
การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

การบรหิารห่วงโซ่อุปทาน ถอืเป็นหนึง่ในกลยทุธ์ส�าคญัในการด�าเนนิธรุกจิอย่างยัง่ยนื ทีจ่ะช่วยให้เกดิประสิทธิภาพในการจดัหาสนิค้า
หรือบริการที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ทันเวลา ที่คุ้มค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ทั้งงบประมาณและการใช้ทรัพยากร ในการด�าเนินงานบริษัทฯ  
ใช้การบริหารความเสีย่งคูค้่าและการจัดซือ้กลยทุธ์และการจดัซือ้สเีขยีว รวมถงึสนบัสนนุให้น�าหลกัธรรมาภบิาล การต่อต้านคอร์รปัชนั 
การดูแลแรงงาน ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและสังคม

การบริหารความเสี่ยงคู่ค้า

บรษิทัฯ ได้จดัท�าจรรยาบรรณคู่ค้าเพือ่การพฒันาธรุกจิอย่างย่ังยนื 
(BCP - Supplier Code of Conduct: SCOC) ทีย่ดึหลกัการด�าเนนิ
งานด้านสิง่แวดล้อม สงัคม และการก�ากบัดแูล (ESG) และส่งเสรมิ
ให้คู่ค้าทุกรายปฏิบัติ ด้วยการประเมินตนเองผ่านระบบประเมิน
จรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 หมวด ได้แก่

 จริยธรรมทางธุรกิจ
 การปฏิบัติด้านแรงงานและสิทธิมนุษยชน
 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 สิ่งแวดล้อม
 การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน

บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการประเมนิคูค้่าเบ้ืองต้นด้วยจรรยาบรรณคูค้่า
เพือ่การพฒันาธรุกจิอย่างยัง่ยนื มาตัง้แต่ปี 2559 โดยมเีป้าหมาย
ให้คูค้่าส�าคญัของบรษิทัฯ (Critical Tier 1 Suppliers) ตอบรบัและ
เข้าร่วมการประเมินผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ (SCOC 
Assessment) ร้อยละ 100 ภายในปี 2563 ซ่ึงปีน้ีคู่ค้าส�าคัญ 
ของบริษัทฯ ทุกรายได้ตอบรับการเชิญเข้าร่วมประเมินผล 
การด�าเนินงานตามจรรยาบรรณฯ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยคู่ค้า
ที่ตอบรับการเข้าร่วมการประเมิน จ�านวน 24 ราย ได้เข้าร่วม
ประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ คดิเป็นร้อยละ 45.3

กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน

วิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ

มาตรการลดความเสี่ยง

ประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ในการวิเคราะห์

•	 เป็นคู่ค้าที่มียอดสัญญาซื้อขายสูง	(จ�าแนกตามกลุ่มคู่ค้า)

•	 เป็นคู่ค้าที่จ�าหน่ายวัตถุดิบ	สินค้าและบริการที่ส�าคัญ

	 กับกระบวนการทางธุรกิจของบริษัทฯ

•	 เป็นคู่ค้าที่มีน้อยรายในตลาด

ด้านความยั่งยืนกับคู่ค้าทุกราย

จัดล�าดับความเสี่ยงจากผลกระทบ/โอกาสที่เกิดขึ้น

(วิกฤต/สูง/ปานกลาง/ต�่า)

ระบุผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ

SiteVisit Correction PlanAudit Performance
Improvement

ระบุผลกระทบ

ด้านสิ่งแวดล้อม

ระบุผลกระทบ

ด้านสังคม

(ในความเสี่ยงระดับวิกฤตและสูง)

กลยุทธ์ปี 2562

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ	พัฒนากระบวนการ

จัดหาของบริษัทฯ	และบริษัทในกลุ่ม	เพื่อมุ่งสู่

การจัดหาพัสดุที่เป็นเลิศตามหลักสากล

จัดท�าทะเบียนคู่ค้า	(Approved	Vendor	

List	–	AVL)	ในกลุ่มงานส�าคัญ	เพื่อส่งเสริม

ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้ากับบริษัทฯ	และเป็น

การประเมินศักยภาพของคู่ค้าในกลุ่มงานนั้นๆ

พัฒนาศักยภาพคู่ค้าด้วยการประเมินตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	และการประเมินความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืน

72 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน 
(รอบการประเมิน 3 ปี) ทั้งคู่ค้ากลุ่มจัดหาวัตถุดิบ กลุ่มขนส่ง และ
กลุ่มสินค้าและบริการ โดยเริ่มต้นจากการวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ
และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ  
ในประเด็นด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่
ไปกับมูลค่าสัญญาที่ท�ากับบริษัทฯ หากคู่ค้าที่มีความเสี่ยงระดับ
วิกฤติหรือสูง จะมีการก�าหนดมาตรการลดความเสี่ยงนั้น และ 
ได้ รับการตรวจเย่ียมโดยส่วนงานที่ เ ก่ียวข้องของบริษัทฯ  
เพ่ือชี้แจง และให้ค�าแนะน�าตามผลการประเมินในการปรับปรุง 
การด�าเนินงานของคู่ค้า และยังเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ 
ระหว่างบริษัทฯ กับคู่ค้า 

ปี 2562 บรษัิทฯ ได้วเิคราะห์คูค้่าส�าคญัซึง่มจี�านวนทัง้สิน้ 53 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 5.4 ซึ่งมียอดซื้อขายกับบริษัทฯร้อยละ 57.6 จาก
คู่ค้าทั้งหมด 979 ราย และมีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีความเส่ียงจากการด�าเนินงานของ 
คู่ค้า 5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.5 ที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและ
ระดับสูงในทุกด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ความเสี่ยงเกี่ยวกับ
เรื่องส่งของล่าช้า/ส่งมอบสินค้าไม่มีคุณภาพ ท�าให้ธุรกิจหยุด
ชะงัก ด้านสงัคม  ซึง่ได้แก่ ความเส่ียงเกีย่วกับถกูชมุชนร้องเรยีน
เนื่องจากปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง และด้านส่ิงแวดล้อม ได้แก่  
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรั่วไหลของสารเคมีและน�้ามัน ซึ่งบริษัทฯ 
มมีาตรการลดความเสีย่งทีห่ลากหลายกบัคูค้่าทีไ่ด้รบัการประเมนิ 
ความเสี่ยง เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบและโอกาสเกิด 
ความเสี่ยงนั้น ร้อยละ 100 และไม่มีการยุติการด�าเนินงานกับ 
คู ่ค ้าในรายที่ได้รับการประเมินความเส่ียงนั้น (ร ้อยละ 0) 
(Disclosure 308-2, Disclosure 414-2) 

ในปี 2562 บริษัทฯ ผลักดันให้คู ่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงให้สามารถด�าเนินการแก้ไขตามมาตรการเพื่อ 
ลดความเสี่ยงแล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 100 รวมถึงมีการติดตามประเด็นความเส่ียงและเย่ียมชมโรงงานของ
บริษัทคู่ค้าส�าคัญตามกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยง จ�านวน 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.8 (Disclosure 403-7)

ยิง่ไปกว่านัน้ บรษัิทฯ ได้ขยายกระบวนการวเิคราะห์ความเส่ียงตลอดห่วงโซ่อปุทานไปสูคู่ค้่าส�าคญัทีไ่ม่ได้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ โดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers) โดยมีเป้าหมายให้คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ (Critical Tier 1 Suppliers) ด�าเนินการวิเคราะห์คู่ค้าส�าคัญ  
และประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อบริษัทคู่ค้า (Critical Tier 1 Suppliers) ร้อยละ 100 ภายในปี 2563  
ผ่านกระบวนการเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ 

ในปี 2562 คู่ค้าส�าคัญ (Critical Tier 1 Suppliers) ทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100 ได้ด�าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงของห่วงโซ่อุปทาน 
ตามกระบวนการข้างต้นแล้วเสรจ็ จากการประเมนิพบว่ามีคูค้่าส�าคญัทีไ่ม่ได้ท�าธรุกจิกบับรษิทัฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers) 
ทั้งสิ้น 101 ราย และมีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและสูง จากการด�าเนินงานของคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง จ�านวน  
22 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.8 ซึ่งแยกเป็นความเสี่ยงในประเด็นด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม จ�านวน 20, 6 และ 7 ราย  
คิดเป็นร้อยละ 19.8, 5.9 และ 6.9 ตามล�าดับ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดสัมมนาคู่ค้าเพื่อรับฟังความคิดเห็น ความคาดหวังและค�าแนะน�าต่างๆ จากคู่ค้า เพื่อพัฒนากระบวนการ
ท�างานร่วมกัน ชี้แจงแนวทางการด�าเนินงานของบริษัทฯ รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดหาพัสดุของบริษัทฯ และขั้นตอน
การด�าเนินการ เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจในพันธกิจของบริษัทฯ มากขึ้น
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นอกจากการบริหารห่วงโซ่อุปทานด้านความย่ังยืนแล้ว บริษัทฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงการด�าเนินงานจัดหาสินค้าและบริการ 
ด้วยการใช้เทคโนโลยีและการปรบักระบวนการท�างาน เพือ่ลดต้นทนุ ลดระยะเวลาในการจดัหา และสร้างความพงึพอใจให้กบัคูค้่าและ 
ผู้ใช้งาน โดยมีการด�าเนินงานที่ส�าคัญดังนี้

ผลลัพธ์การบริหารความเสี่ยงห่วงโซ่อุปทาน ปี 2562

จ�านวนคู่ค้าทั้งหมด ราย
สัดส่วน
ยอดซื้อ

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ (Critical Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers)

979
53

101

100
57.6

-

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง ราย ร้อยละ
เป้าหมายปี 

2562

คู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงในด้าน
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• สิ่งแวดล้อม

979
5

5
5
5

100
0.5

0.5
0.5
0.5

100%

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers)

ราย ร้อยละ
เป้าหมายปี 

2562

คู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทฯ โดยตรง (Critical Non-tier 1 Suppliers)
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง
คู่ค้าที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูงในด้าน
• เศรษฐกิจ
• สังคม
• สิ่งแวดล้อม

101
22

20
6
7

100
21.8

19.8
5.9
6.9

100%

การติดตามความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้าส�าคัญ ราย ร้อยละ

คู่ค้าส�าคัญทั้งหมด (Critical Tier 1 Suppliers and Critical Non-Tier 1 Suppliers)
คู่ค้าส�าคัญที่มีความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง

154
27

100
17.5

การจัดการความเสี่ยงในระดับวิกฤตและระดับสูง ร้อยละ

คู่ค้าส�าคัญทั้งหมดที่มีการจัดท�าแผนรองรับความเสี่ยง
คู่ค้าส�าคัญทั้งหมดที่มีการด�าเนินการตามแผนรองรับความเสี่ยงแล้วเสร็จ

100
100

ตัวชี้วัด 2562
เป้าหมายปี

2564

ร้อยละคูค้่าส�าคญัของบริษทัฯ ตอบรบัการเชญิเข้าร่วมประเมนิผลการด�าเนนิงานตามจรรยาบรรณฯ 100
(53 ราย)

100%

ร้อยละคู่ค้าส�าคัญของบริษัทฯ เข้าร่วมประเมินผลการด�าเนินงานตามจรรยาบรรณฯ (ร้อยละ) 45.3
(24 ราย)

100%

ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่ค้าที่ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง (Tier 1 Suppliers) 100
(979 ราย)

100%

ร้อยละการวิเคราะห์ความเสี่ยงของคู่ค้าส�าคัญที่ไม่ได้ท�าธุรกิจกับบริษัทโดยตรง 
(Critical Non-tier 1 Suppliers)

100
(101 ราย)

100%

74 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)



ผลความพึงพอใจของคู่ค้า

ต่อการท�างานของเจ้าหน้าที่จัดหาพัสดุ

ตัวชี้วัด

ผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ต่อการท�างานของคู่ค้า

ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ระยะเวลาเฉลี่ยในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วัน40

2562

ล้านบาท557

2562

51 วัน

2560

409 ล้านบาท

2560

วัน47

2561

ล้านบาท660

2561

วัน40

เป้าหมาย ปี 2562

ล้านบาท380

เป้าหมาย ปี 2562

ผลลัพธ์การจัดหาเชิงกลยุทธ์

ร้อยละ

80.36

2561

80

เป้าหมาย ปี 2562

84.0

2562

ร้อยละ

88.38

2561

80

เป้าหมาย ปี 2562

90.2

2562

การพัฒนากระบวนการจัดหาของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ด้วยการจัดหาเชิงกลยุทธ์

ด�าเนินการวิเคราะห์สินค้าและบริการ รวมถึงวิเคราะห์ผู้ขายและผู้ให้บริการ ตามหลักการของ UNTAD WTO โดยวิเคราะห์สินค้า 
และบริการตามความเสี่ยงตามทฤษฎี Five Forces Model โดยน�าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาต่อยอดในการหากลยุทธ์ต่างๆ  
ให้เหมาะสมกบังาน รวมถงึการวเิคราะห์หาจดุอ่อนของงานในแต่ละกลุม่สินค้าและบรกิาร เพือ่ปรบัปรงุงานนัน้ๆ โดยมกีารด�าเนนิงาน
ที่ส�าคัญ ดังนี้

1. การปรับมาตรฐาน (Standardization) 
 การใช้สนิค้าพเิศษ ท�าให้เกดิความเสีย่งท่ีต้องจดัหากบั 
 คูค้่าเพยีงรายเดยีว (Sole Source Distributor) บรษิทัฯ 
 จึงมีการวิเคราะห์สินค้าท่ีใช้ในปัจจุบัน ว่าสามารถ 
 เปลี่ยนมาใช้สินค้าตามมาตรฐานที่สามารถแข่งขัน 
 ด้านราคาได้ หรือมีสินค้าทดแทนในตลาด เพื่อเพิ่ม 
 อ�านาจการต่อรองราคากับคู่ค้า และเพ่ิมการแข่งขัน 
 ด้านราคา 
2. การจดัหาสินค้าจากประเทศทางเลือก (Alternative 
 Country) มากขึ้น 
 บรษิทัฯ พจิารณาการจดัหาสนิค้าประเภทอุปกรณ์ และ 
 อะไหล่ที่ใช้ในโรงกลั่น ที่ผลิตในประเทศที่มีต้นทุน 
 การผลิตต�่ากว่า (Low-cost Country Sourcing) แต่ยัง 
 คงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าเพื่อเปิด 
 โอกาสการแข่งขนั และการลดต้นทนุในการจัดหาสินค้า

3. ใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ 
 จัดหา (Digital Transformation)
 บริษัทฯ น�าเทคโนโลยี E-Catalog มาใช้เพื่อลดต้นทุน 
 ที่เกิดจากการด�าเนินงานจัดหา (Admin Cost) โดย 
 สามารถลดกระบวนการจัดหา การท�าจ่าย รวมถึง 
 เพิ่มความสะดวกแก่ผู ้ใช้งาน ซึ่งสามารถสั่งสินค้า 
 ที่ต้องการได้ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่สะดวก รวดเร็ว 
 และสามารถตดิตามข้อมลูได้ โดยปัจจบุนัได้เร่ิมใช้งาน 
 E-catalog กับสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ส�านักงาน และก�าลัง 
 ขยายผลไปยังสินค้ากลุ่มอื่นๆ ต่อไป
4. จดัท�าทะเบยีนคูค้่า (Approved Vendor List - AVL)  
 บริษัทฯ จัดท�าทะเบียนคู่ค้า (AVL) ในกลุ่มงานส�าคัญ  
 คือ กลุ่มงานก่อสร้าง กลุ่มงานอุปกรณ์ และกลุ่มงาน 
 สารสนเทศ เพื่อประเมินศักยภาพของคู่ค้าตามเกณฑ์ 
 การประเมินท่ีเหมาะสมของแต่ละกลุ่มงานที่บริษัทฯ  
 เพื่อส ่งเสริมความสัมพันธ์กับคู ่ค ้า และส่งเสริม 
 ความมั่นใจในด้านคุณภาพของคู่ค้าให้กับผู้ใช้งาน

ตัวชี้วัด

75รายงานความยั่งยืนแบบบูรณาการ ประจ�าปี 2562



การจัดหาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากบริษัทฯ จะมีนโยบายด้านการจัดซ้ือจัดจ้างสีเขียว  
เพือ่จดัหาสนิค้าและบรกิารทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมแล้ว บรษิทัฯ 
ยังให้ความส�าคัญกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าจากผู้ขายในท้องถ่ิน 
(ผูข้ายภายในประเทศไทย) โดยมีคูม่อื/แนวทางในการจัดซือ้จดัจ้าง
ที่เน้นการสนับสนุนสินค้าท้องถิ่น และจัดท�าท�าเนียบสินค้าที่เป็น
มติรต่อสิง่แวดล้อม เป็นการส่งเสรมิความตระหนกัด้านสิง่แวดล้อม
ในการจดัซือ้สนิค้าและบรกิาร และเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกจิ 

รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป้าหมาย

10 12รายการ รายการรายการ รายการ

รายการ รายการ รายการ

10 21

20 30รายการ20 55

2561 2561

2559 25592560 2560

2562 2562

ผลลัพธ์รายการสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายปี 2563

คู่ค้าตอบรับและเข้าร่วมการ

ประเมินผลการด�าเนินงานตาม

จรรยาบรรณคู่ค้าฯ	

“BCP-	Suppliers	Code	of	Conduct”

ร้อยละ	100

ส่งเสริมการจัดหาสินค้า/บริการ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	

(Green	Procurement)	

40	รายการ

พัฒนาและบริหารความสัมพันธ์

กับคู่ค้า	โดยจัดสัมมนาคู่ค้า

อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดหาพัสดุ

ด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมี

ประสิทธิภาพ	อย่างน้อยร้อยละ	5	

ของงบประมาณต่อปี

ของประเทศ ซึง่บริษทัฯ มพีืน้ทีป่ฏบิตังิานส�าคญั คอื โรงกลัน่น�า้มัน 
ในกรุงเทพฯ สถานีบริการน�้ามันกระจายอยู่ทั่วประเทศ ท�าให้
ในปีที่ผ่านบริษัทฯ มีการจัดซื้อสินค้าและบริการภายในท้องถิ่น  
(ประเทศไทย) คิดเป็นร้อยละ 98 ที่บริษัทมีการก�าหนดให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมด้วย นอกจากนี้ บริษัทฯ  
ยังส่งเสริมการใช้สินค้าและบริการในท้องถิ่น รวมถึงการส่งเสริม
สนิค้าเกษตรจากชุมชนอีกด้วย

76 บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (มหาชน)




