
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการจดัหาอย่างยัง่ยืน 

เครือเจริญโภคภณัฑ์ 

 



 

สารบญั 

 

1. ความส าคญั 1 

2. ขอบเขตนโยบาย 1 

3. วตัถุประสงค ์ 1 

4. หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ 2 

5. แนวปฏบิตัิ 3 

6. การฝึกอบรม 4 

7. การแจง้เบาะแส 5 

8. การขอค าแนะน า 5 

9. บทลงโทษ 5 

10. กฎหมาย กฎระเบยีบและนโยบายทีเ่กี่ยวขอ้ง 5 

11. ภาคผนวก 6 

ภาคผนวก ก  ค านิยาม 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

นโยบายและแนวปฏบิตัด้ิานการจดัหาอย่างยัง่ยนื เครอืเจรญิโภคภณัฑ ์ หน้า 1 จาก 7 

นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการจดัหาอย่างยัง่ยนื 

เครือเจริญโภคภณัฑ ์
 

1. ความส าคญั 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ตระหนักดีว่า การจัดหาอย่างยัง่ยืนเป็นกระบวนการส าคัญที่ช่วยพัฒนา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ ช่วยบริหารต้นทุนและใช้ทรัพยากรในกระบวนการผลิต ส่งมอบ อุปโภค
บริโภค และก าจัดของเสีย ตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และช่วยเพิ่มมูลค่า 
ตราสนิค้า (brand value) รวมทัง้เป็นการแสดงความรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่
อุปทาน เครอืฯ จึงมุ่งมัน่บรหิารการจดัหาอย่างยัง่ยนืและบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของกฎหมาย ระเบยีบบงัคบั และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ในระดบัประเทศและสากล สอดคลอ้ง
ตามเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยัง่ยืน (SDGs) แห่งสหประชาชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์ รวมถึง
หลกัการก ากบัดูแลกจิการและจรรยาบรรณธุรกจิ ตลอดจนยดึมัน่ในความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยค านึงถึงผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม ความรับผดิชอบต่อสงัคม ชุมชน และธรรมาภิบาล  (ESG) 
ส่งเสรมิการจดัหาใหเ้กดิการแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม เพื่อยกระดบัขดีความสามารถในการแข่งขนัของบรษิทั
และคู่คา้ ท าใหคู้่คา้มศีกัยภาพ ประสทิธภิาพและเตบิโตร่วมกนักบับรษิทัไดอ้ย่างยัง่ยนื 

 

2. ขอบเขตนโยบาย 

นโยบายและแนวปฏิบัตินี้ใช้บังคับกบัเครือเจรญิโภคภัณฑ์ ต่อไปนี้เรียกว่า “เครือฯ” หมายถึง 
บริษัท เครือเจรญิโภคภณัฑ์ จ ากัด และบริษัทในเครอืทุกบรษิัทที่บริษัท เครือเจรญิโภคภัณฑ์ จ ากดั 
มอี านาจบรหิาร ซึ่ง “บรษิัท” ที่จะกล่าวถึงในเอกสารฉบบันี้ให้หมายถึง บรษิัทหนึ่ง ๆ ที่น าเอาเอกสาร
ฉบบันี้ไปบงัคบัใช ้ทัง้นี้จะมกีารทบทวนโยบายฉบบันี้อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ หรอืกรณีมเีหตุอนัสมควร 

 

3. วตัถปุระสงค์ 

เพื่อให้กรรมการ ผู้บรหิารและพนักงานมแีนวทางปฏิบตัิในการจดัหาอย่างยัง่ยนืและการบรหิาร
จดัการกบัคู่คา้ตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถงึมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหคู้่คา้ปฏบิตัติามแนวทางการจดัหา
อย่างยัง่ยนืและจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ของบรษิทั  
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4. หน้าท่ีและความรบัผิดชอบ 

4.1   คณะกรรมการบริษทั  
4.1.1   พจิารณาอนุมตัแิละทบทวนนโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื 
4.1.2  ก ากบัดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้เกิดการน านโยบายไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
4.2 ผู้บริหาร 

4.2.1 ก าหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมาย และตวัชี้วดัผลการด าเนินงานด้านการจดัหาอย่าง
ยัง่ยนื 

4.2.2 ก าหนดหลกัเกณฑ ์มาตรฐาน และวธิกีารด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบับรบิททางธุรกิจ 
โดยสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื 

4.2.3 จดัใหม้โีครงสรา้ง ผูร้บัผดิชอบและบทบาทหน้าทีท่ีเ่หมาะสม  
4.2.4 ก าหนดใหม้หีลกัเกณฑใ์นการพจิารณาคดัเลือกคู่คา้ เพื่อใหม้กีารคดักรองคู่คา้อย่าง 

โปร่งใสและมกีารด าเนินงานตามจรรยาบรรณธุรกิจส าหรบัคู่ค้า รวมถึงเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

4.2.5 ส่งเสรมิ และสนับสนุนใหก้ารด าเนินธุรกจิสอดคลอ้งกบันโยบายและแนวปฏบิตัริะดบั
เครอื รวมทัง้กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และมาตรฐานทีเ่กี่ยวขอ้ง  

4.2.6 ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านจดัหาอย่างยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
เพื่อใหม้กีารควบคุมภายในและการด าเนินธุรกจิเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตั ิ

4.2.7 สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบตัิเพื่อสรา้งการตระหนักรูใ้ห้กบัผูบ้รหิารและพนักงาน
ทุกระดบั 

4.2.8 จดัใหม้ชี่องทางแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการจดัหาอย่างยัง่ยนื รวมทัง้มาตรการคุม้ครอง
ผูแ้จง้เบาะแส และผูร้อ้งเรยีน 

4.2.9 ตดิตามดูแล บรหิารจดัการ และสนับสนุนใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมาย นโยบายและ
แนวปฏบิตั ิขอ้ก าหนด และมาตรฐาน 

4.2.10 พจิารณารายงานผลการด าเนินงานด้านการจดัหาอย่างยัง่ยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
  

4.3 หน่วยงานหรือบุคคลผู้รบัผิดชอบด้านการจดัหา 
4.3.1 ประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์ บริการและ 

การบรหิารจดัการคู่คา้ 
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4.3.2 จดัท าแผนบรหิารการจดัหาอย่างยัง่ยนืตลอดห่วงโซ่อุปทานที่มีประสทิธิภาพและ
สอดคลอ้งกบันโยบาย แนวปฏบิตั ิและกลยุทธ์ของบรษิทั 

4.3.3 ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาและขัน้ตอนในการคดัเลือกคู่ค้าให้สอดคล้องกบั
หลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยนืของ
บรษิทั 

4.3.4 จดัท ากระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบการด าเนินงานดา้นการจดัหาทีม่ี
ประสทิธภิาพ 

4.3.5 ประเมินผลการด าเนินงานด้านการบริหารการจัดหาอย่างยัง่ยืนที่ครอบคลุม
หลกัเกณฑ ์วธิกีารคดัเลอืก และการบรหิารสญัญาอย่างต่อเนื่อง 

4.3.6 สรา้งความตระหนักรู ้และใหค้ าแนะน าดา้นการจดัหาอย่างยัง่ยนืแก่บุคลากร และผูม้ี
ส่วนไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

4.3.7 จดัท ารายงานผลการด าเนินงานดา้นการจดัหาอย่างยัง่ยนื 
 

4.4 พนักงาน  
4.4.1 เรียนรู้ ท าความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานที่

เกี่ยวขอ้ง และนโยบายและแนวปฏบิตั ิ 
4.4.2 ร้องเรยีนหรอืแจ้งเบาะแสเมื่อพบกรณีกระท าผดิหรอืการกระท าทีอ่าจเขา้ข่ายฝ่าฝืน

นโยบายฉบบันี้ 

 

5. แนวปฏิบติั 

5.1 จดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีค่ านึงถงึความคุม้ค่า มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล ทัง้ในดา้น
คุณภาพ ความปลอดภยัและราคา  

5.2 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารด้วยความซื่อสตัย์ โปร่งใส เป็นธรรม
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรฐาน รวมถึงตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกจิ และค านึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล การปฏบิตัดิา้นแรงงาน 
อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึง
สนับสนุนคู่คา้ใหม้กีารจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม การพฒันาเทคโนโลยนีวตักรรมทีช่่วยประหยดั
พลงังาน ลดการปล่อยมลพษิและก๊าซเรอืนกระจก ตลอดจนการพฒันาระบบจดัการของเสีย
ทีม่ปีระสทิธภิาพ 
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5.4 ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิารจากคู่คา้ในทอ้งถิน่ และภายในประเทศ
ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของธุรกจิ เพื่อส่งเสรมิเศรษฐกจิ สรา้งงาน สรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในพืน้ที ่ 

5.5 คดัเลือกคู่ค้าด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และพจิารณาคู่ค้าที่มศีกัยภาพใน 
การด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภบิาล  

5.6 จดักลุ่มคู่คา้ (supplier classification) ประเมนิความเสีย่งการด าเนินงานของคู่คา้ทีอ่าจส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดล้อม สงัคมและธรรมาภบิาล และก าหนดมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจ
เกดิขึน้ (mitigation measures) ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

5.7 ปฏิบตัิต่อคู่ค้าอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบตัิ และเคารพสทิธิมนุษยชน ไม่ละเมดิทรพัยส์นิ
ทางปัญญา ปกป้องรักษาข้อมูลความลับและข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิด 
การทุจรติคอรร์ปัชนั 

5.8 สื่อสารรายละเอยีดของขอ้ก าหนดของบรษิทั (TOR) และเงื่อนไขในสญัญา (contract) ใหก้บั
คู่คา้ใหเ้กดิความเขา้ใจทีต่รงกนั ครบถ้วน ถูกต้อง เท่าเทยีม และโปร่งใส  

5.9 ส่งเสรมิคู่คา้ใหม้กีารจดัหาอย่างยัง่ยนืและการบรหิารห่วงโซ่อุปทานกบัคู่คา้ในล าดบัถดัไป 

5.10 สรา้งความร่วมมอื และส่งเสรมิศกัยภาพของคู่คา้ใหส้ามารถแข่งขนัและพฒันาผลติภณัฑแ์ละ
บรกิารทีร่บัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม สงัคมและธรรมาภบิาล 

5.11 สรา้งความผูกพนัและรกัษาความสมัพนัธ์ที่ดกีบัคู่ค้าตามแนวทางการพฒันาอย่างยัง่ยนืของ
บรษิทั 

5.12 ติดตามดูแล และตรวจประเมิน (audit) การด าเนินงานด้านความยัง่ยืนของคู่ค้าตาม
ความส าคญัและระดบัความเสี่ยง เพื่อให้มัน่ใจว่าคู่ค้าได้ส่งมอบผลิตภณัฑ์และบรกิารตาม
เงื่อนไขในสญัญาและจรรยาบรรณธุรกจิส าหรบัคู่คา้ 

5.13 สื่อสารและสรา้งความตระหนักรูเ้กี่ยวกบัการจดัหาอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่พนักงาน คู่คา้ พนัธมติร
ธุรกจิ ผูบ้รโิภคและผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างต่อเนื่อง  

5.14 เปิดเผยข้อมูลและผลการด าเนินงานด้านการจดัหาอย่างยัง่ยนืในรายงานความยัง่ยนืหรือ
รายงานการเปิดเผยขอ้มูลอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทราบเป็นประจ าทุกปี 

 

6. การฝึกอบรม 

จัดให้มีการสื่อสารและถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติ ด้านการจัดหาอย่างยัง่ยืนผ่ าน 
การฝึกอบรม การประชุม หรอืกจิกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม ใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน
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และผู้มสี่วนได้เสยีภายนอก ซึ่งรวมถึงคู่ค้า พนัธมติรทางธุรกิจ และสาธารณชน ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
รวมถงึจดัใหม้กีารประเมนิประสทิธผิลหลงัการฝึกอบรมทุกครัง้ 

 

7. การแจ้งเบาะแส 

ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระท าที่เชื่อได้ว่าเป็นการละเมิดนโยบายและ 
แนวปฏบิตันิี้ โดยขัน้ตอนใหเ้ป็นไปตามนโยบายและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัการแจง้เบาะแส ทัง้นี้ผูร้้องเรยีน
หรอืผูแ้จง้เบาะแสจะไดร้บัความคุม้ครองและขอ้มูลจะถกูเกบ็เป็นความลบั โดยไม่มผีลต่อต าแหน่งงาน ทัง้
ในระหว่างด าเนินการสอบสวนและหลงัเสรจ็สิน้กระบวนการ 

 

8. การขอค าแนะน า 

ในกรณีที่มขี้อสงสยัว่าการกระท านัน้อาจฝ่าฝืนนโยบายและแนวปฏิบตัิด้านการจดัหาอย่างยัง่ยนื 
สามารถขอค าแนะน าจากผู้บงัคบับญัชา หน่วยงานหรอืบุคคลผู้รบัผดิชอบด้านการจดัซื้อจดัจ้าง ส านัก
ก ากบัการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์หรอืดา้นกฎหมายก่อนตดัสนิใจหรอืด าเนินการใด ๆ 

 

9. บทลงโทษ 

ในกรณีทีเ่กดิการสอบสวน พนักงานทุกคนต้องใหค้วามร่วมมอืกบัหน่วยงานภายในและภายนอก
อย่างเต็มที่ ทัง้นี้หากผู้บรหิารและพนักงานกระท าการใด ๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบตัิตามนโยบาย
ฉบับนี้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ผู้บริหารและพนักงานจะถูกพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบ
ขอ้บงัคบัการท างาน 

 

10. กฎหมาย กฎระเบียบและนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

10.1 กฎหมายทีเ่กี่ยวกบัการจดัซื้อจดัจา้ง 
10.2 คู่มอืการจดัซื้อจดัจา้งขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nation Procurement Manual) 
10.3 OECD Principles for Integrity in Public Procurement 
10.4 Procurement guidelines Asian Development Bank  
10.5 ISO 20400: Sustainable Procurement 
10.6 The Ecovadis Sustainability Assessment 
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11. ภาคผนวก 

นโยบายและแนวปฏบิตันิี้ ประกอบดว้ยภาคผนวก ดงัต่อไปนี้ 
11.1 ภาคผนวก ก  ค านิยาม 
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ภาคผนวก ก  
ค านิยาม 

 
1. การจดัหาอย่างยัง่ยืน 

การน าปัจจัยทางสิง่แวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลมาใช้พิจารณาควบคู่ไปกบัปัจจัยด้านราคา 
คุณภาพสนิคา้ การส่งมอบสนิคา้และบรกิารในกระบวนการและขัน้ตอนการจดัซื้อจดัจา้งขององคก์รที่
ไม่เพยีงแต่มคีวามคุ้มค่าทางการเงนิในแง่ของการสร้างก าไรให้องค์กรเท่านัน้ แต่ยงัสร้างประโยชน์
ต่อสงัคมและเศรษฐกจิ และลดผลกระทบทางลบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 
2. คู่ค้า 

ผูจ้ าหน่าย ผูร้บัจา้ง ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หเ้ช่า หรอืผูใ้หเ้ช่าซื้อทีส่่งมอบผลติภณัฑแ์ละบรกิารของบรษิทั 
 
3. การบริหารจดัการคู่ค้า 

วธิปีฏบิตัอิย่างเป็นระบบในการสรา้งความผูกพนัทีด่ต่ีอคู่คา้เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของคู่คา้ใหพ้ร้อม
เตบิโตอย่างยัง่ยนืไปด้วยกนั โดยเริม่ตัง้แต่ การคดัเลอืกคู่คา้ การประเมนิความเสีย่งและการจดักลุ่ม
คู่ค้า  การประเมนิผลการด าเนินงาน การสร้างความสมัพนัธ์และการพฒันาคู่ค้า รวมถึงการสร้าง 
การมสี่วนร่วมในการพฒันาอย่างยัง่ยนืครบทุกมติ ิทัง้สิง่แวดลอ้ม สงัคม และธรรมาภบิาล ตลอดห่วงโซ่ 
อุปทาน 

 
4. การจดักลุ่มคู่ค้า (supplier classification) 

การจ าแนกประเภทคู่คา้ตามล าดบัความส าคญัต่อการด าเนินธุรกจิขององคก์รเพื่อใชก้ าหนดแนวทาง 
การสรา้งความผูกพนัอย่างเหมาะสม โดยมหีลกัเกณฑใ์นการวเิคราะห ์อาท ิ 

1)  คู่คา้ทีม่มีูลค่าการซื้อขายสูง  
2)  คู่คา้ทีส่ง่มอบสนิคา้และบรกิารทีเ่ป็นองคป์ระกอบส าคญั  
3)  คู่คา้ทีส่ง่มอบสนิคา้และบรกิารทีห่าทดแทนไม่ได ้หรอืเป็นคู่คา้น้อยรายทีส่ามารถสง่มอบได้ 
4)  คู่คา้ทีม่คีวามสมัพนัธ์เชงิกลยุทธ ์


