การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน ถือเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
บริษัทฯ ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนากลุ่ม “คู่ค้า” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียสำ�คัญของบริษัทฯ ให้เติบโตไปด้วย
กันในระยะยาว โดยได้จัดทำ�จรรยาบรรณคู่ค้าเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (BCP - Supplier Code of Conduct: SCOC) ที่ยึด
หลักการดำ�เนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และส่งเสริมให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติ ด้วยการประเมินตนเอง
ผ่านระบบประเมินจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่
• จริยธรรมทางธุรกิจ
• การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
• ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
• สิ่งแวดล้อม
• การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน
บริษทั ฯ ได้ด�ำ เนินการประเมินคูค่ า้ เบือ้ งต้นด้วยจรรยาบรรณคูค่ า้ เพือ่ การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน มาตัง้ แต่ปี 2559 มีเป้าหมาย
ให้คู่ค้าสำ�คัญของบริษัทฯ ทุกราย ผ่านการประเมินที่ร้อยละ 100 ภายในปี ในปี 2563 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคู่ค้า Tier 1 ที่มีมูลค่า
สัญญาซื้อขายน้อยกว่า 500,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งปีนี้คู่ค้าได้เข้าร่วมตอบรับและประเมินผลการดำ�เนินงานตามจรรยาบรรณฯ
เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมด 29 ราย คิดเป็น 100%  
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการการวิเคราะห์ความเสี่ยง
กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน ของห่วงโซ่อุปทาน ทั้งคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มขนส่ง
วิเคราะห์คู่ค้าสำ�คัญ
และกลุ่มสินค้าและบริการ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คู่ค้า
สำ�คัญและประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบ
เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ต่อบริษัทฯ ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้าน
• เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง (จำ�แนกตามกลุ่มคู่ค้า)
• เป็ นคู่ ค้ า ที่ จำ � หน่ า ยวั ต ถุ ดิ บ สิ นค้ า และบริ ก ารที่ สำ � คั ญ สิง่ แวดล้อมควบคูไ่ ปกับมูลค่าสัญญาทีท่ �ำ กับบริษทั ฯ หากคูค่ า้
ที่มีความเสี่ยงระดับวิกฤตหรือสูง จะมีการกำ�หนดมาตรการ
กับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ
ลดความเสี่ยงนั้นและได้รับการตรวจเยี่ยมโดยฝ่ายบริหาร
• เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด
การจัดหาพัสดุและฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กรของบริษัทฯ
เพื่ อ ชี้ แจงข้ อ มู ล และให้ คำ � แนะนำ � ตามผลการประเมิ นจริ ง
เพื่อให้คู่ค้าสามารถนำ�ไปปรับปรุงบริษัทของตนเองได้ถือเป็น
ประเมินความเสี่ยง
การพัฒนาความสัมพันธ์กับคู่ค้าและร่วมกันพัฒนาธุรกิจ
ประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย

ระบุผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

ระบุผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุผลกระทบ
ด้านสังคม

จัดลำ�ดับความเสี่ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่เกิดขึ้น
(วิกฤต / สูง / ปานกลาง / ตํ่า)
มาตรการลดความเสี่ยง
(ในความเสี่ยงระดับวิกฤตและสูง)
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Correction Performance
Plan
Improvement

จากผลการประเมินความเสี่ยงเมื่อปี 2560 (รอบการ
ประเมิน 3 ปี) คู่ค้าจำ�นวน 798 ราย เป็นคู่ค้าสำ�คัญทั้งสิ้น
97 ราย และมีความเสี่ยงจากการดำ�เนินงานของคู่ค้า (ระดับ
วิกฤตและสูง) ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ (จากความเสี่ยงเกี่ยว
กับเรื่องส่งของล่าช้า/ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ ทำ�ให้ธุรกิจ
หยุดชะงัก) รองลงมาคือ ด้านสังคม (จากความเสี่ยงเกี่ยวกับ
ถู ก ชุ ม ชนร้ อ งเรี ย นเนื่ อ งจากปฏิ บั ติ ง านไม่ ถู ก ต้ อ ง) และ
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม (จากความเสี่ ย งเกี่ ย วกั บ การรั่ ว ไหล
ของสารเคมีและนํ้ามัน) คิดเป็นร้อยละ 13, 8, 7 ตามลำ�ดับ
ซึ่งบริษัทฯ มีมาตรการลดความเสี่ยงที่หลากหลายกับคู่ค้า
ที่ได้รับการประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบ
และโอกาสเกิดความเสี่ยงนั้น (ร้อยละ 100) และไม่มีการยุติ
การดำ�เนินงานกับคูค่ า้ ในรายทีไ่ ด้รบั การประเมินความเสีย่ งนัน้
(ร้อยละ 0) (Disclosure 308-2, 414-2) และในปีทผี่ า่ นมา บริษทั ฯ
ได้ ติ ด ตามตรวจสอบและเยี่ ย มชมโรงงานของบริ ษั ท คู่ ค้ า
ตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง จำ�นวน 29 ราย  

นอกจากการประเมินตามจรรยาบรรณฯ แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวังและ
คำ�แนะนำ�ต่างๆ จากคู่ค้าเพื่อพัฒนากระบวนการทำ�งานร่วมกัน รวมถึงได้ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ
และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก โดยคุณธีรนันท์ ศรีหงส์ ในหัวข้อ “Global Economics Change in Next Decade” อีกทั้งได้พาคู่ค้า
ที่สนใจเข้าชม “ศูนย์เรียนรู้บางจาก” เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในพันธกิจของบริษัท บางจากฯ มากยิ่งขึ้น

ผลลัพธ์

88.38
%

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อการทำ�งานของเจ้าหน้าที่
จัดหาพัสดุอยู่ในระดับดี (88.38%)

80.36
%

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ต่อการทำ�งานของคู่ค้า
อยู่ในระดับดี (80.36%)

เป้าหมายปี 2563

1. พัฒนาคู่ค้าสำ�คัญให้มีแนวทางการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณคู่ค้าฯ “BCP-Suppliers Code of
Conduct” ร้อยละ 100
2. ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 5% ของงบประมาณ
ต่อปี
3. ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) อย่างต่อเนื่อง
4. พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า โดยจัดสัมมนาคู่ค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กลยุทธ์ปี 2561

1. พัฒนากระบวนการจัดหาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ให้สามารถดำ�เนินการจัดหาแบบการจัดหา
เชิงกลยุทธ์
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดหาตามประเภทสินค้า ให้กลุ่ม CoP Procurement
เพื่อส่งเสริมการทำ�งานระหว่างเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุของบริษัท บางจากฯ บริษัทในกลุ่ม
และผู้ใช้งานหลัก
3. พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ค้าฯ

การดำ�เนินการปี 2561
• พัฒนากระบวนการจัดหาของบริษทั ฯ และบริษทั
ในกลุ่ ม ให้ ส ามารถดำ � เนิ นการจั ด หาแบบการจั ด หา
เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ Category strategy ดำ�เนินการวิเคราะห์
สิ นค้ า และบริ ก าร รวมถึ ง วิ เคราะห์ ผู้ ข ายและผู้ ให้ บ ริ ก าร
ตามหลักการของ UNTAD WTO ดังนี้
1. วิเคราะห์สนิ ค้าและบริการตามความเสีย่ ง ทำ�ให้ทราบ
ลักษณะของงานที่ทำ�  ส่งผลให้เข้าใจในงานมากขึ้น บริหาร
จัดการงานได้ดขี นึ้ รวมถึงคิดกลยุทธ์ตา่ งๆ ได้ดี และเหมาะสม
กับงานมากขึ้น
2. วิ เคราะห์ มุ ม มองของคู่ ค้ า ตามความสนใจในการ
ทำ�งานร่วมกัน และมูลค่าสัญญาต่อรายได้ทงั้ หมด ทำ�ให้ทราบ
มุมมองของคู่ค้าที่มีต่องานที่ซื้อ/จ้าง และต่อบริษัทฯ
3. นำ�ผลมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์ตามกลุ่ม
สินค้า ซึ่งแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะของแต่ละงาน
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กลุ่มงานธุรกิจการตลาด
จัดทำ� Category strategy สำ�หรับตูจ้ า่ ย และถังนํา้ มันใต้ดนิ
ผลลัพธ์คือ สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 30%

กลุ่มงานธุรกิจโรงกลั่น
จัดทำ� Category strategy สำ�หรับการจัดหา Pump Spare
Part ซึ่งเป็นการจัดหากับคู่ค้าที่ผูกขาด เนื่องจากเป็นอุปกรณ์
ที่มีลักษณะพิเศษ สามารถขายได้เพียงรายเดียว
ผลลัพธ์ สามารถลดต้นทุนได้มากกว่า 10% และได้
ผลประโยชน์ ที่ เพิ่ ม ขึ้ นจากข้ อ เสนอให้ ป รั บ ปรุ ง การทำ � งาน
ร่วมกันของคู่ค้า
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน)

063

ยิ่งกว่านั้น ยังได้จัดให้มีการประกวด Category strategy project ในกลุ่มบริษัท และจัดเวทีให้พนักงานจัดหาพัสดุทุกคน
ได้นำ�เสนอผลงานของตนเองเพื่อเป็นการแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจจากประสบการณ์การทำ�งาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างกัน

ผลลัพธ์
ปริมาณงานที่จัดหาได้ภายในกำ�หนด (%)

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ (ล้านบาท)

70%

65%

409

660

2560

2561

2560

2561

• เริ่มโครงการจัดทำ� Approved Vendor List (AVL)
นอกจากการพัฒนาคู่ค้าตามหลักจรรยาบรรณคู่ค้าแล้ว บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำ�คัญในการคัดกรองคู่ค้าที่มี
ศักยภาพ และเหมาะสมต่องานนั้นๆ จึงได้เริ่มโครงการจัดทำ�  Approved Vendor List (AVL) คือ ทะเบียนคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตาม
กระบวนการคัดกรองคุณสมบัตคิ คู่ า้ ในแต่ละกลุม่ งานทีเ่ ป็นปัจจุบนั จัดตัง้ คณะทำ�งานจัดทำ� AVL เพือ่ ทำ�งานร่วมกับส่วนงานต่างๆ
ในกลุ่มสินค้าและบริการหลัก 3 กลุ่ม คือ กลุ่มโรงกลั่น กลุ่มธุรกิจตลาด และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งจัดอบรม
Approved Vendor List Methodology ให้แก่ คณะทำ�งานฯ และ CoP Procurement (Community of Practice : Procurement)
• การส่งเสริมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของประเทศ จึงได้จัดทำ�คู่มือ/แนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่เน้นสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และจัดทำ�เนียบสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมผู้ผลิตที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งมิได้ครอบคลุมการจัดซื้อสินค้าเท่านั้น หากยังรวมถึงการจ้างงานต่างๆ เช่น การก่อสร้าง การซ่อมแซมสถานีบริการ หรือ
สำ�นักงานต่างๆ ของบริษัทฯ ด้วย

ผลลัพธ์รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย

ผลดำ�เนินการ
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