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การจดัการหว่งโซอ่ปุทาน 

 บรษัิทก ำหนดโครงสรำ้งกำรบรหิำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนทีม่กีระบวนกำรท ำงำน เป็นไป

ตำมมำตรฐำนเดยีวกันทัง้องคก์ร ซึง่จะท ำใหส้ำมำรถแลกเปลีย่นขอ้มลูกำรท ำธรุกรรมภำยในได ้

อยำ่งมปีระสทิธภิำพ โดยแบง่กลุม่งำนจัดซือ้ออกเป็น 5 สำยงำน ดังนี ้ 

 

 คณะกรรมกำรบริหำรห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain Committee) มีภำรกิจส ำคัญใน 

กำรเพิ่มประสทิธภิำพกำรจัดซื้อจัดหำภำยในองค์กร ก ำหนดกลยุทธ์ รวมทั้งขับเคลื่อนกำร

ด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดหำใหเ้ป็นไปตำมเป้ำหมำยของบรษัิทตำมกระบวนกำรบรหิำรจัดกำรห่วงโซ่

อุปทำนอย่ำงรับผดิชอบ โดยหน่วยงำนจัดซือ้ท ำหนำ้ที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนคัดเลือกและ

ตรวจสอบกำรด ำเนนิงำนของคู่คำ้ ประเมนิควำมเสีย่งและจัดกลุ่มคู่คำ้เจรจำต่อรอง ตัดสนิใจใน

กำรจัดซือ้ และเสรมิสรำ้งศักยภำพคูค่ำ้อกีดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. สนิคำ้ในกลุม่

เครอืขำ่ยหลักและ

กำรสง่ผ่ำน

คลืน่วทิยุ 

2.สนิคำ้ในกลุม่

เทคโนโลยี

สำรสนเทศและ

กำรแพร่ภำพ

สญัญำณ 

3. สนิคำ้ในกลุม่

ทัว่ไปและในเชงิ

พำณชิย ์

 4. สนิคำ้ในกลุม่

งำนปฏบิตักิำร

และกำรซอ่มบ ำรุง 

 

5. กำรจัดกำร

ระบบ กำรจัดซือ้

จัดจำ้ง และศนูย์

ซอ่มบ ำรุง 
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กลยทุธก์ารบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทานอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ 

กลุ่มทรู มกีำรบรหิำรจัดกำรห่วงโซอุ่ปทำนอย่ำงรับผดิชอบ และยั่งยนื โดยม ี5 กลยุทธ ์

ดังนี ้ 

1) ผนกึก ำลังคูค่ำ้ และพันธมติรทำงธรุกจิ เพิม่ประสทิธภิำพ และผลติภำพในกำรบรหิำร

ตน้ทนุ  

2) บรหิำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนใหส้อดคลอ้งกับควำมยั่งยนืควบคูก่ับทศิทำงของธรุกจิ  

3) ปลูกฝังกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงยั่งยนืตำมแนวทำง ESG ใหก้ับคู่คำ้และพันธมติรทำง

ธรุกจิตลอดหว่งโซอ่ปุทำน  

4) พัฒนำศักยภำพคู่คำ้ และพันธมติรทำงธุรกจิด ำเนินธุรกจิค ำนึงถงึควำมยั่งยนื และ

ผลติสนิคำ้คณุภำพ  

5) 5)สง่เสรมิใหม้กีำรใชเ้ทคโนโลย ีและนวตักรรมในกำรด ำเนนิงำน 

 

การน าประเด็น ESG เขา้มาในกระบวนการบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทาน (ESG Integration 

into Supply Chain Management) 

 กลุ่มทรู เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำประเด็นสิง่แวดลอ้ม สังคม และกำรก ำกับดูแล 

(ESG) เขำ้มำเป็นสว่นหนึง่ในกำรตัดสนิใจดำ้นกำรจัดซือ้จัดจำ้ง จงึไดน้ ำประเด็น ESG เขำ้มำเป็น

เกณฑห์นึง่ในกำรคัดเลอืกคูค่ำ้ดว้ย โดยคูค่ำ้หลักทุกกลุม่จะตอ้งผำ่นกำรตรวจสอบมำตรฐำนเชงิ

พำณิชยแ์ละทำงเทคนคิ ตำมขอ้ก ำหนดของบรษัิทในกำรคัดเลอืกคู่คำ้เบือ้งตน้กอ่น ซึง่เป็นกำร

ตรวจคัดเลอืกปรกต ิทีย่ังไมไ่ดร้วมประเด็น ESG  

 เมือ่คูค่ำ้ผำ่นกำรตรวจสอบเบือ้งตน้แลว้ จะตอ้งท ำแบบประเมนิดำ้น ESG ออนไลนด์ว้ย ซึง่

แบบประเมนินี้ ไดบ้รรจุเกณฑต์่ำงๆ ดังต่อไปนี้รวมไวด้ว้ย ไดแ้ก่ กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยและ

ขอ้บังคับ ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ ควำมเสีย่งเชงิสงัคม คณุธรรมและควำมโปรง่ใส รวมทัง้ ประเด็น

เรือ่งแรงงำนและสุขอำชวีอนำมัย (สิง่แวดลอ้ม สังคม และกำรก ำกับดูแล) โดยคู่คำ้ของบรษัิท

จะตอ้งไดรั้บคะแนนจำกกำรท ำแบบประเมนิออนไลน์อยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 70 ขึน้ไป คูค่ำ้ทุกรำยตอ้ง

ผำ่นกำรประเมนิตนเองกอ่นจงึจะสำมำรถด ำเนนิกำรตำมขัน้ตอนกำรจัดซือ้ได ้
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บรษัิทฯ มกีระบวนกำรตรวจสอบและประเมนิผูค้ำ้ในสถำนทีป่ฏบิัตงิำน (Onsite Audit) เพือ่

ประเมนิควำมเสีย่งและสรำ้งควำมมั่นใจวำ่คูค่ำ้ไดด้ ำเนนิงำนตำมแผนงำนทีก่ ำหนด โดยหำกเกดิ

ควำมเสีย่งทีส่ ำคัญดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม จะด ำเนนิกำรตรวจสอบกับคูค่ำ้เพือ่หำ

สำเหตแุละก ำหนดแนวทำงแกไ้ข และท ำกำรประเมนิหลังกำรแกไ้ขรว่มกัน ใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้ก ำหนดขัน้ต ำ่ตำมกฎหมำยแรงงำน กฎหมำยสิง่แวดลอ้ม และมำตรฐำนกำรจัดกำรตำ่งๆ เชน่ 

มำตรฐำน ISO 14001 และ SA8000 เป็นตน้ 

 

การวเิคราะหค์า่ใชจ้า่ยในการจดัซือ้จดัจา้ง (Supply Spend Analysis) 

 ในปี 2563 ทีผ่ำ่นมำ บรษัิทมจี ำนวนคูค่ำ้ทำงตรง (Tier 1 suppliers) 1,948 รำย และมคีู่

คำ้หลักทำงออ้ม (critical non-tier 1 suppliers) 31 รำย มกีำรใชจ้่ำยเงนิใหแ้ก่คู่คำ้ แยกตำม

ประเภทของคูค่ำ้ ตำมรำยละเอยีดในตำรำงขำ้งลำ่งนี้ 

Supplier Category Proportion of 
Procurement 

Tier 1 Telecommunication Construction and 
Installation Service 

64.1% 

Telecommunication Core Network 
Equipment and Services 

11.9% 

Mobile Device and Accessories 9.0% 

IT Equipment and Services, Hybrid 
Set Top Box and OTT Box 

9.0% 

Fiber Optic 3.0% 

Other 3.0% 

Total 100% 

Critical Suppliers 78.18% 

Non-Tier 1 Suppliers Critical Suppliers (31 suppliers) - 

หมายเหตใุนปี 2563 กลุม่ทร ูด ำเนนิกำรจัดซือ้จัดจำ้งกบัคูค่ำ้ในประเทศเทำ่นัน้ ไมม่กีำรน ำเขำ้สนิคำ้จำก

คูค่ำ้ตำ่งประเทศโดยตรง 

 
การระบกุลุม่คูค่า้หลกั (Identification of Critical Supplier Groups) 
 บรษัิทระบุกลุ่มคู่คำ้หลักโดยพจิำรณำจำกยอดค่ำใชจ้่ำย องิตำมเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ คอื 
สนิคำ้และบรกิำรทีม่มีลูคำ่ เป็นผลติภัณฑแ์ละบรกิำรหลัก รวมทัง้ เป็นผลติภัณฑแ์ละบรกิำรทีม่คีู่
คำ้นอ้ยรำย โดยในปี 2563 บรษัิทมคีู่คำ้ 1,948 รำย และครอบคลุม 98 กลุ่มประเภทสนิคำ้และ
บรกิำรโดย 74 รำยเป็นคูค่ำ้หลัก คดิเป็นมลูคำ่กำรใชจ้ำ่ยในกำรจัดซือ้ของกลุม่คูค่ำ้หลัก 78.18% 
ของยอดรวมทัง้หมด 
 
การประเมนิความเสีย่งดา้นบรหิารจดัการหว่งโซอ่ปุทาน (Supply Chain Risks Assessment) 
 ในปี 2563 บรษัิทประเมนิควำมเสีย่งคู่คำ้ทัง้ส ิน้ 1,948 รำยครอบคลุม 98 กลุ่มประเภท

สนิคำ้และบรกิำร ทัง้นี้ คู่คำ้ทุกรำยไดรั้บกำรตรวจประเมนิควำมเสีย่งจำกบรษัิทภำยใน 1 ปี โดย

ผลกำรประเมนิจะแยกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่1. major actions หมำยถงึพบประเด็นส ำคัญซึง่คูค่ำ้

ตอ้งด ำเนนิกำรแกไ้ขภำยใน 30 วันและ 2. minor actions หมำยถงึพบประเด็นทีคู่ค่ำ้ตอ้งด ำเนนิ 

กำรแกไ้ขภำยใน 90 วัน หำกคูค่ำ้ไมส่ำมำรถด ำเนนิกำรแกไ้ขปรับปรงุประเด็นทีบ่รษัิทแจง้ บรษัิท

จะพจิำรณำยกเลกิกำรสัง่ซือ้สนิคำ้และบรกิำรกับคูค่ำ้รำยนัน้  
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 ตัวอย่ำงค ำขอใหแ้กไ้ขขอ้บกพร่อง (corrective action) ประเด็นดำ้นควำมปลอดภัย ซึง่

บรษัิทพบในคู่คำ้ ซึง่บรษัิทจะสือ่สำรใหคู้่คำ้รับทรำบ  และแจง้ขอใหคู้่คำ้รำยดังกล่ำวแกไ้ขขอ้ 

บกพร่อง โดยใหต้รวจเช็คใหม้กีำรใชอุ้ปกรณ์ป้องกันตนเองอย่ำงถูกตอ้งเหมำะสมและปฏบิัตติน

ตำมขัน้ตอนทีก่ ำหนด  เมือ่คูค่ำ้แกไ้ขประเด็นทีพ่บควำมเสีย่งเรยีบรอ้ย บรษัิทจะเขำ้ไปตรวจสอบ

ควำมเรยีบรอ้ยของสถำนทีท่ ำงำนดังกล่ำว เพือ่ใหแ้น่ใจวำ่คู่คำ้ไดท้ ำกำรแกไ้ขเรือ่งดังกล่ำวได ้

ถูกตอ้งสมบรูณ์  ทัง้นี้ ในปี 2563 คูค่ำ้ทีไ่ดรั้บค ำขอใหแ้กไ้ข corrective action ทุกรำย (100%) 

สำมำรถด ำเนนิกำรแกไ้ขปรับปรงุตำมทีบ่รษัิทรอ้งขอ 

 

ตวัชีว้ดั (KPIs) ดา้นการบรหิารหว่งโซอ่ปุทาน 

 กลุม่ทร ูก ำหนดตัวชีว้ดั (KPIs) ดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำน ดังนี ้  

 100 % คูค่ำ้หลักผำ่นกำรประเมนิดำ้นควำมยั่งยนื 

 100% คูค่ำ้หลกัผำ่นตรวจประเมนิทีส่ถำนทีป่ฏบิตังิำน 

 100% สง่มอบและรับทรำบ “คูม่อืคณุธรรมและขอ้พงึปฏบิัตงิำนส ำหรับคูค่ำ้”ตอ่คูค่ำ้

ทำงตรง (Tier 1 Supplier) 

 
 

 


