
ข้องค่้ค��ที�สำ�คัญลำ�ดับที� 1
(Critical Tier 1 Suppliers) 
ได�รัู้บก�รู้ตรู้วจัปรู้ะเมินด��นคว�มยั่�งยื่น 
และส�ม�รู้ถตรู้วจัสอบย่�อนกลับได� 

100รู้�อย่ละ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�นเทีย่บเป้�หม�ย่

เป้�หม�ย่ปี 2563

ส่งมอบคว�มรัู้บผิดชอบ
ตลอดห่วงโซ่ีคุณ์ค่� 

100

29.93
กรู้ะบวนก�รู้ดำ�เนินง�นเพืี�อคว�มยั่�งยื่นสำ�หรัู้บค่้ค��

เริู้�มต�นใช�ง�นแบบก�รู้ปรู้ะเมินตนเอง 
สำ�หรัู้บค่้ค�� (Suppliers Self
Assessment Questionnaires: SAQ)

ค่้ค��ลำ�ดับที� 1 ที�ได�รัู้บก�รู้สื�อส�รู้
จัรู้รู้ย่�บรู้รู้ณ์ค่้ค��ธุรู้กิจั
รู้�อย่ละ

รู้�อย่ละ

74 รู้�ย่

เข้��ตรู้วจัปรู้ะเมินในพืี�นที�ปฏิิบัติง�น 
ข้องค่้ค��ด��นคว�มยั่�งยื่น 
(Suppliers’ Onsite Audit) 

ก�รู้สนับสนุนเป้�หม�ย่ 
ก�รู้พัีฒน�ที�ยั่�งยื่น

SDG2 ยุติคัวามีหิวโหย
 2.4. พัื่ฒนากระบวนการผู้ลิุ่ต่อาหาร
  อย่างยั�งยืนแลุ่ะยืดหยุ่น รักษา 
  ระบบนิเวศแลุ่ะความสามารถั 
  ในการปรับตั่วต่่อการเปลีุ่�ยน 
  แปลุ่งสภิาพื่ภ่ิมิอากาศ

SDG8 กิารจ้ีางงานที์�มีีคุัณค่ัาและ
  กิารเติบโตท์างเศัรษัฐกิิจี
 8.3 ส่งเสริมนโยบายที�มุ่งเน้น  
  การพัื่ฒนาที�สนับสนุน
  กิจกรรมการผู้ลิุ่ต่
  การสร้างงานที�เหมาะสม 

 8.7 ขจัดการบังคับใช้้แรงงาน  
  การค้ามนุษย์แลุ่ะการใช้้ 
  แรงงานเด็กทุกร่ปแบบ

 8.8 ปกป้องสิทธิแรงงานแลุ่ะ 
  ส่งเสริมสภิาพื่แวดลุ้่อมที� 
  ปลุ่อดภัิยแลุ่ะมั�นคง

SDG12 แผนกิารบริโภคัและ
  กิารผลิตอย่างยั�งย้น
 12.2 บรรลุุ่การจัดการอย่างยั�งยืน 
  แลุ่ะใช้้ทรัพื่ยากรทางธรรมช้าติ่
  อย่างมีประสิทธิภิาพื่

 12.4 บริหารจัดการของเสียแลุ่ะ 
  สารเคมีทั�งหมด เพืื่�อลุ่ดผู้ลุ่ 
  กระทบที�ไม่พึื่งประสงค์ต่่อ 
  สุขภิาพื่ของมนุษย์แลุ่ะ
  สภิาพื่แวดลุ้่อม

 12.7 ส่งเสริมการจัดซื่�อจัดจ้าง
  ให้มีการพัื่ฒนาอย่างยั�งยืน 

SDG16 สัุงคัมีที์�สุงบสุุข็และคัรอบคัลุมี
  เพ้�อกิารพัฒนาที์�ยั�งย้น
 16.5 ลุ่ดการทุจริต่ แลุ่ะติ่ดสินบน 
  ทุกร่ปแบบ

ผลก�รู้ดำ�เนินง�น
ที�สำ�คัญปี 2562 

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier )
ได้รับการตรวจประเมินด้านความย่ังยืน (ร้อยละ) 

50

52

1

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
1

คู่ค้าลําดับท่ี 1 คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 คู่ค้าลําดับ ัดไป
ท่ีมีความสําคัญ

9

คู่ค้าธุรกิจ (ราย)

6,942

1

สัดส่วนมูลค่าการ ื้อ
(ร้อยละ)

คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่ํา
คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง

สัดส่วนคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละ)

1

1

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ได้รับ
การตรวจประเมิน และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง  ปี (ร้อยละ)

         1
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการส่ือสาร
คู่มือจริยธรรมแนวปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า 

         51
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ท่ีได้อ่านและลงนาม
ในเอกสาร ( ritten
ct no ledeg ent)

         6
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ห่วงโ ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

         1
คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 
ได้รับการประเมินความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน

        1
คู่ค้าท่ีได้รับการยืนยันประเดน
ท่ีมีความเส่ียงสูง มีมาตรการ
จัดการความเส่ียง

        1
คู่ค้าท่ีมีมาตรการจัดการ
ความเส่ียง สามาร บรรลุ
ตามมาตรการจัดการ
ความเส่ียงได้ ายใน 1 ปี 

มาตรการจัดการความเส่ียง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

22 1

6
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คัวามีท้์าท์าย

การ้บร้ิหาร้ห่วงโซื้่อุป็ทั้านเป็ร้่ยบเสิมี่่อนหัวใจำหลักในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำขององค์กร้ 
ซื้ึ�งคู่ค้ามี่่สิ่วนสิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำเป็็นอย่างมี่าก การ้บร้ิหาร้จำัดัการ้ห่วงโซื้่
อุป็ทั้านทั้่�มี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพจำึงเป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ขับเคล่�อนความี่สิามี่าร้ถึในการ้
แข่งขันขององค์กร้ อ่กทั้ั�งยังลดัความี่เสิ่�ยงในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ และยกร้ะดัับการ้ 
ดัำาเนินงานเพ่�อตอบสินองความี่ต้องการ้ของผู้บร้ิโภค นอกจำากน่� ยังจำำาเป็็นต้อง 
ร้ักษาสิมี่ดัุลในการ้ทั้ำาธิุร้กิจำร้ะหว่างบร้ิษัทั้กับคู่ค้าร้ายใหญ่และร้ายย่อย เน่�องจำาก 
บริ้ษัทั้ยังคงต้องการ้มี่อบโอกาสิในการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำให้แก่คู่ค้าร้ายย่อย  และการ้ดัำาเนิน 
มี่าตร้การ้บริ้หาร้ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�เคร่้งครั้ดัมี่ากเกินไป็อาจำเป็็นการ้ตัดัโอกาสิผู้ป็ร้ะกอบการ้ 
ร้ายย่อยในการ้เติบโตอย่างยั�งย่น ซึื้�งไม่ี่ตร้งกับความี่ตั�งใจำของบริ้ษัทั้ พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ 
ไดั้มี่่การ้บูร้ณาการ้ป็ร้ะเดั็นดั้านความี่ยั�งย่นเข้ามี่าบร้ิหาร้จำัดัการ้ตลอดัห่วงโซื้่อุป็ทั้าน 
เพ่�อการ้พัฒนาและเติบโตขององค์กร้ สิังคมี่ และสิิ�งแวดัล้อมี่ไป็พร้้อมี่ ๆ กัน 
อย่างยั�งย่น

คว�มคืบหน��ปี 2562

ปรู้ะเมินคว�มเสี�ย่งค่้ค��
ด��นคว�มยั่�งยื่นผ่�น
รู้ะบบออนไลน์

ก�รู้พัีฒน�ค่้ค��ด��นคว�มยั่�งยื่น 
(Capacity Building) 

สรุู้ปผลก�รู้ดำ�เนินง�นด��นก�รู้จััดก�รู้ห่วงโซ่ีอุปท�นอย่่�งรัู้บผิดชอบ  

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 (Critical Tier 1 Supplier )
ได้รับการตรวจประเมินด้านความย่ังยืน (ร้อยละ) 

50

52

1

2560

2561

2562

เปาหมายปี 256
1

คู่ค้าลําดับท่ี 1 คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 คู่ค้าลําดับ ัดไป
ท่ีมีความสําคัญ

9

คู่ค้าธุรกิจ (ราย)

6,942

1

สัดส่วนมูลค่าการ ื้อ
(ร้อยละ)

คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงต่ํา
คู่ค้าธุรกิจท่ีมีความเส่ียงสูง

สัดส่วนคู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
ด้านความย่ังยืน (ร้อยละ)

1

1

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 ได้รับ
การตรวจประเมิน และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ี
ปฏิบัติงานสะสมย้อนหลัง  ปี (ร้อยละ)

         1
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการส่ือสาร
คู่มือจริยธรรมแนวปฏิบัติ
สําหรับคู่ค้า 

         51
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ท่ีได้อ่านและลงนาม
ในเอกสาร ( ritten
ct no ledeg ent)

         6
คู่ค้าลําดับท่ี 1 ได้รับการอบรม
ให้ความรู้ด้านการจัดการ
ห่วงโ ่อุปทานอย่างรับผิดชอบ

         1
คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1 
ได้รับการประเมินความเส่ียง
ด้านความย่ังยืน

        1
คู่ค้าท่ีได้รับการยืนยันประเดน
ท่ีมีความเส่ียงสูง มีมาตรการ
จัดการความเส่ียง

        1
คู่ค้าท่ีมีมาตรการจัดการ
ความเส่ียง สามาร บรรลุ
ตามมาตรการจัดการ
ความเส่ียงได้ ายใน 1 ปี 

มาตรการจัดการความเส่ียง

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

ร้อยละ

22 1

6
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แนวท์างกิารดิ์ำาเนินงาน

กิระบวนกิารดิ์ำาเนินงานเพ้�อคัวามียั�งย้นสุำาหรับคู่ัค้ัา

บริ้ษัทั้มุ่ี่งมัี่�นบริ้หาร้จัำดัการ้ห่วงโซ่ื้อุป็ทั้านให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพอย่างต่อเน่�อง พร้้อมี่ทัั้�งบูร้ณาการ้ป็ร้ะเด็ันด้ัานความี่ยั�งยน่เข้ากับกร้ะบวนการ้ดัำาเนินงาน 
ดั้านบร้ิหาร้ห่วงโซื้่อุป็ทั้านในทัุ้กขั�นตอน นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังดัำาเนินงานดั้านการ้จำัดัหาวัตถึุดัิบอย่างยั�งย่น ร้วมี่ถึึงการ้มี่่สิ่วนร้่วมี่ผลักดัันการ้ 
ดัำาเนินงานด้ัานความี่ยั�งย่นให้เกิดักับคู่ค้าลำาดัับท่ั้� 1 เพ่�อการ้เติบโตทั้างธุิร้กิจำของคู่ค้าและบริ้ษัทั้ ควบคู่ไป็กับการ้ดูัแลสัิงคมี่และสิิ�งแวดัล้อมี่ 
อย่างยั�งย่น

บร้ิษัทั้สิ่งเสิร้ิมี่ให้คู่ค้าป็ฏิิบัติตามี่ 16 หัวข้อตามี่คู่มี่่อจำร้ิยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติสิำาหร้ับคู่ค้า (Supplier Code of Conduct 
and Guideline) โดัยคร้อบคลุมี่ถึึงคู่ค้าทัุ้กป็ร้ะเภทั้ และทัุ้กกลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่

ต่อเน่�องจำากการ้ดัำาเนินงานในปี็ 2561 บริ้ษัทั้ม่ี่การ้จัำดัทั้ำาคู่ม่ี่อจำริ้ยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติสิำาหรั้บคู่ค้า (Supplier Code of 
Conduct and Guideline) โดัยได้ัดัำาเนินการ้ส่ิ�อสิาร้ไป็ยังคู่ค้าทุั้กกลุ่มี่กว่า 6,942 ร้าย และเพ่�อให้การ้ดัำาเนินงานเพ่�อความี่ยั�งย่น 
สิำาหร้ับคู่ค้าดัำาเนินงานอย่างมี่่หลักการ้และสิอดัคล้องกับบร้ิบทั้ดั้านความี่ยั�งย่นของบร้ิษัทั้ จำึงไดั้กำาหนดักร้ะบวนการ้ดัำาเนินงาน 
เพ่�อความี่ยั�งย่นสิำาหรั้บคู่ค้า 4 ขั�นตอน ดัังน่�

แนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืนสําหรับคู่ค้า

1

02

04

05

06

08

การปฏิบัติตามก หมายและก ระเบียบ

คุณ าพและความปลอด ัยของผลิต ัณ ์

การตรวจสอบย้อนกลับ

09

1

11

12

1

1

15

16

ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ
และทรัพย์สินทางปญญา

แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน

แรงงานเดก

การเลือกปฏิบัติ

การจ้างงาน ค่าจ้างและผลประโยชน์

เสรี าพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

อาชีวอนามัยและความปลอด ัย

สิทธิในการ ือครองและการเข้า ึงทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการส่ิงแวดล้อม

ความ ื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

1

1

02

02

04

สรรหาและคัดเลอกคคาทม ัก าพ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
รวม ึงพิจารณา
 ความสามาร ในการผลิต
 คุณ าพ
 ความปลอด ัยของอาหาร
 ความสามาร ในการตรวจสอบย้อนกลับ
 การดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ส เสริมและสนับสนุน
การพัฒนา ัก าพ
อ คคา

ในกระบวนการจัดหา
และการบริหาร
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ

สรา ความผกพัน
และรัก าความสัมพัน ์
ระ ะ าวกับคคา
ตามแนวทางการพั นา
อย่างย่ังยืน การส่งเสริม
ในด้านต่าง  
เพ่ือตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวม ึง
ด้านความย่ังยืนท่ีดี

ประเมินความเส
อ คคา
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บริ้ษัทั้ร้วบร้วมี่แนวทั้างการ้พัฒนาเพ่�อความี่ยั�งย่นเข้าไป็ในทุั้กขั�นตอน 
การ้พิจำาร้ณาคัดัเล่อกคู่ค้าร้ายใหมี่่ เพ่�อให้คู่ค้าธิุร้กิจำไดั้ร้ับทั้ร้าบ 
นโยบาย และความี่มุ่ี่งหวังขององค์กร้ นอกจำากคัดัเล่อกคู่ค้าท่ั้�ป็ฏิิบัติ 
ตามี่กฎีหมี่ายและร้ะเบ่ยบข้อบังคับแล้ว บริ้ษัทั้ยังพิจำาร้ณาถึึงความี่ 
สิามี่าร้ถึในการ้ผลิต คุณภาพ ความี่ป็ลอดัภัยของอาหาร้ ความี่ 
สิามี่าร้ถึในการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับ และการ้ดัำาเนินการ้ด้ัานความี่ยั�งย่น 
อ่กด้ัวย โดัยบริ้ษัทั้กำาหนดัให้ม่ี่เกณฑ์์การ้ป็ร้ะเมิี่นคู่ค้า ซึื้�งบริ้ษัทั้ให้ 

สุรรหาและคััดิ์เล้อกิคู่ัค้ัาที์�มีีศัักิยภาพ

ความี่สิำาคัญด้ัานต่าง ๆ สิำาหรั้บคู่ค้าแต่ละป็ร้ะเภทั้ อาทิั้ การ้คัดัเล่อก 
ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างทั้่�มี่่การ้พิจำาร้ณาถึึงการ้ดัูแลความี่ป็ลอดัภัยของ 
พนักงาน ร้ะบบบร้ิหาร้คุณภาพ มี่าตร้ฐานสิภาพแวดัล้อมี่โร้งงาน 
การ้ควบคุมี่ผลิตภัณฑ์์ สิิ�งแวดัล้อมี่ ตลอดัจำนจำัดัให้มี่่การ้ตร้วจำ 
ป็ร้ะเมี่ินดั้านการ้จำ้างแร้งงานและอิสิร้ะในการ้สิมี่าคมี่ สิำาหร้ับคู่ค้า 
ของสิยามี่แม็ี่คโคร้ และมี่าตร้ฐานการ้ป็ฏิิบัติทั้างการ้เกษตร้ท่ั้�ด่ั สิำาหรั้บ 
คู่ค้าสิินค้าทั้างการ้เกษตร้ของซื้่พ่แร้มี่

บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่น (ESG Risk Assessment) สิำาหร้ับคู่ค้าตามี่ลักษณะของการ้ป็ร้ะกอบธิุร้กิจำในแต่ละ 
อุตสิาหกร้ร้มี่ ผ่านร้ะบบ Risk Base Due Diligence  ซื้ึ�งป็ร้ะเมี่ินโดัยหน่วยงานจำัดัซื้่�อ ควบคู่ไป็กับแบบป็ร้ะเมี่ินตนเองของคู่ค้าดั้านความี่ 
ยั�งย่น สิำาหร้ับคู่ค้าร้ายเดัิมี่ (Existing Supplier) และคู่ค้าร้ายใหมี่่ (New Supplier) โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ดัำาเนินการ้ 

ประเมิีนคัวามีเสีุ�ยงข็องคู่ัค้ัา

ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงดั้านความี่ยั�งย่นของคู่ค้าธิุร้กิจำ 
สิำาหร้ับคู่ค้าร้ายเดัิมี่ (Existing Supplier) และคู่ค้า 
ร้ายใหมี่่ (New Supplier)  ผ่านร้ะบบการ้ป็ร้ะเมี่ิน
ตนเองสิำาหร้ับคู่ค้า (Suppliers Self-Assessment 
Questionnaires: SAQ) ในดั้านความี่ยั�งย่น  

ดัำาเนินการ้จำัดัอบร้มี่คู ่ค้าเพ่ �อสิร้้างความี่เข้าใจำ 
ในการ้ใชุ้แบบป็ร้ะเมี่ินตนเองและทั้ำาแบบป็ร้ะเมี่ิน 
ผ่านร้ะบบออนไลน์แบบใหม่ี่  

ป็ร้ับรู้ป็แบบการ้ป็ร้ะเมี่ินจำากร้ะบบเอกสิาร้
เป็็นร้ะบบออนไลน์  

ป็ร้ับป็รุ้งร้ะบบการ้ป็ร้ะเมี่ินตนเองสิำาหร้ับคู ่ค้า 
ให้มี่่ความี่เข้มี่ข้นมี่ากขึ�นคร้อบคลุมี่กลุ่มี่คู่ค้าธิุร้กิจำ 
มี่ากยิ �งข ึ �นภายใต้ความี่หลากหลายของกลุ ่มี่ 
ผลิตภัณฑ์์ กลุ่มี่ผู้ให้บร้ิการ้ กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่ 
(Sector) เชุ่น กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่อาหาร้และเคร่้�องด่ั�มี่ 
กลุ่มี่อุตสิาหกร้ร้มี่เสิ่�อผ้าและสิิ�งทั้อ กลุ่มี่อุตสิาห- 
กร้ร้มี่เคม่ี่  กลุ่มี่อุป็กร้ณ์ และอิเล็กทั้ร้อนิกส์ิเป็็นต้น 
ร้วมี่ถึึงป็ร้ะเภทั้ของคู่ค้า (Type) และขนาดัธุิร้กิจำ 
ของคู่ค้า (Size)

แนวทางปฏิบัติสําหรับคู่ค้า

กระบวนการดําเนินงานเพ่ือความย่ังยืนสําหรับคู่ค้า

1

02

04

05

06

08

การปฏิบัติตามก หมายและก ระเบียบ

คุณ าพและความปลอด ัยของผลิต ัณ ์

การตรวจสอบย้อนกลับ

09

1

11

12

1

1

15

16

ความเป็นส่วนตัว การรักษาความลับ
และทรัพย์สินทางปญญา

แรงงานบังคับและการละเมิดต่อแรงงาน

แรงงานเดก

การเลือกปฏิบัติ

การจ้างงาน ค่าจ้างและผลประโยชน์

เสรี าพในการสมาคมและการรวมกลุ่มเจรจาต่อรอง

อาชีวอนามัยและความปลอด ัย

สิทธิในการ ือครองและการเข้า ึงทรัพยากรธรรมชาติ

การจัดการส่ิงแวดล้อม

ความ ื่อสัตย์ทางธุรกิจ

การจัดหาอย่างรับผิดชอบ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การต่อต้านการติดสินบนและการทุจริต

1

1

02

02

04

สรรหาและคัดเลอกคคาทม ัก าพ
ปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ ข้อบังคับ
รวม ึงพิจารณา
 ความสามาร ในการผลิต
 คุณ าพ
 ความปลอด ัยของอาหาร
 ความสามาร ในการตรวจสอบย้อนกลับ
 การดําเนินงานด้านความย่ังยืน

ส เสริมและสนับสนุน
การพัฒนา ัก าพ
อ คคา

ในกระบวนการจัดหา
และการบริหาร
ห่วงโ ่อุปทาน
อย่างรับผิดชอบ

ประเมินผลการดําเนินงาน
ด้านความย่ังยืน
ของคู่ค้าอย่างสม่ําเสมอ

สรา ความผกพัน
และรัก าความสัมพัน ์
ระ ะ าวกับคคา
ตามแนวทางการพั นา
อย่างย่ังยืน การส่งเสริม
ในด้านต่าง  
เพ่ือตอบแทนผลการ
ดําเนินงาน รวม ึง
ด้านความย่ังยืนท่ีดี

ประเมินความเส
อ คคา
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จำากการ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงของคู่ค้าลำาดัับทั้่� 1 (Tier 1 Suppliers)  
ร้วมี่ถึึงคู่ค้าทั้่�สิำาคัญลำาดัับทั้่� 1 (Critical Tier1 Suppliers) ดั้าน 
ความี่ยั�งย่นผ่านเคร่้�องม่ี่อต่าง ๆ  อย่างต่อเน่�อง ทั้ำาให้องค์กร้สิามี่าร้ถึ 
ร้ะบุคู่ค้าลำาดัับท่ั้� 1 ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิงด้ัานความี่ยั�งย่น จำำานวน 130 ร้าย 

คิดัเป็็นร้้อยละ 1.87 นอกจำากน่� บริ้ษัทั้มุ่ี่งดัำาเนินงานการ้เข้าตร้วจำ 
ป็ร้ะเมี่ ินและเข ้ า เย ่ � ยมี่ในพ ่ �นทั้ ่ � ป็ฏิ ิบ ัต ิ งานของค ู ่ ค ้ าดั ้ าน 
ความี่ยั�งย่น ทัั้�งคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 และคู่ค้าท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิง โดัยม่ี่ 
ผลการ้ดัำาเนินงานตามี่รู้ป็ดั้านล่างน่� 

ผลจำากการ้ตร้วจำพ่�นท่ั้�ป็ฏิิบัติงานของคู่ค้าท่ั้�สิำาคัญลำาดัับท่ั้� 1 และคู่ค้า 
ท่ั้�ม่ี่ความี่เส่ิ�ยงสูิงพบป็ร้ะเด็ันความี่เส่ิ�ยงด้ัานความี่ยั�งย่น ได้ัแก่ เร่้�อง 
ความี่สิามี่าร้ถึในการ้ป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่ายและกฎีร้ะเบ่ยบ (Law and 
Regulation Compliance) อาชุ่วอนามัี่ยและความี่ป็ลอดัภัยในการ้ 
ทั้ำางาน (Occupational Health and Safety) และสิิ�งแวดัล้อมี่ 

(Environmental Impact) พร้้อมี่กันน่�บริ้ษัทั้ได้ัดัำาเนินการ้ส่ิงเสิริ้มี่ 
คู่ค้าให้ม่ี่การ้จัำดัทั้ำามี่าตร้การ้ในการ้จัำดัการ้ความี่เส่ิ�ยงด้ัานความี่ยั�งยน่ 
ของคู่ค้า ร้้อยละ 100 ของคู่ค้า ท่ั้�พบป็ร้ะเด็ันความี่เส่ิ�ยงจำากการ้ 
ตร้วจำป็ร้ะเมี่ิน และเข้าเย่�ยมี่ในพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงาน มี่่มี่าตร้การ้จำัดัการ้ 
ความี่เส่ิ�ยงท่ั้�สิามี่าร้ถึดัำาเนินการ้ได้ัภายใน 1 ปี็ ดัังน่� 

• ขึ�นทั้ะเบ่ยนและติดัตามี่การ้เป็ล่�ยนแป็ลงของกฎีหมี่ายทั้่�เก่�ยวข้องกับการ้ดัำาเนินกิจำการ้
• ติดัตามี่และดัำาเนินการ้ต่ออายุใบอนุญาตโร้งงาน ร้ง.4 ให้เป็็นไป็ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั

• จำัดัอบร้มี่ “อบร้มี่ดัับเพลิงและซื้้อมี่อพยพหน่ไฟ่” ให้กับพนักงาน
• จำัดัอบร้มี่ “เจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานร้ะดัับหัวหน้างาน และ เจำ้าหน้าทั้่�
 ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานร้ะดัับบร้ิหาร้”
• จำัดัตั�งคณะกร้ร้มี่การ้ความี่ป็ลอดัภัย อาชุ่วอนามี่ัย และสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน (คป็อ.)
• วางแผนการ้ตร้วจำสิอบและทั้ดัสิอบชิุ�นส่ิวนอุป็กร้ณ์ของลิฟ่ท์ั้ขนส่ิงสิินค้า ท่ั้�รั้บร้องโดัยวิศวกร้ 
 อย่างน้อย 1 ป็ี
• การ้ป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่�ยงตามี่ลักษณะงาน และตร้วจำสิุขภาพพนักงานคร้อบคลุมี่ทั้ั�วไป็และ
 ตามี่ป็ัจำจำัยเสิ่�ยงเน่�องจำากในพ่�นทั้่�การ้ทั้ำางาน 
• จำัดัอบร้มี่หลักสิูตร้ ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางาน
• ขึ�นทั้ะเบ่ยนเจำ้าหน้าทั้่�ความี่ป็ลอดัภัยในการ้ทั้ำางานต่อแร้งงานจำังหวัดั
• การ้ตร้วจำสิอบสิภาพแวดัล้อมี่ในการ้ทั้ำางาน 

• ป็ร้ะเมี่ินผลกร้ะทั้บดั้านสิิ�งแวดัล้อมี่ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั
• จำัดัทั้ำาบันทั้ึกขออนุญาตนำาวัสิดัุทั้่�ไมี่่ใชุ้แล้วออกนอกโร้งงาน 

คัวามีสุามีารถ 
ในกิารปฏิิบัติ 
ตามีกิฎหมีาย
และกิฎระเบียบ  

อาชีวอนามัีย
และคัวามีปลอดิ์ภัย

สิุ�งแวดิ์ล้อมี

ตัวอย่างประเด็ิ์นคัวามีเสีุ�ยงและมีาตรกิารในกิารคัวบคุัมีคัวามีเสีุ�ยงที์�ได้ิ์จีากิกิารตรวจีประเมิีน
และเข้็าเยี�ยมีในพ้�นที์�ปฏิิบัติงานข็องคู่ัค้ัา

Joint
Business

Plan
Projects /
Initiatives

Implementation
& Evaluation

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1
จํานวนคู่ค้าท่ีได้รับ
การเข้าตรวจประเมิน 
และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

82 รายสะสม

ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

1 6 รายสะสม

คิดเป็น
ร้อยละ

คู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
คิดเป็น
ร้อยละ

82
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พร้้อมี่ทัั้�งม่ี่การ้ติดัตามี่ผลความี่ค่บหน้าของการ้ดัำาเนินการ้ป็รั้บป็รุ้งแก้ไข ทัั้�งในรู้ป็แบบ Desktop Review และ Onsite Review ตามี่ความี่คาดัหวัง 
ดั้านความี่ยั�งย่น จำากผลการ้ตร้วจำป็ร้ะเมี่ินและเข้าเย่�ยมี่พ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงานของคู่ค้าซื้ึ�งมี่่จำำานวนทั้ั�งหมี่ดั 18 ป็ร้ะเดั็น จำากคู่ค้าธิุร้กิจำ 
จำำานวน 11 ร้าย ทั้ั�งน่� คู่ค้าทั้่�สิามี่าร้ถึป็ร้ับป็รุ้งผลการ้ดัำาเนินงานดั้านความี่ยั�งย่น คิดัเป็็นร้้อยละ 100 อย่างไร้ก็ตามี่ บร้ิษัทั้มีุ่่งเน้น 
การ้ใชุ้ผลป็ร้ะเมี่ินความี่เสิ่ �ยงดั้านความี่ยั�งย่นของคู่ค้าในเชุิงการ้สิ่งเสิร้ิมี่ให้คู ่ค ้าสิามี่าร้ถึพัฒนาข่ดัความี่สิามี่าร้ถึในการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ 
อย่างยั�งย่น เพ่�อเป็็นสิ่วนหนึ�งในการ้ร้่วมี่ผลักดัันการ้ดัำาเนินงานเพ่�อสิิ�งแวดัล้อมี่และสิังคมี่ในภาพร้วมี่ และร้่วมี่เติบโตไป็กับคู่ค้าธิุร้กิจำ 
ทัุ้กร้ายอย่างยั�งย่น

บร้ิษัทั้มีุ่่งดัำาเนินงานดั้านสิ่งเสิร้ิมี่การ้พัฒนาศักยภาพของคู่ค้าอย่าง
ต่อเน่�องผ่านแนวทั้างการ้พัฒนาศักยภาพคู่ค้า 3 องค์ป็ร้ะกอบ โดัย 
บร้ิษัทั้กำาหนดัให้มี่่การ้จำัดัทั้ำาแผนธิุร้กิจำร้่วมี่กันกับคู่ค้าเชุิงกลยุทั้ธิ ์
ซึื้�งเป็็นการ้ยกร้ะดัับการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันร้ะหว่างบริ้ษัทั้และคู่ค้า เพ่�อ 
พัฒนาแผนงานและโคร้งการ้ใหมี่่ ๆ นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังจำัดัให้มี่ ่
การ้มี่อบองค์ความี่รู้้ให้แก่คู่ค้าผ่านกิจำกร้ร้มี่อบร้มี่ทั้่�หลากหลายเพ่�อ 
เพิ�มี่ข่ดัความี่สิามี่าร้ถึทั้ั�งในการ้แข่งขันและการ้ดัำาเนินงานเพ่�อความี่
ยั�งย่นของบริ้ษัทั้และคู่ค้าได้ัมี่ากยิ�งขึ�น อาทิั้ การ้บร้ร้ยายให้ความี่รู้้ 
ผู้ป็ร้ะกอบการ้เก่�ยวกับการ้เตร้่ยมี่ความี่พร้้อมี่เข้าสิู่การ้เจำร้จำาธิุร้กิจำ 
ร่้วมี่กับหน่วยงานภายนอก ป็ร้ะชุุมี่จำริ้ยธิร้ร้มี่และแนวทั้างป็ฏิิบัติทั้าง
ธุิร้กิจำสู่ิความี่ยั�งย่นสิำาหรั้บคู่ค้าธุิร้กิจำ ตลอดัจำนจัำดัให้ม่ี่การ้ฝึกอบร้มี่ 
หลักสูิตร้การ้ป็ร้ะเมิี่นตนเองด้ัานความี่ยั�งย่นของคู่ค้า 

สุ่งเสุริมีและสุนับสุนุนกิารพัฒนาศัักิยภาพข็องคู่ัค้ัา

พร้้อมี่กันน่� บริ้ษัทั้ม่ี่การ้ดัำาเนินโคร้งการ้ต่าง ๆ เพ่�อพัฒนาศักยภาพ
คู่ค้าเพ่�อความี่ยั�งย่น อาทิั้ โคร้งการ้ตร้วจำสิอบวันหมี่ดัอายุสิินค้า ณ 
จุำดัขายด้ัวยร้ะบบดัาต้าเมี่ทั้ริ้กซ์ื้ (Data Matrix) เพ่�อสิร้้างความี่เชุ่�อมัี่�น 
ให้แก่ผู้บร้ิโภคและความี่น่าเชุ่�อถึ่อในตัวสิินค้า โคร้งการ้ยกร้ะดัับ 
ร้ะบบการ้ตร้วจำสิอบย้อนกลับผ่าน QR Code ทั้่�ชุ่วยให้ผู้บร้ิโภค 
สิามี่าร้ถึตร้วจำสิอบแหล่งท่ั้�มี่า การ้ผลิต และโคร้งการ้พัฒนาบร้ร้จุำภัณฑ์์ 
ทั้่�เป็็นมี่ิตร้ต่อสิิ�งแวดัล้อมี่ พร้้อมี่ทั้ั�งกำาหนดัให้มี่่การ้ตร้วจำเย่�ยมี่ 
สิถึานป็ร้ะกอบการ้ของคู่ค้าป็ร้ะจำำาปี็ เพ่�อทั้บทั้วนผลการ้ดัำาเนินงาน 
ตามี่ข้อกำาหนดัของบริ้ษัทั้ ร้วมี่ถึึงแลกเป็ล่�ยนป็ร้ะสิบการ้ณ์ และรั้บฟั่ง 
ข้อเสินอแนะทั้่�สิามี่าร้ถึร้่วมี่กันยกร้ะดัับศักยภาพและการ้ทั้ำางาน 
ให้ม่ี่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพยิ�งขึ�น

กิารอบรมีคู่ัค้ัาด้ิ์านคัวามียั�งย้น สุยามีแม็ีคัโคัร
บร้ิษัทั้ สิยามี่แมี่็คโคร้ จำำากัดั (มี่หาชุน) มีุ่่งมี่ั�นเป็็นพันธิมี่ิตร้ทั้างธิุร้กิจำโดัยการ้จำัดัหาผลิตภัณฑ์์ทั้่�มี่่คุณภาพและกำาหนดัร้าคาทั้่�ลูกค้าสิามี่าร้ถึ 
สิร้้างผลกำาไร้ไดั้ ตลอดัจำนทั้ำาให้ลูกค้าสิามี่าร้ถึบร้ิหาร้จำัดัการ้งบกร้ะแสิเงินสิดัไดั้อย่างมี่่ป็ร้ะสิิทั้ธิิภาพเพ่�อการ้เติบโตของธิุร้กิจำอย่างยั�งย่น 
นอกจำากน่� สิยามี่แมี่็คโคร้ยังดัำาเนินธิุร้กิจำทั้่�มี่่ความี่ร้ับผิดัชุอบต่อสิังคมี่และมี่่การ้กำากับดัูแลกิจำการ้ทั้่�ดั่เพ่�อแสิดังถึึงความี่มีุ่่งมี่ั�นขององค์กร้ 
ในการ้เป็็นพันธิมี่ิตร้ทั้างธิุร้กิจำทั้่�ดั่ โดัยในเดั่อนพฤศจำิกายน 2562 บร้ิษัทั้จำัดัให้มี่่การ้อบร้มี่ให้ความี่รู้้สิำาหร้ับคู่ค้าเก่�ยวกับความี่คาดัหวังดั้าน 
ความี่ยั�งย่นท่ั้�มุ่ี่งให้ความี่รู้้การ้ดัำาเนินธุิร้กิจำควบคู่ไป็กับการ้ดัำาเนินงานด้ัานความี่ยั�งย่น ผ่านการ้จัำดัสัิมี่มี่นา การ้ฝึกอบร้มี่ การ้ตร้วจำป็ร้ะเมิี่น 
และเข้าเย่�ยมี่ในพ่�นทั้่�ป็ฏิิบัติงาน การ้ติดัตามี่ผลการ้ดัำาเนินงานของคู่ค้า ตลอดัจำนสิ่�อสิาร้แนวป็ฏิิบัติดั้านความี่ยั�งย่นทั้่�ดั่ให้กับคู่ค้าไดั้ร้ับทั้ร้าบ 
และนำาแนวทั้างการ้ป็ฏิิบัติไป็บูร้ณาการ้ภายในองค์กร้ โดัยจำากการ้ป็ร้ะเมิี่นผลภาพร้วมี่ของการ้อมี่ร้มี่พบว่าผู้เข้าฝึกอบร้มี่ม่ี่คะแนนทั้ดัสิอบ 
หลังการ้ฝึกอบร้มี่เฉล่�ยร้วมี่เพิ�มี่ขึ�นอย่างเห็นไดั้ชุัดั

Joint
Business

Plan
Projects /
Initiatives

Implementation
& Evaluation

คู่ค้าท่ีสําคัญลําดับท่ี 1
จํานวนคู่ค้าท่ีได้รับ
การเข้าตรวจประเมิน 
และเข้าเย่ียมในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

82 รายสะสม

ได้รับการเข้าตรวจประเมิน
ในพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน

1 6 รายสะสม

คิดเป็น
ร้อยละ

คู่ค้าท่ีมีความเส่ียงสูง
คิดเป็น
ร้อยละ

82
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บร้ิษัทั้มีุ่่งสิ่งเสิร้ิมี่การ้สิร้้างความี่ผูกพันและร้ักษาความี่สิัมี่พันธิ์ทั้่�ดั่ 
ในร้ะยะยาวกับคู่ค้าธิุร้กิจำมี่าอย่างต่อเน่�อง ผ่านกร้ะบวนการ้ 
แลกเป็ล่�ยนองค์ความี่รู้้ซึื้�งกันและกัน การ้นำาความี่รู้้ด้ัานนวัตกร้ร้มี่ทั้าง 
การ้เกษตร้ถึ่ายทั้อดัและสิ่�อสิาร้ให้กับคู ่ค้าธิุร้กิจำทั้่ �เป็็นเกษตร้กร้ 
การ้จัำดัตั�งท่ั้มี่ส่ิงเสิริ้มี่ให้ความี่รู้้ จัำดัอบร้มี่เพิ�มี่ทัั้กษะ และการ้พัฒนา 
ผลิตภัณฑ์์ร้่วมี่กัน นอกจำากน่� บร้ิษัทั้ยังไดั้จำัดัการ้ป็ร้ะชุุมี่คู่ค้า 
อย่างต่อเน่�องเพ่�อแลกเป็ล่�ยนความี่คิดัเห็น จัำดัทั้ำา แผนการ้ดัำาเนินธุิร้กิจำ
ร่้วมี่กัน และเป็็นโอกาสิในการ้สิร้้างความี่สัิมี่พันธ์ิท่ั้�ด่ักับคู่ค้า พร้้อมี่กันน่�
บริ้ษัทั้ร่้วมี่กับสิำานักป็ร้ะกันภัย เคร่้อเจำริ้ญโภคภัณฑ์์ จัำดัทั้ำากร้มี่ธิร้ร้ม์ี่ 
ป็ร้ะกันภัยความี่ร้ับผิดัตามี่กฎีหมี่ายต่อความี่เสิ่ยหายจำากการ้ใชุ้ 
ผลิตภัณฑ์์ท่ั้�ไม่ี่ป็ลอดัภัย (Product Liability Insurance Program) 
ให้กับคู ่ค้าตามี่ข้อบังคับในพร้ะร้าชุบัญญัติความี่ร้ับผิดัต่อความี่ 
เสิ่ยหายทั้่�เกิดัขึ�นจำากสิินค้าทั้่�ไมี่่ป็ลอดัภัย พ.ศ. 2551 เพ่�อให ้
ผู้ป็ร้ะกอบการ้ร้ายย่อยป็ฏิิบัติตามี่กฎีหมี่าย โดัยในป็ี 2562 มี่่คู่ค้า 
ทั้่�เข้าร้่วมี่โคร้งการ้ 362 ร้าย และยังสิามี่าร้ถึลดัการ้จำ่ายค่าเบ่�ย 
ป็ร้ะกันของคู่ค้าในอัตร้าลดัลง ร้้อยละ 5

โคัรงกิารพัฒนาศัักิยภาพผู้รับเหมีาก่ิอสุร้างรายย่อย  
ซ่ื้พ่ ออลล์ ให้โอกาสิในการ้ร่้วมี่งานกับผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างทัั้�งร้ายเล็ก
และร้ายใหญ่อย่างเทั้่าเทั้่ยมี่ ตั�งแต่กร้ะบวนการ้คัดัเล่อกคู่ค้าอย่าง 
เป็็นธิร้ร้มี่ ร้วมี่ถึึงการ้ให้โอกาสิในการ้แสิดังความี่สิามี่าร้ถึของผู้รั้บเหมี่า 
ในการ้ก่อสิร้้างร้้าน และอาคาร้สิำานักงาน พร้้อมี่ทัั้�งชุ่วยส่ิงเสิริ้มี่และ 
พัฒนาศักยภาพผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้างเพ่�อยกร้ะดัับข่ดัความี่สิามี่าร้ถึ 
ให้สิามี่าร้ถึเติบโตไป็กับบร้ิษัทั้อย่างยั�งย่น อาทั้ิ ให้คำาแนะนำาเร้่�อง 

สุร้างคัวามีผูกิพันและรักิษัา
คัวามีสัุมีพันธ์ิระยะยาวกัิบคู่ัค้ัา

เข้าร่วมงานกับ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ ตั่�งแต่่ ป ี2555 เริ�มต้่น มีพื่นักงาน 35 คน  
ปจัจุบันมีพื่นักงาน 250 คน เดิมรับงานหลัุ่กแสนบาท ปัจจุบันสามารถัรับงาน 

เปน็หลัุ่กลุ้่านได้ เพื่ราะ ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ ช่้วยเหลืุ่อให้คำาแนะนำาเรื�องการบริหาร 
จัดการในทุกด้าน ไม่ว่าด้านบริหารบุคลุ่ากร ด้านบริหารความปลุ่อดภัิย 

รวมถึังด้านพัื่ฒนากระบวนการทำางานที�เปน็มิต่รต่่อสิ�งแวดลุ้่อม  ผู้มผู่้กพัื่นกับ 
ซี่พีื่ ออลุ่ล์ุ่ เพื่ราะเค้าให้ความสำาคัญ ไว้วางใจ ให้โอกาส แลุ่ะไม่มีระบบอุปถััมภ์ิ  

ผู้มจึงรักเดียวใจเดียว พื่ยายามเปน็ค่่ค้าที�ดี พัื่ฒนาแลุ่ะรักษามาต่รฐาน 
คุณิภิาพื่การทำางาน เปน็ความผู่้กพัื่นที�ทำาให้ผู้มมีอนาคต่ที�ดี

คุณ์วสันติ วิริู้ต   
บริู้ษััท เอ 14 จัำ�กัด

การ้บร้ิหาร้งานและการ้ดัำาเนินงานให้เป็็นไป็ตามี่ทั้่�กฎีหมี่ายกำาหนดั  
การ้ใชุ้แร้งงานต่างด้ัาว การ้จัำดัการ้ด้ัานความี่ป็ลอดัภัย ร้วมี่ทัั้�งส่ิ�อสิาร้ 
นโยบายและแนวทั้างการ้ดัำาเนินงานอย่างร้ับผิดัชุอบให้ผู้ร้ับเหมี่า 
ก่อสิร้้างทั้ร้าบ  เป็็นต้น  นอกจำากน่�ยังเปิ็ดัโอกาสิให้แสิดังความี่คิดัเห็น 
และเสินอแนะผ่านการ้ป็ร้ะชุุมี่ผู้รั้บเหมี่าก่อสิร้้างป็ร้ะจำำาปี็ เพ่�อนำา 
ข้อเสินอแนะมี่าป็รั้บป็รุ้งกร้ะบวนการ้ทั้ำางานร่้วมี่กันในคร้ั�งต่อไป็

คู่ค้าสามาร ลดผลกระทบ
ด้านความย่ังยืน เช่น 
การปล่อยกา เรือนกระจก
ของบริษัท  ึ่งเป็น
ผู้รับเหมาของแมคโคร

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่า
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว 
ได้ผลดังน้ี

4,240

คู่ค้ามีความตระหนัก
และให้ความสําคัญ
กับการดําเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมากข้ึน

ความพึงพอใจ
ของคู่ค้า

ร้อยละ

6

ปี 256

ร้อยละ

6

ปี 2562

ร้อยละ

68

ปี 2561

ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาอุปกรณ์ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า

04

เปาหมาย ปี 256  

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

94

1
94

2561
2562

2561
2562

เปาหมาย ปี 256  5

เปาหมาย ปี 256  5

1

92
95

90
2560
2561

962562

2561
942560

2562

เปาหมาย ปี 256  6

รางวัลประเ ท S
ดาวรุ่ง

รางวัลประเ ท S
ย่ังยืน

รางวัลประเ ท S
ผู้ประกอบการชุมชน

รางวัลประเ ท S
ผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ

รางวัลประเ ท S
สินค้าเกษตร

รางวัลประเ ท S
ยอดเย่ียม

รางวัลประเ ท S
ความคิดสร้างสรรค์
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รางวัลเซเว่นอีเลฟเว่น เอสุเอ็มีอีไท์ยยั�งย้น
บร้ิษัทั้จำัดัให้มี่่การ้ยกย่องชุมี่เชุย สิร้้างความี่ผูกพัน พร้้อมี่ทั้ั�งสิร้้าง 
การ้ยอมี่ร้ับในสิังคมี่ให้แก่ผู ้ป็ร้ะกอบการ้เอสิเอ็มี่อ่ทั้่ �มี่่ผลการ้ 
ดัำาเนินงานท่ั้�ด่ั ตลอดัจำนสิร้้างแร้งจูำงใจำให้แก่ผู้ป็ร้ะกอบการ้ม่ี่ผลการ้ 
ดัำาเนินงานทั้่�ดั่อย่างต่อเน่�องและเติบโตควบคู่กับบร้ิษัทั้อย่างยั�งย่น 
โดัยการ้มี่อบร้างวัลตามี่เกณฑ์์ทั้่�บร้ิษัทั้กำาหนดั 7 ป็ร้ะเภทั้ 

โดัยในป็ี 2562 บร้ิษัทั้ มี่่การ้สิำาร้วจำความี่พึงพอใจำและความี่ผูกพันของคู่ค้าทั้่�คร้อบคลุมี่มี่ากยิ�งขึ�น อาทั้ิ กลุ่มี่ผู้ร้ับเหมี่าอุป็กร้ณ์และกลุ่มี่
ผู้ร้ับเหมี่าก่อสิร้้าง ซื้ึ�งเป็็นกลุ่มี่คู่ค้าทั้่�สิำาคัญต่อการ้ดัำาเนินธิุร้กิจำ

ซึื้�งเกณฑ์์ดัังกล่าวป็ร้ะกอบด้ัวยหัวข้อต่าง ๆ สิำาหรั้บแต่ละร้างวัล 
แต่ละป็ร้ะเภทั้ เชุ่น ยอดัขาย มี่าตร้ฐานสิินค้า การ้ตลาดั 
การ้สิ่งเสิร้ิมี่ร้ายไดั้ให้กลุ่มี่สิหกร้ณ์/เกษตร้กร้ การ้นำานวัตกร้ร้มี่มี่า 
สิร้้างสิร้ร้ค์ผลิตภัณฑ์์ และลักษณะของสิินค้าทั้่�เก่ �ยวกับการ้ดัูแล 
สุิขภาพ เป็็นต้น โดัยตัวอย่างคู่ค้าท่ั้�ได้ัรั้บร้างวัลและม่ี่ผลการ้ดัำาเนินงาน 
ท่ั้�ป็ร้ะสิบความี่สิำาเร็้จำอย่างต่อเน่�อง ได้ัแก่ ห้างหุ้นส่ิวน จำำากัดั สุิร่้รั้ตน์ 
(นำ�าพริ้กป้็าแว่น) 

คู่ค้าสามาร ลดผลกระทบ
ด้านความย่ังยืน เช่น 
การปล่อยกา เรือนกระจก
ของบริษัท  ึ่งเป็น
ผู้รับเหมาของแมคโคร

บริษัททําการวิเคราะห์คุณค่า
จากการดําเนินงานโครงการดังกล่าว 
ได้ผลดังน้ี

4,240

คู่ค้ามีความตระหนัก
และให้ความสําคัญ
กับการดําเนินธุรกิจ
อย่างย่ังยืนมากข้ึน

ความพึงพอใจ
ของคู่ค้า

ร้อยละ

6

ปี 256

ร้อยละ

6

ปี 2562

ร้อยละ

68

ปี 2561

ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาอุปกรณ์ ความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับเหมาก่อสร้าง

ตันคาร์บอนไดออกไ ด์เทียบเท่า

04

เปาหมาย ปี 256  

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

คะแนนความพึงพอใจ (ร้อยละ)

คะแนนความผูกพัน (ร้อยละ)

94

1
94

2561
2562

2561
2562

เปาหมาย ปี 256  5

เปาหมาย ปี 256  5

1

92
95

90
2560
2561

962562

2561
942560

2562

เปาหมาย ปี 256  6

รางวัลประเ ท S
ดาวรุ่ง

รางวัลประเ ท S
ย่ังยืน

รางวัลประเ ท S
ผู้ประกอบการชุมชน

รางวัลประเ ท S
ผลิต ัณ ์เพ่ือสุข าพ

รางวัลประเ ท S
สินค้าเกษตร

รางวัลประเ ท S
ยอดเย่ียม

รางวัลประเ ท S
ความคิดสร้างสรรค์
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