นโยบายการบริหารห่ วงโซ่ อปุ ทาน
นโยบายการบริ หารห่ วงโซ่อุปทานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน ให้ผบู ้ ริ หารและพนักงานถือปฏิบตั ิ
โดยให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจกับคู่คา้ อย่างโปร่ งใส ซื่อสัตย์สุจริ ต และเป็ นธรรม ควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจอย่าง
ยัง่ ยืน ครอบคลุมมิ ติเศรษฐกิ จ สังคม และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจน ความปลอดภัย อาชี วอนามัย โดยมี เจตจานงค์ในการ
สนับสนุน ส่งเสริ ม และพัฒนาคู่คา้ และหุน้ ส่วนทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริ ษทั ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อร่ วมกันสร้างห่วง
โซ่อุปทาน (Supply Chain Management) ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสี ย และสร้าง
ความยัง่ ยืนของธุรกิจของบริ ษทั และของคู่คา้ ในระยะยาว
แนวปฎิบัตใิ นการบริหารห่ วงโซ่ อุปทาน
1. กาหนดกลยุทธ์ในการบริ หารห่ วงโซ่ อุปทาน เพื่อให้การบริ หารและจัดการเป็ นไปด้วยความโปร่ งใส เป็ นธรรม
ตรวจสอบได้ มีความรับผิดชอบ ถูกต้องตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ดาเนินธุรกิจและ
แนวทางระดับสากล สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยัง่ ยืนร่ วมกัน
2. กาหนดกระบวนการคัดกรองคู่คา้ โดยมีเกณฑ์ในการคัดกรองแบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
▪ ความน่าเชื่อถือของบริ ษท
ั และความสามารถทางด้านการบริ หารการเงิน
▪ ด้านเทคนิ คและนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
▪ การบริ ห ารจัด การและการคานึ ง ถึ งผลกระทบด้า นความปลอดภัย และสิ่ ง แวดล้อม อาชี ว อนามัย และ
คุณภาพของสิ นค้าและบริ การ
3. กาหนดมาตรฐานและข้อบังคับด้านการกากับดูแลกิจการ สิ่ งแวดล้อมและหลักมนุษยชน ในสัญญาว่าจ้าง และใน
คู่มือจรรยาบรรณและแนวทางการปฏิบตั ิของคู่คา้ (Code of Conduct for Business Partners and Suppliers)
4. กาหนดให้มีกลไกในการประเมินผลงานการดาเนินการของคู่คา้ มีการสุ่ มประเมินโดยหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
และมีการขึ้นทะเบียนคู่คา้ ตามเกณฑ์นโยบายการจัดซื้ อจัดจ้าง และพิจารณาการคงสภาพคู่คา้ รายนั้น ๆ ในระบบใน
ปี ถัดไป
5. ดาเนินการจัดจ้างและทาสัญญาอย่างโปร่ งใส เสมอภาค และเป็ นธรรมทั้ง 2 ฝ่ าย สอดคล้องและเป็ นไปตามนโยบาย
การจัดซื้อจัดจ้าง
6. สนับสนุ นการจัดหาสิ นค้าและบริ การจากคู่คา้ ในท้องถิ่น และภายในประเทศที่ เป็ นที่ ต้ งั ของธุ รกิ จ เพื่อส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ ถือเป็ นการสร้างสัมพันธ์กบั ชุมชนในท้องถิ่นนั้นๆ
7. สนับสนุ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่ เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้นต่อสิ่ งแวดล้อมโดยพิจารณา
จากปั ยจัยด้านราคา คุณภาพ และวิธีการจัดส่ งสิ นค้า เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมระหว่างบริ ษทั และคู่คา้ ต่อสังคมและ
สิ่ งแวดล้อม
8. กาหนดให้มีกลไกในการประเมินความเสี่ ยงของคู่คา้ เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นต่อการดาเนินธุรกิจ และ
ชื่อเสี ยงขององค์กร
9. ร่ วมมือพัฒนาคู่คา้ ให้กลายเป็ นคู่ธุรกิจ (Partnership) โดยการพัฒนาศักยภาพ ผ่านการทาธุรกิจบนพื้นฐานการรับฟัง
และให้ขอ้ มูลป้ อนกลับ
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10. เปิ ดเผย และสื่ อสารนโยบายการบริ หารห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งมาตรการปฏิบตั ิต่อสาธารณะ คู่คา้ ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน บริ ษทั ย่อย บริ ษทั ร่ วม บริ ษทั อื่นที่บริ ษทั มีอานาจในการควบคุม ตัวแทนทาง
ธุรกิจ และคู่คา้ เป็ นต้น
11. สื่ อสารช่องทางการแจ้งเบาะแสและการร้องเรี ยนให้กบั คู่คา้ อย่างชัดเจน ในกรณี เกิดเหตุการณ์ที่พนักงานปฏิบตั ิต่อ
คู่ ค ้า อย่า งไม่ เ ป็ นธรรมแจ้ง เบาะแส หรื อ ร้ อ งเรี ย น พร้ อ มส่ ง รายละเอี ย ดหลัก ฐานต่ า งๆ ในช่ อ งทาง อี เ มล:
whistleblower_centel@chr.co.th ซึ่ งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาเป็ นความลับ แต่เพื่อให้เป็ นข้อมูลเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เป็ นต้นไป

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวฒั น์
ประธานคณะกรรมการ
บริ ษทั โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จากัด (มหาชน)
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