
กิารจัีดิ์หาวัตถุดิิ์บอย่างยั�งย้น
บร้ิษัทั้ มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้ดัำาเนินธิุร้กิจำทั้่�มี่่จำร้ิยธิร้ร้มี่ ร้ับผิดัชุอบต่อผู้มี่ ่
ส่ิวนได้ัส่ิวนเส่ิยทุั้กกลุ่มี่ และคำานึงถึึงผลกร้ะทั้บต่อสัิงคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่
ภายใต้นโยบายดั้านการ้จำัดัหาอย่างยั�งย่นและแนวป็ฏิิบัติสิำาหร้ับ 
คู่ค้าธิุร้กิจำซื้ึ�งเป็็นกร้อบการ้ดัำาเนินงานในการ้เสิร้ิมี่สิร้้างคุณภาพ 
ชุ่วิตและความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ต่อชุุมี่ชุนมี่าอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทั้ั�ง 

สิ่งเสิร้ิมี่การ้จำ้างงานในชุุมี่ชุน สินับสินุนผลิตภัณฑ์์และสิินค้า 
หนึ�งตำาบลหนึ�งผลิตภัณฑ์์ (OTOP) สินับสินุนผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อย  
มุ่ี่งดัำาเนินงานด้ัานลดัการ้ใชุ้พลังงาน ลดัการ้ป็ล่อยก๊าซื้เร่้อนกร้ะจำก 
จำากการ้เผาไหมี่้และขนสิ่งสิินค้า ร้วมี่ถึึงสิ่งเสิร้ิมี่เศร้ษฐกิจำของ 
ป็ร้ะเทั้ศภายใต้แนวป็ฏิิบัติดัังต่อไป็น่�

โดยในปี 2562 มีจํานวนสินค้า
O n rand กลุ่มอาหารสด
ท่ีสามาร ตรวจสอบย้อนกลับ
ได้ท้ังหมด

1

สัดส่วนของผลิต ัณ ์ออแกนิค

มาตร านการประมง มาตร านการเพาะเล้ียงสัตว์น้ํา
MSC  arine Ste ard ip Council ASC  uaculture Ste ard ip Council 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

8.98ร้อยละ

วัต ุดิบและผลิต ัณ ์สัตว์น้ําท่ีได้รับการรับรองมาตร านสากล
สัดส่วนของยอดขายผลิต ัณ ์ออแกนิค
ในปี 2562 คิดเป็น

ไข่จากแม่ไก่ท่ีเล้ียงแบบธรรมชาติ
(Cage-free egg )

เน้ือหมูเน้ือไก่

ผลิต ัณ ์ท่ีได้รับการรับรองมาตร านสวัสดิ าพสัตว์ 

ร้อยละ

1
ร้อยละ

5 21
ร้อยละ

01
การสรรหา
และคัดเลือกคู่ค้า
ท่ีมี ักย าพ และ
ปฏิบัติตามก หมาย 
ระเบียบข้อบังคับ
ท่ีเก่ียวข้อง

02
ส่งเสริม สนับสนุน 
การพั นา ักย าพ
ของคู่ค้าในกระบวนการ
จัดหาและการบริการ
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ
เพ่ือรองรับความต้องการ
และความคาดหวังท่ี
เปล่ียนแปลงไปของ
ลูกค้า ชุมชน และสังคม

03
เพ่ิมช่องทาง
การจัดจําหน่าย
ผลิต ัณ ์ออแกนิค 
พร้อมท้ังลดผลกระทบ
ด้านส่ิงแวดล้อม
จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก

04
ติดตามและประเมิน
ผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้า
อย่างสม่ําเสมอ

05
สร้างความผูกพัน
และรักษาความสัมพันธ์
ระยะยาวกับคู่ค้า
ตามแนวทางการพั นา
ความย่ังยืน
ในการดําเนินธุรกิจ

สัดส่วนค่าใช้จ่าย
สําหรับสินค้าและวัต ุดิบ

สัดส่วนค่าใช้จ่ายสําหรับบรรจุ ัณ ์

สินค้าโ ค ัณ ์เกษตร มาตร านท่ีให้การรับรอง ร้อยละของปริมาณการผลิต

1

2

6

น้ํามันปาล์ม S O

ในปี 2562 มีวัต ุดิบทางการเกษตรท่ีได้รับการรับรองมาตร านจากหน่วยงาน ายนอก ดังน้ี

ร้อยละ
92.09

ร้อยละ
1

ในประเท ต่างประเท

น้ําตาล
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ร้อยละ
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ร้อยละ
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นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ไดั้ยกร้ะดัับความี่สิำาคัญของการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ เพ่�อสิ่งเสิร้ิมี่การ้ใชุ้วัตถึุดัิบทั้่�มี่าจำากการ้สิร้ร้หาอย่างยั�งย่นผ่าน 
โคร้งการ้ต่าง ๆ ดัังน่�

โคัรงกิารตรวจีสุอบย้อนกิลับผลิตภัณฑ์์ในกิลุ่มีสิุนค้ัาเกิษัตร
สิยามี่แมี่็คโคร้ ให้ความี่สิำาคัญของแหล่งทั้่�มี่าผลิตภัณฑ์์ (Traceability) โดัยพัฒนาร้ะบบตร้วจำสิอบ 
ย้อนกลับ (Makro iTrace) ทั้่�ชุ่วยให้ผู้บร้ิโภคสิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบถึึงแหล่งทั้่�มี่าของผลิตภัณฑ์์ไดั้ ผ่านทั้าง 
ร้ะบบ QR Code ทั้่�แสิดังอยู่บนฉลากสิินค้า พร้้อมี่กันน่�แมี่็คโคร้ ยังมีุ่่งดัำาเนินขยายฐานข้อมีู่ลสิินค้า 
ผ่านแอพพลิเคชัุน Makro iTrace อย่างต่อเน่�อง เพ่�อการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์์ท่ั้�คร้อบคลุมี่ 
มี่ากยิ�งขึ�น โดัยในป็ี 2562 มี่่จำำานวนสิินค้าทั้่�สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบย้อนกลับไดั้ทั้ั�งหมี่ดัร้้อยละ 100 ของ 
สิินค้า Own Brand กลุ่มี่อาหาร้สิดั ผ่านโคร้งการ้ยกร้ะดัับร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ (Strategic 
Traceability System Programs) เพ่�อเป็็นการ้สิร้้างความี่มี่ั�นใจำให้แก่ผู้บร้ิโภคและความี่น่าเชุ่�อถึ่อ 
ของผลิตภัณฑ์์ ตลอดัจำนมี่่การ้พัฒนาและขยายผลร้ะบบ QR Code ไป็ยังป็ลาทัู้น่านอติลุสิ ร้วมี่ถึึง 
ผลิตภัณฑ์์ป็ลากร้ะป็�องอ่�น ๆ 

สุวัสุดิิ์ภาพสัุตว์
บร้ิษัทั้ เจำร้ิญโภคภัณฑ์์อาหาร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) หร้่อ ซื้่พ่เอฟ่ ซื้ึ�งเป็็นคู่ค้าหลักทั้่�บร้ิษัทั้ให้ความี่ไว้วางใจำ 
ในเร้่�องวัตถึุดัิบ มีุ่่งมี่ั�นดัำาเนินธิุร้กิจำบนหลักการ้ทั้่�ถึูกต้องเหมี่าะสิมี่และใสิ่ใจำในสิวัสิดัิภาพสิัตว์ ทั้่�มี่่ความี่ 
สิัมี่พันธิ์ต่อคุณภาพและความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ โดัยบร้ิษัทั้ไดั้กำาหนดัให้มี่่นโยบายและแนวทั้างการ้ 
บร้ิหาร้จำัดัการ้ เพ่�อมีุ่่งสิู่ความี่เป็็นเลิศดั้านการ้จำัดัการ้สิวัสิดัิภาพสิัตว์ ป็ร้ะกอบไป็ดั้วย การ้ป็ฏิิบัติอย่าง 
ม่ี่จำริ้ยธิร้ร้มี่ด้ัานการ้เล่�ยงสัิตว์ การ้กำากับดูัแล การ้ฝึกอบร้มี่บุคลากร้ให้ม่ี่ความี่รู้้ความี่เข้าใจำท่ั้�ถูึกต้อง การ้พัฒนา 
อย่างต่อเน่�อง ความี่ร่้วมี่ม่ี่อและเคร่้อข่ายพันธิมิี่ตร้ และการ้เปิ็ดัเผยข้อมูี่ล พร้้อมี่กันน่�จำากการ้ดัำาเนินงาน 
ภายใต้นโยบายด้ัานสิวัสิดิัภาพสัิตว์ ทั้ำาให้ผลิตภัณฑ์์ขององค์กร้ได้ัรั้บการ้รั้บร้องมี่าตร้ฐาน BBFAW สิำาหรั้บ 
ผลิตภัณฑ์์ต่าง ๆ อาทั้ิ ไข่ เน่�อไก่ เน่�อหมีู่ เพ่�อสิร้้างความี่มี่ั�นใจำให้กับผู้บร้ิโภคในการ้เล่อกผลิตภัณฑ์์ 
ทั้่�มี่่ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิวัสิดัิภาพสิัตว์และมี่่ป็ลอดัภัยของอาหาร้
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