การบริ หารจัดการคู่ค้าอย่างยังยืน
บี.กริม เพาเวอร์ ให้ค วามสําคัญในการบริหารจัด การห่วงโซ่อุ ปทานไม่เ พียงเพือเพิมประสิท ธิภ าพการดําเนินงานหรือ
ป้ องกันผลกระทบหรือชือเสียงขององค์กร แต่เพือเพิมความโปร่งใส คู่คา้ จึงเป็ นผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทีมีบทบาทสําคัญต่อการ
ดําเนิน งานของ บี.กริม เพาเวอร์ อย่างยังยืน ดังนั นการบริหารจัด การคู่ค้าเพือให้สามารถส่ งมอบสิน ค้าและบริการทีมี
คุณภาพยึดหลักการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีความรับ ผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิงแวดล้อม
(ESG) ถือเป็ นการเสริม สร้างโอกาสทางธุร กิจ และสามารถบริห ารจัดการความเสียงในระบบห่วงโซ่ อุป ทานเพือให้การ
ดําเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนือง
ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ได้กําหนด “จรรยาบรรณและแนวทางการปฏิ บตั ิ อย่างยังยืนของคู่ค้า” (Supplier Code of
Conduct : SCOC) โดยมุ่งหวังให้ค่คู า้ นําไปปรับใช้เป็ นแนวทางการดําเนินงานให้มคี วามสอดคล้องกับการดําเนินงานตาม
บริบทของคู่ค้า โดยคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจทีมีความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพือสร้างความ
ยังยืนในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน ซึงประกอบไปด้วย

บี.กริม เพาเวอร์ ได้กาํ หนดกลยุทธ์การบริ หารจัดการคู่ค้า เพือเพิมประสิท ธิภาพและประสิทธิผ ลในดําเนินการ โดย
ประยุกต์ใช้ในทุกกิจกรรมทังภายใน บี.กริม เพาเวอร์ และบริษทั ในเครือ เพือส่งเสริมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่าง
ยังยืน ซึงช่วยเพิมโอกาสลดความเสียงและเป็ นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจอีกด้วย ทังนี ผูบ้ ริหาร
และพนักงานบี.กริม เพาเวอร์ ทุกคนมีหน้าทีสนับสนุ น ผลักดัน และปฏิบตั ภิ ายใต้นโยบายและกรอบการบริหารจัดการการ
จัดซือจัดจ้างอย่างเคร่งครัด ซึงกลยุทธ์การบริหารจัดการคู่คา้ มีสาระสําคัญดังนี
 จัดซือจัด จ้างจากผู้ประกอบการทีปฏิบตั ิตามกฎหมายทีบังคับใช้ของแต่ละประเทศที บี.กริม เพาเวอร์ เข้าไป
ดําเนินธุรกิจ และรวมถึงการใช้แรงงานหรือการผลิตทีไม่ขดั ต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีงามของสังคม
 ดําเนิน การจัด ซือจัด หาจัด จ้า งอย่างโปร่งใส กําหนดขันตอน ระเบีย บ และกระบวนการสรรหาอย่างเคร่ง ครัด
รวมทังปฏิบตั ติ ่อผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เป็ นธรรม ตรวจสอบได้
 จัดซือจัดจ้างโดยคํานึงถึงคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าและบริการ ความถูกต้อง ครบถ้วนและไม่ล่าช้า อัน
อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและอนามัยของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิงแวดล้อม
 จัดซือจัด จ้างต้ องคํานึงถึงความมันคง ความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสิงแวดล้อม (SHE) สําหรับคู่ค้าและ
ผูร้ บั เหมา เพือเป็ นแนวทางในการควบคุมและบริหารการดําเนินงาน และมีความมุ่งหวังทีจะให้การเกิดอุบตั เิ หตุ
ร้ายแรงหรือเสียชีวติ เป็ นศูนย์ (Target Zero) ในพืนทีดําเนินงาน
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 การรักษาความสัมพันธ์อนั ดีกบั คู่ค้าในเชิงธุรกิจด้วยความเสมอภาค ด้วยวิธกี ารทีเปิ ดเผยและให้โอกาสแก่ค่คู า้
อย่างเท่าเทียมกัน
 จัดซือจัดจ้างต้องคํานึงถึงโอกาสในการประสานการดําเนินการจัดซือจัดจ้างร่วมกันภายใน บี.กริม เพาเวอร์ หรือ
ความร่วมมือกับคูค้ า้ เพือต่อยอดโอกาสและลดความเสียง และเพือให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับ บี.กริม เพาเวอร์
 ส่ งเสริมและประยุกต์ใ ช้เทคโนโลยีด ิจทิ ลั และนวัตกรรมเพือการปรับปรุงการจัด การโซ่อุป ทาน (Supply chain
management) อย่างต่อเนืองและสนับสนุนการเปลียนแปลงทางธุรกิจให้ทนั ท่วงที
 จัดซือจัดจ้างต้องคํานึงถึงความความรับผิดชอบต่อสิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการของผูค้ า้ หลีกเลียง
ผูข้ ายทีประกอบธุรกิจโดยปราศจากจรรยาบรรณทางธุรกิจ เช่น กดขีแรงงาน มีพฤติกรรมฮัวในการประมูล ดําเนิน
ธุรกิจทีไม่โปร่งใส เปิ ดเผยความลับทางการค้า มีพฤติกรรมข่มขู่ ทุจริตคอรัปชัน เป็ นต้น โดยมีแบบประเมินทีคู่คา้
จะต้องทําการประเมินตนเองทีรวมถึงด้านสิงแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ

กรอบการทํางานในการบริ หารจัดการคู่ค้าอย่างยังยืน
การบริหารจัดการคู่คา้ อย่างยังยืนเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนินธุรกิจหลักต่อไปอย่างเข้มแข็งและการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวติ ของผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย บี.กริม เพาเวอร์ จึงให้ความสําคัญกับทุกกระบวนการ

กระบวนการสรรหาและคัดเลือกคู่ค้า คู่คา้ ต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากเกณฑ์คุณสมบัตเิ บืองต้นที บี.กริม เพาเวอร์
กําหนดขึน เช่น คุณภาพ ชือเสียง ความเชียวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทาํ งาน ความสามารถทางเทคนิค สถานะทาง
การเงินมันคง
การขึนทะเบียนคู่ค้าใหม่ คู่คา้ ใหม่จะต้องทําแบบประเมินตนเอง (New Vendor Pre-Qualification Form) และจะต้อง
รับทราบจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยังยืนของคู่คา้ (Supplier Code of Conduct : SCOC)
การจําแนกประเภทคู่ค้า วิเคราะห์ประเภทและระดับความเสียงของแต่ละกลุ่มคู่คา้ ทีเกียวข้อง ประเมินคู่คา้ หลักและ
ประเมินความเสียงในห่วงโซ่อุปทาน เพือควบคุมความเสียงทีอาจจะเกิดขึนและกําหนดมาตรการการจัดการ
ประเมิ นผลการปฏิ บตั ิ งาน คูค่ า้ จะถูกประเมินผลงาน รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสียงของคู่คา้ ในด้านข้อบังคับและ
กฎหมาย ข้อมูลทางด้านสิงแวดล้อมและสังคม และข้อมูลการดําเนินงานจากแหล่งข่าวและฐานข้อมูลภายนอก
การดําเนิ นการหลังการตรวจประเมิน จะมีการติดตามการปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยังยืนของ
คู่คา้ เช่น การตรวจประเมินตนเองของคู่คา้ (Self-assessment) หรือการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการของคู่คา้
(Company Visit) เป็ นต้น
การประเมิ นความเสียงคู่คา้ ด้าน ESG
บี.กริม เพาเวอร์ มีความมุ่งมันดําเนินธุรกิจกับคู่คา้ ตามจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยังยืนของคู่คา้ (Supplier
Code of Conduct : SCOC) ทีครอบคลุมประเด็นทางด้านสิงแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล และถูกนํ ามาใช้เป็ นเกณฑ์
ในการการประเมินความเสียงคู่ค้า ตังแต่ขนตอนการตรวจสอบคุ
ั
ณสมบัตเิ บืองต้นของคู่ค้ารายใหม่ โดยผนวกรวมเข้าใน
แบบประเมินตนเอง (New Vendor Pre-Qualification Form) กระบวนการประเมินความเสียงด้าน ESG เริมจากการจําแนก
คู่ค้าตามกลุ่มลักษณะของสินค้า หรือบริการในแต่ละประเภทหลัก 7 กลุ่ ม เช่ น กลุ่ม วัต ถุดิบหลักในการผลิตไฟฟ้ า กลุ่ ม
สารเคมี กลุ่มก่อสร้าง กลุ่มบํารุงรักษา เป็ นต้น เพือจัดหมวดหมู่ตามผลกระทบและความเสียงของกิจกรรมทางธุรกิจทีมีต่อ
สิงแวดล้อมและสังคม และเลือกตัวอย่างเพือทําการประเมินโดยละเอียด ซึงหน่ วยงานจัดซือจะทําการประเมิน โดยระบุ
การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยังยืน
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ประเด็นความเสียงด้านความยังยืนทีสําคัญในแต่ละมิติ เพือทําการพิจารณาระดับผลกระทบ (Impact) และนําผลมาพิจารณา
แต่ละกลุ่มคู่คา้ ถึงความเป็ นไปได้ (Likelihood) ในตารางประเมินความเสียง (Risk Matrix) เพือระบุกลุ่มคู่คา้ ทีมีความเสียง
สูง และเตรีย มมาตรการการจัดการเพือลดความเสียงในแต่ ล ะกลุ่ ม คู่ค้าลง โดยการดํา เนิ น มาตรการควบคุ ม เพือลด
ผลกระทบในทางลบให้เ หลือ น้ อ ยทีสุ ด ซึงรวมถึง การนํ า หลัก วิเ คราะห์ค่ าใช้จ่ า ย (Spend Analysis) มาผนวกลงไปใน
กระบวนการประเมิน เพือให้ได้มาซึงรายชือคู่คา้ ทีมีความเสียงด้านความยังยืนสูง
เกณฑ์การประเมิ นความเสียง
คะแนน 1-5 นีจะใช้เพือการประเมินความเป็ นไปได้และผลกระทบจากความเสียง ส่วนการให้คะแนนด้านล่าง จะเป็ น
ตัวอย่างเพือใช้อธิบายในเรืองความเป็ นไปได้และผลกระทบ
ความเป็ นไปได้
แทบจะไม่เกิด

อาจจะไม่เกิด

1

2

ไม่สําคัญ

น้ อย

เป็ นไปได้
3

ปานกลาง

อาจจะเกิด

ค่อนข้ างแน่นอน

4

5

มาก

เสียหายรุนแรง

ผละกระทบ

บี.กริม เพาเวอร์ ได้มกี ารจําแนกประเภทคู่คา้ หลัก (Citical Tier 1 Supplier) โดยใช้มลู ค่าสังซือ ความต่อเนืองในการสังซือ
และความสํา คัญของสินค้าหรือบริก ารมาใช้แ บ่งกลุ่มตามความสําคัญสูง ตําทีจะมีผ ลกระทบต่ อการอยู่ร อดของ บี.กริม
เพาเวอร์ นอกจากนี มีจดั หมวดหมู่คคู่ า้ ทีจัดหาสินค้าและงานบริการให้กบั คู่คา้ หลัก (Critical Non-tier 1 Supplier) อีกด้วย
กลุ่มคู่ค้าหลัก
Critical Tier 1 Supplier

Manage Supplier

General Supplier

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยังยืน

เงือนไข
- มูลค่าสังซือสูง
- มีการสังซืออย่างต่อเนือง
- สินค้า/บริการมีความสําคัญสูง หรือ ไม่มีค่คู า้ อืนเป็ นทางเลือก
- มูลค่าสังซือตํา
- มีการสังซืออย่างต่อเนือง
- สินค้า/บริการมีความสําคัญปานกลางถึงน้อย
- มูลค่าสังซือตํา
- มีการสังซือครังเดียว
- สินค้า/บริการมีความสําคัญน้อย
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ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ มีกลุ่มคู่คา้ Tier 1 Supplier ทีเป็ น Active Vendor List จํานวน 1,278 ราย มีมูลค่าการจัดซือ
ตามสัญญา 51,205 ล้านบาท และเป็ นค่าใช้จ่ายในปี 29,075 ล้านบาท มีค่คู า้ ทีเป็ น Critical Tier 1 Supplier จํานวน 24 ราย
คิดเป็ นร้อยละ 91.2 ของมูลค่าจัดซือรวมของปี 2563 และคู่คา้ ทีเป็ น Critical Non-tier 1 Supplier จํานวน 0 ราย
คู่คา้ แต่ละกลุ่มจะถูกประเมินตามเกณฑ์การประเมินความเสียงล่วงหน้า จากความเสียงที บี.กริม เพาเวอร์ ให้ความสําคัญ
ซึงจะส่งผลกระทบมากและเสียหายรุนแรงต่อ บี.กริม เพาเวอร์ คู่คา้ ทีถูกประเมินว่ามีความเสียงมากถึงสูงมาก (พืนที
และ พืนที
) ตามกระบวนการประเมินความเสียงคู่ ค้าด้า น ESG นั น คู่ค้า ดังกล่ าวจะได้รับ การตรวจเยียมสถาน
ประกอบการ (Company Visit) เพือรับฟั งแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปั ญหาด้านสิงแวดล้อม สังคม และ
ธรรมมาภิบาล ซึงจะมีการติดตามผลการแก้ไขตามแผนงาน เพือช่วยพัฒนาการดําเนินธุรกิจอย่างยังยืนของคู่คา้ ให้เป็ นไป
ในแนวทางเดียวกัน และจะมีการติดตามประเด็นอย่างต่อเนือง และจะทําการประเมินทุกๆ 3 ปี

ผลการดําเนิ นงานทีสําคัญ
ในปี 2563 บี.กริม เพาเวอร์ ได้ประเมินความเสียงคู่ค้าด้าน ESG ครอบคลุม 100% จากจํานวนคู่คา้ ทังสิน 1,278 ราย โดย
พบว่ามีจาํ นวนกลุ่มคู่คา้ ทังหมด 3 กลุ่ม (จากทังหมด 7 กลุ่ม) ทีจัดว่าเป็ นกลุ่มคู่คา้ ทีมีความเสียงสูง และหลังจากดําเนินการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend Analysis) พบว่ามีคู่ค้าทีมีความเสียงด้านความยังยืนสูงทังหมด 3 ราย โดยทุกรายได้รบั การ
ตรวจเยียมสถานประกอบการ (Company Visit) โดยคู่คา้ จะต้องเสนอแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุงประเด็นปั ญหา
ด้านสิงแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล (ESG Corrective Action Plan)
นอกจากนี บี.กริม เพาวเวอร์ เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านความยังยืนต่อกลุ่มคู่คา้ หลัก (Tier 1 และ Non-Tier1) เช่นกัน
จึงได้ทําการตรวจเยียมสถานประกอบการ (Company Visit) ทังหมด 23 ราย จาก 24 ราย และมีแผนทีจะดําเนินการตรวจ
เยียมฯ ให้ครบทุกรายในปี 2564
แผนงาน (KPI)
ตรวจประเมินผูค้ า้ สินค้าและบริการ ร้อยละ
ของผูค้ า้ กลุ่ม Critical Tier 1 Supplier
คู่คา้ รายใหม่รบั ทราบแนวทางจรรยาบรรณและ
แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยังยืนของคู่คา้ *
ไม่มกี ารบาดเจ็บถึงขันเสียชีวติ ในระหว่างการ
ปฏิบตั งิ านในพืนที
ไม่มขี อ้ ร้องเรียนด้านสิงแวดล้อม เกียวกับคู่คา้
การตรวจประเมินความเสียงคู่คา้ ด้าน ESG
ร้อยละ 100 ทีครอบคลุมทัง
- Tier 1 Supplier
- Critical non-tier 1 Supplier

ปี 2561

ผลการดําเนิ นงาน
ปี 2562

เป้ าหมาย
ปี 2563

N/A

N/A

96%

100% ในปี 2564

N/A

N/A

79%

100% ในปี 2564

0

0

0

0 ทุกปี

0

0

0

0 ทุกปี

0%
0%

0%
0%

100%
0%

100% ในปี 2564
100% ในปี 2565

*แนวทางจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยังยืนของคู่คา้ เริมประกาศใช้ในปี 2563
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วิ เคราะห์ค่าใช้จ่าย (Spend Analysis)

การบริหารจัดการคู่ค้าอย่างยังยืน

5

