั ฯ ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานตามเป้าหมายด้านการก�ำกับดูแลกิจการภายในองค์กร และได้รบั การประกาศให้อยูใ่ นระดับ
‘ดีเลิศ’ จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับดูแลกิจการบริษัทฯ จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies:
CGR) ซึ่งเป็นระดับสูงสุด และยังคงได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนจากการประเมินตามรายการตรวจสอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
(Annual General Meeting Checklist) ต่อเนื่องเป็นปีที่สี่
หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของนโยบายต่อต้านการทุจริต นโยบายไม่รับของขวัญ นโยบายเกี่ยวกับการบริจาค และนโยบายอื่นๆ ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ
			 (www.siammakro.co.th)

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

บริษัทฯ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เมื่อพบพฤติกรรมไม่เหมาะสม ขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ หรือ
การคอร์รัปชัน
หากผู้มีส่วนได้เสียพบเห็นการกระท�ำใดที่เกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชัน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและข้อมูลผ่านช่องทาง
รับเรือ่ งร้องเรียน (Whistle-blowing) ประกอบด้วย จดหมาย
อีเมล โทรศัพท์ และโทรสาร โดยผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียนหรือเบาะแส
จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจากบริษัทฯ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร/
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1468 ถนนพั ฒนาการ แขวงพั ฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
cgoffice@siammakro.co.th
โทร.
0 2067 9300         
แฟกซ์ : 0 2067 9119

การบริหารจัดการความเสี่ยง
ภายในองค์กร
จากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจการค้าปลีกและค้าส่งอย่างต่อเนื่อง
ตลอดจนการแข่งขันแสวงหาโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจ บริษัทฯ
จึงต้องเตรียมรับมือกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทต่างๆ อยู่เสมอ โดยก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง
และผู้บริหารของบริษัทฯ จ�ำนวน 13 ท่าน เพื่อวางนโยบายการบริหาร
จัดการความเสี่ยงและพัฒนากรอบการประเมินความเสี่ยงที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล โดยรวบรวมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แล้วจัดอันดับ
ความเสี่ยงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผล และ
ก�ำหนดแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร พร้อมก�ำหนด
ผูท้ มี่ อี ำ� นาจหน้าทีใ่ นการบริหารจัดการความเสีย่ งให้เป็นไปตามแผนงาน
ที่ก�ำหนดและจ�ำกัดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
การด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
เชื่อมโยงข้อมูลทั่วทั้งองค์กร การโจมตีและภัยด้านไซเบอร์ นับวันจะ
ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
ตระหนักดีว่าภัยคุกคามดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจ
และความน่าเชือ่ ถือ จึงให้ความส�ำคัญในเรือ่ งความปลอดภัยด้านไซเบอร์
และได้กำ� หนดมาตรการเชิงรุกเพือ่ ลดโอกาสทีจ่ ะเกิดภัยคุกคามดังกล่าว

บริษทั ฯ จัดให้มรี ะบบและอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมภัยคุกคาม
โดยทดสอบและประเมินระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบที่ใช้งานอยู่สามารถป้องกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
มีการทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) เพือ่ ประเมินแผนการ
รับมือกับภัยคุกคามการโจมตีด ้านไซเบอร์และซ้อมกู้ระบบส�ำรอง
ฉุกเฉินอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่าง
ทันท่วงที และลดระดับความเสียหายของระบบและข้อมูล
นอกจากนี้ ยังได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และความรู้
ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อประเมินความพร้อม ให้ค�ำปรึกษา
และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ และ
สร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับภัยคุกคามใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธี
การป้องกัน และกฎหมายด้านไอทีที่เกี่ยวข้อง ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายในของบริษัทฯ และการจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับการป้องกัน ความเสี่ยงจากการละเมิด ข้อมูล ส่วนบุคคลนั้น
ในปี 2563 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยกระดับมาตรการด�ำเนินงานและระบบ
ข้อมูลภายใน เริ่มตั้งแต่วางกลยุทธ์การด�ำเนินงาน แต่งตั้งคณะท�ำงาน
ด�ำเนินการวิเคราะห์และประเมินแหล่งที่มาของข้อมูลจากส่วนต่าง
ทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ให้เป็นปัจจุบัน
รวมถึงฝึกอบรมให้พนักงานทั้งหมดรับทราบถึงผลกระทบ และปฏิบัติ
ตามข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับล่าสุด) และกฏหมายข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง

การบริหารความเสี่ยงภายใต้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ในปี 2563 บริษัท ฯ เผชิญ กับความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด
อย่างร้ายแรงทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด-19 และส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจในวงกว้างทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมีนัยส�ำคัญ ทั้งกฎระเบียบจากทางภาครัฐ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น ก�ำลัง
การซือ้ ของผูบ้ ริโภคทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากมาตรการปิดเมืองของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว เริม่ ตัง้ แต่การบริหารจัดการเชิงนโยบายจากส�ำนักงานใหญ่
การสร้างความตระหนักรูใ้ ห้แก่ทงั้ พนักงานและลูกค้า พร้อมทัง้ แต่งตัง้
คณะกรรมการและคณะท� ำ งานเพื่ อ ติ ด ตามและตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์ฉกุ เฉินจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 อย่างใกล้ชดิ

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังก�ำหนดมาตรการเชิงป้องกันเพิม่ เติมส่วนบุคคล
ให้กับพนักงานทั้งส�ำหนักงานใหญ่และสโตร์ อาทิ การแจกหน้ากาก
อนามัยส�ำหรับพนักงานทุกคน ถุงมือพลาสติก แอลกอฮอล์ล้างมือ
การตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น พร้อมเตรียมมาตรการเชิงจัดการแก้ไข
และจ�ำกัดการแพร่ระบาด หากพบว่ามีพนักงานหรือลูกค้าที่มี
ความเสีย่ งในการได้รบั เชือ้ โรค อาทิ ท�ำความสะอาดพืน้ ที่ สืบหาผูท้ ี่
มีความเสี่ยง และคัดแยกผู้ที่มีความเสี่ยงออกนอกพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจาย ซึ่งท�ำให้บริษัทฯ ประสบความส�ำเร็จในการที่
ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสในช่วงที่ผ่านมา

หมายเหตุ: สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของการบริหารจัดการความเสี่ยง และความเสี่ยงส�ำคัญของบริษัทฯ ได้จากรายงานประจ�ำปี 2563
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อาหารปลอดภัย

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

โอกาสและ
ความท้าทาย

100%
ของวัตถุดิบหลัก

จากแนวโน้มพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับความปลอดภัยทางอาหาร สุขภาวะโภชนาการ
ที่เหมาะสมกับช่วงอายุ รวมถึงความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลของแหล่งวัตถุดิบและอาหารได้
อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้บริษทั ฯ ไม่หยุดพัฒนาตนเองเพือ่ ให้สอดรับต่อความท้าทายดังกล่าว พร้อมทัง้
เปลี่ยนให้เป็นโอกาสทางธุรกิจทั้งต่อบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ โดยบริษัทฯ เดินหน้ายกระดับ
การบริหารจัดการคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้ทัดเทียม
ตามมาตรฐานสากล พัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อแสดงถึงความโปร่งใสของแหล่งที่มา
ของวัตถุดิบ รวมถึงเสริมการรับรองมาตรฐานและคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดี
ให้กับลูกค้าด้วยช่องทางที่หลากหลาย อันจะน�ำไปสู่การเป็นคู่คิดธุรกิจของลูกค้า ที่ส่งต่อผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพและปลอดภัยสู่มือผู้บริโภค

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2563

100%

ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดภายใต้

สามารถตรวจสอบ

สัญลักษณ์ทางการค้าของบริษัทฯ

ย้อนกลับได้

สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

คุณภาพและ
ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์

บริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญในด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเป็นอย่างยิง่ พร้อมทัง้ มุง่ มัน่ ยกระดับ
ระบบจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และเชื่อมโยง
ไปจนถึงปลายน�ำ้ รวมถึงตรวจสอบและเฝ้าระวังโดยห้องปฎิบตั กิ ารทีไ่ ด้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบตั กิ าร
ISO/IEC 17025 เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่จัดจ�ำหน่ายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครนั้น มีคุณภาพ
ปลอดภัย ได้มาตรฐาน และสอดคล้องตามหลักกฏหมาย ตามที่ประกาศไว้อย่างชัดเจนในนโยบาย
ด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัย (Food Safety Policy)

แนวทางการด�ำเนินงานเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ต้นน�้ำ

การสนับสนุนและ
การยกระดับเกษตรกร
ตั้งแต่แปลงเพาะปลูก

กลางน�้ำ

การควบคุมคุณภาพ
มาตรฐาน และความปลอดภัย
ภายในศูนย์กระจายสินค้า
และศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

ปลายน�้ำ

การจัดส่งสินค้าที่มีมาตรฐาน
ปลอดภัยถึงมือผู้บริโภค และ
สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

ภายใต้ความมุ่งมั่นเรื่องการสนับสนุนและยกระดับเกษตรกรตั้งแต่แปลงเพาะปลูก บริษัทฯ ท�ำงานแบบบูรณาการร่วมกับเกษตรกร นักวิชาการ
หน่วยงานภาครัฐ คณะท�ำงานภาคเอกชน และหน่วยรับรองมาตรฐานระดับสากล พัฒนาระบบ Makro Initiative Accreditation (MIA) ขึ้น
เพื่อใช้ส�ำหรับพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรที่เป็นคู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐานการเพาะปลูกของเกษตรกร ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างมีคุณภาพ และปลอดภัยจากการใช้สารเคมี ซึ่งครอบคลุมทุกมิติทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ช่วยให้เกษตรกร
สามารถเข้าถึงมาตรฐานการเพาะปลูกสินค้าเกษตรในระดับสากล รวมถึงช่วยลดขั้นตอนการขอการรับรองที่ซ�้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพ
ในกระบวนการพัฒนาเกษตรกร
นโยบายด้านคุณภาพและอาหารปลอดภัย (Food Safety Policy)

“บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) จะเติบโตด้วยผลงานที่ดี ลงทุนในบุคลากร มุ่งมั่นและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค และบริการอย่างไม่หยุดยั้ง ตอบสนองและรับผิดชอบต่อสังคม”
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ปี 2563 เกษตรกรผูผ้ ลิตสินค้าเกษตรภายใต้แบรนด์ MQP และ Selected จ�ำนวนกว่า 200 ราย
คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานการเพาะปลูก
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนขยายไปสู่เกษตรกรรายทั่วไป เพิ่มอีกกว่า 400 ราย
ในปี 2564

“ระบบประเมินคู่ค้าเกษตรกร”

เพื่อให้การด�ำเนินการส่วนกลางน�้ำไปในทิศทางเดียวกันกับต้นน�้ำ บริษัทฯ จึงต่อยอดระบบ MIA ส�ำหรับการประเมินตนเองของสาขา
เพือ่ เตรียมความพร้อมในการขอรับรอง 1) มาตรฐานการผลิตอาหาร (Good Manufacturing Practice: GMP) 2) มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ
(Codex) ขององค์การอาหารและเกษตรและองค์การอนามัยโลก 3) มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร
(Hazard Analysis and Critical Control Point: HACCP) รวมถึง 4) มาตรฐานระบบการจัดการอาหารปลอดภัย (ISO 22000:2018)

“QR Code ระบบ Makro i-Trace
ในกลุ่มสินค้าชั่งน�้ำหนัก”

ปี 2563 นี้ บริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างฐานข้อมูลทางโภชนาการของ
วัตถุดิบทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 10,000 รายการ เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลคุณค่า
ทางโภชนาการ เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงสร้างความตระหนักและการรับรู้
ของผูบ้ ริโภคด้านโภชนาการ ตามแนวโน้มการเติบโตของอาหารเพือ่ สุขภาพในปัจจุบนั ผ่านช่องทาง
QR Code ในระบบ Makro i-Trace อีกด้วย

การรับรองมาตรฐานสากล มาตรฐานระดับประเทศ และมาตรฐานภายในองค์กรที่บริษัทฯ
ประยุกต์ใช้ เพื่ อความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร 1

100% GMP ตามกฏหมาย
100% GMP CODEX
100% HACCP
100% ได้รับการตรวจรับรอง

100%

ปศุสัตว์ OK
จากกรมปศุสัตว์

100%

มาตรฐานสินค้า
ปลอดภัย จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

การปฏิบัติงานตามมาตรฐานภายใน
ที่สอดคล้องกับระบบการจัดการ
อาหารปลอดภัย ISO 22000:2018
(กระบวนการผลิตเบเกอรี่) 2

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีจ�ำนวนสาขาในประเทศไทยทั้งสิ้น 137 สาขา
1
		
มีสาขาที่ขอรับรองมาตรฐาน GMP, HACCP, ปศุสัตว์ OK และมาตรฐานสินค้าปลอดภัยจ�ำนวน 130 สาขา เนื่องจากอีก 7 สาขานั้นท�ำกิจกรรมการขาย
			 เพียงอย่างเดียวไม่มีการผลิตหรือตัดแต่งสินค้า จึงไม่เข้าข่ายการขอรับรองมาตรฐาน
2
		
มีสาขาที่มีกระบวนการผลิตเบเกอรี่จ�ำนวน 134 สาขา

ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโครมหาชัย
จังหวัดสมุทรสาคร

100% GMP ตามกฏหมาย
100% GMP CODEX
100% HACCP
100% มาตรฐานระบบการจัดการ

อาหารปลอดภัย ISO 22000:2018
(กระบวนการผลิตเบเกอรี่)

100% GMP CODEX
100% มาตรฐานห้องปฎิบัติการ

จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ศูนย์กระจายสินค้าแม็คโครวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

100% มาตรฐานสินค้า

ปลอดภัย จากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

100%

มาตรฐานห้องปฎิบัติการ
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

100% Halal Standard

(HALAL)

ส�ำหรับการด�ำเนินการที่ปลายน�้ำ บริษัทฯ พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ “Makro i-Trace”
ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีส�ำหรับติดตามแหล่งที่มาของวัตถุดิบ ผ่านทาง QR Code
ทีแ่ สดงอยูบ่ นฉลากผลิตภัณฑ์ ซึง่ ในปี 2563 บริษทั ฯ ได้ขยายฐานข้อมูลสินค้าเข้าสูแ่ อปพลิเคชัน
Makro i-Trace ท�ำให้มจี ำ� นวนสินค้าทีส่ ามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทงั้ หมดรวม 11,900 รายการ
ครอบคลุมสินค้ากลุ่มอาหารสดและสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของผลิตภัณฑ์
ทั้งหมดภายใต้สัญลักษณ์ทางการค้าของบริษัทฯ เช่น แบรนด์ ARO และ MQP และได้พัฒนา
ระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้ครอบคลุมสินค้าอาหารสดที่แม็คโครในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาอีกด้วย

การจัดหาสินค้าอาหารทะเลชั้นเลิศจากแหล่งที่ผลิตที่มีคุณภาพและมาตรฐานการท�ำประมง

บริษัท ฯ จัดหาสิน ค้า อาหารทะเลคุณภาพชั้น เลิศและได้มาตรฐานด้า นการประมงอย่า งยั่งยืน โดยสินค้าภายใต้แบรนด์ Ocean Gems
จากบริษทั Indoguna Lordly ในเครือสยามแม็คโคร ได้รบั การรับรองมาตรฐานด้านการประมงอย่างยัง่ ยืน (Marine Stewardship Council: MSC)
และด้านการบริหารจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ (Aquaculture Stewardship Council: ASC) ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากผู้เชี่ยวชาญ
ระดับโลก ในฐานะเกณฑ์ที่ดีที่สุดส�ำหรับมาตรฐานด้านการประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ ตัวอย่างสินค้าอาหารทะเลที่ได้การรับรองมาตรฐาน
อาทิ กุ้งขาวปรุงสุก หอยเปลือกแข็งสด และเนื้อปลาค๊อด ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าขยายขอบเขตการรับรองสินค้าอาหารทะเลไปทุกประเทศ
ที่จัดจ�ำหน่ายภายในปี 2564
ตัวอย่างโครงการส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
โครงการ "ส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้"

เพื่อยกระดับการจัดการความปลอดภัยด้านอาหารและการจัดการที่ดีด้านการเกษตรแบบครบวงจร บริษัทฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสถาบันอุดมศึกษา ด�ำเนินโครงการส้มปลอดภัยคนไทยยิ้มได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ผ่านกระบวนการ
สร้างมาตรการลดสารพิษตกค้าง และเสริมสร้างความรู้ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาหารตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ
ของเกษตรกรผู้ปลูกส้ม ท�ำให้สินค้ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานเท่าเทียมกันทุกรุ่น และปลอดภัยจากสารตกค้าง ขณะเดียวกัน ลูกค้าก็สามารถ
ตรวจสอบที่มาของสินค้าได้จนถึงฟาร์มด้วย QR Code ในระบบ Makro i-Trace อีกด้วย
ผลลัพธ์ ปี 2563
จ�ำนวนเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ
มากกว่า

60 ราย
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การส่งเสริม
สวัสดิภาพ
สัตว์

โครงการ "ปันทรัพย์ สู่ ทรัพย์ปัน"

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการปันทรัพย์ สู่ ทรัพย์ปัน กับเกษตรกรบนพื้นที่สูงในอ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
โดยยกระดับแนวทางการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อปุ ทานของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท�ำให้สนิ ค้าดังกล่าว
สามารถตรวจสอบปลอดภัยได้ด้วยระบบ Makro i-trace ซึ่งช่วยสินค้ามีมาตรฐาน ปลอดภัยและ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบเกษตรอินทรีย์
ผลลัพธ์ ปี 2563
จ�ำนวนเกษตรกรได้รับ
การรับรองการผลิตสินค้า
ตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์เพิ่ มขึ้นรวม

50 ครัวเรือน

การลดค่าใช้จ่าย
จากการใช้เคมีภัณฑ์

มูลค่าเพิ่ มจากการ
ปรับเปลี่ยนเป็นสินค้า
เกษตรอินทรีย์กว่า

ต่อไร่

ร้อยละ

4,000 บาท

15 – 20

12,000

โครงการ "พั ฒนาเกษตรกรชาวเขา เพื่ อชีวิตที่ดีกว่า" (ได้รับรางวัลซีพีเพื่ อความยั่งยืน 2020)

เพื่อสร้างงานและรายได้ให้แก่ชุมชนเกษตรกรชาวเขาใน 4 จังหวัดภาคเหนือของไทย ประกอบด้วย
จังหวัด แม่ฮ่องสอน เชียงราย เชียงใหม่ และตาก บริษัทฯ จึงจัดการอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร
ประยุกต์ใช้การติดตั้งระบบตรวจสอบย้อนกลับ Makro i-Trace รวมถึงตรวจประเมินผลผลิต เพื่อให้
มั่นใจได้ว่าสินค้าทางการเกษตร อาทิ กะหล�่ำปลี และผักกาดขาวปลีที่ได้มีความสดใหม่ ปลอดภัยจาก
สารเคมีตกค้าง และได้รบั การรับรองมาตรฐานสินค้าตามหลักการปฏิบตั ทิ างการเกษตรทีด่ แี ละเหมาะสม
(Good Agriculture Practices: GAP)
ผลลัพธ์ ปี 2563
ยอดขายสินค้าเกษตร
คิดเป็นมูลค่า

9,000 ตัน

162 ล้านบาท

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน
เพิ่ มขึ้น

2 เท่า

จ�ำนวนเกษตรกรชาวเขา
ที่ร่วมโครงการกว่า

1,000 ครัวเรือน

การสนับสนุน
สุขภาพและ
โภชนาการ

บริษัทฯ ตระหนักเสมอว่าโภชนาการที่ดีเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ดังนั้น
บริษัทฯ จึงไม่หยุดนิ่งในการสรรหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้
และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง

หลักเกณฑ์การคัดเลือกสินค้าที่เข้าข่ายผลิตภัณฑ์เพื่ อสุขภาพ

• สินค้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” จากส�ำนักคณะกรรมการอาหารและยา
• อาหารที่เพิ่ม ลด หรือปราศจากสารอาหารตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานยอมรับ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
• ผัก ผลไม้สด หรืออาหารที่คงสภาพสารอาหารที่เป็นประโยชน์ทางธรรมชาติ หรือผ่านการแปรรูปน้อย
• อาหารที่รับประทานแล้วได้โภชนาการครบถ้วนและพลังงานที่เหมาะสมใน 1 มื้อ
• อาหารทางการแพทย์ “Functional Food หรือ Food Supplement” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 238 (ปี 2544)
และฉบับที่ 293 (ปี2548)
สินค้าภายใต้แบรนด์ของบริษัท
(Own Brand)

เพื่อเพิ่มทางเลือกสินค้าที่ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะ และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคที่ค�ำนึงถึงสุขภาพ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เริ่มผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้า Own Brand
ที่แสดงฉลากทางเลือกสุขภาพ ไว้บนสินค้าประเภทกลุ่มเครื่องดื่ม อาทิ น�้ำผลไม้ และมีแผนงาน
ที่จะเพิ่มจ�ำนวนสินค้าเพื่อสุขภาพในหมวดอื่นๆ มากขึ้น

โครงการ "ร้านมอก."

นับตั้งแต่ปี 2559 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการร้านมอก. ซึ่งจัดท�ำ
โดยส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (สมอ.) เพือ่ พัฒนา
มาตรฐานสถานที่ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ในความควบคุ ม ของ สมอ.
ให้มีความปลอดภัยและมีมาตรฐาน
ผลลัพธ์ ปี 2563

101

สาขาที่จ�ำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม ซึง
่ ครอบคลุมทุกสาขาทีจ
่ ด
ั จ�ำหน่าย
สินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และครอบคลุมจ�ำนวนสินค้ามากกว่า

ทัง้ นี้ เพือ่ บรรลุเป้าหมายการยกระดับสวัสดิภาพสัตว์ โดยให้เกิดผลกระทบน้อยทีส่ ดุ ต่อเกษตรกร ลูกค้า และ
ผูป้ ระกอบการ ท�ำให้ประชาชนทัว่ ไปสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์อาหารได้ในราคาทีเ่ อือ้ มถึง และยังเป็นการช่วย
ยกระดับความรู้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้สามารถเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

รายได้เกษตรกร
เพิ่ มขึ้นเฉลี่ย
บาท
ต่อปีต่อครัวเรือน

บริษัทฯ ยึดมั่นการด�ำเนินธุรกิจบนหลักการที่เหมาะสมและใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์ โดยประกาศจุดยืน
สนับสนุนการพัฒนาการผลิตไข่ไก่ที่มาจากแม่ไก่ที่เลี้ยงแบบธรรมชาติ (Cage-free Eggs) โดยยังคงรักษาไว้
ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของเกษตรกรผู้ผลิตไข่ไก่
พันธมิตรทางธุรกิจ และผูป้ ระกอบการ โดยบริษทั ฯ จะร่วมมือและท�ำงานอย่างใกล้ชดิ กับเกษตรกรผูผ้ ลิตไข่ไก่
พันธมิตรทางการค้า และหน่วยงานราชการในการยกระดับมาตรฐานการเลีย้ งสัตว์ให้สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิ
สากล “หลักอิสระ 5 ประการ” (Five Freedoms) เพือ่ ป้องกันความหิวและกระหาย ความเจ็บปวด บาดเจ็บ
หรือโรคภัย ความกลัวและทุกข์ท รมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัต ว์ รวมถึง
จัดจ�ำหน่ายไข่ไก่ทมี่ าจากแม่ไก่ทเี่ ลีย้ งแบบธรรมชาติในทุกสาขาให้เป็นทางเลือกแก่ลกู ค้าภายในปี พ.ศ. 2568

1,300 รายการ

เครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ
(Thailand Quantity Mark)

ผลิตภัณฑ์ท่ไี ด้รับรองสัญลักษณ์
โภชนาการ ″ทางเลือกสุขภาพ″
กลุ่มเครื่องดื่ม

การเปิดเผยข้อมูลของสินค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจเลือกซือ้ สินค้า
ของลู ก ค้ า เป็ น สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้ ค วามส� ำ คั ญ เสมอมา ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก ชั่ ง ตวงวั ด
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จัดท�ำเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ตั้งแต่
ปี 2559 เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าลูกค้าจะได้รับปริมาณสินค้าที่ถูกต้องตามระบุบนบรรจุภัณฑ์
ในปี 2563 นี้ สินค้าภายใต้ Own Brand ได้รับเครื่องหมายรับรองเพิ่มขึ้นอีกจากปีที่ผ่านมา
รวมแล้วกว่า 364 รายการ นับเป็นองค์กรเอกชนรายแรกและเป็นห้างค้าส่งรายเดียวที่ได้รับ
การรับรองเครื่องหมายดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายเพิ่มจ�ำนวนสินค้าที่ได้รับตรารับรอง
ดังกล่าวเป็น 500 รายการภายในปี 2564

เครื่องหมายรับรองปริมาณ
การบรรจุสินค้าหีบห่อ
(Thailand Quantity Mark)
จากกระทรวงพาณิชย์
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การจัดหาอย่างมีจริยธรรม

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

โอกาสและ
ความท้าทาย

100%

ของจ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจ (Supplier)

ถึงแม้ในปีทผี่ า่ นมา การแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ก่อให้เกิดความท้าทายอย่างยิง่ ต่อการบริหาร
ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทฯ ทั้งในด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า และการรักษาปริมาณ
สินค้าคงคลังให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า แต่ดว้ ยการยึดมัน่ ในนโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน
(Sustainable Sourcing Policy) และการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
อย่ า งโปร่ ง ใส ช่ ว ยผลักดันให้บริษัทฯ สามารถด�ำเนินงานในช่ว งวิกฤตได้อ ย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังคงให้ความส�ำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน การสร้างคุณค่า
ร่วมกับผู้ผลิต ผู้ส่งมอบ คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการค�ำนึงถึง
ผลกระทบเชิงบวกและลบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดการด�ำเนินงาน

ผลการด�ำเนินงาน
ปี 2563

100%

ของจ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจ (Supplier)

ได้รับการสื่อสารคู่มือการด�ำเนิน

ได้รับการสื่อสารคู่มือการด�ำเนิน

ธุรกิจส�ำหรับคู่ค้าและประเด็น

ธุรกิจส�ำหรับคู่ค้าและประเด็น

ด้านความยั่งยืน

ด้านความยั่งยืน

การบริหารจัดการ
สายโซ่อุปทานและ
การจัดหาวัตถุดิบ
อย่างมีความรับผิดชอบ

เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นน�้ำถึงปลายน�้ำของ
บริษัทฯ คู่ค้าธุรกิจ และพันธมิตรทางธุรกิจนั้น สร้างสมดุลระหว่างมิติ
สั ง คม เศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสม บริ ษั ท ฯ จึ ง ให้
ความส�ำคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในทุกขั้นตอน เพื่อให้
ลดความเสี่ยงด้านความยั่งยืนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน
คู่ค้าธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกัน

แนวทางการบริหารความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

01

02

03

04

การระบุขอบเขตการด�ำเนิน
การก�ำหนดความคาดหวัง
และแนวปฏิบัติส�ำหรับ
สื่อสารไปยังคู่ค้าธุรกิจ

การสรรหาและ
การคัดเลือกคู่ค้า
ที่มีศักยภาพ
ด้านความยั่งยืน

การประเมินความเสี่ยง
และผลกระทบ
ด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้าธุรกิจ

การส่งเสริมและสนับสนุน
การพั ฒนาศักยภาพ
ด้านความยั่งยืน
ของคู่ค้าธุรกิจ

42

คู่มือจรรยาบรรณ
ส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ

ความโปร่ ง ใสและการบริ ห ารจั ด การ
ห่วงโซ่อปุ ทานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ความเสี่ยงจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ
บริษัทฯ จึงได้ก�ำหนดนโยบายและคู่มือ
การด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ เพื่อให้
คู่ค้าธุรกิจสามารถด�ำเนินงานที่สอดคล้อง
กับหลักการของความยั่งยืนได้
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คู่มือการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้า

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ ได้แก่
1) จรรยาบรรณธุรกิจ
2) คุณภาพและความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
3) การตรวจสอบย้อนกลับ
4) การปรับปรุงประสิทธิภาพและการพัฒนานวัตกรรม
5) การบริหารความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม
6) หลักปฏิบัติด้านแรงงาน
7) อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน

บริษัทฯ สื่อสารและด�ำเนินงานตามคู่มือการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ไปยังคู่ค้าครบ 100% โดยคู่ค้าธุรกิจ
ยังสามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ ได้จากบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในปี 2563 คู่ค้าธุรกิจได้อ่านและลงนามรับทราบเอกสารคู่มือการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจร้อยละ 45.53

ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพั ฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจ
โครงการ
″ฟาร์มปลาชีวภาพ
สู่ความยั่งยืน″

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการฟาร์มปลาชีวภาพสู่ความยั่งยืนร่วมกับ
ภาครัฐเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงปลาดุกและปลานิล
ในระบบปิดที่สามารถควบคุมคุณภาพ และสามารถตรวจสอบ
ย้ อ นกลั บ ได้ ทุ ก ขั้ น ตอน ซึ่ ง เป็ น การควบคุ ม ปั จ จั ย ในการผลิ ต
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ ปี 2563

20

เกษตรกรกว่า
ราย
ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

โครงการ
″พั ฒนาเกษตรกรไทย
ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
(Smart Farm Development)"

นอกจากนี้ เพื่อเน้นย�้ำถึงความมุ่งมั่นเรื่องการด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ ในปี 2563 บริษัทฯ จัดการฝึกอบรม
เรื่องจริยธรรมการด�ำเนินธุรกิจส�ำหรับคู่ค้าธุรกิจกลุ่มอาหารสดคิดเป็นร้อยละ 35.64 ของจ�ำนวนคู่ค้าธุรกิจล�ำดับที่ 1
บูรณาการประเด็นความยั่งยืนเข้ากับการด�ำเนินงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษทั ฯ ผนวกการด�ำเนินงานความยัง่ ยืนเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการด�ำเนินงาน โดยสรรหาและคัดเลือกคูค่ า้ ธุรกิจด้วยแบบประเมินศักยภาพ
คู่ค้าธุรกิจเบื้องต้น (Pre-Audit Questionnaire) เพื่อประเมินการด�ำเนินงานและการปฏิบัติตามกฎหมายของคู่ค้าธุรกิจที่ประสงค์จะท�ำธุรกิจ
ร่วมกับบริษัทฯ ซึ่งการประเมินศักยภาพดังกล่าวครอบคลุม ความสามารถในการผลิต การได้รับการรับรองมาตรฐาน อาทิ GMP และ HACCP
การส่งมอบสินค้า กระบวนการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านแรงงาน รวมถึงกระบวนการจัดซื้ออย่างยั่งยืน
ส� ำ หรั บ การประเมิ น ความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า นความยั่ ง ยืน บริษัทฯ จัดกลุ่ม คู่ค ้าธุร กิจ หลักล�ำดับที่ 1 (Critical Tier 1 Supplier)
โดยพิจารณาจากยอดการสั่งซื้อสินค้า ซึ่งบริษัทฯ ก�ำหนดให้คู่ค้าธุรกิจกลุ่มนี้ต้องท�ำแบบประเมินตนเองออนไลน์เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านสังคม
สิ่งแวดล้อม และการก�ำกับดูแลกิจการ (Online ESG Supplier Risk Assessment) เพื่อให้มั่นใจว่าคู่ค้าธุรกิจของบริษัทด�ำเนินการสอดคล้อง
กับนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ อย่างเคร่งครัด โดยในปี 2563 บริษัทฯ ปรับปรุงฐานข้อมูลคู่ค้าธุรกิจให้เป็นปัจจุบันและลดความซ�้ำซ้อน
ของข้อมูล และมีคู่ค้าธุรกิจล�ำดับที่ 1 ได้รับการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบด้านความยั่งยืนไปแล้วร้อยละ 53.09
การส่งเสริมศักยภาพด้านความยั่งยืนของคู่ค้าธุรกิจ

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาสังคมแบบองค์รวม บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันความรู้ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและ
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนาคูค่ า้ ธุรกิจ เกษตรกร และผูป้ ระกอบการ
รายย่อยในธุรกิจด้านการเกษตร บริษทั ฯ จึงด�ำเนินการโครงการฯ
โดยน� ำ เทคโนโลยี เข้ า มาช่ ว ยพั ฒ นาการผลิ ต สิ น ค้ า ทาง
การเกษตร ซึ่งเกษตรกรสามารถเรียนรู้ วัดผล และประเมิน
คุณภาพการผลิตได้ด้วยตัวเอง
ผลลัพธ์ ปี 2563
เกษตรกรมากกว่า

200 ครอบครัวมีอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 90 จากเดิมก่อนเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกร ได้รับการรับรอง
และผ่านการประเมินเพิ่ มขึ้นร้อยละ

50

3,240,000 บาท ต่อปีต่อราย

ค่าใช้จ่ายในการพั ฒนาเกษตรกร
น้อยลง

11,200 บาทต่อราย

ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สนับสนุนทุนวิจัย
แก่บริษทั ฯ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒ
ั น์ และคูค่ า้ ทางธุรกิจ
เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตนมกระบือแปรรูปให้ได้มาตรฐาน
ตั้งแต่ฟาร์มเพาะเลี้ยงไปจนถึงผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูป
ท�ำให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิต คืนทุน และท�ำก�ำไร
ได้อย่างรวดเร็ว เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
และสร้ า งความยั่ ง ยื น ให้ กั บ ชุ ม ชนผู ้ เ ลี้ ย งกระบื อ นมใน
จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงส่งมอบผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและ
ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ผลลัพธ์ ปี 2563
จ�ำนวนเกษตรกรมากกว่า

เกษตรกรมีรายได้เพิ่ มขึ้นจากการขายสินค้าให้แก่ผู้ซ้อ
ื
เฉลี่ย

โครงการ
"พั ฒนาศักยภาพ
การผลิตและการตลาด
ของกระบือนม"

10 รายเข้าร่วมโครงการ
โครงการฯ ได้รับรางวัล Bronze Award
ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติประจ�ำปี 2563
ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
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รางวัล
โดดเด่น
ปี 2563

สุดยอดซูเปอร์มาร์เก็ตไทย 2020
SUPER
MARKET

โครงการ "ผู้บริโภคที่รัก"

องค์กรไม่แสวงหาผลก�ำไร “อ็อกแฟม (OXFAM)
ประเทศไทย” ส�ำรวจและประเมินนโยบาย
ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
สวัสดิการของผู้บริโภคที่มีต่อซุปเปอร์มาร์เก็ต
จ� ำ นวน 8 รายในประเทศไทยภายใต้
“โครงการผู้บริโภคที่รัก” โดยพิจารณาจาก
นโยบายที่ แ ต่ ล ะซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต เผยแพร่
ต่ อ สาธารณะ และเข้ า ถึ ง ได้ เช่ น เว็ บ ไซต์
รายงานประจ�ำปี เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2563
บริษัทฯ ได้รับคะแนนประเมินด้านความรับ
ผิดชอบต่อผู้บริโภคเป็นอันดับหนึ่ง และอยู่ใน
กลุ่มที่ได้คะแนนรวมสูงสุด

ค่าเฉลี่ย
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1

ความยั่งยืน
ของแหล่งวัตถุดิบ

2

ความชอบ
ด้วยกฎหมาย

3

นโยบายจัดหา
แหล่งวัตถุดิบ

4

ความสามารถตรวจสอบ
ย้อนกลับได้

5

การขับเคลื่อนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง

6
7

ความโปร่งใสและการให้
ข้อมูลกับผู้บริโภค
ความเป็นธรรม

บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน
จากนโยบายและแนวปฎิบัติด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมไปถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกังวลจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความส�ำคัญของบรรจุภัณฑ์ยั่งยืนตลอด
ห่วงโซ่อปุ ทาน ในปี 2563 บริษทั ฯ เดินหน้าลดปริมาณการจ�ำหน่าย
โฟม และเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเข้ามาแทนที่
โดยยกเลิกขายโฟมไปแล้วจ�ำนวน 52 สาขา พร้อมทั้งก�ำหนด
เป้าหมายไม่จ�ำหน่ายโฟมทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในปี 2565

หลักการ
ประเมิน
7 ประการ

การจัดอันดับ
ความยั่งยืน
ปลาทูน่ากระป๋อง
(Canned Tuna Greenpeace)

องค์กรรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นอิสระ
“กรีนพีซ” จัดอันดับความยัง่ ยืนของผลิตภัณฑ์
ปลาทูน่ากระป๋องในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อประเมินความก้าวหน้าด้านนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านแรงงาน 7 ประการ ทั้งนี้
ในปี 2563 ปลาทูน่ากระป๋องภายใต้แบรนด์
ของบริษัทฯ “ARO” ได้รับการจัดอันดับให้
เป็ น อั น ดั บ 1 ในกลุ ่ ม ค้ า ปลี ก อั น ดั บ 2
ในประเทศไทย และอั น ดั บ ที่ 5 ในเอเชี ย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยผลคะแนนการจั ด
อันดับครั้งล่าสุดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากครั้ง
ก่อนถึงร้อยละ 26.2 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่น
ของการจัดหาแหล่งวัตถุดิบอย่างยั่งยืนร่วม
กับคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงการติดตั้งระบบ i-Trace
ท� ำ ให้ ลู ก ค้ า สามารถตรวจสอบย้ อ นกลั บ
ถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้

คะแนน
รวม

ความรับผิดชอข ความรับผิดชอข ความรับผิดชอข
ต่อผู้บริโภค
ต่อสิ่งแวดล้อม ต่อสิ่งแวดล้อม
ของคู่ค้า
ของห้างค้าปลีก

บริ ษั ท ฯ เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ต่ อ
ก า ร รั ก ษ์ โ ล ก แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม
บริษัทฯ จึงคัดสรรปลาทูน่าเฉพาะ
สายพั น ธุ์ Skipjack ซึ่ ง จั บ โดย
การใช้อวนล้อมที่ได้รับการรับรอง
ถึงความปลอดภัยและไม่มผ
ี ลกระทบ
ต่อโลมา และจับในน่านน�ำ้ ทีป
่ ลาทูนา่
สายพั น ธ์ุ น้ี เ ติ บ โตตามธรรมชาติ
ในมหาสมุ ท รแปซิ ฟ ิ ค ตะวั น ตก
และตอนกลาง

″เพื่ อโลก เพื่ อเรา และ
เพื่ อทรัพยากรที่ยั่งยืน″

โครงการ
“Say Hi to Bio Say No to Foam”

เพือ่ ส่งเสริมการลดปริมาณการจ�ำหน่ายโฟมและเพิม่ ทางเลือก
บรรจุภณ
ั ฑ์ยอ่ ยสลายได้ตามธรรมชาติ บริษทั ฯ จึงได้จดั กิจกรรม
ให้ความรูแ้ ก่ลกู ค้า และจัดการอบรมให้แก่พนักงานให้ตระหนัก
ถึงปัญหาของภาชนะโฟม และมีความเข้าใจในการเลือกใช้
ภาชนะบรรจุอาหารที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ ภายหลังวิกฤตโควิด-19 ที่ผู้บริโภคให้ความส�ำคัญกับ
สุขอนามัยมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์แบบ
ใช้ครัง้ เดียวทิง้ มากขึน้ ตามไปด้วย บริษทั ฯ จึงจัดหาและส่งเสริมการ
จัดจ�ำหน่ายกล่องอาหารที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาทิ กระดาษ ชานอ้อย และพลาสติกชีวภาพที่มาจากข้าวโพด
ถุงพลาสติก
หายใจได้

เพื่ อ ลดปริ ม าณการใช้ พ ลาสติ ก และ
ลดการสูญเสียสินค้าหน้าร้าน บริษัทฯ
ร่วมมือกับคูค่ า้ ธุรกิจพัฒนาถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ลดเม็ดพลาสติกลง ซึ่งถุงบรรจุภัณฑ์
ดังกล่าว ผลิตด้วยขั้นตอนที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม และช่วยยืดอายุผกั และ
ผลไม้สดได้นานขึ้นกว่าเดิม 1-2 วัน

ผลลัพธ์ ปี 2563
ยกเลิกการจ�ำหน่ายโฟมในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ไปแล้วจ�ำนวน

52 สาขาทั่วประเทศ

สามารถลดการจ�ำหน่ายโฟมลงได้
จ�ำนวนกว่า

32.78 ล้านชิ้นจากปี 2562
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การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

ลดความเข้มข้นการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

โอกาสและ
ความท้าทาย

จากวิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและคงคุณภาพทางสิ่งแวดล้อม โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการด�ำเนินงาน

10

ลง ร้อยละ

ผลการด�ำเนินงาน ลดความเข้มข้นการปล่อย
ปี 2563
ก๊าซเรือนกระจก (ขอบเขตที่ 1 และ 2)

ในปี 2563

ลงร้อยละ

เทียบกับปีฐาน 2558

19.55
14

ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2558
และลดลงร้อยละ

ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2562
ลดความเข้มข้นการใช้น้ำ�

ความเข้มข้นการใช้น้ำ�

ลง ร้อยละ

เพิ่ มขึ้นร้อยละ

10

ในปี 2563

เทียบกับปีฐาน 2558

8.33
1.69

ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2558
แต่ลดลงร้อยละ

ในปี 2563 เทียบกับปีฐาน 2562

การบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและ
การจัดการพลังงาน

ด้วยตระหนักถึงปัญหาส�ำคัญของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
ที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความส�ำคัญและ
จึงมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยรักษาสมดุลสภาพภูมิอากาศ
ของโลกควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ โดยก�ำหนด
แนวทางการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ มุ ่ ง สู ่ ก ารลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน และ
ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ และวัสดุเหลือใช้

แนวทางบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

Energy Efficiency

การปรับปรุงประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานในพื้ นที่

Renewable Energy

การเพิ่ มสัดส่วนการใช้พลังงาน
หมุนเวียนภายในพื้ นที่

Carbon Removal

การรณรงค์การปลูกไม้ยืนต้น
ภายในพื้ นที่ท่ด
ี �ำเนินธุรกิจ
และพื้ นที่ท่ไี ม่ได้ใช้ประโยชน์
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การเพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งทางตรงและทางอ้อม

บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายการบริหารจัดการพลังงาน (Energy Policy)
ขึ้นเพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงาน พร้อมทั้งเริ่มน�ำระบบการจัดการ
พลังงานมาตรฐานสากล ISO 50001:2018 (Energy Management
Systems) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยในปี 2563 มีสาขา
ที่ได้การรับรอง ISO 50001:2018 แล้ว คือ ส�ำนักงานใหญ่และ
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน 4 สาขา ประกอบด้วย นครอินทร์
นครนายก คลองหลวง และศาลายา

(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

2560

2561

52,290.98
195,192.98

6.72
2562

2563

6.90

6.67

2563

โครงการ
″ต้นแบบการจัดการพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

43,232.95
219,642.54

49,833.38

2560

2561

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 2

(บาท)

31,477,558

29,375,420
15,488,975*

หมายเหตุ: • ขอบเขตที่ 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
		
• ขอบเขตที่ 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน

2561

2562

บริษัทฯ เข้าร่วมประกวดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน ตามเกณฑ์มาตรฐานความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
(PEA Global Sustainable Energy and Environment:
PEA-GSEE) ของการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค เพือ่ ลดต้นทุนด้านพลังงาน
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสนองต่อเป้าหมายการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน โดยมีการน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานให้กบั คณะกรรมการ
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พิ จ ารณาการประกาศรางวั ล ในเดื อ นตุ ล าคม
2563 ที่ผ่านมา

การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

จากการขยายสาขาของศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ใหม่ ม ากขึ้ น ท� ำ ให้ มี
แนวโน้มการใช้พลังงานสูงขึ้น บริษัทฯ จึงเริ่มด�ำเนินโครงการพลังงาน
ทดแทนเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยการติด ตั้งแผงผลิต กระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งในปี 2563 นี้
บริษัทฯ ด�ำเนินการติดตั้งไปแล้วจ�ำนวน 52 สาขาทั่วประเทศ สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจาก 26 สาขารวมกว่า 17,659.66 เมกะวัตต์ชั่วโมง
และสามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านพลังงานไฟฟ้าได้กว่า 15.45 ล้านบาทต่อปี
นอกจากนี้ ศูนย์กระจายสินค้ามหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ได้ติดตั้ง
เครื่องท�ำน�้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell Heater) จ�ำนวน
144 แผง เพื่อใช้ในการต้มน�้ำส�ำหรับการล้างตระกร้าใส่สินค้าภายใน
ศูนย์กระจายสินค้าอีกด้วย ซึ่งในปี 2563 สามารถผลิตได้พลังงาน
ไฟฟ้าได้ทั้งสิ้น 79.06 เมกะวัตต์ชั่วโมง

การปลูกไม้ยืนต้น

2563

หมายเหตุ: ปี 2563 ผลประหยัดเนื่องมาจากการใช้โซลาร์เซลที่เพิ่มขึ้น

(หน่วย: ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อล้านบาท)
2560

1.33

2561

1.35
1.25
1.07

7,523,529

2560

ความเข้มข้นของ
การปล่อยก๊าชเรือนกระจก

2562

2562

ผลประหยัดเนื่องจากโครงการ
เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

183,642.63

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 1

2563

6.50

(เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อล้านบาท)

209,408.29

โครงการ
″ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา (เฟสหนึ่ง)"

องค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซเรื อ นกระจก (องค์ ก รมหาชน)
ให้การรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาของศูนย์กระจายสินค้า
(เฟสหนึ่ง) จ�ำนวน 4,351 ตันคาร์บอนไซด์เทียบเท่า ในช่วง
ระยะเวลาคิดเครดิตของโครงการระหว่างวันที่ 1 มกราคม –
31 พฤษภาคม 2563

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน

50,214.93

ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลังงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ด�ำเนินการพัฒ นาเชื่อมต่อระบบควบคุม
วิศวกรรมอาคารเป็นแบบทางไกล (Remote-controlled)
โดยพัฒนาระบบการจัดการงานวิศวกรรมท�ำความเย็น แสงสว่าง และ
ปรับอากาศบางส่วน ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) เพื่อ
บริหารจัดการระบบการเปิดและปิดระบบปรับอากาศ แสงสว่างภายใน
และภายนอกอาคาร รวมถึงระบบท�ำความเย็นของเครือ่ งท�ำความเย็น
เป็นต้น นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้พฒ
ั นาระบบบริหารทรัพยากรอาคาร
“SMART Facility Management Plate Form” เพื่อช่วย
ในการจั ด การงานวิ ศ วกรรมเชิ ง ป้ อ งกั น และซ่ อ มบ� ำ รุ ง ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ เป็น
ไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม

เพื่ อร่วมส่งเสริม
การปกป้องระบบนิเวศ
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ บริษัทฯ
ด� ำ เนิ น โครงการ
ปลู ก ต้ น ไม้ ใ นพื้ น ที่
ของบริษัทฯ สะสมแล้ว
กว่า

ผลลัพธ์ ปี 2563
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร สาขาศาลายา ได้รับรางวัล
องค์กรที่มีผลประเมินในระดับยอดเยี่ยม Platinum

5,700 ต้น

50

51

รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

การดูแลรักษา
ทรัพยากรน�้ำ

บริษทั ฯ ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน�ำ้ ตลอดวัฎจักร (Water Life Cycle) บริษทั ฯ จึงก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินงานตั้งแต่การประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ขาดแคลนน�้ำ การสร้างความตระหนักรู้ภายในและ
ภายนอกองค์กร และการบริหารจัดการน�้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งน�้ำส่วนใหญ่ภายในองค์กรจะ
ถูกน�ำไปใช้เพื่อการท�ำความสะอาดและรดน�้ำต้นไม้บริเวณศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

การบริหารจัดการขยะ
และวัตถุดิบเหลือใช้

บริษัทฯ น�ำแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เข้ามาประยุกต์
เข้ากับการด�ำเนินงาน ภายใต้แนวทาง 3Rs เพื่อลดและน�ำปริมาณของเสียกลับมา
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

แนวทางบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้

แนวทางบริหารจัดการน�้ำ

หลักการ 3 Rs
Water Risk Assessment
การประเมินความเสี่ยง
ของการขาดแคลนน�้ำ

Creating Awareness
การสร้างความตระหนักรู้
แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อการวางแผนบริหารจัดการน�้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ประเมิน
ความเสี่ยงโดยใช้เครื่องมือ Aqueduct Water Risk Atlas ของ World
Resources Institute (WRI) และพบว่าร้อยละ 8.43 การใช้น�้ำของศูนย์
จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งของการขาดแคลนน�ำ้ ต่อปริมาณ
การใช้น�้ำทั้งหมด ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�ำหนดแผนการบริหารจัดการน�้ำ อาทิ
การเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้นำ�้ การติดตามประเมินความเสีย่ งกับหน่วยงาน
ท้ อ งถิ่ น อย่ า งใกล้ ชิ ด การเพิ่ม ฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังการใช้น�้ำของ
ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ยสิ น ค้ า ที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ เ สี่ ย งการขาดแคลนน�้ ำ หรื อ น�้ ำ ท่ ว ม
เป็นต้น เพื่อรองรับและตอบสนองต่อความเสี่ยงดังกล่าว
บริษทั ฯ สือ่ สารเรือ่ งการบริหารจัดการน�ำ้ อย่างมีประสิทธิภาพให้แก่พนักงาน
รับทราบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงลูกค้าผู้มาใช้บริการในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
ผ่านป้ายสติก๊ เกอร์ เพือ่ สร้างความตระหนักและการมีสว่ นร่วมของทุกฝ่าย
ส�ำหรับการบริการจัดการน�้ำทิ้ง บริษัทฯ ติดตั้งระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่มี
ประสิทธิภาพให้แก่ทกุ ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าทัว่ ประเทศ* รวมถึงติดตัง้ ระบบ
บ�ำบัดน�้ำเสียที่สามารถน�ำน�้ำเสียที่ได้รับการบ�ำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่
แก่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าจ�ำนวน 72 สาขาคิดเป็นร้อยละ 52.55 ของสาขา
ทั้งหมด ท�ำให้สามารถน�ำน�้ำเสียที่บ�ำบัดแล้วกลับมาใช้รดน�้ำต้นไม้ภายใน
พืน้ ทีศ่ นู ย์จำ� หน่ายสินค้า รวมถึงช่วยให้ไม่มกี ารปล่อยน�ำ้ ทิง้ ลงสูส่ าธารณะ
(Zero Wastewater Discharge)

Waste Water Management
การลดปริมาณน�้ำทิ้ง
ที่เกิดจากการด�ำเนินงาน

ตัวอย่างโครงการบริหารทรัพยากรน�้ำ
โครงการ "รักษ์น้�ำ รักอนาคต"

บริษัทฯ เริ่มด�ำเนินโครงการรักษ์น�้ำ รักอนาคต ตั้งแต่ปี 2561
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรน�้ำและบ�ำบัดน�้ำเสียให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณภาพและกฎหมายก�ำหนดก่อนปล่อยลงสู่แหล่ง
น�้ำสาธารณะ
นอกจากนี้ น�ำ้ ทิง้ ทีผ่ า่ นการบ�ำบัดแล้วสามารถน�ำกลับมาใช้สำ� หรับ
การรดน�้ำต้นไม้ผ่านระบบแบบอัตโนมัติภายในศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าสยามแม็คโคร ซึ่งสามารถลดการใช้น�้ำประปาอีกด้วย
ผลลัพธ์ ปี 2563
ด�ำเนินงานแล้วในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า
จ�ำนวน

72 สาขา

สามารถลดการใช้น้ำ� ประปาได้ถึง

93,960 – 104,000

ลูกบาศก์เมตรต่อปี

หมายเหตุ: *จ�ำนวนสาขาทั้งหมด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อยู่ที่ 137 สาขา

บริษทั ฯ ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนน�ำ้ และผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ จึงได้นอ้ มน�ำแนวพระราชด�ำริ
ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องธนาคารน�้ำใต้ดินมาประยุกต์ใช้ส�ำหรับการบริหารจัดการน�้ำภายใน
พื้นที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า จังหวัดยโสธร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณน�้ำทิ้ง น�ำน�้ำกลับมาใช้
ประโยชน์อย่างครบวงจร เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวภายในองค์กรส�ำหรับเป็นทีพ่ กั ผ่อนแก่พนักงานและลูกค้า
ตลอดจนมุ่งหวังที่จะต่อยอดเป็นแหล่งศึกษาและดูงานให้แก่ชุมชนโดยรอบต่อไป
ผลลัพธ์ ปี 2563
สามารถลดการใช้น้�ำประปาของศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

สามารถลดค่าใช้จ่ายได้

จังหวัดยโสธร ลง

กว่า

60,000 บาท

ผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
การบริหารจัดการน�้ำเสียของ
แหล่งก�ำเนิดมลพิษ "ระดับทอง"

Reuse

ใช้ซ้ำ� หลายครั้ง
เพื่ อยืดอายุการใช้งาน

Recycle

แปรรูปน�ำกลับมาใช้ใหม่

เพื่อป้องกันการสูญเสียของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ น�ำข้อมูลสินค้าที่มีการสูญเสียสูงสุด 20 อันดับแรกมาวิเคราะห์ถึงหาสาเหตุของการสูญเสีย
และจัดอบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า วิธีการดูแลสินค้าอย่างเหมาะสมให้กับพนักงานในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น ปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพนักงาน ในปี 2563 กระดาษและโฟมถูกน�ำไปเป็นขยะรีไซเคิลจ�ำนวน 40,258 ตัน
บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการด�ำเนินงานลดการสูญเสียของวัตถุดิบและสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงลดขั้นตอนการจัดท�ำเอกสาร
โดยในปี 2563 บริษัทฯ พัฒนาแอปพลิเคชัน “E-ordering” เพื่อใช้ค�ำนวณปริมาณวัตถุดิบที่ควรสั่งซื้ออย่างแม่นย�ำและลดปริมาณเอกสารลง ท�ำให้
สามารถด�ำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 8 นาที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยกระดับระบบ “Shrinkage Management System” เพื่อบริหารจัดการข้อมูลของ
วัตถุดิบและสินค้าที่กลายเป็นขยะ
ตัวอย่างโครงการบริหารจัดการขยะและวัตถุดิบเหลือใช้
โครงการ "ลดปริมาณขยะอาหาร"

บริษัทฯ มุ่งเน้นให้ปริมาณขยะอาหารที่ต้องน�ำไปก�ำจัดให้ลดเหลือน้อยที่สุด โดยเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำน�้ำหมักอีเอ็ม (Effectiveness
Microorganism) โดยการน�ำผลไม้ตระกูลส้มและสับปะรดเหลือใช้ไปผลิตน�้ำหมักชีวภาพ ซึ่งสามารถน�ำไปต่อยอดใช้ดับกลิ่น
ไม่พึงประสงค์ได้ รวมถึงน�ำไปใช้ย่อยสลายไขมันตามท่อน�้ำทิ้งในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโครสาขาต่างๆ
ผลลัพธ์ ปี 2563
ขยะอาหารสดจ�ำนวนกว่า

โครงการ "ธนาคารน�้ำใต้ดิน"

1,846 ลูกบาศก์เมตร หรือ
คิดเป็นร้อยละ 0.3 ของปริมาณการใช้นำ้� ปี 2562

Reduce

ลดการใช้ ใช้น้อยเท่าที่จ�ำเป็นหรือ
ลดสร้างของเสีย และใช้ประโยชน์ให้มากขึน
้

53.39 ตันถูกน�ำไปแปรรูปเป็นท�ำน�้ำหมักอีเอ็ม
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การเป็นที่รักในท้องถิ่น

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

สร้างผลกระทบเชิงบวก
แก่ชุมชนที่บริษัทฯ

โอกาสและ
ความท้าทาย

ผลการด�ำเนินงาน เกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย
ปี 2563
รวมถึงกลุม
่ ผู้เปราะบาง

เข้าไปด�ำเนินธุรกิจ

ชุมชนที่เข้มแข็ง คือ รากฐานที่ส�ำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญต่อ
การสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างธุรกิจและสังคม ด้วยการส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วม
ระหว่างกันขององค์กรและชุมชนทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศ รวมถึงน�ำศักยภาพขององค์กร
ที่มีเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับปี 2563 ที่ผ่านมานี้ ความคาดหวังของชุมชนและสังคมเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัย
ของสถานประกอบการเป็นความท้าทายอย่างยิง่ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องเร่งด�ำเนินการตอบสนองอย่างเร่งด่วน
ในช่วงการแพร่ระบาดอย่างหนักของเชือ้ ไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ การเป็นทีพ่ งึ่ ของเกษตรกรท้องถิน่
ที่ได้รับผลกระทบจากการส่งออกสินค้า และการเป็นที่พึ่งของผู้บริโภคในฐานะผู้จัดหาวัตถุดิบ
ประกอบอาหารแบบครบวงจร ยังเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญมาอย่างต่อเนื่อง และถือเป็น
โอกาสดี ที่ จ ะได้ น� ำ ศั ก ยภาพที่ มี ม าด� ำ เนิ น การจั ด การได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและประสิ ท ธิ ภ าพ
ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าและสังคมเพิ่มมากขึ้น

จ�ำนวนกว่า

596

ราย

ได้รับการส่งเสริมอาชีพและรายได้

การร่วมแก้ปัญหาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
โครงการ
″สนับสนุนช่วยเหลือระหว่างช่วงวิกฤตโควิด-19″
		
		

เป้าหมาย SDG 3.8
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์

		
		

เป้าหมาย SDG 2.3
การเข้าถึงอาหารของประชากร

จากความต้องการใช้หน้ากากอนามัยที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก จึงส่งผลให้
สินค้ามีการขาดตลาดในช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ท�ำให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในการป้องกัน การติดเชื้อได้ บริษัทฯ จึงร่วมกับกระทรวงพาณิชย์
กระจายหน้ า กากอนามั ย ราคายุ ติ ธ รรมให้ ป ระชาชน รวมถึ ง เป็ น
สถานประกอบการทีส่ ามารถเข้าถึงสินค้าส�ำหรับการป้องกันการติดเชือ้
อื่นๆ เช่น แอลกอลฮอล์ เจล ถุงมือ ให้กับลูกค้าได้เพียงพอในช่วงที่
ผูบ้ ริโภคมีความกังวลเป็นอย่างมาก รวมถึงได้สง่ มอบวัสดุทางการแพทย์
สิง่ จ�ำเป็นส�ำหรับการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด อาทิ กล่องโฟม
เก็บความเย็น กระบอกฉีดน�้ำ เจลแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์ และน�้ำยา
ท�ำความสะอาดฆ่าเชือ้ ให้โรงพยาบาลรวมทัง้ สิน้ กว่า 80 แห่งทัว่ ประเทศ
ขณะเดียวกัน บริษทั ฯ ยังร่วมส่งมอบวัตถุดบิ คุณภาพปลอดภัยกว่า 1.4 ตัน
ให้กบั โครงการ “ข้าวกล่อง CHEFHUG แบ่งปันชุมชนสูภ้ ยั โควิด” เพือ่
น�ำไปประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในชุมชน
ทั่วกรุงเทพฯ โดยข้าวกล่องเหล่านี้ได้ผ่านการปรุงจากเชฟมืออาชีพ
กว่า 200 คน และภาคีเครือข่ายที่มาร่วมสมทบ ก่อนบรรจุใส่กล่องข้าว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน 40,000 กล่อง และมีแท็กซี่ท�ำหน้าที่
กระจายไปยังชุมชนต่างๆ จ�ำนวน 50 ชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

ในช่วงวิกฤตโควิด-19 นั้นยังส่งผลให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการต้องแบกรับค่าครองชีพและต้นทุนที่สูงขึ้น บริษัทฯ จึงร่วมกับกรมการค้าภายใน
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้รับจากราคาเนื้อหมูที่สูงขึ้น โดยบริษัทฯ จัดให้มีการจ�ำหน่ายเนื้อหมูในราคาประหยัด
พร้อมทัง้ ให้ความส�ำคัญกับการตรวจสอบมาตรฐานอาหารปลอดภัยในทุกด้าน รวมถึงควบคุมสุขอนามัยภายในสาขาอย่างเคร่งครัด ท�ำให้ผบู้ ริโภค
สามารถมั่นใจได้ว่า เนื้อหมูที่น�ำมาจ�ำหน่ายเป็นเนื้อหมูที่ปลอดภัย
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 ทีม่ ตี อ่ ผูป้ ระกอบการร้านอาหารรายย่อย จึงเปิดพืน้ ทีใ่ ห้ผปู้ ระกอบการขายอาหาร
หน้าศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครจ�ำนวน 64 สาขาทัว่ ประเทศ ตัง้ แต่กลางเดือนเมษายนถึงสิน้ เดือนพฤษภาคม 2563 เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการ
ร้านอาหารรายย่อยที่ไม่สามารถเปิดให้บริการลูกค้านั่งรับประทานอาหารภายในร้านได้ ให้สามารถเปิดจ�ำหน่ายอาหารกล่องและบริการจัดส่ง
(Delivery) ภายใต้มาตรการรักษาระยะห่าง และควบคุมความปลอดภัยในด้านต่างๆ อย่างเข้มงวด รวมถึงช่วยเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ร้านค้าที่ได้รับผลกระทบกว่า 2,000 ร้าน บนช่องทางการสื่อสารของบริษัทฯ อีกด้วย
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การสนับสนุนเกษตรกร
และผลผลิต
จากกลุ่มเกษตรกร
		
		

จากการปิดประเทศเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
ส่งผลให้เกษตรกรในแต่ละท้องถิ่นไม่สามารถส่งผลิตผลทางการเกษตร
ออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศได้ บริษัทฯ จึงรับซื้อ เป็นแหล่งกระจาย
สนับสนุนการขาย รวมทัง้ สนับสนุนการเพิม่ มูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกรและผลักดันให้กลไกเศรษฐกิจ
ขับเคลื่อนต่อไปได้

เป้าหมาย SDG 2.3
การเพิ่ มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

ผลผลิตทางการเกษตร
ผลไม้ตามฤดูกาล อาทิ เงาะ มังคุด
ทุเรียน ลองกอง และสละ

โครงการ ″ลําไยปันสุ ข คืนสุ ขสู่ ชุมชน″
(ได้รับรางวัลซีพีเพื่ อความยั่งยืน 2020)
		
		

เป้าหมาย SDG 2.3
การเพิ่ มรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

		
		

เป้าหมาย SDG 3.8
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์

สามารถสร้างรายได้ให้กบ
ั เกษตรกรผูป
้ ลูกล�ำไยในจังหวัดล�ำพู น

แนวทางการสนับสนุน

100 ครัวเรือน คิดเป็นรายได้		
เฉลี่ยต่อครัวเรือน 367,200 บาทต่อปี

และเชียงใหม่มากกว่า

• รับซื้อผลไม้จากสหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน
จ�ำนวน

โครงการ ‘ล�ำไย ปันสุข...คืนสุข สู่สังคม เป็นโครงการที่มุ่งสร้างรายได้
ให้เกษตรกรผู้ปลูกล�ำไย ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน ปลอดภัย
และคืนรายได้จากการจัดจ�ำหน่ายกลับไปสู่ชุมชน โดยทุกการซื้อล�ำไย
1 กิโลกรัม บริษัทฯ ได้ร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อน�ำไปซื้อสิ่งของจ�ำเป็น
และอุปกรณ์การแพทย์ ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือ
ในชุมชน ซึ่งทุกๆ ปี บริษัทฯ รับซื้อผลผลิตล�ำไย ผลไม้ประจ�ำท้องถิ่น
ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรรายย่อยและกลุ่มสหกรณ์ในภาคเหนือ
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ และล�ำพูน เป็นจ�ำนวนมาก

4,000 ตัน

สามารถสมทบทุนในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในพื้ นที่ชุมชน
ในจังหวัดล�ำพู น และเชียงใหม่รวมทั้งสิ้น

• จัด ″เทศกาลผลไม้ฤดูกาล ภาคตะวันออก"
ทุกสาขาทั่วประเทศ

เป็นจ�ำนวนเงิน

เผือก
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ตัน จากกลุ่มเกษตรกร
• รับซื้อเผือก
อ�ำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี
• ต่อยอดการขายสินค้าโดยน�ำตัวอย่างไปเสนอให้
กลุ่มโรงงานเพื่ อให้ผลิตสินค้าออกมาขายจริง

ปลากะพง

• รับซื้อปลากะพงเพิ่ มจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19
กว่า

1,600 ตัน

• เพิ่ มความหลากหลายของรูปแบบชนิดสินค้าโดยน�ำมาแล่หั่นชิ้น
• จัดกิจกรรม “ปลากะพงเพิ่ มค่า พั ฒนาเมนูใหม่ ให้ร้านอาหาร”

กุ้ง

• จับมือกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับซื้อกุ้งจากเกษตรกรรายย่อยจากจังหวัดราชบุรี
เพิ่ มอีก

200 ตันต่อสัปดาห์

การส่งเสริม
การจ้างงานท้องถิน
่
		
		

เป้าหมาย SDG 8.5
การส่งเสริมการจ้างงาน

355,305 บาท

จากผลกระทบทางเศรษฐกิ จ จากวิ ก ฤตโควิ ด -19 ก่ อ ให้ เ กิ ด อั ต รา
การว่างงานทีส่ งู ขึน้ ประกอบกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการให้
มีการอ�ำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า บริษัทฯ จึงเล็งเห็นโอกาส
การสร้างงานให้กับผู้ว่างงานพร้อมกับอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้า
โดยบริษัทฯ เปิดรับผู้ว่างงานในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละสาขาเข้าเป็น
พนักงานจัดส่งสินค้า เพื่อส่งเสริมการจ้างงานท้องถิ่น รวมถึงขยาย
ช่องทางการให้บริการส่งสินค้า
การจ้างงานเพิ่ มในช่วงวิกฤตโควิด-19
จ�ำนวนกว่า

2,500 ต�ำแหน่ง
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การสร้างคุณค่าร่วม
ระหว่างธุรกิจและสังคม
โครงการ ″คืนคนดี มีอาชีพสู่สังคม″
		
		
		

เป้าหมาย SDG 4.4
การเสริมสร้างทักษะทีส
่ ำ� คัญแก่การประกอบอาชีพ
ให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยท�ำงาน

		
		

เป้าหมาย SDG 8.5
การส่งเสริมการจ้างงาน

บริษัทฯ ร่วมกับกรมราชฑัณฑ์สร้างอาชีพให้แก่ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ
โดยพนักงานจิตอาสาของบริษัทฯ ร่วมถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ต้องขัง
เกี่ ย วกั บ การประกอบอาหารเพื่ อ การค้ า ในระดั บ พื้ น ฐานและ
การสร้างมาตรฐานอาหารปลอดภัยในเมนูยอดนิยมต่างๆ ซึ่งสามารถ
น�ำไปประกอบอาชีพได้โดยใช้เงินลงทุนไม่สูง อาทิ ผัดไทกุ้งสด พิซซ่า
ข้าวเหนียวหมูปิ้ง และเครื่องดื่ม ท�ำให้ผู้ต้องขังมีความรู้และทักษะ
ในการประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และไม่กลับไปท�ำผิด
พลาดซ�้ำอีกในอนาคต

5

ด�ำเนินโครงการแล้วใน เรือนจ�ำ
ประกอบด้วย
เรือนจ�ำชั่วคราวเขากลิ้ง (จังหวัดเพชรบุรี)
เรือนจ�ำชั่วคราวแคน้อย (จังหวัดเพชรบูรณ์)
เรือนจ�ำหล่มสัก (จังหวัดเพชรบูรณ์)
เรือนจ�ำจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
เรือนจ�ำจังหวัดนนทบุรี

จ�ำนวนผู้ต้องขังเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น

100%

361 ราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ของผู้ต้องขัง
ที่พ้นโทษได้รับการปล่อยตัวทั้งหมดไม่กลับมาท�ำผิดซ�้ำอีก

โครงการ
″บริจาคโลหิต ปันน�้ำใจ ด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่″
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เป้าหมาย SDG 3.8
การเข้าถึงบริการด้านการแพทย์

บริษทั ฯ ลงนามบันทึกความร่วมมือกับสภากาชาดไทยอาสาเป็นหน่วยรับ
บริจาคโลหิตชุมชนในศูนย์จำ� หน่ายสินค้าแม็คโครกว่า 100 สาขาทัว่ ประเทศ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่มีจิตกุศลต้องการบริจาคโลหิต
ช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดยตั้งเป้ารับบริจาคโลหิต 3 ล้านซี.ซี.
ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น

4,213,200 ซี.ซี.

โครงการ ″โรงเลี้ยงไข่ไก่เพื่ ออาหารกลางวัน
และโชห่วยรุ่นเยาว์″
		
		
		

เป้าหมาย SDG 2.2
การมีส่วนลดภาวะขาดสารอาหาร และ
ส่งเสริมโภชนาการที่ดีต่อเด็กและเยาวชน

		
		
		

เป้าหมาย SDG 4.4
การเสริมสร้างทักษะที่ส�ำคัญแก่การประกอบอาชีพ
ให้แก่เยาวชนและผู้ใหญ่ในวัยท�ำงาน

สืบเนื่องจากกิจกรรมวิ่งการกุศลในโอกาสครบรอบ 30 ปี ในปี 2562
บริษทั ฯ จึงน�ำรายได้จากการจัดกิจกรรมฯ มาท�ำโครงการโรงเลีย้ งไก่ไข่
เพื่ อ อาหารกลางวั น แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก คื อ
ต้องการส่งเสริมโภชนาการที่ยั่งยืนในเด็กและเยาวชนในพี้นที่ห่างไกล
ซึ่งในปี 2563 บริษัท ฯ ได้ข ยายผลการด�ำเนิน โครงการดังกล่า วสู่
“โครงการโชห่วยรุ่นเยาว์” เพื่อส่งมอบความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่อง
8 ขั้นตอนการจัดการร้านค้าปลีก ส�ำหรับจัดการสหกรณ์ที่โรงเรียน
ของตน รวมถึงเสริมสร้างทักษะพื้นฐานการประกอบอาชีพด้วย

จ�ำนวนโรงเลี้ยงไข่ไก่ทั้งสิ้น

30 โรงเรือนทั่วประเทศ

จ�ำนวนนักเรียนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้
การพั ฒนาร้านค้าปลีกรายย่อยทั้งสิ้น

1,025 คน

การสนับสนุนสังคมรูปแบบต่างๆ

การบริจาคเพื่ อการกุศล

2.49 ล้านบาท

สิ่งของ

3.25 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของพนักงาน

1.94 ล้านบาท

จ�ำนวนชั่วโมงการเข้าร่วม
กิจกรรมของพนักงานกว่า

23 ล้านชั่วโมง
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การเติบโตทางธุรกิจของลูกค้า

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

ผลการส�ำรวจ
ความพึ งพอใจของลูกค้า

โอกาสและ
ความท้าทาย

จากความมุ่งมั่น การเป็นคู่คิด…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า บริษัทฯ จึงให้ความส�ำคัญกับการเติบโตของลูกค้า
ผู้ประกอบการในทุกภาวะเศรษฐกิจ ผ่านการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาอุปสรรค
และส่งเสริมความส�ำเร็จทางธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถเติบโตพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤต และรูปแบบการด�ำเนินชีวิตวิถีใหม่
(New Normal) ได้อย่างมั่นคง

อยู่ท่ร
ี ้อยละ

85

ผลการด�ำเนินงาน ผลการส�ำรวจ
ปี 2563
ความพึ งพอใจของลูกค้า
อยู่ท่ร
ี ้อยละ

85.6

บริษัท ฯ ค�ำนึงถึงคุณค่า ที่ลูกค้า (Customer Value) จะได้รับตลอดการเดิน ทางของลูกค้า (Customer Journey) บริษัทฯ จึงพัฒนา
รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่อยู่เสมอทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อให้ลูกค้าได้สัมผัสประสบการณ์
(Customer Experience) ที่ดีจากการเข้ามารับบริการและเลือกซื้อสินค้าของบริษัท ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทฯ มีศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า 6 รูปแบบ
ประกอบด้วย รูปแบบคลาสสิค รูปแบบอีโคพลัส รูปแบบฟูดเซอร์วิส รูปแบบฟูดช้อป รูปแบบเฟรชแอทแม็คโคร และรูปแบบโฟรเซ่นช้อปภายใต้
ชื่อสยามโฟรเซ่น ซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้ารวมทั้งหมดกว่า 3 ล้านราย
ลูกค้าของแม็คโคร

ร้านค้าปลีก
- ร้านขายของช�ำ
- ร้านมินิมาร์ท
		 เป็นต้น

กลุ่มโรงแรม
ร้านอาหารและ
ธุรกิจจัดเลี้ยง

- โรงแรม
- ร้านอาหาร
- ธุรกิจจัดเลี้ยง
		 เป็นต้น

ธุรกิจ
การบริการ

ร้านค้าส่ง

- ส�ำนักงาน
- ผู้กระจายสินค้า
- โรงเรียน
- ผู้ส่งออกสินค้า
- สถาบันการศึกษา 		 เป็นต้น
		 เป็นต้น

ร้านค้าปลีก
ทั่วไปที่ไม่ใช่อาหาร

อื่นๆ

- ร้านขายเครือ
่ ใช้ไฟฟ้า - กลุ่มผู้บริโภค
- ร้านขายเครื่องเขียน 		 ทั่วไป
		 อุปกรณ์การเรียน
		 เป็นต้น

การพั ฒนาช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าและบริการ

บริษัทฯ ยกระดับการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้าให้สะดวกและรวดเร็วจากเดิม ด้วยการเปิดตัวระบบนิเวศน์ออฟไลน์สู่ออนไลน์ครบวงจร
อย่างเป็นทางการ (Offline to Online Ecosystem: O2O) ซึ่งเป็นการผสมผสานออนไลน์กับออฟไลน์เข้าด้วยกัน (Omni Channel) ตั้งแต่
การซื้อสินค้า การช�ำระค่าสินค้า และการจัดส่งสินค้า
ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าจากทุกที่และทุกเวลา ทั้งการเข้ามาเลือกซื้อโดยตรงที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า (Offline) รวมถึงการซื้อผ่านแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ (Online) อาทิ เว็บไซต์ Makroclick.com หรือ แอปพลิเคชันแม็คโคร และซื้อผ่านพนักงานขายของบริษัทฯ ส�ำหรับการช�ำระค่าสินค้า
ลูกค้าสามารถเลือกได้หลายช่องทาง อาทิ การช�ำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือ แอปพลิเคชั่นกระเป๋าเงิน (E-wallet) เป็นต้น รวมถึงยังสามารถ
เลือกรับบริการจัดส่งสินค้าแบบจัดส่งถึงที่หมาย (Last-mile Delivery) จัดส่งแบบเร่งด่วน (Speed M Express Delivery) หรือมารับที่สาขา
แบบเร่งด่วน (Curbside Pick-up) เป็นต้น
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ความพึ งพอใจ
ของลูกค้า

บริษัทฯ ส�ำรวจความพึงพอใจของลูกค้าด้วยการลงพื้นที่ เพื่อพบปะลูกค้าผู้ประกอบการที่เปิดร้านใหม่และ
การสัมภาษณ์ผา่ นทางโทรศัพท์เพือ่ สอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยในปี 2563 พบว่า ร้อยละ 85.6
ของลูกค้าทั้งหมดที่ท�ำการส�ำรวจมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของแม็คโคร ซึ่งบรรลุเป้าหมายที่ก�ำหนด
ไว้ที่ร้อยละ 85 และเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2562
ร้อยละ 85
เป้าหมายปี 2563

ร้อยละ 84.2

ปี 2560

ร้อยละ 83.2

ปี 2561

ร้อยละ 84.2

ร้อยละ 85.2

ปี 2562

ช่องทางที่หลากหลายในการรับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียน

โทร. 0 2335 5300

ช่องทางออนไลน์

อาทิ แม็คโครเมล
ไลน์อย่างเป็นทางการ
และเฟซบุ๊ก เป็นต้น

02

นับจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ภายในสาขา 1 คนต่อ 1 ตารางเมตร
(ตามข้อก�ำหนดของไทยชนะ)

04

03

ตีเส้นเว้นระยะห่างในจุดที่
มีความหนาแน่น เช่น แผนกอาหารสด
แผนกเนื้อสัตว์ จุดช�ำระเงิน

05

1 m.

ก�ำหนดพื้ นที่นั่งรอด้านหน้าสาขา
กรณีจ�ำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ในสาขาเกินกว่าก�ำหนด

06

จัดให้มีการคัดกรอง วัดอุณหภูมิ
ลงทะเบียนไทยชนะ ส�ำหรับลูกค้า
พนักงาน และคู่ค้าธุรกิจทุกคน
ก่อนเข้าสาขา

จัดให้มแ
ี อลกอฮอล์เจลส�ำหรับล้างมือ
และถุงมือ รวมทั้งที่คีบอาหารสด
ให้ลูกค้าใช้ในขณะเลือกซื้อสินค้า
โดยเฉพาะอาหารสดทุกประเภท
เพื่ อลดการสัมผัสกับอาหารโดยตรง

โครงการ ″คนไทยใจบุญ (E-Donation)″

ปี 2563

เพราะทุกเสียงของลูกค้ามีความหมาย การตอบสนองที่เหมาะสมต่อข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อร้องเรียนจึงเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญ
เป็นล�ำดับต้นๆ เสมอมา บริษัทฯ จึงจัดให้มีช่องทางการรับฟังเสียงของลูกค้าที่หลากหลายและเข้าถึงง่าย ก่อนที่จะน�ำข้อมูลเหล่านั้นมาประมวล
วิเคราะห์และด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบต่อไป

ศูนย์บริการลูกค้า
สัมพั นธ์

01

ตั้งทีมรักษาระยะห่าง
(Social Distancing Scouts)
คอยประกาศย�้ำเตือนให้ลูกค้า
ยืนจับจ่ายสินค้าห่างจากลูกค้า
ท่านอื่นอย่างน้อย 1 เมตร
ตลอดเวลาที่อยู่ภายในสาขา

การรับฟังเสียงจากลูกค้า

เครือข่ายสาขา
ของแม็คโคร

แนวทางการปฏิบัติแบบห้างวิถีใหม่ สู้โควิดทุกตารางเมตร

การเข้าไปพบปะ
และสัมภาษณ์ลูกค้า

ห้างวิถีใหม่ สู้โควิดทุกตารางเมตร

บริษทั ฯ ใส่ใจในเรือ่ งสุขอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอย่างยิง่ (Customer Safety and Hygine) โดยเฉพาะในช่วงทีม่ กี ารแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้น�ำในการก�ำหนดโมเดลห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่าง สู่การจับจ่ายวิถีใหม่สู้วิกฤตโควิดเต็มรูปแบบ
โดยก�ำหนดเป็นมาตรการเข้มงวด เริ่มจากปรับพื้นที่ ตีเส้น เว้นระยะห่าง (Social Distancing) นับจ�ำนวนคนเข้าออก พร้อมตั้งทีมรักษาระยะห่าง
ย�้ำเตือนขอความร่วมมือลูกค้าประชาชน เพิ่มความห่วงใยในทุกตารางเมตร

ตัวอย่างปัญหา
ของผู้รับบริจาค

• มูลนิธิท่ม
ี ีช่อ
ื เสียงได้รับของบริจาคบางประเภทมากจนเกินความจ�ำเป็น
• มูลนิธิท่ไี ม่เป็นที่รู้จักมักขาดแคลนสิ่งของบริจาคและขาดโอกาสประชาสัมพั นธ์
• มูลนิธิขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ มักได้รับของบริจาคที่ไม่ตรงตามความต้องการ

ตัวอย่างปัญหา
ของผู้บริจาคสิ่งของ

• ไม่ทราบถึงความต้องการของผู้รับ และจ�ำนวนของมูลนิธิท่ร
ี ู้จักมีจ�ำกัด
• ไม่มีเวลาไปเลือกซื้อของบริจาคด้วยตนเอง
• ไม่สะดวกเดินทางไปบริจาคด้วยตนเองเนื่องจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19

บริษัทฯ ตระหนักถึงข้อจ�ำกัดของการบริจาคสิ่งของรูปแบบดั้งเดิม
จึงด�ำเนินโครงการคนไทยใจบุญขึน้ เมือ่ ปี 2563 เพือ่ ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของการบริจาคอย่างยั่งยืน โดยสร้างความสะดวกสบายการท�ำบุญ
และบริจาคสิง่ ของทีส่ ามารถท�ำได้เพียงปลายนิว้ เชือ่ มโยงผูท้ บี่ ริจาค
เข้าถึงมูลนิธิและสถานสงเคราะห์ที่เชื่อถือได้ทั่วประเทศ รวมถึง
คัดสรรตัวเลือกสิน ค้า คุณภาพที่ตรงกับความต้องการของผู้รับ
อย่างแท้จริงเพื่อให้ก่อประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งผู้รับและผู้ให้ตลอดจน
บริการขนส่งสิ่งของบริจาคไปยังผู้รับ
ทัง้ นี้ ในปี 2564 บริษทั ฯ ตัง้ เป้าหมายเพิม่ จ�ำนวนสถานทีร่ บั บริจาค
ให้ครอบคลุมมากกว่า 100 สถานที่รับบริจาคทั่วประเทศ เพื่อ
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงและขยายความช่วยเหลือไปยังผู้เดือดร้อน
กว่า 30,000 รายต่อปี
ผลลัพธ์ ปี 2563

50 องค์กรการกุศล

เข้าร่วมโครงการคนไทยใจบุญ
(ประกอบด้วย มูลนิธิ สถานสงเคราะห์
โรงเรียน โรงพยาบาล และวัด)

คัดสรรตัวเลือกสินค้าบริจาค

240

กว่า
รายการ
จัดแบ่งตามความต้องการของ
แต่ละมูลนิธิและสถานสงเคราะห์

ช่วยเหลือกลุม
่ บุคคลทีม
่ ค
ี วามเปราะบาง

8,828
กว่า 5,600 ชีวิต

กว่า
ราย
และสัตว์ท่ถ
ี ูกทอดทิ้งหรือพิ การ
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ตัวอย่างโครงการพั ฒนาลูกค้าเพื่ อการเติบโตอย่างยั่งยืน
MAKRO HORECA ACADEMY (MHA)  "แหล่งความรู้ครบวงจรเพื่ อผู้ประกอบการร้านอาหาร"

บริษัทฯ ด�ำเนินโครงการ MHA ตั้งแต่ปี 2562 เพื่อเป็นศูนย์รวมความรู้ช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารครบวงจร ที่มุ่งเน้นการเป็น
แหล่งรวมความรูแ้ บบครบวงจรให้กบั ผูป้ ระกอบธุรกิจอาหารมืออาชีพ ผ่านระบบออฟไลน์และออนไลน์ ใน 5 องค์ประกอบ คือ 1) การเป็นสือ่ กลาง
ในการให้ความรู้ (Knowledge Media) 2) แหล่งการจัดสัมนาและเวิร์กชอป (Seminar & Workshop) 3) ออนไลน์เลิร์นนิ่ง (Online Learning)
4) ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Advisor) และ 5) เครือข่ายสังคมของผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร (Business Networking) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
พั นธกิจหลักของโครงการ MHA
Coach

ให้ความรูแ
้ ก่ผป
ู้ ระกอบการที่ด�ำเนินธุรกิจ
HORECA อยู่ในปัจจุบัน

Build

สร้างความเจริญเติบโตให้กับกลุ่มธุรกิจ
HORECA อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริ ษั ท ฯ มี ก ารปรั บ และเพิ่ ม เนื้ อ หาของ
หลักสูตรการเรียนการสอนให้เหมาะกับสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การให้ความรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์
การส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่ การบริหารจัดการการเงิน การส่งเสริม
การตลาดและโฆษณา และการสร้างธุรกิจแนวใหม่ เพื่อให้โครงการนี้
เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ ปี 2563
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์
จ�ำนวน

Create

45,406 ราย

สร้างผู้ประกอบการใหม่
สู่กลุ่มธุรกิจ HORECA

คอร์สออนไลน์

บริษัทฯ น�ำเทคโนโลยีมาช่วยส่งเสริมการให้ความรู้ผ่านเพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร
สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่และทุกเวลา
ช่องทางออนไลน์
www.makrohorecaacademy.com
แม็คโครโฮเรก้าอคาเดมี
MakroHorecaAcademy

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดคอร์สการเรียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในหลายหัวข้อเพื่อให้ผู้เรียนสามารถได้เรียนรู้จากมืออาชีพของ
วงการอาหาร ซึ่งคอร์สต่างๆ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมียอดเข้าชมกว่า 510,000 ครั้ง รวมถึงมีผู้สนใจเข้าชมเนื้อหาออนไลน์
เป็นจ�ำนวนมาก อาทิ “MHA Advise…ปัน้ ธุรกิจสูม่ อื อาชีพ” จ�ำนวนผูช้ มกว่า 2,117,000 ครัง้ “MHA Talk…แกะรอยความส�ำเร็จร้านดัง”
จ�ำนวนผูช้ มกว่า 467,000 ครัง้ และ MHA Cuisine & Cooking VDO… สูตรลับฉบับเชฟและวีดโี อท�ำอาหาร” จ�ำนวนผูช้ มกว่า 3,185,000 ครัง้
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เจาะลึกการท�ำการตลาดบน Facebook และ หลักสูตร Food Costing & SOP
การค�ำนวณต้นทุนอาหารและการจัดการร้านอาหารอย่างเป็นระบบ” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมียอดผู้เข้าร่วมงาน 800 คน
ผลลัพธ์ ปี 2563

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นย�้ำการเป็นผู้น�ำความรู้และคู่คิดธุรกิจอาหาร ผ่านการด�ำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

ยอดผู้ติดตามใน Facebook
กว่า

การประชุมเชิงปฏิบัติการและบรรยายพิ เศษ

บริษทั ฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารร่วมกับบรรยายพิเศษให้แก่เจ้าของร้านอาหาร
ที่เป็นสมาชิกของบริษัทฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
หลักสูตรซูชิเงินล้าน

เชฟบุ ญ ธรรม ภาคโพธิ์ (เชฟกระทะเหล็ ก อาหารญี่ ปุ ่ น ประเทศไทย) มาร่ว ม
บรรยายความรู้พื้นฐานของเมนูซูชิ และปรุงเมนูซูชิยอดนิยมหลากหลายรูปแบบ
หลักสูตรลดต้นทุน เพิ่ มก�ำไรด้วยการจัดการ Food Waste

เชฟวิ ชุ ล ดา กล� ำ พบุ ต ร (Executive Sous Chef, Renaissance Bangkok
Ratchaprasong Hotel) เชฟแดเนียล บูเชอร์ (Executive Senior Sous Chef,
Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park) และ คุณธนพงศ์ วงศ์ชินศรี
(เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu) มาร่วมบรรยาย 7 วิธกี ารลดขยะในร้านอาหาร
การจัดการต้นน�ำ้ ถึงปลายน�ำ้ รวมถึงปรุงเมนูจากวัตถุดบิ ของเหลือในร้านอาหาร
ผลลัพธ์ ปี 2563

จ�ำนวนผู้เข้าร่วมจากทั้งสองกิจกรรมกว่า

100 ราย

90,000 ราย

ยอดการมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมบน Facebook
กว่า

1,475,000 ครั้ง

MHA Road Show 2020 คู่คิดธุรกิจอาหารวิถีใหม่

บริษัทฯ ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สมาคมเชฟแห่งประเทศไทย
และวิ ท ยากรผู ้ เชี่ ย วชาญจากเพจเพื่ อ นแท้ ร ้ า นอาหาร ร่ ว มกั น
จั ด กิ จ กรรมโรดโชว์ นี้ ขึ้ น มาเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายใต้กรอบ
แนวคิด “คูค่ ดิ ธุรกิจอาหารวิถใี หม่” โดยผูเ้ ข้าร่วมได้รบั ฟังการบรรยาย
เรื่องการบริหารจัดการร้านอาหาร ฝึกท�ำอาหาร 2 เมนูยอดนิยม
รับค�ำปรึกษาส่วนตัวด้านการท�ำธุรกิจ พร้อมรับชุดตั้งต้นธุรกิจ 1 ชุด
และของที่ระลึกจาก MHA
ผลลัพธ์ ปี 2563
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวนกว่า

318 ราย

ยอดรับชมคอร์สออนไลน์

510,000 ครั้ง
ซึ่งเพิ่ มขึ้น 3.7 เท่า จากปี 2562

กว่า
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โครงการ "มิตรแท้โชห่วย"

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพตลาดค้าปลีกในประเทศไทยที่มีการแข่งขันของร้านค้าสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ร้านโชห่วยรูปแบบดั้งเดิม
เริ่มทยอยปิดตัวลง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวและต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้โชห่วยไทยสามารถปรับตัวและก้าวข้ามความท้าทาย
ในทุกสถานการณ์ ภายใต้การวางยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ “อยู่ให้รอด อยู่ให้รุ่ง อยู่ให้รวย”
บริษทั ฯ สนับสนุน ยกระดับ และเพิม่ ขีดความสามารถ
ให้รา้ นค้าปลีกขนาดย่อม มาตลอดระยะเวลา 13 ปี
โดยการให้ความรู้และการฝึกอบรมบริหารจัดการ
ร้านค้าปลีกตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงความรู้เชิงลึก
แบบผูป้ ระกอบการค้าปลีกมืออาชีพ ด้วยหลักสูตร
“8 ขั้นตอนสู่ความส�ำเร็จ” ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายลูกค้า
เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ และบริการดิลิเวอรี่ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้ลูกค้า ตลอดจนเพิ่มเติมบริการ
e-payment ช�ำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ดของธนาคาร
ต่างๆ หรือ ทรู วอลเล็ต ซึ่งโครงการนี้สามารถเพิ่ม
ศักยภาพให้รา้ นค้าปลีกเติบโตได้อย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้
ยังสนับสนุนร้านค้าปลีกใหม่ๆ ให้เกิดขึน้ เพิม่ อีกด้วย

01

04

การตั้งราคาเพื่ อ
สร้างผลก�ำไรสูงสุด

การจัดผังร้าน
และจัดเรียงสินค้า

05

06

07

08

ร้านโชห่วยเข้าร่วมโครงการมิตรแท้โชห่วยทั้งหมด

67,325 ร้าน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิม
13,267 ร้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 24

2559

03

การเลือก
สินค้า

ผลลัพธ์ ปี 2563

จ�ำนวนร้านโชห่วย
เข้าร่วมโครงการ

02

ท�ำเลที่ตั้ง

การตกแต่งร้าน

31,336

8 ขั้นตอนสู่ความส�ำเร็จ

การส่งเสริม
การขาย

การบริหาร
คลังสินค้า

การสร้างความแตกต่าง
ให้กับร้านค้าปลีก

ร้านโชห่วยที่เข้าร่วมโครงการ

ความพึ งพอใจจากร้านค้าปลีก

มีรายได้เพิ่ มขึ้นร้อยละ
โดยเฉลี่ย

ในชุมชนร้อยละ
(คะแนนเต็ม 5 คือ อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)

15

38,577

46,610

2560

2561

4.35 / 5

52,384

2562

67,325

2563

นอกจากนี้ เพื่อตอกย�้ำการเป็นมิตรแท้โชห่วยมากว่า 31 ปี บริษัทฯ จึงต่อยอดผ่านการด�ำเนินโครงการ และกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
วันโชห่วยไทย ชี้ช่องรวย โชห่วยไทย วิถีใหม่

บริษทั ฯ จัดงาน “วันโชห่วยไทย ชีช้ อ่ งรวย โชห่วยไทย วิถใี หม่” จัดขึน้ เป็นปีแรก ใน 4 ภูมภิ าค
ประกอบด้วย ภาคเหนือตอนล่าง ณ แม็คโคร สาขาพิษณุโลก ภาคตะวันออก ณ แม็คโคร
สาขาชลบุรี ภาคอีสาน ณ แม็คโคร สาขาอุดรธานี และภาคใต้ ณ แม็คโคร สาขาสุราษฎร์ธานี
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ มอบความรู้ ส่งเสริมการขายให้กบั ผูป้ ระกอบการทัว่ ประเทศ และเป็น
โมเดลให้รา้ นโชห่วยน�ำไปประยุกต์ใช้กบั กิจการของตนเองได้ รวมถึงได้แนะน�ำเครือ่ งมือและ
ทักษะการสร้างยอดขาย ตลอดจนเพิม่ ผลก�ำไร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรม
สัมมนา การแจกคู่มือจัดการร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สอดคล้องและ
สอดรับกับสถานการณ์ธุรกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
ผลลัพธ์ ปี 2563
จ�ำนวนยอดวิวของผู้ร่วมชมงานตลาดนัดโชห่วย ภูมิภาค
ประจ�ำปี 2563 กว่า

3,764,880 คน

โครงการ "ครัวชุมชน"

เพือ่ สนับสนุนการเริม่ ต้นธุรกิจให้รา้ นโชห่วยกลายเป็นศูนย์กลาง ในการจ�ำหน่าย
สินค้าประเภทอาหารสดและอาหารแช่แข็งทีม่ คี ณ
ุ ภาพ สดใหม่ สะอาด ปลอดภัย
ให้กับชุมชน บริษัทฯ จึงพัฒนาอาหารสด อาหารแช่แข็ง และตู้แช่ครัวชุมชน
ที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยราคาที่จับต้องได้ เพื่อสร้างความแตกต่างทางธุรกิจ
เพิ่มยอดขายและก�ำไรให้กับร้านโชห่วยที่ร่วมโครงการ
เนื่องมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 นี้
บริษัทฯ ยังเพิ่มความช่วยเหลือลูกค้ามากขึ้น โดยลูกค้าที่ซื้อตู้แช่แข็งจะได้รับ
คูปองส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท ส�ำหรับน�ำไปซื้ออาหารสดจากศูนย์จ�ำหน่าย
สินค้าแม็คโครมาใส่ตู้แช่แข็งเพื่อจ�ำหน่ายต่อไป
ผลลัพธ์ ปี 2563

10,044

ราย
ที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการในปี 2563
รวมมีสมาชิกสะสมทัง
้ หมด
นับตั้งแต่เริม
โครงการมา
่

จ�ำนวนตู้แช่แข็ง

3,722

กว่า
ตู้
ที่บริษัทฯ ส่งมอบให้กับชุมชน

12,095 ราย

สร้างยอดขาย
ในกลุ่มอาหารสดจากร้านโชห่วย
กว่า

1,222 ล้านบาท

มิตรแท้โชห่วยพลัส

เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของร้านโชห่วยให้มียอดขายสูงขึ้น โดยโครงการดังกล่าวจะครอบคลุม
การด�ำเนินงานตั้งแต่การน�ำสินค้าต้นทางจากผู้ผลิตผ่านบริษัทฯ ไปถึงมือผู้บริโภค (B2B2C) แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1

เสริมรายได้ให้ร้านโชห่วยด้วยสินค้าที่สามารถท�ำก�ำไรได้สูง
ผ่านแนวคิดรูปแบบธุรกิจร้านค้าปลีก “ครัวชุมชน” ควบคู่กับ
การเรียนรู้ผ่า นแพลตฟอร์ม โชห่วยไทย.com ซึ่งสามารถ
เข้าเรียนรู้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ระยะที่ 2

พัฒนารูปแบบร้านค้าปลีกต้นแบบทีเ่ ชือ่ มต่อกับระบบประมวลผล
ขนาดใหญ่ ในการบริการสั่งและส่งสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม ภาพลั ก ษณ์ ใ หม่ ด ้ า นความยั่ ง ยื น ให้ กั บ
ร้านโชห่วย

นอกจากนี้ บริษทั ฯ ได้ให้ค�ำแนะส�ำหรับร้านโชห่วยที่ต้องการขยายธุรกิจให้มีบริการเพิ่มเติม ซึ่งสามารถช่วยให้คนในชุมชนประหยัดเวลา
และค่าเดินทางในการไปใช้บริการที่อื่นอีกด้วย
U-Project ″เสริมสร้างคู่คิด พั ฒนาธุรกิจคุณ″

บริษัทฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นน�ำ 87 แห่ง ด�ำเนินกิจกรรมพัฒนาร้านค้าปลีกจากนักศึกษาสู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
พัฒนาร้านโชห่วยในชุมชนของตนให้ปรับตัวสอดคล้องกับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ นักศึกษาได้รับความรู้การบริหารจัดการร้านค้าปลีก
และร่วมกันจัดท�ำแผนการปรับปรุงร้านโชห่วยภายในชุมชนของตนเอง ภายใต้การดูแลจากพี่เลี้ยงของบริษัทฯ ซึ่งแผนงานที่ได้รับอนุมัติ
จากบริษทั ฯ มหาวิทยาลัย และเจ้าของร้านค้า จะถูกน�ำไปใช้จริงกับร้านโชห่วยในชุมชน ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ ไวรัสโควิด-19
บริษัทฯ จึงปรับแนวทางการด�ำเนินโครงการส�ำหรับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง อาทิ การเว้นระยะห่างทางสังคมระหว่างการด�ำเนินกิจกรรม
การจัดกิจกรรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ เป็นต้น
ผลลัพธ์ ปี 2563

7,867 แห่ง

ร้านค้าปลีกที่เข้าร่วม
(ตัวเลขสะสมตั้งแต่ปี 2552)

41,114 คน

จ�ำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
(ตัวเลขสะสมตั้งแต่ปี 2552)
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องค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน

เป้าหมายและ
ผลการด�ำเนินงาน
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

คะแนน

ความผูกพั นของพนักงาน

โอกาสและ
ความท้าทาย

จากการแข่งขันทางธุรกิจและสถานการณ์รอบด้านทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างเร็ว ส่งผลให้บริษทั ฯ จ�ำเป็น
ต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ทั้งการพัฒนาทักษะเดิมที่มีอยู่ให้แข็งแกร่งมากขึ้น (Upskill)
การเพิ่มทักษะใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน (Reskill) การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา
ทักษะความเป็นผู้น�ำ และการบ่มเพาะแนวคิดเชิงนวัตกรรมให้แก่พนักงาน เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุคดิจิทัลและการเติบโตทางธุรกิจต่อไป
นอกจากนี้ การดูแลความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทั้งสุขภาพ การเงิน และ
สภาพแวดล้อมการท�ำงานที่เหมาะสม เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญเสมอมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ยกระดับระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
อย่างเข้มงวดในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน เพือ่ ป้องกันความเสีย่ งด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย และ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

100%

ของพนักงาน

ผลการด�ำเนินงาน
ร้อยละ
ปี 2563

82.7

คะแนน

ความผูกพั นของพนักงาน

100%

ของพนักงานใหม่

ได้รับการฝึกอบรมพั ฒนาความรู้

ได้รับการฝึกอบรมพั ฒนาความรู้

และความเข้าใจด้านความยั่งยืน

และความเข้าใจด้านความยั่งยืน

100%

100%

ของกลุ่มธุรกิจ

ของกลุ่มธุรกิจ

มีการตรวจสอบการด�ำเนินงาน

ในประเทศไทยได้รับการประเมิน

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

ประเด็นหลักด้านสิทธิมนุษยชน

(Human Rights Due Diligence)

ที่ส�ำคัญ (Salient Human
Rights Issues)

100%

ของผู้ปฏิบัติงาน

100%

ของผู้ปฏิบัติงาน

ได้รบ
ั การคุม
้ ครองด้านความปลอดภัย

ได้รบ
ั การคุม
้ ครองด้านความปลอดภัย

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม

ในสถานที่ท�ำงาน

ในสถานที่ท�ำงาน

100%

ของลูกค้า

100%

ของลูกค้า

ที่เข้ามาในพื้ นที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

ที่เข้ามาในพื้ นที่ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า

สาขา ได้รับการบริการในพื้ นที่

สาขา ได้รับบริการในพื้ นที่ท่ส
ี ะอาด

อย่างปลอดภัย

ปลอดภัย ทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน
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การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
เชิงยุทธศาสตร์  

การเป็นองค์กรที่คนทุกรุ่นอยากเข้ามาร่วมงาน และเพิ่มศักยภาพพนักงานให้เป็นดั่งเสือติดปีก
(Be Winged Tiger) เป็นหนึ่งในภารกิจส�ำคัญของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ก�ำหนดกลยุทธ์ด้าน
ทรัพยากรบุคคลครอบคลุม 5 ด้านหลัก เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ ได้ดูแล วางแผน และ
เสริมสร้างศักยภาพให้แก่พนักงานของบริษัทฯ อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ

5 กลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล (5 HR Strategic Objectives)

01

02

เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับผู้สืบทอด
ต�ำแหน่งส�ำคัญ

03

เป็นองค์กร
ที่คนอยาก
เข้ามาร่วมงาน

04

สร้างคนเก่งผ่าน
โปรแกรมพั ฒนา
ศักยภาพบุคลากร

05

พั ฒนาศักยภาพ
องค์กร

พัฒนาขีดความสามารถ
ของหน่วยงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การบริหารการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ

ปี 2563 อัตราการลาออกของพนักงาน
ลดลงจากปี 2562 ถึงร้อยละ

37

บริษัทฯ สร้างวัฒนธรรมองค์กรจากปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจ (Business Driver) ต่างๆ อาทิ การให้โอกาสการท�ำงานที่หลากหลาย การเรียนรู้
และพัฒนา ความร่วมมือระหว่างกัน การสื่อสารอัตลักษณ์ของแม็คโครให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การสร้างสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่
ส่งเสริมคุณค่าของพนักงาน รวมถึงการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลดิจิทัลเพื่อประสบการณ์ท�ำงานที่ดีขึ้น เป็นต้น เพื่อดึงดูดและรักษา
ผู้ที่มีศักยภาพให้มาร่วมงาน
บริษัทฯ ก�ำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เป็นธรรม และมอบค่าตอบแทนตลอดจนสวัสดิการที่เหนือกว่าตลาดแรงงานโดยทั่วไป
แม้เกิดการแพร่ระบาดของโรคเชือ้ ไวรัสโควิด-19 บริษทั ฯ ไม่มนี โยบายลดอัตราเงินเดือนหรือลดจ�ำนวนพนักงาน และพิจารณาอนุมตั โิ บนัสพิเศษ
เพื่อเป็นการตอบแทนพนักงานที่ทุ่มเทท�ำงานในภาวะวิกฤต และยังเปิดรับสมัครต�ำแหน่งงานกว่า 5,000 ต�ำแหน่งทั่วประเทศ ทั้งต�ำแหน่ง
ของนักศึกษาจบใหม่และผูท้ มี่ ปี ระสบการณ์ ในกลุม่ งานต่างๆ เช่น งานบริการ งานขาย งานด้านอาหาร งานบัญชี งานธุรการ และพนักงานประจ�ำสาขา
ในต�ำแหน่งอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการว่างงาน สร้างโอกาส สร้างความมั่นคงทางอาชีพ และช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในช่วงวิกฤต
โควิด-19 อีกด้วย
ตัวอย่างมาตรการสนับสนุนพนักงานระหว่างวิกฤตโควิด-19

79

ปี 2563 ร้อยละ
ของอัตราการเลื่อนต�ำแหน่ง
มาจากภายในองค์กร

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญอย่างยิ่งกับการบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพ (Talent Management) และการจัดท�ำแผนการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ
(Succession Planning) โดยการพิจารณาผู้สืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญจะค�ำนึงถึง ความรู้ ความสามารถ ความเท่าเทียมทางเพศ ประสบการณ์และ
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่จ�ำเป็นต่องานนั้น จากนั้นจึงจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพของผู้สืบทอดต�ำแหน่ง รวมถึงจัดโปรแกรมเพิ่มพูนทักษะและ
ความสามารถ รวมถึงการประเมินศักยภาพพนักงานผ่านวิธีการประเมินต่างๆ ตามความเหมาะสมของแต่ละต�ำแหน่งงาน โดยในปี 2563
มีพนักงานจ�ำนวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 99 เข้าร่วมจัดท�ำแผนพัฒนาศักยภาพเพื่อสืบทอดต�ำแหน่ง โดยจ�ำแนกเป็นพนักงานเพศชาย
พนักงานเพศหญิง ร้อยละ 45 และร้อยละ 55 ตามล�ำดับ
กรอบการบริหารการสืบทอดต�ำแหน่งส�ำคัญ (Succession Management Framework)  

01

การเป็นองค์กรที่คนอยากมาร่วมงาน

02

03

04

มาตรการเยียวยาครอบครัวของพนักงาน
ที่ได้รับผลกระทบ เช่น การมอบคูปองเงินสด
ส�ำหรับซื้อสิ่งของจ�ำเป็นภายในสาขา
เพื่ อยังชีพระหว่างที่ได้รับผลกระทบ

การให้เงินกู้ฉุกเฉินระยะสั้นปลอดดอกเบี้ย
กรณีทม
่ี บ
ี ค
ุ คลในครอบครัวได้รับผลกระทบ
เช่น ถูกเลิกจ้าง หรือ ธุรกิจของครอบครัว
ต้องปิดกิจการ

การจัดส่งอาหารให้แก่พนักงานและครอบครัว
ที่บริษัทฯ ขอให้กักตัว เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ในปี 2563 ที่ผ่านมายังเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายเหตุการณ์ บริษัทฯ ค�ำนึงถึงสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และผลกระทบ
ทางการเงินที่เกิดขึ้นกับพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มี ถุงยังชีพ จัดหาที่พัก ฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านรถ ส�ำหรับพนักงาน
ที่ ไ ด้ รั บ ความเดื อ นร้ อ นจากการประสบเหตุ ภั ย พิ บั ติ ซึ่ ง ในปี ที่ ผ ่ า นมา สถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ใ นประเทศไทยเกิ ด ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และ
บริษทั ฯ ได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบทุกท่าน เพือ่ บรรเทาความเดือนร้อนและเพือ่ ให้พนักงานและครอบครัวได้ดำ� รงชีพเบือ้ งต้น
หลังจากประสบเหตุภัยพิบัติได้
การสร้างคนเก่งผ่านโครงการพั ฒนาศักยภาพพนักงาน

Identify Critical Roles
ระบุต�ำแหน่งส�ำคัญ

Construct Success Profile
ก�ำหนดรายละเอียด
ของต�ำแหน่งงาน

Assess Staff
ประเมินผู้สืบทอด
ที่เหมาะสม

Create Development Plan
จัดท�ำแผนงาน
พั ฒนาศักยภาพ

05

06

07

Develop Successors
พั ฒนาผู้สืบทอดอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง

Successors Readiness
ประเมินความพร้อม
ของผู้สืบทอด

Review and Adapt
ทบทวนกลุ่ม
ผู้สืบทอดต�ำแหน่ง

ปี 2563 จ�ำนวนชั่วโมงการอบรม
รวม

243,608 ชั่วโมง

บริษัท ฯ ยกระดับศักยภาพบุคลากร เพื่อรองรับต่อการเติบโตของธุรกิจและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผ่านการฝึกอบรม
จากผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาทักษะทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ตามความรู้ที่ต้องใช้ในการท�ำงาน (Functional Skill) ความฉลาดทางอารมณ์ และการบริหารจัดการความคิดอย่างเป็นระบบ (Soft Skill)
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ตัวอย่างโครงการพั ฒนาศักยภาพพนักงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ปี 2563

หลักสูตร
พั ฒนาผู้น�ำ

บริษัทฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งเน้นการสร้างผู้น�ำทุกระดับ โดยมีสถาบันผู้น�ำเครือฯ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งทุกหลักสูตรพัฒนาจาก
การปฏิบัติจริง เพื่อแก้ปัญหา ตัดสินใจและเรียนรู้จากการผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง โดยในปี 2563 บริษัทฯ เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่น้อย
(CP Future Leaders Development Program) ซึ่งเป็นหลักสูตรแรกส�ำหรับพนักงานรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ (Young Talent)
ในเครือฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้น�ำรุ่นใหม่ที่จะมาขับเคลื่อนการเติบโตแบบเป็นเท่าตัวของบริษัทฯ จากการด�ำเนิน
ธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล บริษัทฯ เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งมีผู้น�ำรุ่นใหม่
มาแล้วทั้งหมด 32 คน โดย 17 คนที่ได้ผ่านการประเมินและได้รับแต่งตั้งมอบหมายให้ท�ำงานในระดับผู้บริหารระดับต้นกับบริษัทฯ โดย
ในปี 2563 มีผู้น�ำรุ่นใหม่ที่อยู่ในโครงการจ�ำนวน 15 คน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่ใหญ่ (CP Senior Leaders
Development Program) ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับและพัฒนาทุกบริษัทฯ ในเครือฯ อย่างยั่งยืนต่อไป

100% อัตราของพนักงานที่ได้รับการประเมินผลงาน

เพื่อความโปร่งใสและส่งเสริมความเข้าใจร่วมกันระหว่างหัวหน้างานและผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ ก�ำหนดแนวทางการประเมินผลงานที่ชัดเจนดังนี้
• Goal Setting:
การก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย โดยผู้บังคับบัญชาจะร่วมวางแผนและก�ำหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และข้อตกลงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
• Coaching & Feedback:
การติดตามและทบทวนผลการปฏิบตั งิ านต่อเนือ่ ง โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาท�ำหน้าทีต่ ดิ ตาม ให้คำ� ปรึกษาตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบตั งิ านผ่านรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงทบทวนและปรับปรุงแผนการด�ำเนินงานร่วมกัน
• Year-end Review:
การทบทวนผลการปฏิบัติงานเมื่อสิ้นสุดปี โดยผู้บังคับบัญชาและพนักงานจะร่วมพูดคุย ทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบต่อ
เป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งร่วมก�ำหนดเป้าหมายที่ท้าทายในปีถัดไป
โครงการ
″Makro Employee Experience"

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีภายใต้สภาพแวดล้อมอันเหมาะสมส�ำหรับการท�ำงานของพนักงาน ท�ำให้ผลส�ำรวจ
คะแนนความผูกพันของพนักงานในปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 82.7 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 80 โดยในปี 2564 บริษัทฯ
ได้กำ� หนดแผนงานทีเ่ น้นการสร้างประสบการณ์ทดี่ ขี องพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานได้รบั ประสบการณ์ทด่ี จี ากการท�ำงานตัง้ แต่กอ่ นเข้าท�ำงาน
จนถึงวันสุดท้ายของการร่วมงานกับบริษัทฯ

หลักสูตร พั ฒนาผู้น�ำภายใต้ Makro Business Academy

หลั ก สู ต รในโครงการ Makro Business Academy มีวัตถุประสงค์เ พื่อ พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เ ติบโตตามศักยภาพ
เข้าใจคุณลักษณะและพฤติกรรมของผู้น�ำที่ดี และต่อยอดทางธุรกิจให้เติบโต น�ำไปสู่การเลื่อนต�ำแหน่งภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย
2 หลักสูตรหลัก คือ 1. หลักสูตรสตาร์ (STAR) ส�ำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 2. หลักสูตร สตาร์พลัส (STAR Plus) ส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับกลางขึ้นไป

หลักสูตรการพั ฒนา
พนักงานออนไลน์
(M Learning)

จากการเปลี่ ย นแปลงสู ่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล และเพื่ อ การก้ า วไปสู ่ อ งค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ไ ด้ ทุ ก ที่
เข้าถึงได้ทุกเวลา บริษัทฯ จึงน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ฝึกอบรมและส่งเสริมการเรียนรู้
บนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ เพื่อใช้พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นของพนักงาน ซึ่งในปี 2563
บริษัทฯ ได้เพิ่มปรับปรุงและเพิ่มหลักสูตรใหม่ จ�ำนวนกว่า 120 หลักสูตร ครอบคลุม
เนื้อหาทั้ง Functional Skill และSoft Skill โดยมีตัวอย่างหลักสูตร อาทิ การต่อต้านทุจริต
คอรัปชัน ฉบับปี 2563 (Anti-corruption version 2020) การก�ำกับดูแลกิจการและ
จรรยาบรรณธุรกิจ (Corporate Governance and Code of Conduct) กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ (Law for Business) และ แนวทางการปฏิบัติงานบริการ
จัดสินค้าและส่งสินค้า (O2O Operation) เป็นต้น และมีจ�ำนวนยอดผู้เข้าเรียนทั้งหมด
60,652 ครั้ง

สิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติ (The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights:
UNGPs) ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) และข้อก�ำหนดขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ซึ่งเป็นรากฐานของการด�ำเนินธุรกิจ
อย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

กระบวนการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence)

ความมุง
่ มัน
่

การปลูกฝัง
ในองค์กร

การประเมิน
ผลกระทบ

การบูรณาการ

การติดตาม
ประสิทธิผล

การสือ
่ สาร

การมีสว่ นร่วม
กับผูม
้ ส
ี ว่ นได้เสีย

การเยียวยา
และรับข้อ
ร้องเรียน
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รายงานความยั่งยืน 2563 | บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ ด�ำเนินงานตามกระบวนการตรวจสอบการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และประกาศ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) ตั้งแต่ปี 2560 โดยมีขอบเขตของนโยบายครอบคลุมบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย ในปี 2563 บริษัทฯ ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ด�ำเนินการทบทวนความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชน และประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ส�ำคัญ (Salient Human Rights Issues) ประกอบด้วย 1. ความเป็นส่วนตัว 2. สุขภาพและความปลอดภัยในการท�ำงาน 3. สิทธิแรงงานและ
สิทธิสตรี 4. สิทธิผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามและก�ำหนดมาตรการเชิงรับและเชิงรุกที่เหมาะสม รวมถึงวางแผนด�ำเนินการ
ตามกระบวนการติดตามสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านทุกปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบ
ต่อด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เป็นสิง่ ส�ำคัญต่อการปฏิบตั งิ านของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียทุกฝ่าย บริษทั ฯ จึงมุง่ เน้นการบริหาร
จัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
เพือ่ ป้องกันความเสีย่ ง และอันตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ กับพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสีย เมือ่ อยูใ่ นพืน้ ทีส่ าขา
บริษทั ฯ ก�ำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ทีค่ รอบคลุม
สภาพการท�ำงาน อุปกรณ์เครือ่ งจักร มาตรการป้องกันและควบคุมความเสีย่ ง การฝึกอบรมพนักงาน
รวมถึงการบริหารสุขอนามัยและสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงานขึ้น ประกอบด้วยผู้แทนพนักงาน
ทีม่ าจากการเลือกตัง้ ของพนักงานทัง้ หมด และตัวแทนผูบ้ ริหารในสัดส่วนทีก่ ำ� หนดตามกฎหมาย เพือ่ ก�ำกับดูแลระบบบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในแต่ละพื้นที่ ซึ่งครอบคลุม การจัดการความเสี่ยง การควบคุมอันตราย การก�ำกับมาตรการป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ
การฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงกระบวนการรับข้อร้องเรียน
การประเมินและการจัดการความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ของพนักงานและผู้รับเหมา

การปฏิบัติ
ด้านแรงงาน

บริษัทฯ ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานทั้งในระดับประเทศ และระดับสากลอย่าง
เคร่งครัด รวมถึงมีสภาพการจ้างงานที่เหมาะสม บริษัทฯ ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
สถานประกอบการขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้น เพื่อเป็นหน่วยงาน
ส่วนกลางที่รับผิดชอบในการรับฟังและติดตามข้อเสนอแนะด้านสวัสดิการจากพนักงาน โดยใน
ปี 2563 บริษัทมีคณะกรรมการสวัสดิการ 700 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 ของพนักงานทั้งหมด
นอกจากนี้ พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมายังสามารถแสดงความคิดเห็นและแจ้งข้อกังวลผ่าน
ช่องทางร้องทุกข์ เช่น กล่องรับความคิดเห็น และสายด่วนถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นต้น

ศูนย์จำ� หน่ายสินค้าทุกสาขามีการประเมินและตรวจสอบมาตรการควบคุมความเสีย่ งประจ�ำวัน โดยผูจ้ ดั การในหน้าทีป่ ระจ�ำสาขา (Duty Manager)
ท�ำหน้าที่ก�ำกับและดูแลให้มาตรการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานและผู้รับเหมา รวมถึงการ
ให้บริการลูกค้า ทั้งนี้เมื่อพนักงาน ผู้รับเหมา และลูกค้า พบว่ามีความเสี่ยง สภาพอันตรายหรือพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
รวมถึงทรัพย์สนิ ของบริษทั หรือลูกค้า สามารถแจ้งหรือรายงานความเสีย่ งต่อหัวหน้างานได้ทนั ที เพือ่ ให้พจิ ารณามาตรการแก้ไข ป้องกัน พร้อมทัง้
สั่งให้หยุดการปฏิบัติงาน จนกว่าจะจัดหามาตรการแก้ไข ป้องกัน ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย จึงสามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงาน

บริษัทฯ เคารพในสิทธิของพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดโดยไม่เลือกปฏิบัติ สอดคล้องตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน และคู่มือการด�ำเนิน
ธุรกิจส�ำหรับคู่ค้า ที่พนักงาน คู่ค้า และผู้รับเหมาต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว สัญชาติ ศาสนา
ความทุพพลภาพ อายุ เพศ ความพึงพอใจทางเพศ และสถานภาพอื่นใด

จากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปี 2563 ซึ่งเป็นความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงานที่ส�ำคัญ
บริษัทฯ จึงออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรคภายในศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า และส�ำนักงานใหญ่ เพื่อให้พื้นที่ปฏิบัติงานและ
การให้บริการลูกค้ามีสุขลักษณะที่ดี ตลอดจนมีความปลอดภัยสูงสุด ทั้งนี้ ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าทุกสาขาทั่วประเทศได้รับใบรับรองจากกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุขให้เป็นสถานที่ให้บริการที่ปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19

การเคารพความแตกต่าง

22

การจ้างงานผู้พิการ
คน
(สะสมระหว่างปี 2561 - 2563)

64.29

พนักงานหญิง
ร้อยละ
ต่อผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด
(Top Management)

55.71

55.04

หากมีอบุ ตั เิ หตุทอี่ าจส่งผลกระทบต่อการปฏิบตั งิ านในศูนย์จำ� หน่ายสินค้า พนักงานผูพ้ บเห็นเหตุการณ์จะต้องปฏิบตั ติ ามกระบวนการรายงาน
สอบสวนเหตุการณ์ เพื่อแจ้งเหตุให้ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสูงสุด รับทราบถึงรายละเอียดของเหตุการณ์
และมาตรการแก้ไขและป้องกัน ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากการเกิดเหตุ

ร้อยละ
พนักงานหญิง
ต่อแรงงานทั้งหมด

ร้อยละ
พนักงานหญิง
ต่อผู้บริหารระดับกลางทั้งหมด
(Middle Management)

สถิติอุบัติเหตุของพนักงาน

57.77

ร้อยละ
พนักงานหญิง
ต่อระดับผู้บริหารทั้งหมด
(Management)

(หน่วย กรณีต่อ 1,000,000 ชั่วโมงการท�ำงาน)
อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (LTIFR)
ชาย
ลดลง

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักประการหนึ่งของการด�ำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คือ การรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร โดยบริษัทฯ พิจารณาค่า
ตอบแทนและสวัสดิการส�ำหรับพนักงาน ให้สามารถแข่งขันกับกลุ่มอุตสาหกรรมใกล้เคียงและบริษัทชั้นน�ำในประเทศไทยเป็นประจ�ำทุกปี

0.36

ลดลง

0.30

หญิง
ลดลง

0.25

อัตราการบาดเจ็บทุกประเภทจากการท�ำงาน (IR)
ชาย
ลดลง

1.12

เมื่อเทียบกับปี 2562

ลดลง

0.77

หญิง
ลดลง

0.47
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ตัวอย่างมาตรการจัดการความเสี่ยงระหว่างวิกฤตโควิด-19 ส�ำหรับพนักงานและผู้รับเหมา
การก�ำหนดและก�ำกับดูแลมาตรการ
ควบคุมความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิด
การแพร่ระบาดของโรคจากการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ

การคัดกรองอุณหภูมิ
ก่อนเข้าพื้ นที่ทั้งส่วนของ
ผู้ปฏิบัติงานและลูกค้า

การส่งเสริมพฤติกรรมดูแลสุขภาพและ
การควบคุมโรค ครอบคลุมการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันให้พนักงานและผู้รับเหมาทั้ง
ในเวลางาน เวลานอกงาน และครอบครัว

การจัดรอบการท�ำความสะอาด
พื้ นผิวสัมผัสประจ�ำวันด้วย
น�้ำยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพ

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลให้กับพนักงาน อาทิ
หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ถุงมือยาง
กระจังป้องกันใบหน้า (Face Shield)

การท�ำประกันสุขภาพโควิด-19
เพิ่ มเติม และการตรวจหาเชื้อโควิด-19
ส�ำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยง
โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19

การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลเพี ยงพอ
ต่อพนักงานประจ�ำทุกพื้ นที่ให้บริการ
แก่ลูกค้า

วัฒนธรรมความปลอดภัย

การส่งเสริมสุขภาพพนักงานโดยรวม

บริษัทฯ จัดการตรวจสุขภาพประจ�ำปีและมีสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานทุกคนตามกฎหมายและข้อบังคับของแต่ละประเทศ
และมีลา่ มแปลภาษาอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับพนักงานต่างชาติ ส�ำหรับพนักงานทีม่ คี วามเสีย่ งต่อโรคทีเ่ กิดจากการท�ำงานจะได้รบั การตรวจสุขภาพ
และประเมินอาการจากแพทย์เฉพาะทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเฝ้าระวังโรคและให้ค�ำแนะน�ำการดูแลสุขภาพตนเอง
ให้ปลอดจากโรค ทั้งนี้ ผลการตรวจสุขภาพของพนักงานจะได้รับการคุ้มครองตามนโยบายการรักษาความเป็นส่วนตัว และจะไม่ถูกน�ำไปใช้
พิจารณาปรับเปลี่ยนสภาพการจ้างงานแต่อย่างใด
นอกจากนี้ ในช่วงฤดูฝนที่พนักงานมีความเสี่ยงเป็นไข้หวัดสูงกว่าช่วงอื่น บริษัทฯ ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
เพื่อให้พนักงานได้รับวัคซีนในราคาพิเศษ รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพให้กับพนักงานตลอดทั้งปี อาทิ กิจกรรมออกก�ำลังกาย กิจกรรม
กีฬาสีประจ�ำสาขา และจัดสถานที่ส�ำหรับออกก�ำลังกาย ณ ส�ำนักงานใหญ่ เป็นต้น

การบ่มเพาะ
แนวคิด
เชิงนวัตกรรม

บริษัทฯ สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยให้แก่พนักงานผ่านการจัดการฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน รวมถึงความปลอดภัยทั่วไปและการฝึกอบรมเฉพาะงาน เพื่อสร้างความรู้ทักษะและส่งเสริมศักยภาพของพนักงาน

นวัตกร
(คน)

“การส่งเสริมนวัตกรรมไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นความร่วมมือของทุกคนภายใน
องค์กร” บริษทั ฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีสว่ นร่วมการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการด�ำเนินงาน
รวมถึ ง ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะผลั ก ดั น องค์ ก รให้ พ ร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงทางธุ ร กิ จ
ในอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง ขณะเดียวกันต้องสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า
130
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ตัวอย่างการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร
การอบรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร
ที่เข้างานใหม่ ผ่านหลักสูตรปฐมนิเทศน์
ของส�ำนักงานใหญ่
การพู ดคุยรายเดือนกับผู้จัดการ
ประจ�ำสาขาในประเด็นด้านอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม
ในการท�ำงาน (Safety Talk)

การจัดให้มีการฝึกอบรมขับขี่รถยก
(Forklift Training) อย่างปลอดภัย
และการจัดพื้ นที่ให้บริการภายในสาขา
อย่างปลอดภัยในขณะใช้งานรถยก
การตรวจประเมินความปลอดภัย
ศูนย์จ�ำหน่ายสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า
ประจ�ำปี (SHE Audit) โดยแต่งตั้งผู้ตรวจ
ประเมินจากผู้บริหารสาขาแต่ละแห่ง
รวมกลุ่มท�ำการตรวจประเมินตามแนวทาง
มาตรฐานการจัดการที่เป็นสากล
อันเป็นการสร้างจิตส�ำนึก และการตระหนักรู้
ด้านความปลอดภัยแก่ระดับผู้บริหารสาขา

ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวด
(ผลงาน)

ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล
(ผลงาน)

มูลค่าทางธุรกิจ (Business Impact)
(ล้านบาท)

ปี 2562
ปี 2563

10
20
10
101
41.32
315.042

หมายเหตุ: 1 รอประกาศผลเพิ่มเติมอีก 6 โครงการ
		
2 เฉพาะผลงานนวัตกรรมทีไ่ ด้รบั รางวัล

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการเข้าถึงนวัตกรรม บริษัทฯ แต่งตั้งคณะกรรมการนวัตกรรม (Innovation Committee) และทีมงานที่เป็น
ผูน้ ำ� ทางด้านนวัตกรรม (Innovation Leader) ท�ำหน้าทีผ่ ลักดันและบ่มเพาะความคิดเชิงนวัตกรรมแก่พนักงานทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ
ผ่านการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานและการสื่อสาร เครือข่ายการท�ำงาน รวมถึงกิจกรรมและการประกวดต่างๆ
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ผลงานชนะเลิศจากการแข่งขัน Makro 4.0 Innovation Awards 2020

โครงการ ″ยกระดับธุรกิจเนื้อโคไทยสู่ความยั่งยืน″

โครงการ ″เบเกอรี่ ผลิตง่าย ขายคล่อง ก�ำไรดี๊ดี"

เนื่องจากการผลิตสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ นั้นมีปัญหายุ่งยากหลายประการ
อาทิ ขั้ น ตอนการผลิ ต ที่ ซับ ซ้ อ น การขาดทั ก ษะและความช�ำนาญ
ของพนั ก งาน คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ไม่ ส ม�่ ำ เสมอ การลงทุ น สู ง เป็ น ต้ น
เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าเบเกอรี่ให้เป็นสินค้า
กลุ ่ ม แช่ แข็ ง ที่ ส ามารถควบคุ ม คุ ณ ภาพและมาตรฐานของสิ น ค้ า
ทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสได้ ท�ำให้บริษัทฯ สามารถลดเวลาการท�ำงาน
ของพนักงาน ลดการลงทุนส�ำหรับเครื่องจักร ลดจ�ำนวนวัตถุดิบ และ
ลดขั้นตอนการผลิตได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มยอดขายและก�ำไรอีกด้วย

นวัตกรรมเชิงผลิตภัณฑ์
(Product Innovation)

เป็นโครงการทีม่ งุ่ พัฒนาธุรกิจเนือ้ โคตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ อาทิ การพัฒนาเกษตรกรร่วมกับหน่วยงาน
ราชการถึง 3,000 ครัวเรือน การยกระดับโรงงานผลิตโดยเริ่มตั้งแต่การลงพื้นที่ตรวจรับรอง และร่วม
พัฒนาสเปคสินค้า รวมไปถึงการสร้างตราสินค้าในชื่อว่า “Pro Butcher” ที่มีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ในรูปแบบ Skin Pack ซึ่งช่วยรักษาอายุสินค้าได้นานถึง 3 สัปดาห์ ลดขั้นตอน การท�ำงานของพนักงาน
และช่วยเพิ่มยอดขาย

โครงการ ″Makro Speed M″
ตัวอย่างโครงการนวัตกรรมภายในปี 2563
นวัตกรรมเชิงบริการ
(Service Innovation)

โครงการ ″พอใจวันเดียว"

โครงการร่วมกับ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

เป็นโครงการที่เน้นให้พนักงานทุกคนมีทัศนคติยอมรับการเปลี่ยนแปลง พอใจความส�ำเร็จเพียงวันเดียว
พร้อมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ท�ำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และท�ำเร็วมีคุณภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท�ำงานประจ�ำวัน โดยในปี 2563 มีโครงการทัง้ สิน้ 1,398 โครงการ และมีพนักงานเข้าร่วมทัง้ สิน้ 1,511คน

บริการส่งวัตถุดิบ สินค้าอาหารสด และสินค้าอาหารแห้ง ตรงถึงมือผู้รับ
ภายใน 1 วันในระยะทาง 5 กิโลเมตรจากศูนย์จ�ำหน่ายสินค้าแม็คโคร
ซึ่งสามารถรับประกันทั้งคุณภาพและความสดใหม่
โครงการ ″Smart Item Lookup″

นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
(Process Innovation)

เป็นโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ที่รวบรวมข้อมูลสินค้า
ทั้งหมดที่พนักงานสาขาจ�ำเป็นต้องใช้ในการด�ำเนินงานและการบริการ
ลูกค้ามาไว้ที่เดียว ซึ่งช่วยให้ลดการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา (Handheld
Computer) ท�ำให้มคี วามคล่องตัวในการท�ำงานมากขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานของพนักงาน รวมถึงบริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
โครงการ ″มิตรแท้โชห่วยพลัส (ครัวชุมชน)″

รูปแบบธุรกิจใหม่
(New Business Model)
ตัวอย่าง:
โครงการม่านแอลกอฮอล์ทำ� ความสะอาดรถเข็น

ตัวอย่าง:
โครงการเครื่องอัดขวดน�้ำพลาสติก

เป็นโครงการที่เริ่มจากการเสริมรายได้ให้ร้านค้าปลีกด้วยสินค้าที่มีก�ำไรสูง
ผ่านแนวคิดรูปแบบธุรกิจร้านค้าปลีกครัวชุมชน ควบคูก่ บั หลักสูตรในเว็บไซต์
โชห่วยไทย.com และในระยะถัดไปจะพัฒนาเป็นรูปแบบร้านค้าปลีก
ต้นแบบที่เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลขนาดใหญ่ บริการสั่ง และส่งสินค้า
ที่มีประสิทธิภาพ

The Next
Together

ก้าวไปด้วยกัน
เคียงข้างมุ่งมั่น
สู่ความยั่งยืน

ภาคผนวก
• เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้และขอบเขตการรายงาน
• ภาพรวมผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
• การแสดงข้อมูลตามดัชนีชี้วัด GRI
และ UNGC Principles
• การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
และขอบเขตการรายงาน

เกี่ยวกับ
รายงานฉบับนี้

บริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) จัด ท�ำรายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2563
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารผลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2563

ขอบเขตการรายงาน

ข้อมูลที่น�ำเสนอในรายงานฉบับนี้ ประกอบด้วยข้อมูลธุรกิจของบริษัท สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
บริษัท แม็คโครอาร์โอเอช จ�ำกัด บริษัท สยามฟูดเซอร์วิส จ�ำกัด และบริษัท โปรมาร์ท จ�ำกัด โดยรายงานฉบับนี้ประยุกต์ใช้แนวทางการรายงาน
ระดับสากล เพื่อพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่ส�ำคัญและน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานดังนี้

GRI

UN Global Compact

SDGs

การรายงานด้านความยั่งยืนของ
Global Reporting Initiative
Sustainability Reporting Standard
(GRI Standard) และเปิดเผย
ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์ "In Accordance"
ระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก
(Core Option)

การรายงานความก้าวหน้าของ
การด�ำเนินงานตามหลักสากล
10 ประการ ของข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United
Nations Global Compact:
UN Global Compact)

การรายงานความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานที่สนับสนุน
เป้าหมายการพั ฒนาที่ยั่งยืน
ของสหประชาชาติ (Sustainable
Development Goals: SDGs)

หากมีข้อเสนอแนะ ข้อสงสัย หรือต้องการข้อมูลเพิ่ มเติม สามารถติดต่อ ได้ท่ี
บริษท
ั สยามแม็คโคร จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
เลขที่ 1468 ถนนพั ฒนาการ แขวงพั ฒนาการ
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทร. 0 2067 8999 แฟกซ์ : 0 2067 9888

: sustainability@siammakro.co.th
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืน
บุคลากร
GRI
Standard
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ข้อมูล

หน่วย

2560

2561

2562

2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

102-8 จ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
		13,786			14,560			15,267			16,108
คน
					
6,211		 7,575 6,592		 7,968 6,813		 8,454 7,242		 8,866
จ�ำแนกตามพื้นที่
			 • ประเทศไทย
		 n/a			 n/a			 n/a			 n/a
คน
					
n/a		 n/a n/a		 n/a n/a n/a n/a 		 n/a
			 • ต่างประเทศ
		 n/a			 n/a			 n/a			 n/a
คน
					
n/a		 n/a n/a		 n/a n/a 		 n/a n/a n/a
		
จ�ำแนกตามประเภทสัญญาจ้าง
			 • ประจ�ำ	
คน		13,732			14,484			15,200			15,726
					
6,181		 7,551 6,547		 7,937 6,770		 8,430 7,027		 8,699
			 • ชั่วคราว
คน		 54			 76			 67			 382
					
30		 24
45		 31
43		 24 215		 167
405-1 ความหลากหลายของพนักงาน
จ�ำแนกตามระดับ
				
คน		 20			 27			 24			 28
			 • ผู้บริหารระดับสูง		
11		 9
14		 13
10		 14
10		 18
				
ร้อยละ
0.08		 0.07 0.10		 0.09 0.07		 0.09 0.06		 0.11
				
คน		 190			 202			 203			 210
			 • ผู้บริหารระดับกลาง		
79		 111 85		 117 87		 116 93		 117
				
ร้อยละ
0.57		 0.81 0.58		 0.80 0.57		 0.76 0.58		 0.73
				
		
1,023			 1,112			 527			 1,352
คน
			 • ผู้บริหาร		
446		 577 478		 634 221		 306 571		 781
				
ร้อยละ
3.24		 4.19 3.28		 4.35 1.45		 2.00 3.54		 4.85
				
คน		12,499			13,143			14,446			14,136
			 • เจ้าหน้าที่		
5,646		 6,853 5,973		 7,170 6,455		 7,991 6,353		 7,783
				
ร้อยละ
40.95		 49.71 41.02		 49.24 42.28		 52.34 39.44		 48.32
จ�ำแนกตามอายุ
				
คน		 5,184			 5,481			 5,668			 5,582
			 • อายุน้อยกว่า 30 ปี 		
2,446		 2,738 2,671		 2,810 2,734		 2,934 2,670		 2,912
				
ร้อยละ
17.74		 19.86 18.34		 19.30 17.91		 19.22 16.58		 18.08
			
คน		 8,224			 8,637			 9,075			 9,636
			 • อายุ 30-50 ปี		
3,600		 4,624 3,724		 4,913 3,892		 5,183 4,152		 5,484
				
ร้อยละ
26.11		 33.54 25.58		 33.74 25.49		 33.95 25.78		 34.05
				
คน		 324			 366			 457			 508
			 • อายุมากกว่า 50 ปี		
136		 188 155		 211 187		 270 205		 303
				
ร้อยละ
0.99		 1.36 1.06		 1.45 1.22		 1.77 1.27		 1.88

GRI
Standard

ข้อมูล

หน่วย

2560

2561

2562

2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

401-1 การจ้างงานใหม่
		
		 5,701			 6,131			 5,581			 3,270
จ�ำนวนพนักงานใหม่ทั้งหมด
คน
					
2,700		 3,001 2,944		 3,187 2,586		 2,995 1,652		 1,618
		
		 41.52			 42.33			 36.72			 20.79
อัตราการจ้างใหม่
ร้อยละ
					
19.66		 21.85 20.33		 22.00 17.01		 19.70 10.50		 10.29
		
จ�ำแนกตามอายุ
				
		 3,673			 3,963			 3,585			 2,060
คน
			 • อายุน้อยกว่า 30 ปี 		
1,752		 1,921 1,969		 1,994 1,726		 1,859 1,070		 990
				
ร้อยละ
12.76		 13.99 13.59		 13.77 11.36		 12.23 6.80		 6.30
				
		 2,019			 2,160			 1,982			 1,203
คน
			 • อายุ 30-50 ปี 		
944		 1,075 971		 1,189 851		 1,131 579		 624
				
ร้อยละ
6.87		 7.83 6.70		 8.21 5.60		 7.44 3.68		 3.97
				
		 9			 8			 14			 7
คน
			 • อายุมากกว่า 50 ปี		
4		 5
4		 4
9		 5
3		 4
				
ร้อยละ
0.03		 0.04 0.03		 0.03 0.06		 0.03 0.02		 0.03
		
การลาออกของพนักงาน
		
		 5,281			 5,110			 4,617			 2,631
จ�ำนวนการลาออกทั้งหมด
คน
					
2,558		 2,723 2,457		 2,653 2,246		 2,371 1,334		 1,297
		
		 38.46			 35.28			 30.38			 16.73
อัตราการลาออก
ร้อยละ
					
18.63		 19.83 16.96		 18.32 14.78		 15.60 8.48		 8.25
		
จ�ำแนกตามอายุ
				
		 2,899			 2,918			 2,609			 1,416
คน
			 • อายุน้อยกว่า 30 ปี 		
1,401		 1,498 1,407		 1,511 1,334		 1,275 745		 671
				
ร้อยละ
10.20		 10.91 9.71		 10.43 8.78		 8.39 4.74		 4.27
				
		 2,344			 2,158			 1,961			 1,178
คน
			 • อายุ 30-50 ปี 		
1,135		 1,209 1,034		 1,124 881		 1,080 569		 609
				
ร้อยละ
8.27		 8.80 7.14		 7.76 5.80		 7.11 3.62		 3.87
				
		 38			 34			 47			 37
คน
			 • อายุมากกว่า 50 ปี		
22		 16
16		 18
31		 16
20		 17
				
ร้อยละ
0.16		 0.12 0.11		 0.12 0.20		 0.11 0.13		 0.11
404-1 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
		
ค่าเฉลี่ยเวลาการฝึกอบรม
		 6.51			 8.96			 10.69			 14.32
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
		
พนักงานทั้งหมด		
6.35		 6.66 8.78		 9.13 10.79		 10.58 14.03		 14.60
		
ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมเฉลี่ย
บาทต่อจ�ำนวน
		2,259.68		2,553.34		2,527.60		2,366.41
		
ต่อจ�ำนวนพนักงานเทียบเท่า
พนักงานเทียบเท่า
		
จ�ำแนกตามระดับ
			 • ผู้บริหารระดับสูง		
n/a		 n/a n/a		 n/a 66.77		 70.86 60.59		114.21
			 • ผู้บริหารระดับกลาง
n/a		 n/a n/a		 n/a 49.01		 48.61 45.41		 56.97
ชั่วโมงต่อคนต่อปี
			 • ผู้บริหาร		
n/a		 n/a n/a		 n/a 37.34		 46.54 31.77		 35.47
			 • เจ้าหน้าที่		
n/a		 n/a n/a		 n/a 9.28		 8.51 13.00		 13.21
หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
• จ�ำนวนพนักงานทั้งหมดครอบคลุม พนักงานประจ�ำ พนักงานสัญญาจ้างแบบมีก�ำหนดระยะเวลา และพนักงานสัญญาจ้างชั่วคราว
• ส�ำหรับ GRI 401-1, 404-1, และ 405-1 ครอบคลุมเฉพาะพนักงานประจ�ำเท่านั้น
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ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
GRI
Standard

ข้อมูล

หน่วย

2560

พลังงาน
2561

2562

2563

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง

403-2 (A) อัตราการขาดงาน (Absentee Rate: AR)
(2016) พนักงาน
ร้อยละ		 0.62			 1.50			 1.54			 1.71
				
0.55		 0.69 1.46		 1.54 1.53		 1.54 1.80		 1.64
403-9 (A) อัตราการหยุดงานจากการเกิดอุบัติเหตุ (Lost Time Injuries Frequency Rate: LTIFR)
(2018) พนักงาน 			 1.57			 3.00			 2.92			 2.62
			
กรณีต่อ1,000,000 2.68		 0.67 4.41		 1.86 4.16		 1.91 3.80		 1.66
		
ชั่วโมงการท�ำงาน		 2.60			 1.60			 6.68			 1.32
ผู้รับเหมา
				
3.48		 1.80 1.94		 1.30 7.91		 5.68 1.47		 1.14
		
อัตราการบาดเจ็บทุกประเภทจากการท�ำงาน (Injury Rate: IR)
1
		
พนักงาน 			 2.13			 4.05			 3.86 			 3.09
			
กรณีต่อ1,000,000 3.43		 1.07 6.03		 2.44 5.68		 2.37 4.56 		 1.90
		
ชั่วโมงการท�ำงาน		 3.10			 2.30			 2.641			 1.93
ผู้รับเหมา
				
3.93		 2.30 2.64		 2.07 4.031		 1.501 2.34		 1.45
		
อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน (Fatalities rate as a result of work-related injuries)
		
พนักงาน 			 0			 0			 0			 0
			
กรณีต่อ1,000,000
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
		
ชั่วโมงการท�ำงาน		 0			 0			 0			 0
ผู้รับเหมา
				
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
403-10 (A) อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงาน (Occupational Illness Frequency Rate: OIFR)
(2018) พนักงาน 			 0			 0			 0			 0
			
กรณีต่อ1,000,000 0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
		
ชั่วโมงการท�ำงาน		 0			 0			 0			 0
ผู้รับเหมา
				
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
		
จ�ำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการท�ำงาน (The number of fatalities as a result of work-related ill health)
		
พนักงาน 			 0			 0			 0			 0
			
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
กรณี
		
ผู้รับเหมา			 0			 0			 0			 0
				
0		 0
0		 0
0		 0
0		 0
หมายเหตุ: •
•
		
•
		
•
		
1.

ผู้รับเหมา ครอบคลุม ผู้รับเหมาประจ�ำ ผู้รับเหมาที่เข้ามาในพื้นที่สาขา บริษัทขนส่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้าน
อัตราการขาดงาน = จ�ำนวนวันหยุดงานจากการบาดเจ็บและบาดเจ็บรวมทั้งการหยุดงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การลาที่ได้รับอนุญาต
(ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 100 / จ�ำนวนวันท�ำงานทั้งหมดในรอบปี
อัตราการหยุดงานเนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุ = จ�ำนวนวันที่สูญเสีย (หยุดงาน) อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจากการท�ำงาน X 1,000,000
(ชั่วโมงการท�ำงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำางานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
อัตราการเจ็บป่วยจากการท�ำงานทั้งหมด = จ�ำนวนราย (กรณีที่เจ็บป่วยจากการท�ำงาน (ในช่วงเวลาที่รายงานผล) X 1,000,000
(ชั่วโมงการท�ำงาน) / จ�ำนวนชั่วโมงการท�ำงานรวม (ในช่วงเวลาที่รายงานผล)
บริษัทฯ ปรับปรุงตัวเลขเนื่องจากพบความคลาดเคลื่อนในการเปิดเผยข้อมูล

GRI
Standard

ข้อมูล

302-1 (E) พลังงานที่ใช้ทั้งหมด1
		
พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป
			 • น�้ำมันดีเซล
			 • น�้ำมันเบนซิน
			 • เชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว (LPG)
302-1 (B) พลังงานหมุนเวียน
			 • พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
			 • พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์
302-1 (C) พลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
302-3 (A) ความเข้มข้นการใช้พลังงาน ต่อหน่วยรายได้
			
หมายเหตุ: • n/a คือ ไม่มีข้อมูล
•
1.
2.
3.
4.
5.

หน่วย

2560

2561

2562

2563

กิกะจูล
1,254,548.66 1,331,506.27 1,405,725.92 1,420,985.62
กิกะจูล
3,591.01
36,365.39
37,251.58
34,634.862
กิกะจูล
3,591.01
24,519.853
23,948.63
23,332.52
กิกะจูล
n/a
11,845.54
12,510.95
10,869.17
กิกะจูล
n/a
n/a
792.004
433.17
กิกะจูล
60.73
54.36
10,094.12
63,859.30
กิกะจูล
60.73
54.36
10,094.12
63,574.70
กิกะจูล
n/a
n/a
n/a
284.65
กิกะจูล
1,250,896.92 1,295,086.52 1,358,380.22 1,322,491.46
กิกะจูลต่อล้านบาท
6.72
6.90
6.67
6.50

ปริมาณพลังงาน (จูล) ค�ำนวณจากปริมาณเชือ้ เพลิงคูณด้วยค่าการแปลงหน่วย (Conversion Factor) ตามประเภทเชือ้ เพลิงทีใ่ ช้ อ้างอิงตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรกั ษ์พลังงาน
ปริมาณพลังงานที่ใช้ทั้งหมด คือ ผลรวมของปริมาณพลังงานที่ใช้แล้วหมดไป ปริมาณพลังงานหมุนเวียน และปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
ข้อมูลไม่ครอบคลุมพลังงานไฟฟ้าที่ซื้อจากภายนอก
บริษัทฯ ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้น�้ำมันดีเซลในการเดินทางในปี 2561
ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวที่คลังสินค้า จ.สมุทรสาคร ในปี 2562
ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ ในปี 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
GRI
Standard

305 (A)
		
305-1 (A)
		
305-2 (A)
		
305-3 (A)
		
305-4 (A)
		
หมายเหตุ: •
•
•
•
•
•
		
		
		
1.
2.
3.
4.

ข้อมูล

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมด
(ขอบเขตที่ 1 และ 2)
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
(ขอบเขตที่ 1)1
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
(ขอบเขตที่ 2)2
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมอื่นๆ
(ขอบเขตที่ 3)
ความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหน่วยรายได้4

หน่วย

2560

2561

2562

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 247,483.96
259,623.22
262,875.49
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 52,290.98
50,214.93
43,232.95
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์ 195,192.98
209,408.29
219,642.54
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
n/a
n/a
n/a
เทียบเท่า
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
1.33
1.35
1.25
เทียบเท่าต่อล้านบาท				

2563

233,476.01
49,833.38
183,642.63
57,540.033
1.07

n/a คือ ไม่มีข้อมูล
ขอบเขตที่ 1 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง
ขอบเขตที่ 2 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน
ขอบเขตที่ 3 คือ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้านอื่นๆ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขอบเขตที่ 3 ของบริษัทฯ ครอบคลุม การขนส่งและกระจายสินค้า (ต้นน�้ำ) และการเดินทางเพื่อธุรกิจ
การรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ครอบคลุมก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2), มีเทน (CH4), ไนตรัสออกไซด์ (N2O), ซีเอฟซี (CFCs), ไฮโดรฟลูโรคาร์บอนคาร์บอน (HFCs),
เพอร์ฟลูโรคาร์บอน (PFCs) โดยการค�ำนวณและแสดงผลในรูปก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าในการท�ำให้เกิดภาวะโลกร้อน (Global Warming Potential: GWP)
ที่ก�ำหนดโดย IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ขณะที่ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emission Factor) อ้างอิงข้อมูลจากองค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) และส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ขอบเขตของข้อมูลครอบคลุมการใช้สารท�ำความเย็น และการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการประกอบกิจการ
ขอบเขตของข้อมูลครอบคลุมการซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าภายนอก
ปี 2563 บริษัทเพิ่มขอบเขตการเก็บข้อมูลของศูนย์กระจายสินค้า
ค่าความเข้มข้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยรายได้ ครอบคลุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 1 และ 2)
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ขยะ

น�้ำ
GRI
Standard

ข้อมูล

303-3 (A) น�้ำใช้สุทธิ (Total Water Consumption)1
				
		
น�้ำใช้ทั้งหมด (Total Water Withdrawal)
				
			 • น�้ำผิวดิน
				
			 • น�้ำใต้ดิน
				
			 • น�้ำจากผู้ประกอบการภายนอก (น�้ำประปา)
				
303-3 (C) น�้ำที่มีปริมาณ Total Dissolved Solids
		
ในน�้ำน้อยกว่า 1,000 mg/L
303-3 (B) น�้ำใช้จากพื้นที่เสี่ยง4
				
			 • น�้ำผิวดิน
				
			 • น�้ำใต้ดิน
				
			 • น�้ำจากผู้ประกอบการภายนอก (น�้ำประปา)
		
		
หมายเหตุ: •
1.
2.
3.
4.

ความเข้มข้นของน�้ำต่อหน่วยรายได้
		

หน่วย

2560

2561

2562

2563

1,000 ลูกบาศก์เมตร
408.14 		446.29			473.56			483.43
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร		2,040.72		2,231.472		2,367.79		2,417.17
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร
n/a			 n/a			 0			 0
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร		 n/a			73.203			 84.64			 76.53
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร		2,040.72		2,158.272		2,283.15		2,340.64
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		2,040.72		2,231.472		2,367.79		2,417.17
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		 n/a			 n/a			1,204.01		1,087.09
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		 0			 0			 0			 0
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		 0			 0			 0			 0
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		 n/a			 n/a			1,204.01		1,087.09
(1 ล้านลิตร)
ลูกบาศก์เมตร		 10.93			 11.19			 11.24			 11.05
ต่อล้านบาท

n/a คือ ไม่มีข้อมูล
น�้ำใช้สุทธิ คือ ผลต่างของน�้ำใช้ทั้งหมดและน�้ำทิ้ง
บริษัทฯ ปรับปรุงตัวเลขเนื่องจากพบความคลาดเคลื่อนในการเปิดเผยข้อมูล
บริษัทฯ ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุมการใช้น�้ำใต้ดินในปี 2561
ข้อมูลอ้างอิงจาก Aqueduct Water Risk Atlas ตามที่ GRI ก�ำหนด

น�้ำทิ้ง
GRI
Standard

ข้อมูล

303-4 (A) น�้ำที่ปล่อยออกสู่ภายนอก1
				
			 • ปล่อยสู่ผิวดิน
				
			 • ปล่อยสู่ใต้ดิน
				
หมายเหตุ: 1. น�้ำทิ้งค�ำนวณจากร้อยละ 80 ของปริมาตรน�้ำใช้ทั้งหมด

หน่วย

2560

2561

2562

2563

1,000 ลูกบาศก์เมตร 		1,632.58		1,785.18		1,894.23		1,933.73
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร 		1,632.58		1,785.18		1,894.23		1,933.73
(1 ล้านลิตร)
1,000 ลูกบาศก์เมตร		 0			 0			 0			 0
(1 ล้านลิตร)

GRI
Standard

ข้อมูล

306-2 ของเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินงาน
		
ของเสียอันตรายทั้งหมดที่ส่งก�ำจัด
		
ของเสียไม่อันตรายทั้งหมดที่ส่งก�ำจัด
			 • การน�ำกลับไปใช้ซ�้ำ	
			 • การน�ำกลับไปใช้ใหม่
			 • การท�ำปุ๋ย
			 • การน�ำกลับคืน รวมถึงการแปรรูปเป็นพลังงาน
			 • การเผาด้วยเตาเผา
			 • การฝังกลบ
		
ของเสียที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์3
		
สัดส่วนของของเสียที่น�ำไปใช้ประโยชน์
		
ต่อปริมาณของเสียทั้งหมด
หมายเหตุ: •
1.
2.
3.

หน่วย

2560

2561

2562

2563

ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน
ตัน

18,299.67
n/a
18,299.67
0
n/a
45.61
0
0
18,254.06
45.61

62,397.58
n/a
62,327.58
0
42,033.211
86.59
0
0
20,207.78
42,119.80

91,391.23
n/a
91,391.23
0
70,175.21
118.20
0
0
21,097.82
70,293.41

61,628.42
n/a
61,628.42
0
40,258.00
53.39
0
0
21,317.462
40,311.39

ร้อยละ

n/a

68

77

65

n/a คือ ไม่มีข้อมูล
บริษัทเริ่มเก็บข้อมูลปริมาณการน�ำกลับมาใช้ใหม่ในปี 2561
บริษัทเก็บข้อมูลปริมาณการฝังกลบโดยการชั่งน�้ำหนักในปี 2563
ของเสียที่ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ ครอบคลุม การน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ การน�ำกลับมาใช้ใหม่ และการท�ำปุ๋ย
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การแสดงข้อมูลตามดัชนีช้ว
ี ัด GRI
และ UNGC Principles

GRI
Standard

GRI Content Index
Core Standards

GRI
Standard
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Description

Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

GRI 102: General Disclosures
Organizational Profile
102-1
Name of the Organization
14
102-2
Activities, brands, products, and services
14-15
102-3
Location of Headquarters
15
102-4
Location of operations
15
102-5
Ownership and legal form
Refer to Annual Report 2020
			
(โครงสร้างเงินทุน และการจัดการ)
102-6
Markets served
10, 15
102-7
Scale of the organization
15
102-8
Information on employees and other workers
10, 82-83
102-9
Supply Chain
16-17
102-10 Significant changes to the organization
There is no significant change in the organization
		
and its supply chain
and its supply chain in 2020.
102-11 Precautionary Principles or approach
20-21, 33
102-12 External initiatives
22-25, 31, 52-57
102-13 Membership of associations
31
Strategy
102-14 Statement form senior decision-maker
8-9
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 14, 20-21
Governance
102-18 Governance Structure
30-33
102-30 Effectiveness of risk management processes
Refer to Annual Report 2020
			
(ปัจจัยความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง)
102-32 Highest Governance Body’s Role in Sustainability
26, 31
		
Reporting		

External
Assurance

-

Description

Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
102-41 Collective bargaining agreements
102-42 Identifying and selecting stakeholders
102-43 Approach to stakeholder engagement
102-44 Key topics and concerns raised
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
		
statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding the report
102-54 Claims of reporting in accordance
		
with the GRI Standards
102-55 GRI content Index
102-56 External Assurance
GRI 201: Economic Performance
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
			
103-2
The management approach and its components
			
103-3
Evaluation of the management approach
			
201-1
Direct Economic value generated and distributed
			
GRI 203: Indirect Economic Impacts
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
203-2
Significant indirect economic impacts

Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

External
Assurance

22
72
22
23-25
23-25

-

Refer to Annual Report 2020
(โครงสร้างรายได้)
27
26-27
84, 86
26-27
81
81
81
81
81

-

88-93
95-96

-

14-15, 66, Refer to Annual Report 2020
(ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
14-15, 66, 75-77, Refer to Annual Report 2020
(ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
14-15, 66, 75-77, Refer to Annual Report 2020
(ลักษณะการประกอบธุรกิจ)
14-15, 66, 75-77, Refer to Annual Report 2020
(ลักษณะการประกอบธุรกิจ)

-

58-65
58-65
58-65
58-65

-

-

-

90

GRI
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Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

Description

GRI 204: Procurement Practices
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
204-1
Proportion of spending on local suppliers
GRI 205: Anti-corruption
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
205-1
Operations assessed for risks related to corruption
205-2
Communication and training about anti-corruption
		
policies and procedures
205-3
Confirmed incidents of corruption and actions taken
GRI 301: Materials
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
302-1
Recycled input materials used
GRI 302: Energy
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
302-1
Energy consumption within the organization
302-3
Energy intensity
302-4
Reduction of energy consumption
GRI 303: Water and Effluents (2018 Edition)
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
303-1
Interactions with water as a shared resource
303-3
Water withdrawal
303-4
Water discharge
303-5
Water consumption

External
Assurance

40-45
40-45
40-45
55

-

30-32
30-32
30-32
32-33
32

-

32

-

46-51
46-51
46-51
51

-

46-49
46-49
46-49
85
48, 85
47-48

Yes
Yes
-

46-47, 50
46-47, 50
46-47, 50
50
86
86
86

Yes
Yes
Yes

GRI
Standard

Description

Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

GRI 305: Emissions
103-1
Explanation of the material topic and its boundary 46-49
103-2
The management approach and its components
46-49
103-3
Evaluation of the management approach
46-49
305-1
Direct (Scope 1) GHG emissions
47-48, 85
305-2
Energy indirect (Scope 2) GHG emissions
47-48, 85
305-3
Other indirect (Scope 3) GHG emissions
47-48, 85
305-4
GHG Emissions intensity
48, 85
305-5
Reduction of GHG emissions
47
GRI 306: Waste (2020 Edition)
103-1
Explanation of the material topic and its boundary 46, 51
103-2
The management approach and its components
46, 51
103-3
Evaluation of the management approach
46, 51
306-1
Water discharge by quality and destination
46, 50, 86
306-2
Waste by type and disposal methods
46, 51, 87
			
Reason for omission: corporate hazardous waste
			
data is not available. The Company will disclose
			
the hazardous waste data in the report FY 2023.
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
103-1
Explanation of the material topic and its boundary 40-45
103-2
The management approach and its components
40-45
103-3
Evaluation of the management approach
40-45
308-1
New suppliers that were screened using
41-42
		
environmental criteria		
GRI 401: Employment
103-1
Explanation of the material topic and its boundary 66-77
103-2
The management approach and its components
66-75
103-3
Evaluation of the management approach
66-77
401-1
New employee hires and employee turnover
82-83
401-2
Benefits provided to full-time employees that are 66-75
		
not provided to temporary or part-time employees

External
Assurance

Yes
Yes
Yes
Yes
Yes

-

-

92

GRI
Standard
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Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

Description

GRI 403: Occupational Health and Safety (2018 Edition)
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
403-1
Occupational health and safety management systems
403-2
Hazard identification, risk assessments,
		
and incident investigation
403-3
Occupational health services
403-4
Worker participation, consultation, and
		
communication on occupational health and safety
403-5
Worker training on occupational health and safety
403-6
Promotion of worker health
403-7
Prevention and mitigation of occupational health and
		
safety impacts directly linked by business relationships
403-9
Work-related injuries
403-10 Work-related ill health
GRI 404: Training and Education
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
404-1
Average hours of training per year per employee
404-2
Programs for upgrading employee skills
		
and transition assistance programs
404-3
Percentage of employees receiving regular
		
performance and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
405-1
Diversity of Governance bodies and employees

External
Assurance

66-67, 73-74
66-67, 73-74
66-67, 73-74
73-74
73-74

-

73-74
72-74

-

72-74
72-74
73-74

-

84
84

Yes
Yes

66-75
66-75
66-75
83
68-70

-

71

-

66-75
66-75
66-75
72, 82-83

-

GRI
Standard

Description

GRI 412: Human Rights Assessment
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
412-1
Operations that have been subject to human rights
		
reviews or impact assessments
GRI 413: Local Communities
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
413-1
Operations with local community engagement,
		
impact assessments, and development programs
GRI 414: Supplier Social Assessment
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
414-1
New suppliers that were screened using
		
social criteria
GRI 417: Marketing and Labeling
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
417-1
Requirements for product and service information
		
and labeling
Food Processing Sector (2014 Edition)
103-1
Explanation of the material topic and its boundary
103-2
The management approach and its components
103-3
Evaluation of the management approach
G4-FP5 Percentage of production volume manufactured
		
in sites certified by an independent third party
		
according to internationally recognized food safety
		
management system standards
Remark:

Sustainability Report (page / URL)
and Remarks (omission / comment)

External
Assurance

66-75
66-75
66-75
71-72

-

52-57
52-57
52-57
52-57

-

40-45
40-45
40-45
42

-

34-39
34-39
34-39
39, 51, 87

-

34-39
34-39
34-39
36

-

Annual Report 2020 can be found in the website: (https://www.siammakro.co.th/investor_annual2563.php)
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Businesses should support and respect the protection
71-72
of internationally proclaimed human rights
Businesses should make sure that they are not complicit
71-72
in human rights abuses
Businesses should uphold the freedom of association
22-25, 71-72
and the effective recognition of the right to collective
bargaining		
Businesses should uphold the elimination of all forms
71-72
of forced and compulsory labour
Businesses should uphold the effective abolition
71-72
of child labour
Businesses should uphold the elimination of discrimination 71-72
in respect of employment and occupation.
Businesses should support a precautionary approach
20-21, 33, 40-41, 46-47, 49-51
to environmental challenges		
Businesses should undertake initiatives to promote
40-43, 45-51
greater environmental responsibility		
Businesses should encourage the development
40-43, 45-51
and diffusion of environmentally friendly technologies
Businesses should work against corruption in all its forms,
22-25, 30-32
including extortion and bribery.

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 2020 “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 v31, 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 (2018) of Inclusivity, Materiality, Responsiveness
and Impact.
• 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:
- Environmental:
GRI 302-1 Energy consumption within the organization, GRI 302-3 Energy intensity, GRI 303-3 to 5 Water
withdrawal, discharge and consumption (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- 3 to 5) Waste
generated/diverted form disposal and direct to disposal (2020 edition)
- 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 level of assurance engagement is less than for a high level of 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 high
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.
______________________________
1

GHG quantification is subject to inherent uncertainty

•

•

•

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
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 misstatements 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 – Chaengwattana and Mahachai
Distribution centre) 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. SIAM MAKRO has addressed the key stakeholder group’s opinion regarding their
impacts.
•
Materiality: We are not aware of any material issues concerning SIAM MAKRO’s sustainability performance that have
been excluded from the report. SIAM MAKRO has processes for identifying and determining material issues based on
a set of unbiased criteria and qualitative impact valuation.
•
Responsiveness: SIAM MAKRO has addressed the concerns of stakeholders in relation to GHG emissions and food
waste. However, we believe that future reports should;
disclose environment statistic for Hazardous waste disposal.
discuss further how SIAM MAKRO has used renewal fuels i.e. for business travelling and transportation mode
•
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.
•
Impact: SIAM MAKRO has initial performing impacts measurement and valuation of climate change related. However,
SIAM MAKRO should further address quantitative impacts regard stakeholder groups as well as materiality in the
future reports.

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
LR Lead Verifier

Dated: 12 March 2021
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