
นโยบายการจดัหาสินค้าและบริการ 
บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) 

บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอ็กโก ด าเนินธุรกิจผลติไฟฟ้า และธุรกิจให้บรกิารด้าน
พลงังาน มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิใหส้ามารถเตบิโตอย่างยัง่ยนื ควบคู่ไปกบัการจดัหาสนิคา้และบรกิาร
ตลอดห่วงโช่อุปทาน ตลอดจนเพื่อใหก้ระบวนการจดัหามวีธิกีารด าเนินงานทีเ่ป็นเลศิ  

ทัง้นี้  นโยบายนี้ครอบคลุมถึงบรษิัทที่เอ็กโกมอี านาจควบคุม นอกจากนี้  เอ็กโกยงัสนับสนุนให ้
บรษิทัร่วม คู่ค้า ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยีรบัทราบนโยบาย เพื่อเป็นหลกัในการปฎบิตัิให้เป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนั ดงันี้ 

1. ก าหนดคุณสมบตัขิองคู่คา้และกระบวนการสรรหาคู่คา้ เพื่อใหไ้ดคู้่คา้ทีม่คีวามสามารถทีจ่ะ   ส่ง
มอบสนิคา้และบรกิารตรงกบัความตอ้งการ และยอมรบัทีจ่ะปฏบิตัติามจรรยาบรรณคู่คา้

2. มกีระบวนการคดัเลอืกคู่ค้าและการประเมนิความเสีย่งเบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่ามคีวามโปร่งใส
เป็นธรรม และรบัรูค้วามเสีย่งของคู่ค้า เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการ ป้องกนัแก้ไขความ
เสีย่งเหล่านัน้อยา่งเพยีงพอ

3. ตดิตามผลการด าเนินงาน เพื่อใหแ้น่ใจว่าคู่คา้ไดส้่งมอบสนิคา้ และ/หรอืบรกิารทีม่คีุณภาพ ตรง
กบัค าสัง่ซือ้ และส าหรบัคู่คา้ทีม่คีวามส าคญัเชงิกลยทุธ ์(คู่คา้ทีม่คีวามเสีย่งสูง หรอืคู่คา้ทีส่ าคญั
ยิง่ยวด) จะมแีนวทางการตดิตามผลการปฏบิตัติามจรรยาบรรณคู่คา้ เพื่อยนืยนัความสอดคลอ้ง
และวางแผนการพฒันาในมติดิา้นความยัง่ยนืต่อไป

4. มแีนวทางการด าเนินการหากพบขอ้รอ้งเรยีนหรอืหลกัฐานการไมป่ฎบิตัติามจรรยาบรรณคู่คา้
5. สื่อสารและท าความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน บรษิัทย่อย

และบรษิทัรว่มทุน ตลอดจนคู่คา้/พนัธมติรธุรกจิ

โดยผู้บรหิารของเอ็กโก จะผลกัดนัและสนับสนุนให้บรษิัทด าเนินการตามนโยบายดงักล่าวอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อบรรลุปณธิานทีต่ ัง้ไว ้

จงึประกาศมาเพื่อทราบ และถอืปฏบิตัโิดยทัว่กนั 

ประกาศ ณ วนัที ่31 พฤษภาคม 2562 

 (นายวิฑูรย์   กุลเจริญวริัตน)์ 
    ประธานกรรมการ 



แนวทางการด าเนินงานตามกรอบนโยบายการจดัหาสินค้าและบริการ 

 
แนวทางการด าเนินงานน้ี จดัท าเพื่อใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งเหน็กรอบการปฏบิตังิานในรายละเอยีด เพื่อความชดัเจนใน

การปฏบิตัติามนโยบายการจดัหาสนิคา้และบรกิารอย่างยัง่ยนืทีก่ าหนดขึน้    
 

ขอบข่ายของการด าเนินงานตามนโยบาย    

นโยบายน้ีครอบคลุมกระบวนการจดัหาสนิค้าและบรกิารทุกประเภท และบงัคบัใช้กบับรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั 

(มหาชน) หรอื เอก็โก และบรษิทัทีเ่อก็โกมอี านาจควบคุม (กลุ่มเอก็โก)  

  

เอกสารอ้างอิง   

1. แผนกลยุทธด์า้นการจดัการห่วงโซ่อุปทาน และนโยบายการจดัหาสนิคา้และบรกิาร 

2. เอกสารจรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก 

3. ระเบยีบ บรษิทั ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) ว่าดว้ย การจดัหาและจา้งทีป่รกึษา พ.ศ. 2552 

 

นิยามศพัท ์ 

การจดัหา หมายถงึ การซือ้ จา้ง จา้งท าของ เช่า แลกเปลีย่น การไดม้าซึง่สทิธ ิเช่น การประกนัภยั หรอืลขิสทิธิ ์

ต่างๆ หรอืการด าเนินการใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซึง่พสัดุ/บรกิาร/ผลส าเรจ็ของงาน ทัง้นี้          ไม่รวมถงึ

การจา้งทีป่รกึษา  

 

กระบวนการจดัหาสินค้าและบริการ หมายถงึ กระบวนการจดัหา (จดัซือ้) สนิคา้และ/หรอืบรกิาร 

 

ข้อเสนอ การประมูล การส่งข้อเสนอ หมายถึง ขอ้เสนอจากคู่ค้าที่มคีุณสมบตัิ หรอืที่ปรกึษาต่อการเชญิให้

เสนอราคาในงาน หรอืโครงการใดๆ จากกลุ่มเอก็โก 

 

คู่ค้า หมายถึง ผู้ขาย/คู่คา้ ผู้รบัเหมา ผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้หค้ าปรกึษา ทีป่รกึษา ผูใ้หเ้ช่า หรอืเช่าซือ้สนิคา้ทีส่่งมอบ

สนิคา้ หรอืบรกิารใหก้บักลุ่มเอก็โก 

 

คู่ค้าทัว่ไป หมายถงึ คู่คา้ที่ผ่านกระบวนการคดัเลอืกของกลุ่มเอก็โก ซึง่รวมถงึประเดน็ดา้นธรรมาภิบาล สงัคม 

และสิง่แวดลอ้ม รายชื่อของคู่คา้เหล่าน้ีจะปรากฏอยู่ในรายชื่อคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก 

 

คู่ค้าเชิงกลยุทธ ์(Strategic Suppliers) หมายถงึ คู่คา้ทีม่รีายชื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก เป็นคู่คา้

ทีส่ง่ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของกลุ่มเอก็โกในระดบัสงู หรอืเป็นคู่คา้ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อประเดน็ดา้นความยัง่ยนืของ

กลุ่มเอ็กโก คู่ค้ากลุ่มนี้จะต้องร่วมมือกบักลุ่มเอ็กโกในการพฒันาแนวคิดหรอืกจิกรรมต่างๆ เพื่ อให้สามารถพฒันาการ

ท างานใหด้ขีึน้อย่างสม ่าเสมอ 



 

คู่ค้าท่ีมีความส าคญั (Critical suppliers) หมายถึง คู่ค้าที่มสีนิค้า หรอืการบริการอนัส่งผลกระทบอย่างมี

นยัส าคญัต่อความไดเ้ปรยีบเชงิการแขง่ขนั ความส าเรจ็ และความอยู่รอดของกลุ่มเอก็โก 

 

รายช่ือคู่ค้าขึ้นทะเบียน (Approved Supplier List) หมายถงึ คู่คา้ทีม่ชีื่อปรากฏอยู่ในรายชื่อคู่คา้และไดผ้่าน

กระบวนการคดัเลอืกของกลุ่มเอก็โก 

 

ก าหนดคณุสมบติัของคู่ค้า กระบวนการสรรหาคู่ค้า 

คุณสมบตัขิองคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก 

ก่อนเริม่ธุรกรรม เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ ผูร้บัผดิชอบการจดัหา จะด าเนินการจดัหาคู่คา้ทีค่าดว่าจะสามารถส่งมอบสนิคา้

หรอืบรกิารตามความต้องการได้  ทัง้นี้ คู่ค้าที่จะได้รบัคดัเลอืกใหท้ างานกบักลุ่มเอก็โกจะต้องมคีุณสมบตัิ       อย่างน้อย 

ดงัต่อไปนี้  

 

กลุ่มคู่คา้ ประเภทนิตบิุคคล 

1. จะตอ้งเป็นคู่คา้ผูม้สีถานประกอบการทีส่ามารถตรวจสอบได ้

2. จะต้องเป็นคู่คา้ผูม้บีุคลากร เครื่องจกัร และอุปกรณ์ สนิคา้ บรกิาร สถานภาพทางการเงนิและ / หรอืประวตักิาร

ด าเนินกจิการทีเ่หมาะสม 

3. จะตอ้งเป็นผูท้ีม่ผีลการท างานอา้งองิเป็นทีน่่าเชื่อถอื เพยีงพอใหป้ระเมนิผลโดยกลุ่มเอก็โกรวมถงึการสง่มอบ การ

ใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั และ/หรอืประเดน็เงื่อนไขอื่นๆ  

4. จะต้องส่งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกบัการจดัตัง้นิติบุคคล ต่างๆ ได้แก่ ส าเนาเอกสารรบัรองทะเบยีนนิติบุคคล  

ส าเนาหนงัสอืรบัรองอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีอ่อกโดยหน่วยงานราชการ เอกสารผูร้บัมอบอ านาจ และส าเนาหนังสอืจด

ทะเบยีนกบักรมสรรพากรต่างๆ เช่น ส าเนาใบทะเบยีนภาษมีลูค่าเพิม่ (ภพ.20) เป็นตน้  

 

กลุ่มคู่คา้ ประเภทบุคคลธรรมดา  

1. จะต้องเป็นผู้ที่มผีลการท างานอ้างองิเป็นที่น่าเชื่อถือ เพยีงพอให้ประเมนิผลโดยกลุ่มเอก็โก รวมถึงการส่งมอบ 

การใหบ้รกิารหลงัการขาย การรบัประกนั และ/หรอืประเดน็เงื่อนไขอื่นๆ  

2. จะตอ้งสง่มอบเอกสารรบัรองบุคคลธรรมดา ไดแ้ก่ ส าเนาบตัรประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้น  

 

เมื่อสามารถคดัเลอืกคู่ค้าที่ผ่านเกณฑ์และมคีุณสมบตัิครบถ้วนในเบื้องต้นได้แล้ว เจ้าหน้าที่จดัซื้อจะจดัส่งเอกสาร

จรรยาบรรณคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก (EGCO Group’s Supplier Code of Conduct) ใหคู้่คา้ไดล้งนามตอบรบัการยนิยอมปฏบิตัิ

ตามจรรยาบรรณ   

 

คู่ค้าที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ก าหนด และได้ลงนามจรรยาบรรณคู่ค้าเรยีบร้อยแล้วจะได้รบัการบนัทึกชื่ออยู่ใน

รายชื่อคู่คา้ขึน้ทะเบยีน (Approved Supplier List) ของกลุ่มเอก็โก ถอืเป็นคู่คา้ทีส่ามารถเขา้ร่วมน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร

หรอืเขา้ร่วมการประมลูทีก่ลุ่มเอก็โกจดัขึน้ได ้ 



 

การคดัเลือกคู่ค้า และประเมินความเส่ียงเบือ้งต้น   

เมื่อมคีวามจ าเป็นตอ้งมกีารจดัหาสนิคา้และบรกิาร ใหเ้จา้หน้าทีจ่ดัซือ้ท าการคดัเลอืกคู่คา้จากรายชื่อคู่ คา้ขึน้ทะเบยีน 

(Approved Supplier List) และด าเนินการ ดงัต่อไปนี้  

1. ให้ข้อมูลความต้องการจัดหาสนิค้า และ /หรือบริการ ที่ถูกต้องชดัเจน เพียงพอ เป็นธรรมต่อคู่ค้าทุกรายที่มี

คุณสมบตัเิหมาะสมต่อการจดัหาครัง้นัน้ 

2. ใหโ้อกาสคู่คา้ทีม่คีุณสมบตัไิดน้ าเสนอสนิคา้และ/หรอืบรกิารอย่างเท่าเทยีม  

3. การคดัเลือกขัน้แรกยึดหลกัการพิจารณา โดยให้ความส าคญักบัคุณภาพของสนิค้าและ /หรือ บริการ ราคาที่

เหมาะสม รวมถงึขอ้ก าหนดอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

4. ใหคู้่คา้ที่ผ่านการคดัเลอืกขัน้แรกท าแบบประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนื  *เพื่อประกอบการพจิารณาอนุมัติการ

จดัหาในขัน้ตอนถดัไป  

5. เจา้หน้าทีจ่ดัซือ้ทบทวนผลการประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนืของคู่คา้   

5.1 หากคู่คา้ผ่านการประเมนิ ใหร้วบรวมผลน าเสนอใหผู้ม้อี านาจอนุมตัิ 

5.2 หากคู่คา้ไม่ผ่านการประเมนิตนเอง ให้เจ้าหน้าที่จดัซือ้แจ้งผลและร่วมกนัก าหนดแนวทางการป้องกนั

ประเดน็ทีอ่าจสง่ผลกระทบดา้นความยัง่ยนืกบักลุ่มเอก็โกและน าเสนอผูม้อี านาจอนุมตั ิ 

6. ในขัน้ตอนการอนุมตัิ หากผู้มอี านาจพจิารณาเหน็ว่าคู่ค้ามคีุณสมบตัิไม่เหมาะสม ไม่ผ่านการอนุมตัิ เจ้าหน้าที่

จดัซื้อสามารถเรยีกคู่คา้รายถดัไปให้ท าแบบประเมนิตนเองด้านความยัง่ยนื  หรอืเริม่กระบวนการคดัเลอืกใหม่

แลว้แต่กรณี  

7. คู่คา้ทีผ่่านการอนุมตัแิลว้อาจถูกก าหนดสถานะว่าเป็นคู่คา้เชงิกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) โดยพจิารณาจาก

มูลค่าการจดัหา ประเภทสนิค้าหรือบรกิาร และคะแนนที่ได้จากแบบประเมินตนเองด้านความยัง่ยืน โดยเข้า

หลกัเกณฑใ์ดหลกัเกณฑห์นึ่งดงัต่อไปนี้ 

7.1 มจี านวนมลูค่าในการจดัหาตัง้แต่ 10,000,000 บาทขึน้ไป 

7.2 ประเภทสนิคา้ หรอืบรกิารหาทดแทนไม่ได ้ 

7.3 คะแนนทีไ่ดจ้ากแบบประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนื (ประกอบดว้ย สงัคม สิง่แวดลอ้ม และ    บรรษทัภิ

บาลทีด่)ี ต ่ากว่า 50 % 

 

หมายเหตุ:  * เงื่อนไขและระยะเวลาการประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนื 

- คู่คา้รายใหม่ทุกรายจะตอ้งตอบแบบประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนื 

-  ผลของแบบประเมนิตนเองดา้นความยัง่ยนื มอีายุ 1 ปี ดงันัน้คู่คา้ทีเ่คยร่วมงานกบั

กลุ่มเอก็โกมาแลว้ในรอบ 1 ปี ไม่ตอ้งท าการประเมนิซ ้า   

 

 

 

 



การติดตามผลการด าเนินงาน 

การสง่มอบสนิคา้และ/หรอืบรกิาร กลุ่มเอก็โกจะแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจรบั เพื่อตรวจรบัสนิคา้และ/หรอืบรกิาร

เหล่านัน้  

 

ส าหรบัคู่คา้ทีม่สีถานะเป็นคู่คา้เชงิกลยุทธ ์(Strategic Suppliers) กลุ่มเอก็โกมคีวามตอ้งการทีจ่ะร่วมพฒันาใหคู้่คา้

กลุ่มนี้เป็นคู่คา้ทีม่คีวามยัง่ยนื เป็นพนัธมติรระยะยาวกบักลุ่มเอก็โกต่อไป ดงันัน้ กลุ่มเอก็โกจะติดตามผลการด าเนินงาน

ทางด้านความยัง่ยนืตามจรรยาบรรณคู่ค้าทีไ่ด้ลงนามยอมรบัไว้ เพื่อพจิารณาก าหนดแนวทางการพฒันา     คู่คา้ในด้าน

ความยัง่ยนืต่อไป  

 

การตดิตามผลการด าเนินงานทางดา้นความยัง่ยนืของคู่คา้ จะมวีธิกีารด าเนินงาน 2 วธิกีาร คอื  

1. การรอ้งขอผลการด าเนินงาน โดยการตอบแบบสอบถามดา้นผลการด าเนินงานเป็นรายปี 

2. การเขา้ตรวจผลการด าเนินงานงานทีส่ถานประกอบการ  

โดยกลุ่มเอก็โกคาดหวงัว่าคู่คา้เชงิกลยุทธ์ (Strategic Suppliers) กลุ่มนี้ จะมกีารด าเนินงานทีม่ปีระสทิธภิาพและ

สอดคลอ้งตามจรรยาบรรณคู่คา้และช่วยสนบัสนุนสง่เสรมิใหเ้กดิการพฒันาทางดา้นความยัง่ยนื  

 

การตดิตามผลการด าเนินงาน หากพบขอ้บกพร่องจากการทบทวนผลการตอบแบบสอบถามการด าเนินงาน หรอืการ

เข้าตรวจผลการด าเนินงานงานที่สถานประกอบการ  คู่ค้าจะต้องด าเนินการแก้ไขและป้องกนั รวมถึงส่งหลกัฐานการ

ด าเนินงานกลบัมายงักลุ่มเอก็โก เพื่ออา้งองิต่อไป  

 

แนวทางการด าเนินการหากพบข้อรอ้งเรียนหรอืพบหลกัฐานความไม่สอดคล้อง 

ในกรณีที่กลุ่มเอก็โกได้รบัข้อร้องเรยีน หรอืพบหลกัฐานการปฏบิตัิงานที่ไม่สอดคล้องต่อจรรยาบรรณคู่ค้าของ

กลุ่มเอก็โกจากแหล่งใดๆ  ฝ่ายจดัซือ้และธุรการจะท าการส่งจดหมายแจง้เหตุเพื่อใหคู้่คา้ชีแ้จง พรอ้มก าหนดแนวทางการ

แกไ้ขป้องกนัปญัหาทีอ่าจจะสง่ผลกระทบกบักลุ่มเอก็โก จากนัน้กลุ่มเอก็โกจะจดัตัง้คณะกรรมการ เพื่อพจิารณาด าเนินการ

กบัเหตุดงักล่าวต่อไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนกลยทุธด้์านการจดัการห่วงโซ่อปุทาน 

 

 บรษิัท ผลติไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) หรอื เอก็โก และบรษิัทที่เอก็โกมอี านาจในการควบคุม (กลุ่มเอก็โก) ได้
พฒันาแนวปฏบิตัใินการจดัการห่วงโซ่อุปทานทัง้หมด เพื่อใหก้ารบรหิารจดัการห่วงโซ่อุปทานมคีวามยัง่ยนืและ  ประสบ
ความส าเรจ็ รวมทัง้เพื่อเป็นการสง่เสรมิแนวคดิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืระหว่างคู่คา้ของกลุ่มเอก็โก และเน้นย ้าใหแ้น่ใจว่าคู่คา้
มรีะบบการจดัการทีส่อดคลอ้งกบัประเดน็ดา้นความยัง่ยนื ซึง่กลุ่มเอก็โกใหค้วามส าคญั และสอดคลอ้งกบัมาตฐานทีไ่ดร้บั
การยอมรบั  

 

 ดงันัน้ กลุ่มเอก็โกจงึได้แสดงความมุ่งมัน่นี้ผ่านนโยบายการจดัหาสนิค้าและบรกิาร รวมถึงจรรยาบรรณคู่ค้า 
และกระบวนการท างานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อใหส้ามารถจดัหาสนิคา้ และบรกิารทีม่ปีระสทิธภิาพ มตี้นทุนทีคุ่ม้ค่า       มี
การส่งมอบตรงเวลาและต่อเน่ือง รวมถงึการลดและป้องกนัความเสีย่งในประเดน็ดา้นความยัง่ยนื นอกจากนัน้กลุ่มเอก็โก
มุ่งหวงัที่จะร่วมพฒันาคู่ค้าที่มคีวามส าคญัในประเดน็ด้านความยัง่ยนื ด้วยเชื่อมัน่ว่าสิง่นี้จะช่วยสนับสนุนกลุ่มเอก็โกให้
บรรลุภารกจิในการด าเนินการธุรกจิไฟฟ้าอย่างยัง่ยนื 

 

วตัถปุระสงค ์ 

1. กลุ่มเอ็กโกจะส่งเสริมแนวคิดห่วงโซ่อุปทานที่ยัง่ยืนตลอดทัง้ห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้คู่ค้าด าเนินธุรกิจอย่างมี
จรยิธรรม โดยค านึงถงึผลกระทบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึเสรมิสรา้งความร่วมมอืกบักลุ่มเอก็โกในการป้องกนัและ
บรรเทาความเสีย่งเหล่านัน้ 

 2. กลุ่มเอก็โกจะท างานร่วมกบัคู่ค้าที่มคีวามส าคญัอย่างต่อเนื่อง เพื่อรเิริม่ หรอืด าเนินการรเิริม่ หรอืก าหนดให้มี
กระบวนการใดๆ ในการปรบัปรุงประสทิธภิาพอย่างยัง่ยนืและผลกัดนัแนวคดิน้ีใหค้รอบคลุมถงึคู่คา้ของคู่คา้ 

 

ตวัช้ีวดั ปี 2562 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 
1. จดัการประชุมรว่มกบัคู่คา้ 1 ครัง้ต่อปี 
2. ท าการสือ่สารจรรยาบรรณคู่คา้ไปยงัคู่คา้ทีม่ ี
ความส าคญัใหค้รบทุกราย 

รอ้ยละ 100 ของคู่คา้ทีม่คีวามส าคญั 

3. คู่คา้ทีม่คีวามส าคญัทุกรายตอ้งท าแบบประเมนิ
ตนเอง 

รอ้ยละ 100 ของคู่คา้ทีม่คีวามส าคญั 

4. ตัง้แต่ปี 2562 คู่คา้รายใหม่ทกุรายตอ้งลงนาม
จรรยาบรรณคู่คา้ และผ่านกระบวนการท าแบบ
ประเมนิตนเอง 

รอ้ยละ 100 ของคู่คา้รายใหม ่

 


