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การบรหิารห่วงโซอ่ปุทานอยา่งยัง่ยนื 

 
การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบเป็นหนึ่งในองค์ประกอบส าคัญที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าที่มีความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ด้านสังคม หรือ บรรษัทภิบาล อาจส่งผล
กระทบต่อความต่อเนื่องของธุรกิจและชื่อเสียงของบริษัทได้ บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการคู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการ
พัฒนาศักยภาพของคู่ค้า เพ่ือลดความเสี่ยงจากคู่ค้าและผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ตลอดจนเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันของบริษัท และความเชื่อมั่นของคู่ค้าในการเติบโตร่วมกันต่อไปอย่างย่ังยืน  
 

 
เป้าหมาย 

ปีบัญชี 2563/2564 
ผลการด าเนินงาน 

ปีบัญชี 2563/2564 
การจัดท าจรรยาบรรณคู่ค้าของบรษิัทและบริษัทย่อย จัดท าจรรยาบรรณคู่ค้า ด าเนินการเสร็จตามเป้าหมาย 

การประเมินความเสีย่งด้าน ESG ของคู่ค้าส าคัญ ด าเนินการประเมิน อยู่ในระหว่างด าเนินการ 
 
แนวทางการบริหารจัดการ  
บริษัทมอบหมายใหฝ้่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของกลุ่มบริษัท โดยรายงานตรงต่อรอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจ าทุกเดือน ฝ่ายบริหารห่วงโซ่
อุปทานมีขอบเขตการท างานครอบคลุมการจัดซื้อ คลังสินค้า และการจัดส่ง และมีหน้าที่ดูแลการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของทุก
หน่วยธุรกิจ พัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติของบริษัทและบริษทัย่อย ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
มาตรฐานจริยธรรม ตลอดจนด าเนินการจัดท าและเผยแพร่คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจส าหรับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อ
สื่อสารเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยก าหนดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า และลด
ค่าใช้จ่ายของบริษัท  
บริษัทก าหนดแนวทางการบรหิารจัดการห่วงโซ่อุปทานอยา่งยั่งยืน ดังนี้
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ผลการด าเนินงาน  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทด าเนินการปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดการจัดซื้อ
จัดจ้างอย่างโปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และลดความเสี่ยงจากคู่ค้า รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการ
พิจารณาการคัดเลือกและประเมินคู่ค้าในประเด็นความเสี่ยงด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล (ESG) 
เช่น การปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การปฏิบัติต่อแรงงานตามหลักสิทธิมนุษยชน การจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยในการท างาน และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการพิจารณาเรื่องคุณภาพสินค้าและบริการ ราคา และ
ระยะเวลาส่งมอบ  
บริษัทได้ก าหนดมาตรการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ การบริหารจัดการผู้ส่งมอบน้อย
รายในกลุ่มสินค้าเดียวกัน การเพิ่มมูลค่าและลดต้นทุนทุนสินค้าโดยการรวมการจัดซื้อบริษัทในเครือเพื่ออ านาจการต่อรองที่สูงขึ้น และ
การแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของบุคลากร เป็นต้น 
นอกจากน้ี บริษัทได้ด าเนินการจัดท าจรรยาบรรณคู่ค้าของกลุ่มบริษัท EPG (EPG Supplier Code of Conduct) โดยพิจารณาเนื้อหา
และขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อก าหนด ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ตลอดจน
หลักการและมาตรฐานการปฏิบัติในระดับสากล เพื่อให้คู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทและบริษัทย่อยมีความเข้าใจในเจตนารมณ์และแนว
ทางการด าเนินงานของบริษัท และได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อด าเนินธุรกิจและเติบโตไปด้วยกันในระยะยาว โดยบริษัท
มุ่งเน้นด าเนินการกับคู่ค้าส าคัญของบริษัท (Critical Tier-1 Suppliers) เป็นล าดับแรก 
รายละเอียดจรรยาบรรณธรุกิจส าหรับคู่ค้า เปดิเผยในเว็บไซด์บริษัท ภายใต้หมวดบรรษัทภิบาล สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่  
http://www.epg.co.th/Portals/0/Containers/CorporateGovernance/SupplierCodeOfConduct210516-TH.pdf 
 
การสรรหาและคัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ  
บริษัทอยู่ในระหว่างปรับปรุงกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกคู่ค้า โดยเพิ่มเติมเกณฑ์คัดเลือกให้ครอบคลุมประเด็นด้าน ESG เพื่อ
สรรหาคู่ค้าที่มีความสามารถและมีศักยภาพในการเติบโต และมีแนวทางในการด าเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับบริษัทและบริษัทย่อย 

 
การบริหารความเสี่ยงของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน  
บริษัทก าหนดกระบวนการบริหารความเสีย่งของคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทาน ดังนี้ 

การวิเคราะห์คู่ค้าส าคัญ (critical supplier)  
บริษัทได้ท าการวิเคราะห์และระบุกลุ่มคู่ค้าส าคัญ จากคู่ค้าในห่วงโซ่อุปทานที่มีการด าเนินธุรกิจกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์
พิจารณาคู่ค้าส าคัญจาก มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง การเป็นผู้ขายสินค้าที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของธุรกิจ และการเป็นผู้ขายน้อยรายในตลาด 
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีคู่ค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด 93 รายจาก 504 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของจ านวนคู่ค้า
ทั้งหมดในห่วงโซ่อุปทาน คิดเป็นมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างร้อยละ 85 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จ านวนคู่ค้าส าคัญในห่วงโซ่

การวิเคราะห์คู่ค้าส าคัญ 
การประเมินความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนของคู่ค้า 

การตรวจประเมินคู่ค้า การจัดการความเสี่ยง 

• มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง  

• การเป็นผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญของธุรกิจ  

• การเป็นผู้ขายน้อยรายในตลาด  

• ด้านสิ่งแวดล้อม 

• ด้านสังคม 

• ด้านการก ากับดูแล 

• ด้านเศรษฐกิจ 

• คู่ค้าปัจจุบัน 

• คู่ค้าใหม่ 

• ESG Audit 

• Site visit 

• มาตรการควบคุมความ
เสี่ยง 

• แผนการพัฒนาคู่ค้า 
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อุปทานทีม่ีจ านวนมากเนื่องมาจากบริษัทย่อยมีการปรับปรุงสูตรผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงท าใหม้ีการจัดซื้อวัตถุดิบส าคัญที่หลากหลาย 
ซึ่งบริษัทคาดหวังว่าวัตถุดิบชนิดใหม่นี้จะลดการพึ่งพาคู่ค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานบางส่วนท่ีมีอยู่ลง นอกจากน้ี เพื่อให้การบริหารจัดการ
คู่ค้าส าคัญเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทจึงมีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้าส าคัญ เพื่อจัดกลุ่มตามระดับความเสี่ยงและความ
รุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการคู่ค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทานที่มีระดับความเสี่ยงสูงหรือมีผลกระทบ
ที่รุนแรงก่อนเป็นล าดับแรก 
 
การประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนของคู่ค้า  
ในปีบัญชี 2563/2564 บริษัทมีการประเมินความเสีย่งด้านเศรษฐกิจของคู่ค้าส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ ความเสี่ยงจากการเป็นผู้ขาย
สินค้าและบริการน้อยราย ท่ีหาทดแทนได้ยากหรือต้องใช้เวลาในการสรรหาเพื่อเปลี่ยนผู้ขาย ซึ่งมีคู่คา้ส าคัญทีม่ีความเสี่ยงด้านเศรษฐกจิ
ในระดับสูงตามแผนงาน คิดเป็นรอ้ยละ 50 ของคู่ค้าส าคัญในห่วงโซอุ่ปทานทั้งหมด แต่บริษัทยังไม่ไดม้ีการประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า
ส าคัญในห่วงโซ่อุปทาน ในประเดน็ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก ากับดูแล (ESG risks) ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท จึงได้
วางแผนว่าจะด าเนินการประเมินความเสีย่งด้าน ESG ของคู่ค้าส าคญัในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดเป็นล าดับแรก โดยบริษัทก าหนดเป้าหมาย
การประเมินครบร้อยละ 100 ภายในปี 2564 โดยการท าแบบประเมนิตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) ที่ครอบคลุม
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับจรรยาบรรณคู่ค้าของบริษัท กรณีทีคู่่ค้าทีม่คีวามเสี่ยงอยู่ในระดับสูง บริษัทจะ
จัดให้มีการไปตรวจประเมินทีส่ถานประกอบการ (ESG Audit) เพิ่มเติม  
 
การบริหารความเสี่ยง  
บริษัทก าหนดแนวทางในการตรวจประเมินคู่ค้าเพื่อลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทาน ประกอบด้วย กระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติ
เบื้องต้นของคู่ค้าทุกรายโดยพิจารณาตามเกณฑ์คุณสมบัติและมาตรฐานที่บริษัทก าหนดไว้ คู่ค้าที่ด าเนินธุรกิจกับบริษัทในปัจจุบัน
ทั้งหมด จะได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความยั่งยืนโดยการท าแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ)  
คู่ค้าปัจจุบันที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหรอืมีความเสี่ยงสงูจะไดร้ับการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการ (Site visit) เพิ่มเติม รวมทั้งการ
ประเมินอ่ืนๆ ตามข้อก าหนดและรายการที่บริษัทก าหนดไว้  
 
บริษัทก าหนดให้มีการประเมินคู่ค้าปัจจุบันดว้ยแบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Questionnaire: SAQ) เป็นประจ าทุก 2 ปีหาก
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินหมายถึงคู่ค้ามีความเสี่ยงในระดับสูง ซึ่งบริษัทจะก าหนดมาตรการลดและควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสมกับคู่ค้า 
โดยคู่ค้าจะต้องจัดท าแผนปรับปรุงและด าเนินการแก้ไขตามมาตรการลดความเสี่ยงของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ดี บริษัทจะยังไม่มีการยุติ
การด าเนินธุรกิจกับคู่ค้าท่ีได้รับการประเมินความเสี่ยงน้ัน และจะติดตามอย่างใกล้ชิดในมิติที่มีความเสี่ยง 
คู่ค้ารายใหม่จะได้รับการประเมินตั้งแตข่ั้นตอนการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ โดยต้องผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน ESG หากคู่ค้ารายใหม่ไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินจะไม่ถูกบรรจุเป็นผู้ขายในทะเบียนคู่ค้าของบริษัท (Approved Vendor List) แต่สามารถจัดท าแผนพัฒนา
ปรับปรุงมาเสนอและขอรับการประเมินอีกครั้ง หากผ่านเกณฑ์ถึงจะถูกบรรจุเป็นผู้ขายในทะเบียนคู่ค้าของบริษัท (Approved Vendor 
List) ต่อไป 
ในปีบัญชี 2563/2564 คู่ค้าใหม่ของบริษัทท้ังหมดยังไมไ่ด้รับการประเมินดา้นในประเด็นด้านสิ่งแวดลอ้ม สังคม และการก ากับดูแล  
(Disclosure 308-1, 414-1) ทั้งนี้ บริษัทจะเริม่ด าเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในปี 2564 เป็นต้นไป โดยด าเนินการกับคู่ค้าส าคญัของ
บริษัท (Critical Tier-1 Suppliers) เป็นล าดับแรก  
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การพัฒนาคู่ค้า  
บริษัทให้ความส าคัญในการพัฒนาคู่ค้า จึงส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับคู่ค้าในการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพการท างานของ
คู่ค้าให้ดียิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ซึ่งจะท าให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ และมีคู่ค้าที่มีศักยภาพพร้อม
ที่จะเติบโตไปกับบริษัท นอกจากนี้ ยังเป็นการบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า เช่ือมโยงและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า  
บริษัทสนับสนุนให้คู่ค้าที่ส่งมอบวัตถุดิบหลักให้แก่บริษัท มีการพัฒนาในกระบวนการด าเนินธุรกิจและได้รับการรับรองระบบการบริหาร
จัดการที่สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 9001 ISO 14001 ISO/IATF16949 ISO 17025 OSHAS 18001 ISO 45001 ISO 50001  
ในปบีัญช ี2563/2564 บริษัทได้จัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคู่ค้า จ านวน 2 โครงการ  
1. โครงการอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการท างานของผู้รับเหมา 
บริษัทให้ความส าคัญกับคุณภาพการท างานและความปลอดภัยของผู้รับเหมา จึงส่งเสริมให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีการบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ บริษัท อิสเทิร์นโพลีแพค จ ากัด 
จึงได้จัดการอบรมผู้รับเหมาเป็นประจ าทุกปี โดยในปีบัญชี 2563/2564 ได้จัดการอบรมเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาต่าง ๆ จ านวน 2 
ครั้ง มีบริษัทเข้าร่วม 15 แห่ง รวม 94 คนมีเนื้อหาการจัดอบรมประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับนโยบายบริษัท กฎระเบียบข้อบังคับที่ต้อง
ปฏิบัติตาม กฎของบริษัท ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 การจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 
14001การจัดการพลังงานตามมาตรฐาน ISO 50001  

 
2. โครงการพัฒนาคู่ค้า  
บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด ได้จัดท าแผนพัฒนาคู่ค้าเป็นประจ าทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพของคู่ค้าให้เตบิโตไปด้วยกันในระยะยาว โดย
มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลติ ยกระดับความสามารถกระบวนการตรวจสอบสายการผลติ ส่งเสรมิและให้ค าปรึกษาในการยกระดับ
ระบบบรหิารคณุภาพและระบบความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ของคู่ค้า 
 
การพัฒนาการจัดซ้ือจัดจ้างเชิงกลยุทธ ์
บริษัทได้พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง 
เพื่อลดการจัดเก็บสินค้าให้มีปริมาณที่เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้ และไม่มากเกิน ลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ ลดความ
ผิดพลาด เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในด้านการสื่อสาร ผู้ขายสามารถตรวจสอบความต้องการสินค้าและยืนยันการส่งสินค้า รวมถึงการน า
เทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการรับสินค้า และยังมีระบบการวางบิลอัตโนมัติ เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ขายไม่ต้องเดินทางมาที่บริษัท   
ตัวอย่างการด าเนินงานในปีบัญชี 2562/2563  บริษัท แอร์โรคลาส จ ากัด มีผู้ขายที่เข้าร่วมระบบประมาณ 42 ราย ส่งผลให้บริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ประหยัดเวลาในการติดตามคู่ค้าเพื่อยืนยันการจัดส่งประมาณ 
500 ช่ัวโมง ประหยัดเวลาในการท างานเอกสารในกระบวนการประมาณ 500 ช่ัวโมง ลดจ านวนกระดาษที่ใช้ในกระบวนการจัดซื้อ
ประมาณ 20,000 แผ่น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้กับบริษัทย่อยอื่น ๆ ต่อไป 


