เอกสารอ้างอิงทางวิชาชีพ

หน่วยงานจัดซื้อกลุ่ม

หลักการจัดซือ้
มิชลิน

2015

สารบัญ
ค�ำน�ำ

04

หลักการและค่านิยมของมิชลิน

06

หลักการจัดซื้อของมิชลิน

08

º พันธกิจ
º แนวทางด้ านจริ ยธรรมและกฎในการปฏิบตั ิงานอย่างมืออาชีพด้ านความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า
º การอนุมตั คิ คู่ ้ า
º คุณภาพ
º การจัดการความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า (Supplier Relationship Management (SRM))
º การจัดการด้ านการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Management (BCM))
º นโยบาย CSR ของเรา แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน “ขับเคลื่อนสูอ่ นาคตที่ดีกว่า”
ส�ำหรับฝ่ ายจัดซื ้อ
º สรุปการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน

ภาคผนวก
º คุณภาพ – กระบวนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์
º เกณฑ์การประเมินผล CSR

26

คำ�นำ�

ค�ำน�ำ

มิ ชลิ น ได้ก่อตัง้ ขึ้นพร้อมปลูกฝั งค่านิ ยมมาอย่างยาวนาน ด้วยพันธกิ จของบริ ษัทในความรับผิดชอบต่อสังคม ค่านิ ยม
นีถ้ ือเป็ นแนวทางของบริ ษทั นับตัง้ แต่ก่อตัง้ ขึ้น วัฒนธรรมของเราสร้างชือ่ เสียงในฐานะผูผ้ ลิ ตสิ นค้าและการบริ การทีม่ ี
คุณภาพด้านการขนส่งผูค้ นและสิ นค้า
ทีม่ ิ ชลิ น เรามุ่งมัน่ ทีจ่ ะสร้างกลยุทธ์ เพือ่ รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ ในระยะยาวกับผูข้ ายสิ นค้าและให้บริ การของเรา โดย
ไม่ลืมทีจ่ ะให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ และวัฒนธรรมของพวกเขา
หลักการจัดซื อ้ ของมิ ชลิ น ยึดมัน่ ในค่านิ ยมหลักของบริ ษทั และสร้างรากฐานส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์ ทีน่ า่ เชือ่ ถือ
ระหว่างกลุม่ มิ ชลิ น ทีมงานจัดซื อ้ และผูข้ ายสินค้าและให้บริ การทัว่ โลก โดยการรวบรวมแนวทางพืน้ ฐานของเราทีใ่ ช้ร่วม
กัน และจัดตีพิมพ์ขึ้นเพือ่ ให้ทกุ คนทีม่ ีสว่ นเกีย่ วข้องกับกระบวนการใช้เพือ่ การอ้างอิ งในทุกสถานการณ์
แม้จะถือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ แต่แนวทางเหล่านีไ้ ด้รวบรวมข้อมูลทีส่ �ำคัญและระบุความรับผิ ดชอบส่วนบุคคลไว้
อย่างชัดเจน นอกจากนีย้ งั มีแผนงานทีเ่ ป็ นประโยชน์ ส�ำหรับพนักงานทุกคนในมิ ชลิ น ตลอดจนคู่คา้ ของเรา
ไม่ว่าจะเป็ นการท�ำงานทัง้ ภายในหรื อภายนอกบริ ษัท หลักการจัดซื ้อจะอธิ บายให้เราเข้าใจเกี ย่ วกับกรอบการท�ำงาน
แนวทางในการตัดสินใจ และช่วยให้เราสามารถแสดงค่านิยมของบริ ษทั ในชีวิตประจ�ำวันได้ ซึ่งนับว่าเป็ นหน้าที ่ แนวทาง
และกฎระเบียบทีย่ ึดมัน่ ในความซื อ่ สัตย์และจริ ยธรรมทีเ่ ราพึงปฏิ บตั ิ ตาม ยิ่ งไปกว่านัน้ จะท�ำให้เรากลายเป็ นองค์กรที ่
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิ ดความไว้วางใจและความเคารพ ซึ่งเป็ นปั จจัยส�ำคัญในการสร้างทีค่ ณ
ุ ค่าให้กบั ทัง้ บริ ษทั เอง
ตลอดจนคู่คา้ ของเราอีกด้วย
ด้วยการส่งเสริ มค่านิ ยมอันดีงามและปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมนี ้ ทีมงานจัดซือ้ ทุกคนคาดหวังทีจ่ ะได้รับความ
ร่ วมมือทีด่ ีจากคูค่ า้ ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในหัวข้อการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และความโปร่ งใสในการด�ำเนินงาน

Luc Minguet

Chief Procurement Officer
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ภายใต้ วสิ ยั ทัศน์ของผู้กอ่ ตังบริ
้ ษัท มิชลินได้ อทุ ศิ ตนเพือ่ พัฒนาการขับเคลือ่ นอย่างยัง่ ยืนทีก่ ้ าวไปพร้ อมกับความรับผิด
ชอบต่อสังคม โดยถ่ายทอดผ่านสโลแกนทีว่ า่ “ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า” ซึง่ เป็ นพันธกิจในการพัฒนาผ่านนวัตกรรม
และ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยยึดถือค่านิยมขององค์กร อันประกอบไปด้ วย การให้ความส�ำคัญต่อลูกค้า, การให้
ความส�ำคัญต่อบุคคล, การให้ความส�ำคัญต่อผูถ้ อื หุน้ , การให้ความส�ำคัญต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม และการ
ให้ความส�ำคัญต่อข้อมูลทีถ่ กู ต้องและเป็นความจริงเป็นหลัก
มิชลินได้ ออกกฎบัตรว่าด้ วยแนวทางการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบของมิชลิน (MICHELIN Performance and
Responsibility : PRM) ขึ ้นในปี 2002 เพื่อสร้ างกรอบในการปฏิบตั ิหน้ าที่โดยน�ำวัฒนธรรมของมิชลินมาปรับใช้ ใน
หลักการบริหาร
แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน “ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า” ก่อก�ำเนิดวัฒนธรรม
องค์กร ควบคูไ่ ปกับพันธสัญญาที่เรายึดมัน่ เป็ นแนวทางการพัฒนาระยะยาวอย่างสมดุลและมีความรับผิดชอบ ต่อ
สังคมอันเป็ นโครงสร้ างทีน่ �ำมาใช้ ปฎิบตั ใิ นทุกๆ หน่วยงานซึง่ มีอยูท่ วั่ โลก สะท้ อนให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ในการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ใส่ใจต่อการรักษาความสมดุลของสิง่ แวดล้ อมในการด�ำเนินธุรกิจ ที่ใส่ใจต่อความสัมพันธ์ของพนักงานและคูค่ ้ าโดย
ค�ำนึงถึงเรื่ องคุณภาพเป็ นส�ำคัญ
แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน “ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตที่ดกี ว่า” สะท้ อนให้ เห็นถึง:

ความรูค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางของมิชลิน
º รับฟั งและตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า
º มีสว่ นร่วมในผลการด�ำเนินงานด้ านเศรษฐกิจของกลุม่ มิชลิน
º ผสมผสานแนวทางการด�ำเนินงานของเราให้ เข้ ากับทุกประเทศที่เราไปลงทุน ตลอดจนชุมชนต่างๆทัว่ โลกอย่าง
แนบแน่น
º ส ร้ างธุรกิจที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมมากขึ ้น
º ส ร้ างสัมพันธ์ทซี่ อื่ ตรงกับหุ้นส่วนอุตสาหกรรมและการค้ า รวมทังผู
้ ้ ขายผลิตภัณฑ์และบริการให้ กบั มิชลิน โดยมีพื ้น
ฐานอยูบ่ นเงื่อนไขสัญญาที่ยตุ ธิ รรม

วัฒนธรรมทีเ่ ป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
º การให้ ความส�ำคัญต่อบุคคล
º การรับประกันคุณภาพ
º พฒ
ั นาด้ านนวัตกรรม
º ทำ� ให้ เกิดความก้ าวหน้ าอย่างต่อเนื่อง
º การให้ ความส�ำคัญในความจริง
º มีวสิ ยั ทัศน์ในระยะยาว
ค่านิยมทีม่ มี าแต่เดิมขององค์กรเหล่านีแ้ สดงให้เห็นถึงข้อได้เปรียบทีส่ ำ� คัญทีช่ ว่ ยให้เราต่อสูก้ บั ความท้าทาย
ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคตได้อย่างส�ำเร็จ
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พันธกิจ

มิชลินร่ วมงานกับคู่ค้าที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่มิชลินก�ำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็ นในด้ านคุณภาพ ราคา ระยะเวลา และ
มาตรฐานความน่าเชื่อถือและการให้ ค�ำมัน่ สัญญาว่าจะพัฒนาสินค้ าและบริการอย่างต่อเนื่อง รวมทังให้
้ ความส�ำคัญ
กับบุคลากรและสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง
ความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าของมิชลินเป็ นไปตามหลักการ แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อมของมิชลินเพือ่ การ “ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า” เราจะด�ำเนินธุรกิจด้ วยความซือ่ สัตย์และยุตธิ รรม
บริษัทมีความประสงค์ให้ คคู่ ้ าคุ้นเคยกับหลักการการจัดซื ้อดังกล่าวของมิชลินเพือ่ ทีจ่ ะแน่ใจว่าคูค่ ้ าจะปฏิบตั ติ ามหลัก
การของบริษัทได้ อย่างถูกต้ อง

พันธกิจ
พันธกิจของหน่วยงานจัดซื ้อคือจะต้ องรับประกันความพร้ อมของผลิตภัณฑ์และบริ การ เมื่อลูกค้ าภายในร้ องขอ
ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะต้ องมีความพร้ อมอยูเ่ สมอ โดยหน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องเป็ นผู้คดั สรรผู้ขายสินค้ า
และให้ บริการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามความต้ องการทังในด้
้ านเทคนิคและราคา รวมทังความความต้
้
องการของมิชลินที่
เกี่ยวเนื่องกับสิง่ แวดล้ อมและสังคม
การสร้ างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้ขายสินค้ าและให้ บริการถือเป็ นส่วนหนึง่ ของพันธกิจของทีมจัดซื ้อ กล่าวคือการมี
ส่วนช่วยเหลือในการเติบโตเพื่อให้ มีการแบ่งปั นค่านิยมมากขึ ้น รักษาคุณภาพ ให้ ข้อมูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั ทันสมัย
และเสริมสร้ างนวัตกรรม
เรามีจดุ มุ่งหมายที่จะรักษาความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานต่างๆของบริ ษัทแต่ยงั คงไว้ ซงึ่ ค่ านิยมหลัก
(Core value) ที่ปรากฏไว้ ในกฎบัตรว่าด้ วยแนวทางการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบของมิชลินและหลักจริยธรรม
ของบริษัท

หลักการจัดซื ้อของมิชลิน
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หลักการด้านจริยธรรมและการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพด้าน
ความสัมพันธ์กับคู่ค้า

“ในทุกประเทศที ่มิชลิ นเข้าไปด� ำเนิ นการทางธุรกิ จ มิ ชลิ นมี ความปรารถนาที ่จะด� ำเนิ นงานให้สอดคล้องกับประ
เทศนัน้ ๆ จริ ยธรรมในการด�ำเนิ นงานของมิ ชลิ นเป็ นไปตามค่านิ ยมพืน้ ฐานที ม่ ี อยู่ในแนวทางการปฏิ บตั ิ ภารกิ จและ
ความรับผิ ดชอบของมิ ชลิ น หลักจริ ยธรรมของเราจะเป็ นสิ่ งที ่ก�ำหนดพฤติ กรรมและมาตรฐานในที ท่ � ำงานและเป็ น
แนวทางในการตัดสิ นใจในสถานการณ์ ต่างๆอย่างถูกต้อง โดยหลักจริ ยธรรมนี จ้ ะเน้นนโยบายที พ่ นักงานมิ ชลิ นทุก
คนต้องปฏิ บตั ิ ตาม” ข้อความทีต่ ดั ตอนมาจากจริ ยธรรมในการด� ำเนิ นงาน (Code of Ethics), สารจากกรรมการผู้
จัดการ (Managing Partner) ปี 2011
จริ ยธรรมในการด�ำเนินงานจะใช้ เป็ นแนวทางในการด�ำเนินธุรกิจอย่างถูกต้ องและความประพฤติของตัวบุคคล(Individual conduct) โดยจะเป็ นเสริ มสร้ างแนวทางการปฏิบตั ิตามที่มีอยูใ่ นกฎบัตรว่าด้ วยแนวทางการด�ำเนินงานและ
ความรับผิดชอบของมิชลิน
ค่านิยมที่ส�ำคัญและหลักการปฏิบตั ิ รวมถึงพฤติกรรมที่เป็ นไปตามจริ ยธรรมในการด�ำเนินงานท�ำให้ มิชลินสร้ าง
ความไว้ วางใจและความเชื่อมัน่ ระหว่างบริ ษั ทและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารฉบับนี ม้ ีวัตถุประสงค์ เพื่อการทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านจริ ยธรรมและหลักการท� ำงานอย่างมืออาชี พ
(Rules of professional conduct) ทีป่ รากฏในกฎบัตรว่าด้ วยแนวทางการด�ำเนินงานและความรับผิดชอบของมิชลินที่
น�ำมาใช้ ในหน่วยงานจัดซื ้อและพนักงานทุกคนของมิชลินที่ต้องท�ำงานกับคู่ค้า
เราทุกคนในฐานะตัวแทนคนหนึ่งของมิชลิน มีหน้ าที่ปฏิบตั ิตามแนวปฏิบัติด้านจริ ยธรรมและหลักการท�ำงาน
อย่ างมืออาชีพในการจัดซือ้ (Purchasing ethical guidelines and rules of professional conduct) อย่าง
เคร่ งครัด เนื่องจากภาพลักษณ์ของบริ ษัทขึ ้นอยู่กบั พวกเราทุกคน

ยึดมัน่ ต่อหลักสากล
(ข้อตกลงและสิทธิมนุษยชน)
หลักการ PRM : “ มิ ชลินมุ่งมัน่ ทีจ่ ะขยายกิ จการของกลุม่ มิ ชลินไปทัว่ โลกโดยตัง้ อยูบ่ นหลักพืน้ ฐาน 3 หลักการนี:้
º คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของบริ ษัททีป่ ฏิ บตั ิร่วมกันมาอย่างยาวนานซึ่ งเป็ นจุดเริ่ มต้นของความผูกพันทางสังคม และแรง
บันดาลใจ;
º ส่งเสริ มบุคลากรทุกคนให้มีการพัฒนาตนเองและขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขา;
º ปฏิ บตั ิตามกฏข้อบังคับอย่างเคร่ งครัด และเคารพในวัฒนธรรมของประเทศทีม่ ิ ชลินเข้าไปด�ำเนินธุรกิ จ,
มิ ชลิ นไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานเด็กตามข้อบังคับของการบังคับใช้แรงงาน ตามหลักการขององค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)
มิ ชลินตระหนักในความรับผิดชอบทีเ่ ป็ นผลมาจากการด�ำเนินธุรกิ จและการท�ำอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ น
ในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิ จ ด้วยความรับผิดชอบ ซื อ่ สัตย์ เคารพต่อความเป็ นมนุษย์และกฏหมาย
มิ ชลินจะบรรลุสิ่งเหล่านีไ้ ด้โดยปฏิ บตั ิตามเป้ าหมายทีว่ างไว้อย่างสม�่ำเสมอในการลดผลกระทบเชิ งลบทีม่ ีอยูใ่ นกิ จกรรม
อุตสาหกรรมใดๆก็ตามและโดยให้ความส�ำคัญต่อการปฏิ บตั ิ งานตามกฏข้อบังคับด้านความปลอดภัยในโรงงานของเรา”
(PRM Charter ฉบับปี 2002, หัวข้อการน�ำค่านิ ยมของเราไปปรับใช้)
ในปี 2010 มิชลินได้ เริ่ มยึดถือการปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงโลก (Global Compact) โดยจะเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุก
กิจกรรมของมิชลิน และในทุกประเทศทีม่ ชิ ลินด�ำเนินธุรกิจ พร้ อมทังรั้ บรองว่าจะให้ การสนับสนุนข้ อตกลงของโลก (Global
Compact)
นอกจากนี ้ มิชลินสัญญาทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามข้ อข้ อบังคับสากลดังต่อไปนี ้: ปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชน; กฏพื ้นฐาน
ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO); และแนวปฏิบตั ิ OECD ว่าด้ วยเรื่ องสิทธิมนุษยชน, การป้องกันสิ่งแวดล้ อม
และการต่อต้ านการทุจริต
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แนวทางด้านจริยธรรมและกฎในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพด้านความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสินค้าและให้บริการ

มิชลินสัญญาทีจ่ ะรับประกันสภาพแวดล้ อมการท�ำงานของแรงงานให้ เหมาะสมตามสิทธิมนุษยชน ให้ มคี วามปลอดภัย
เป็ นไปตามมาตราฐาน ILO รวมถึงกฏหมายและข้ อบังคับท้ องถิ่น
ในกรณีการติดตังทางอุ
้
ตสาหกรรม มิชลินสัญญาที่จะระบุรายละเอียดด้ านการป้องกันและการแก้ไขผลกระทบเชิงลบ
ด้ านสิง่ แวดล้ อม สังคมและสิทธิมนุษยชนทีอ่ าจเกิดขึ ้นกับท้ องถิน่ นันๆ
้ อีกทังมิ
้ ชลินจะเข้ าร่ วมในการพัฒนาอย่างกลมกลืน
กับชุมชนนันๆ
้
มิชลินต้ องการความมัน่ ใจว่าคูค่ ้ าและผู้ขายสินค้ าและบริ การให้ แก่มชิ ลิน จะเคารพต่อหลักการทีร่ ะบุไว้ในจริ ยธรรมในการ
ด�ำเนินงานของมิชลิน (Code of Ethics) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในด้ านการเคารพสิทธิมนุษยชน ทีจ่ ะพร้ อมสนับสนุนหลักการ
เดียวกันต่อคูค่ ้ าและผู้รับเหมาช่วงของพวกเขาด้ วย
มิชลินเรี ยกร้ องให้ คคู่ ้ าและผู้รับเหมาช่วงของมิชลินเคารพปฏิบตั ติ าม:
º ข้ อบังคับสากลโดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และแนวปฏิบตั ิ OECD
º กฏหมายแรงงานและกฏระเบียบอื่นๆ ในประเทศนันๆ
้ (ค่าตอบแทน ชัว่ โมงการท�ำงาน เสรี ภาพในการรวมตัวเพื่อ
วัตถุประสงค์ตา่ งๆ เป็ นต้ น)
º กฏพื ้นฐานของ ILO โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนทีเ่ กี่ยวข้ องกับการบังคับใช้ แรงงานเด็ก การบังคับใช้ แรงงาน การใช้
แรงงานทาส การเคารพเสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิในการร่ วมเจรจาต่อรอง และการเลือกจ้ างแรงงาน
º หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยให้ มสี ภาพการท�ำงานทีเ่ หมาะสมและเป็ นทีย่ อมรับ
º กฏระเบียบด้ านความปลอดภัย สุขภาพและอนามัยเพือ่ ควบคุมผลกระทบด้ านสุขภาพและความปลอดภัยจากการ
ปฏิบตั งิ านของพนักงานและชุมชนทีอ่ ยูใ่ กล้ บริเวณการติดตัง้
º กฏความปลอดภัยทีถ่ กู ใช้ในโรงงานมิชลินทังในส่
้ วนทีพ่ วกเขาเข้ าไปติดต่อหรื อไปปฏิบตั งิ าน
โดยมิชลินทีจ่ ะปฏิบตั อิ ย่างมีความรับผิดชอบและมีจริ ยธรรมต่อพนักงาน คูค่ ้ า และชุมชนท้ องถิน่ ซึง่ จะต้ องได้ รับการร่ วม
มือ และปฏิบตั ติ ามด้ วยความเอาใจใส่จากทุกท่าน เพือ่ ให้ แนวทางการปฏิบตั นิ ี ้ด�ำรงต่อไปได้ อย่างต่อเนือ่ ง

การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและกฎข้อบังคับ
หลักการ PRM : “เรารั บประกันว่ าจะมีการปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับอย่ างสม�ำ่ เสมอและเคารพในวัฒนธรรม
ของประเทศทีเ่ ราเข้ าไปด�ำเนินธุรกิจ ไม่ ว่าจะเป็ นในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมั่นทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจด้ วยความ
รั บผิดชอบ ซื่อสัตย์ เคารพต่ อความเป็ นมนุษย์ และกฎหมาย” (PRM Charter ฉบับปี 2002 หัวข้ อการน�ำค่ า
นิยมของเราไปปรั บใช้ )
มิชลินและคู่ค้ามุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง เช่นเดียวกับสมาชิกทุกคนในหน่วยงานจัด
ซื ้อจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้ อบังคับที่เกี่ยวข้ อง

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
หลักการ PRM : “เราป้ องกันความขัดแย้งทีอ่ าจเกิ ดขึ้นได้จากผลประโยชน์ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับความรับผิดชอบของพนักงาน
ทัง้ ในและนอกบริ ษทั ดังนัน้ เราจึงต้องการให้พนักงานหลีกเลีย่ งการปฏิ บตั ิทีเ่ กีย่ วข้องกับเรื ่องส่วนตัว การเงินการค้า หรื อ
อืน่ ๆทีอ่ าจขัดแย้งกับผลประโยชน์อนั ชอบธรรมของบริ ษทั หรื อสร้างภาพลักษณ์ทีไ่ ม่ดีแก่บริ ษทั ” (PRM Charter ฉบับปี
2002 หัวข้อการน�ำค่านิ ยมของเราไปปรับใช้)
º ในความสัมพันธ์ในทางอาชีพกับคูค่ ้ า สมาชิกของหน่วยงานจัดซื ้อรวมทังพนั
้ กงานของมิชลินจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อผลประโยชน์ของบริ ษัทและเป็ นไปตามข้ อก�ำหนดทางกฎหมาย
º ในการติดต่อกับคู่ค้า สมาชิกของหน่วยงานจัดซื ้อรวมทังพนั
้ กงานของมิชลินไม่ได้ รับอนุญาตให้ ตกลงท�ำสัญญา
ทางธุรกิจใดๆที่นอกเหนือจากที่ได้ รับอนุญาตตามขอบเขตความรับผิดชอบ ทังเพื
้ ่อตัวเองและในฐานะของบุคคลที่
สาม
º ในกรณีที่คคู่ ้ าเป็ นลูกค้ าของมิชลินด้ วยเช่นกัน มิชลินจะไม่พิจารณาเรื่ องนี ้ในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์ของ
บริ ษัท การจัดซื ้อและการขายจะต้ องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน
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อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ขนึ้ ได้หากพนักงาน:
º เจรจาต่อรองสัญญาในนามของมิ ชลิ นทีพ่ นักงานคนนัน้ จะได้รบั ผลประโยชน์ใดๆในปั จจุบนั หรื อในอนาคต
º ม ีผลประโยชน์ทางการเงิ นใดๆจากบริ ษทั ทีเ่ ป็ นผูข้ ายสิ นค้าและให้บริ การของมิ ชลิ น
º ใ ช้โอกาสทางธุรกิ จของมิ ชลิ นเพือ่ ผลประโยชน์ของตัวเอง
º เ ปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นความลับของมิ ชลิ นในขณะทีย่ งั เป็ นพนักงานของบริ ษทั อยู่เพือ่ ผลประโยชน์หรื อสิ ทธิ ประโยชน์
ส่วนตัวหรื อเพือ่ สร้างผลประโยชน์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม

โดยทัว่ ไปแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อจะต้ องแจ้ งผู้บงั คับบัญชาของตนทราบเกี่ยวกับความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่าง
ละเอียดที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้

ของขวัญและคำ�เชิญ
หลักการ PRM : “รั บประกันว่ าจะมีการปฏิบัตติ ามกฎข้ อบังคับอย่ างเคร่ งครั ดและเคารพในวัฒนธรรมของ
ประเทศทีเ่ ราเข้ าไปด�ำเนินธุรกิจ ไม่ ว่าจะเป็ นในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมั่นทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรั บ
ผิดชอบ ซือ่ สัตย์ เคารพมนุษยชาติและกฎหมาย” (กฎบัตร PRM ฉบับปี 2002 หัวข้ อการน�ำค่ านิยมของเรา
ไปปรั บใช้ )
º ของขวัญและค�ำเชิญอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่ไม่เหมาะสมอันเกี่ยวเนื่องกับคูค่ ้ า
º ด้ วยเหตุนี ้เราจึงห้ ามพนักงานรับของขวัญจากคูค่ ้ า ซึง่ รวมไปถึงเงิน ผลิตภัณฑ์ บริการ ความบันเทิง การเดินทาง
หรื อของขวัญต่างๆไม่วา่ จะในรูปแบบใดก็ตาม
º อย่างไรก็ตาม พนักงานก็มีสทิ ธิ์รับของขวัญของคูค่ ้ าที่มีมลู ค่าไม่สงู อย่างเช่นผลิตภัณฑ์สง่ เสริมการขาย การเลี ้ยง
อาหารในบางมื ้อ บัตรเชิญเพื่อไปงานสังคมที่คคู่ ้ าเป็ นผู้สนับสนุน
º การรับของขวัญหรื อรับค�ำเชิญใดๆจะต้ องไม่มีผลต่อการตัดสินใจในการจัดซื ้อหรื อการเจาะจงเลือก
º ถ้ าหากเป็ นธรรมเนียมของประเทศใดๆที่บงั คับให้ รับของขวัญหรื อค�ำเชิญ พนักงานมิชลินจะต้ องแจ้ งผู้บงั คับ
บัญชาเพื่อที่จะได้ ตดั สินใจด�ำเนินการอย่างเหมาะสม

ความสัมพันธ์กบั รัฐบาลและการต่อต้านการทุจริต
หลักการ PRM : “ไม่วา่ ประเทศใดในโลกทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิ จ เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะต่อต้านการทุจริ ตในทุกรูปแบบไม่วา่ กับ
ทัง้ องค์กรของรัฐหรื อของเอกชน เราปฏิ เสธทีจ่ ะมอบเงินบางส่วนหรื อทัง้ หมดให้กบั บุคคลทีส่ ามหากเงินจ� ำนวนดังกล่าว
ไม่ได้เกี ย่ วข้องกับบริ การทีเ่ กิ ดขึ้นจริ งตามมูลค่าทีเ่ หมาะสมทีป่ รากฏในบัญชี ของเรา” (PRM Charter ฉบับปี 2002
หัวข้ อการน�ำค่ านิยมของเราไปปรั บใช้ )
มิชลินปฏิเสธการติดสินบนหรื อการจ่ายเงินที่ผิดกฎหมายให้ แก่ข้าราชการพลเรื อน พนักงานของรัฐ นักการเมือง หรื อ
พรรคการเมืองหรื อเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใดๆ
ซึง่ นัน่ ก็หมายความว่าพนักงานไม่สามารถมอบหรื อเสนอรับค่าคอมมิชชัน่ ส่วนลด เงินคืน ค่าปรึกษา หรื อการชดเชย
ส�ำหรับบริ การที่ได้ รับไม่ว่าจะเป็ นในรู ปแบบของเงินสดหรื อสิทธิประโยชน์ทางการเงิน หากการจ่ายเงินดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อโน้ มน้ าวข้ าราชการพลเรื อน หรื อพนักงานของรัฐให้ เกิดการตัดสินใจที่เป็ นประโยชน์ตอ่ มิชลิน หรื อให้
สิทธิประโยชน์อนั ไม่ชอบธรรมแก่มชิ ลิน การจ่ายเงินดังกล่าวยังถือว่าผิดกฎหมายแม้ วา่ จะด�ำเนินการโดยคนกลางหรื อ
ที่ปรึกษาจากภายนอก
เพือ่ ทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ องได้ นนั ้ เราแนะน�ำให้ ทา่ นศึกษาหลักจริยธรรมในการด�ำเนินงานของบริษัทอย่างละเอียด
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การรักษาความลับ
แนวทางด้านจริยธรรมและกฎในการปฏิบตั งิ านอย่างมืออาชีพด้านความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสินค้าและให้บริการ

หลักการ PRM: “การรักษาความลับถือเป็ นหน้าที ่ เมือ่ ไรก็ตามทีม่ ีผลประโยชน์ของลูกค้า, ผูถ้ ือหุน้ , คู่คา้ , พนักงาน
และ กล่าวโดยทัว่ ไป คือ ในโลกของการแข่งขันในปั จจุบนั ความยัง่ ยืนของกิ จการของเราและของหุน้ ส่วนจะขึ้นอยู่กบั
สิ่ งนี”้ (กฎบัตรว่าด้วยแนวทางการด�ำเนิ นงานและความรับผิ ดชอบของมิ ชลิ น เวอร์ ชนั่ 2002, ค่านิ ยม)
สมาชิกในทีมจัดซื ้อของมิชลินอาจต้ องเข้ าถึงข้ อมูลบางประการเกี่ยวกับกลุม่ มิชลินซึง่ จะต้ องถือเป็ นความลับ การเปิ ด
เผยข้ อมูลหรื อการแถลงการณ์ใดๆก่อนเวลาอันควรถือเป็ นผลเสียอย่างร้ ายแรงต่อกลุม่ มิชลิน ตัวอย่างเช่น ข้ อมูลเกี่ยว
กับผลิตภัณฑ์ การศึกษาค้ นคว้ า ความรู้ความช�ำนาญทางเทคนิค โครงการเกี่ยวกับการผลิตหรื อการตลาด ข้ อมูล
ทางการเงินและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท ยุทธวิธี งบประมาณหรื อแผนอืน่ ๆ ที่ไม่สามารถเปิ ดเผยสูส่ าธารณะได้
พนักงานทุกคนมีสว่ นรับผิดชอบในการสร้ างความมัน่ ใจว่าข้ อมูลดังกล่าวจะไม่ถกู เผยแพร่ไปยังบริษัทอืน่ หรื อผู้ใด
ก็ตามที่ไม่ได้ รับอนุญาต ไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมก็ตาม
ในกรณีเดียวกัน ข้ อมูลส�ำคัญของคูค่ ้ าที่เราได้ รับตามขันตอนการให้
้
ค�ำปรึกษาก็ต้องถือเป็ นความลับอย่างเคร่งครัด
ห้ ามเปิ ดเผยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับคูแ่ ข่งทางการค้ า
ในระหว่างการเจรจา มิชลินและคูค่ ้ า อาจมีการลงนามร่วมกันในข้ อตกลงว่าด้ วยการไม่เปิ ดเผยข้ อมูล

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หลักการ PRM: "เราสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมจากทุกฝ่ ายซึ่งเป็ นไปตามขอบเขตกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขัน" (PRM Charter ฉบับปี 2002 หัวข้อการน�ำค่านิ ยมของเราไปปรับใช้)
มิชลินพยายามอย่างมากเพือ่ ทีจ่ ะคัดเลือกผู้ขายสินค้ าและให้ บริการและผู้รับเหมาส�ำหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้
กระบวนการที่โปร่งใสโดยใช้ เกณฑ์ที่ไม่ลำ� เอียง
มิชลินปฏิบตั ติ ามกฎและหลักการของการแข่ งขันอย่ างอิสระ (free competition) ดังต่ อไปนี:้
º ใบขอให้ เสนอราคา(RFPs) จะถูกส่งไปหาคูค่ ้ าพร้ อมๆกัน และมีก�ำหนดหมดเขตวันเดียวกัน
º รายชื่อของคูค่ ้ าจะถูกเก็บเป็ นความลับแม้ กระทัง่ หลังการประมูลแล้ วก็ตาม โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อหลีกเลีย่ ง
การรวมกันก�ำหนดราคาในบรรดาคูค่ ้ ากลุม่ นัน้
º คูค่ ้ าทุกคนทีเ่ กี่ยวข้ องกับ RFP จะได้ รับเอกสารตัวเดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน คูค่ ้ าคนใดทีต่ ้ องการข้ อมูลเพิม่ เติม
ในระหว่างกระบวนการการยืน่ ประมูลจะต้ องติดต่อโดยตรงไปทีเ่ จ้ าหน้ าทีจ่ ดั ซื ้อหรือผู้จดั การทางเทคนิคทีร่ ะบุไว้ ใน RFP
º ค�ำตอบทีใ่ ห้ กบั คูค่ ้ าและข้ อมูลเพิม่ เติมทัว่ ไป (เช่น ไม่เกี่ยวข้ องกับค�ำตอบทีเ่ ฉพาะเจาะจงของคูค่ ้ าเจ้ าใดเจ้ าหนึง่ ) ที่
สามารถช่วยเสริมสร้ างความเข้ าใจเอกสาร RFP ดังเดิ
้ ม จะต้ องได้ รับการแจ้ งไปยังคูค่ ้ าทุกรายที่เข้ าร่วม
º คูค่ ้ าควรได้ รับการสนับสนุนให้ มีการส่งข้ อเสนอที่มอบทางเลือกอืน่ ๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ใน RFP
º เอกสาร RFP จะต้ องถูกเก็บไว้ เป็ นความลับ ห้ ามคูค่ ้ ามอบให้ แก่บคุ คลที่สามโดยไม่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากมิชลิน
º คูค่ ้ าที่เข้ าร่วมทุกรายจะต้ องได้ รับสิทธิ์การขยายระยะเวลาเท่าๆกัน
º จะต้ องไม่เปิ ดเผย ราคา เงื่อนไขและข้ อมูลทางเทคนิคอื่นๆที่มีอยูใ่ นใบตอบรับของคูค่ ้ าให้ แก่คคู่ ้ ารายอื่น ถึงแม้ วา่
จะหลังการประมูลแล้ วก็ตาม
º กระบวนการของ RFP ไม่ได้ มีไว้ เพียงเพื่อจะได้ มาซึง่ ใบเสนอราคา(Quote)เท่านัน้ เจ้ าหน้ าที่จดั ซื ้อและ Specifier
มีหน้ าที่คดั เลือกผู้ประมูลภายใต้ เงื่อนไขที่ได้ ก�ำหนดไว้ ลว่ งหน้ า และต้ องพิจารณาข้ อเสนอจากคูค่ ้ า ทุกราย
º มิชลินไม่ได้ ตกลงทีจ่ ะเลือกข้ อเสนอทีม่ รี าคาทีต่ ำ�่ ทีส่ ดุ แต่จะเลือกข้ อเสนอทีท่ ำ� ให้ เกิดผลประโยชน์กบั บริษทั มากทีส่ ดุ
º คูค่ ้ าที่ไม่ได้ ถกู เลือกต้ องได้ รับการขอบคุณอย่างเหมาะสม การแจ้ งเหตุผลว่าท�ำไมใบยื่นประมูลของคูค่ ้ าคนนันไม่
้
ถูกเลือกจะช่วยให้ คคู่ ้ าเจ้ านันปรั
้ บข้ อเสนอให้ เหมาะสมในคราวหน้ าและไม่มีความรู้สกึ ว่าไม่ได้ รับความยุตธิ รรม
º หน่วยงานจัดซื ้อจะต้ องสามารถอธิบายในเหตุผลการตัดสินใจในกระบวนการ RFP ได้
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การทุจริต
หลักการ PRM : “การสร้างความน่าเชือ่ ถือบนรากฐานของความซือ่ สัตย์อนั สอดคล้องกับกฎระเบียบและความเคารพใน
วัฒนธรรมของประเทศต่างๆหรื อทีเ่ ราด�ำเนินธุรกิ จ (... ) ไม่วา่ เราจะไปทีใ่ ด เรามีความตัง้ ใจทีจ่ ะประกอบการเยีย่ งบริ ษทั
ทีม่ ีความรับผิ ดชอบและซื อ่ สัตย์ มีความเคารพต่อบุคคลและกฎหมาย” (กฎบัตร PRM เวอร์ ชนั่ 2002, ค่านิ ยมของเรา)
การทุจริ ตที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรเป็ นภัยคุกคามที่ส�ำคัญของการด�ำเนินงานของมิชลินและส่งผลกระทบในทางลบแก่
ภาพลักษณ์และธุรกิจของบริษัท
ห้ ามท�ำการใดๆทีส่ อ่ ถึงการทุจริต ความไม่ซอื่ ตรงและกิจกรรมใดก็ตามทีถ่ ือเป็ นความผิดทางอาญาทีม่ ชิ ลินโดยเด็ดขาด
โดยการกระท�ำดังกล่าวอาจส่งผลถึงขันการด�
้
ำเนินคดีในทางแพ่งหรื อทางอาญากับพนักงานที่กระท�ำผิด
มิชลินได้ ร่างกฎระเบียบว่าด้ วยการทุจริ ตเพื่อเป็ นเครื่ องยืนยันว่ากลุม่ บริ ษัทและพนักงานทุกคนมีสว่ นแสดงวิสยั ทัศน์
ของกลุม่ บริษัทเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตร่วมกันและน�ำการป้องกันทีม่ ีประสิทธิภาพในการต่อสู้กบั การทุจริตมาใช้

การไกล่เกลีย่
หากคูค่ ้ า ไม่ได้ รับการตอบสนองทีน่ า่ พอใจจากมิชลินหลังการพูดคุยในเบื ้องต้ น อาจใช้ คนกลางเป็ นผู้ชว่ ยไกล่เกลีย่ เพือ่
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างทันท่วงทีด้วยกระบวนการที่สร้ างสรรค์ โดยมีผ้ จู ดั การ
ด้ านคุณภาพในหน่วยงานจัดซื ้อ ช่วยด�ำเนินการไกล่เกลีย่
คนไกล่เกลี่ยจะเข้ ามามีสว่ นเกี่ยวข้ อง เฉพาะหลังจากคูค่ ้ าได้ พยายามแก้ ปัญหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องภายใน
บริ ษัทแล้ วเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น กับตัวแทนจัดซื ้อที่ดแู ลเรื่ องการประมูลราคา ,กับหน่วยงานด้ านการจ่ายเงิน หรื อ
กับหน่วยงานทีด่ แู ลด้ านสัญญา ผู้ไกล่เกลีย่ จะไม่พจิ ารณาค�ำร้ องขอใด ๆ ทีไ่ ม่ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการดังกล่าว เพือ่ เปิ ด
กระบวนการ ไกล่เกลีย่ ผู้ไกล่เกลีย่ ต้ องส่งค�ำร้ องขออย่างเป็ นทางการมาทางอีเมล์ตามที่อยูต่ อ่ ไปนี ้
Compte-fonction.mediation-achats@fr.michelin.com
หากผู้ไกล่เกลีย่ ภายในองค์กรไม่สามารถหาทางแก้ ปัญหาได้ อนุญาตให้ วา่ จ้ างบุคคลภายนอกมากระท�ำการไกล่เกลีย่
ข้ อตกลงได้

บทสรุป
ตัวแทนการจัดซื ้อต้ องมีความชัดเจนและโปร่งใสต่อผู้บงั คับบัญชา และควรจะหารือผู้บงั คับบัญชาของพวกเขาอยูเ่ สมอ
หากพวกเขามีค�ำถามหรื อข้ อสงสัยแม้ เพียงเล็กน้ อยเกี่ยวกับขันตอนการด�
้
ำเนินการ
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การอนุมตั ผ
ิ ขู้ ายสินค้าและให้บริการ

การอนุมตั คิ คู่ า้
ส่ วนนีเ้ กี่ยวข้ องกับคู่ค้ารายใหม่
ทีมงานของกลุม่ บริษัทต้ องปฏิบตั ติ ามกระบวนการเพื่อรวบรวมคูค่ ้ ารายใหม่ กระบวนการนี ้ได้ รับการออกแบบมาเพื่อ
ตรวจสอบศักยภาพและความสามารถของคูค่ ้ า เพื่อตอบสนองความต้ องการของมิชลินด้ านการค้ า ผลการด�ำเนินงาน
ทางเทคนิค คุณภาพ ก�ำหนดเวลาและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน คูค่ ้ าที่ได้ รับการอนุมตั ติ ้ องมีคณ
ุ สมบัตสิ อดคล้ องกับค่า
นิยมที่อธิบายไว้ ข้างต้ น
ขันตอนนี
้
้เกี่ยวข้ องกับ:

การประเมินผลเบือ้ งต้น
ในเบื ้องต้ น การประเมินผลจะเป็ นลักษณะแบบสอบถามที่ชว่ ยในการประเมินศักยภาพของคูค่ ้ าของมิชลิน:
º สถานะทางการเงิน
º การให้ ความส�ำคัญกับด้ านคุณภาพ
º ความสามารถในการตอบสนองต่อข้ อก�ำหนดด้ านเทคนิคของมิชลิน
º พันธสัญญาและแนวทางในการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
การประเมินผลเบื ้องต้ นอาจมีสว่ นเพิม่ เติมดังต่อไปนี ้:

การเยีย่ มชมสถานที่
การเยี่ยมชมสถานที่ช่วยเปิ ดโอกาสในการตรวจสอบการประเมินผลเบื ้องต้ นและรับรู้ ข้อมูลเพิ่มเติมหากจ�ำเป็ น ซึง่
อาจรวมถึง:
º ตรวจสอบ (audit) คูค่ ้ า
º เข้ าเยี่ยมชมสถานประกอบการของคูค่ ้ าจ�ำนวน 1 ที่หรื อมากกว่านัน้
º การทดสอบในสถานที่ของของมิชลินเอง
เพื่อให้ ได้ รับการอนุมตั ิ คู่ค้าต้ องตกลงที่จะ:
º ตอบแบบสอบถามการประเมินผล
º ปฏิบตั ติ ามหลักการและข้ อก�ำหนดในคูม่ อื เล่มนี ้
º จัดตังระบบการจั
้
ดการด้ านคุณภาพทีส่ อดคล้ องกับความต้ องการของ ISO 9001 ในปั จจุบนั การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 ISO 14001 และมาตรฐาน TS16949 ถือเป็ นข้ อได้ เปรี ยบในกระบวนการการคัดเลือก คูค่ ้ าวัตถุดบิ จะต้ องได้
รับการรับรองทังสองมาตราฐาน
้
º น�ำนโยบาย CSR ไปปรับใช้ (ISO 26000)
º อนุญาตให้ ทมี งานของมิชลินเข้ าสถานประกอบการได้ เพือ่ ตรวจสอบ (audit) หรื อเพือ่ เยีย่ มชมงานด้ านเทคนิค
º ให้ แน่ใจว่าผู้รับเหมาของคูค่ ้ า ปฏิบตั ติ ามหลักการและข้ อก�ำหนดทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้
º แจ้ งให้ มิชลินทราบล่วงหน้ าหากมีการเปลีย่ นแปลงใด ๆ เกิดขึ ้น เข่น
- กระบวนการผลิต ระบบคุณภาพหรื อการว่าจ้ าง
- โครงสร้ างองค์กร (โรงงานผลิต การรวมกิจการ การจัดหาทรัพยากรบุคคลากร ภาระผูกพัน ฯลฯ )
โดยเมือ่ คูค่ ้ าได้ รับการอนุมตั แิ ล้ ว ก็สามารถเข้ าร่ วมแข่งขันประมูลราคากับมิชลินได้
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คุณภาพ

วัฒนธรรมด้ านคุณภาพ
“นับเป็ นเวลากว่าศตวรรษทีม่ ิ ชลิ นมุ่งมัน่ ทีจ่ ะส่งมอบผลิ ตภัณฑ์ทีด่ ีทีส่ ดุ ในราคาทีค่ มุ้ ค่ามากทีส่ ดุ ให้เหมาะสมกับตลาด
รวมทัง้ ยังเป็ นการตัง้ มาตรฐานด้านคุณภาพและบริ การให้กบั ตลาดนัน้ ๆ” ข้อความที ่ตดั ตอนมาจากหลักการด้าน
คุณภาพของมิ ชลิ น
เป้าหมายดังกล่าวผลักดันให้ เรามุง่ มัน่ สร้ างความพึงพอใจด้ านคุณภาพในทุกๆแง่มมุ ตลอดจนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าอย่างแท้ จริง
ทีมงานจัดซื ้อพร้ อมด้ วยคูค่ ้ าของเรามีหน้ าที่รับผิดชอบในการสร้ างความมัน่ ใจว่าการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทงหมดไม่
ั้
วา่
ผลิตภัณฑ์นนจะผลิ
ั้
ตมาจากทีไ่ หนหรื อจะถูกส่งไปทีใ่ ด – และบริการทีต่ อบสนองความต้ องการของลูกค้ าทังหมด
้
ต้ อง
สอดคล้ องกับค่านิยมของกลุม่ บริษัท รวมทังมาตรฐานด้
้
านคุณภาพของมิชลิน
เราต้ องร่ วมมือกันน�ำทรัพยากรทีจ่ ำ� เป็ นออกมาใช้ เพือ่ ให้ ได้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความเป็ นเลิศด้ านคุณภาพ ใน
ขณะเดียวกันก็ไม่ลมื ที่จะบริหารจัดการค่าใช้ จา่ ยที่เกี่ยวข้ องด้ วยความระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง
มิชลินและคู่ค้าจะต้ องให้ ความร่ วมมือซึ่งกันและกันเพื่อก้ าวไปข้ างหน้ า

หลักการ
นับตังแต่
้ มิชลินได้ ก่อตังขึ
้ ้น เราได้ รักษาวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบไว้ อย่างแข็งแกร่งซึง่ สะท้ อนให้ เห็น
ผ่านทัศนคติอนั แน่วแน่ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคณ
ุ ภาพให้ แก่ลกู ค้ าเป็ นสิง่ ที่เราให้ ความส�ำคัญอันดับแรก ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพ
ของวัตถุดบิ และบริการที่เราสรรหาจากภายนอก
ระบบการรับประกันคุณภาพ แสดงให้ เห็นความมุง่ มัน่ ของมิชลินทีจ่ ะน�ำนโยบายด้ านคุณภาพมาใช้ ในการบริหารจัดการ
ผลิตภัณฑ์และบริ การ ระบบนี ้จึงเป็ นสิ่งจ�ำเป็ นส�ำหรับการสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ธุรกิจในระยะยาวและท�ำให้ กลุม่
มิชลินสามารถเป็ นผู้น�ำในตลาดมาอย่างยาวนาน
ด้ วยระบบนี ้มิชลินมีความตังใจที
้ ่จะ :
º สร้ างกฎระเบียบที่จ�ำเป็ นกับคูค่ ้ า เพื่อให้ แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ที่ซื ้อมาทังหมดมี
้
คณ
ุ ภาพตลอดอายุการใช้ งาน รวมไป
ถึงงานบริการต่างๆ ด้ วย
º สร้ างความสัมพันธ์ท่ีแข็งแกร่งและยัง่ ยืนกับคูค่ ้ า โดยยึดความไว้ วางใจของทังสองฝ่
้
าย ;
º กระตุ้นให้ คคู่ ้ าจัดการด้ านคุณภาพพร้ อมทังรั้ กษาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง;
º สนับสนุนคูค่ ้ าโดยการให้ ค�ำแนะน�ำและให้ ข้อเสนอด้ านการสร้ างนวัตกรรมและ / หรื อ ความแตกต่าง

การอนุมตั ผ
ิ ลิตภัณฑ์
มิชลินอาจจะอนุมตั กิ ารสัง่ ซื ้อผลิตภัณฑ์จากหนึง่ หรื อหลายโรงงานขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเสีย่ งด้ านคุณภาพ
เพื่อให้ ได้ รับการอนุมตั ิ คู่ค้าต้ องแสดงให้ เห็นว่าสามารถที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามข้ อก�ำหนดด้ านคุณภาพ
ปริมาณ ก�ำหนดเวลา บริการและมีมาตรฐาน ในราคาที่ดที ี่สดุ
การอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง:
º ระบุไว้ ในข้ อก�ำหนดของมิชลิน
º ผลิตโดยใช้ กระบวนการ สายการผลิตหรื อเครื่ องจักรที่ก�ำหนด
º ผลิตในโรงงานที่เฉพาะเจาะจง
ขันตอนการอนุ
้
มตั ผิ ลิตภัณฑ์ระบุไว้ ใน ภาคผนวก
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หลักการจัดซื้อของมิชลิน
การผลิตและส่งมอบ
คุณภาพ

ส�ำหรับการผลิตและส่งมอบ มิชลินคาดหวังว่าคูค่ ้ าของบริษัทจะมีเป้าหมายทางธุรกิจที่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้:
“ส่ งมอบผลิตภัณฑ์ ทงั ้ หมด 100% จะต้ องตรงกับวันและเวลาที่กำ� หนด โดยต้ องเป็ นผลิตภัณฑ์ ท่สี มบูรณ์ แบบ
ไร้ ท่ตี ิ ด้ วยราคาที่ดที ่สี ุด หรือ ให้ บริการต้ องสอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดทัง้ หมด 100%”
ผลิตภัณฑ์ทงหมดที
ั้
่จดั ส่ง รวมถึงการให้ บริการจะต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขสัญญาการสัง่ ซื ้ออย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกัน
กับความต้ องการทีร่ ะบุไว้ ในข้ อก�ำหนด การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ ม่สอดคล้ องกับข้ อก�ำหนดถือเป็ นสิง่ ต้ องห้ าม
ในขันตอนนี
้
้คูค่ ้ าและ มิชลินจะต้ องมีการแลกเปลีย่ นข้ อมูลเกี่ยวกับ
º การติดต่อส�ำหรับหน่วยงานจัดซื ้อ,หน่วยงาน Supply chain และตัวแทนด้ านเทคนิค
º รายละเอียดการจ่ายเงิน
้
อ่ สาร รวมทังภาษาที
้
่ใช้ ในการท�ำงาน และการเชื่อมต่อทาง IT (EDI), การด�ำเนินการสัง่ ซื ้อ,
º ข้ อมูลเกี่ยวกับขันตอนการสื
Supply chain ฯลฯ );
º ข้ อมูล เกี่ยวกับแผนรับมือเหตุฉกุ เฉิน

1. บรรจุภณ
ั ฑ์ - การขนส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่สง่ มอบต้ อง
º ถูกจัดส่งพร้ อมเอกสารส�ำคัญ ที่ประกอบไปด้ วยข้ อมูลที่จ�ำเป็ นตามข้ อก�ำหนดการสัง่ ซื ้อและ/หรื อเพื่อการส่งมอบ;
º บรรจุภณ
ั ฑ์ทชี่ ว่ ยรักษาความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้ องกับข้ อก�ำหนด ระหว่าง การเคลือ่ นย้ าย การ
จัดเก็บและการขนส่ง
º บรรจุภณ
ั ฑ์ที่แยกบรรจุเดีย่ วและมีขนาดใหญ่จะต้ องตอบสนองความต้ องการทางกฎหมายของประเทศปลายทาง
หากมีปัญหาใดๆด้ านผลิตภัณฑ์ คูค่ ้ าต้ องร่วมมือกับมิชลินเพือ่ หาทางออกทีด่ ที สี่ ดุ เกีย่ วกับประเภทของบรรจุภณ
ั ฑ์,วัสดุ
ที่ใช้ , กระบวนการขนส่ง ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์ในการลดต้ นทุนของทังสองฝ่
้
าย และช่วยรักษาสภาพแวดล้ อม

2. การส่งมอบ
คูค่ ้ าจะต้ องแจ้ งให้ มชิ ลินรับทราบโดยเร็วที่สดุ หากมีการเปลีย่ นแปลงในด้ านปริมาณ หรื อก�ำหนดการในการส่งมอบ ที่
ผิดไปจากที่ระบุในค�ำสัง่ ซื ้อ ในกรณีที่การส่งมอบมีการเปลีย่ นแปลงใดๆเกิดขึ ้น คูค่ ้ าต้ องแจ้ งผู้ประสานงานฝ่ ายจัดซื ้อ
และ Supply Chain ของบริษัทก่อนที่จะท�ำการส่งมอบ จากนันมิ
้ ชลินจะเริ่มท�ำการวิเคราะห์ความเสีย่ ง พร้ อมระบุวธิ ี
การด�ำเนินการ
คูค่ ้ าต้ องแจ้ งให้ มิชลินทราบหากมีคา่ ขนส่งใดๆเพิม่ เติม ไม่วา่ จะค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้นจะต้ องรับผิดชอบโดยมิชลินหรื อคู่
ค้ าก็ตาม คูค่ ้ าจะต้ องจัดท�ำและส่งรายงานการส่งมอบหากมีการร้ องขอ

3. การรับประกันคุณภาพ – ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์
คูค่ ้ าคือผู้รับผิดชอบเรื่ องคุณภาพของผลิตภัณฑ์และให้ บริการแต่เพียงผู้เดียว
คูค่ ้ าจะต้ องด�ำเนินการตามขันตอนของระบบคุ
้
ณภาพและตรวจสอบประสิทธิภาพเพื่อให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ทงหมด
ั้
ที่
ส่งมอบรวมถึงการให้ บริการ เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดของมิชลินที่ได้ ระบุไว้
โดยมิชลินอาจขอให้ คคู่ ้ า :
º ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดการด้ านคุณภาพและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการควบคุมการผลิต การตรวจสอบ
แผนงาน เครื่ องมือทางสถิติ ลักษณะที่ก�ำหนดและการตรวจสอบย้ อนหลับ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และการจัดการ
เกี่ยวกับรูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดและผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด
º มีสว่ นร่วมในการตรวจสอบ (validation) หรื อการปรับเทียบ (calibration) ในห้ องปฏิบตั กิ ารของตน
º กรณีคคู่ ้ าตรวจพบว่าสินค้ าไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด ต้ องขอรายงานหรื อการระบุชดุ สินค้ าที่จดั ส่งให้ กบั มิชลิน
º ให้ ตวั อย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละล็อตที่ท�ำการส่งมอบ โดยแยกส่งต่างหาก
º เก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละล็อตที่ท�ำการส่งมอบในช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด
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º เก็บผลของกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาที่ก�ำหนด
º อนุญาตให้ มชิ ลินเข้ าไปท�ำการตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพทังหมดหรื
้
อบางส่วนภายในโรงงาน
มิชลินต้ องระบุตวั แปรทีเ่ กี่ยวข้ อง เพือ่ สร้ างความมัน่ ใจว่าประเด็นเหล่านี ้จะถูกน�ำไปใช้ อย่างถูกต้ อง ในแต่ละผลิตภัณฑ์
มิชลินและคูค่ ้ าจะก�ำหนดประเภทของเอกสารที่ต้องน�ำมาประกอบการส่งมอบ เนื ้อหาของเอกสารดังกล่าวและวิธีการ
จัดส่ง ตัวอย่าง:
º ใบส่งมอบ
º ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA ) ซึง่ จะต้ องประกอบไปด้ วยข้ อมูลต่อไปนี ้:
- การสัง่ ซื ้อ ล็อต และ ลักษณะก�ำหนดของผลิตภัณฑ์
- ปริมาณในการส่งมอบ
- ผลของการทดสอบของล็อตผลิตภัณฑ์
มิชลินก�ำหนดรายการข้ อมูลที่จ�ำเป็ นใน COA โดยความร่วมมือของคูค่ ้ า; กรณีนี ้รวมไปถึง :
º ใบรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด;
º ตราเครื่ องหมายของผลิตภัณฑ์ เพื่อยืนยันว่าสินค้ าเป็ นไปตามข้ อก�ำหนด
การประเมินคุณภาพโดยใช้ ตวั ชี ้วัดประสิทธิภาพการท�ำงาน ที่ :
º ถูกจัดตังขึ
้ ้นโดยมิชลินและคูค่ ้ า
º ได้ รับการติดตามและมีการรายงานผลเป็ นระยะ ๆ โดยคูค่ ้ า
มิชลินอาจด�ำเนินการตรวจสอบภายใน ณ ตอนใดก็ได้ เพื่อตรวจสอบข้ อมูลที่ให้ ไว้ โดยคูค่ ้ า การส่งข้ อมูลผิดพลาดอาจ
น�ำไปสูก่ ารระงับการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน

4. การร้องเรียน
คู่ค้า ได้ รับการคาดหวังว่ าจะสามารถรับมือกับปั ญหาได้ อย่ างมีประสิทธิภาพและ ในเวลาที่เหมาะสม
ค�ำร้ องเรียนเกีย่ วกับข้ อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะถูกจัดท�ำขึ ้น เมือ่ พบข้ อผิดพลาดไม่วา่ จะเป็ นช่วงรับสินค้ า หรือระหว่าง
ใช้ งานสินค้ า การร้ องเรี ยนแต่ละกรณีจะต้ องมีหลักฐานอ้ างอิงและ / หรื อการค�ำนวณค่าใช้ จา่ ยในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่
ไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด มิชลินจะส่งข้ อมูลที่จ�ำเป็ นทังหมดเพื
้
่อท�ำความเข้ าใจและแก้ ไขปั ญหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไป
ตามข้ อก�ำหนดร่วมกับคูค่ ้ าให้ เร็วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
การร้ องเรี ยนในแต่ละกรณี คูค่ ้ าจะต้ องปฏิบตั ติ ามขันตอนการแก้
้
ไขของมิชลิน :
º รับทราบและน�ำข้ อร้ องเรี ยนมาด�ำเนินการ
º เลือกด�ำเนินการที่เหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
º น�ำสิง่ เหล่านี ้มาแสดงแก่มชิ ลิน พร้ อมหลักฐานว่า:
- การน�ำมาตรการเร่งด่วนไปใช้ ในการแก้ ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อ 		
ก�ำหนด( การจัดส่งสินค้ าอย่างต่อเนื่อง การป้องกันผลิตภัณฑ์ของมิชลิน ฯลฯ );
- สาเหตุของข้ อบกพร่องได้ รับการระบุรวมกับแนวทางการแก้ ไขที่ได้ ด�ำเนินการไป
- สามารถรับประกันได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนดจะไม่เกิดขึ ้นอีก;
- มาตรการแก้ ไขทีใ่ ช้ ดำ� เนินการมีประสิทธิภาพและสามารถพิสจู น์ได้ วา่ ผลิตภัณฑ์ถกู ต้ องตรงตามข้ อก�ำหนดทุกประการ
º แก้ ไขปั ญหาภายในระยะเวลาที่ได้ รับการร้ องขอ
มิชลินขอสงวนสิทธิ์ ทุกกรณีในการ:
º ติดต่อคูค่ ้ าเพื่อหารื อเกี่ยวกับแผนพัฒนาของบริษัท
º เรียกเก็บค่าใช้ จา่ ยในกรณีการตรวจสอบ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ งานซ่อมแซม การคัดแยกขยะและก�ำจัดของเสียหรือวิธีการอืน่ ๆ
º เรียกร้ องให้ คคู่ ้ าด�ำเนินการปรับปรุงเพือ่ ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ า เพือ่ ให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะเป็ นไปตาม
ข้ อก�ำหนด โดยออกค่าใช้ จ่ายเอง สิ่งเหล่านี ้รวมถึงการตรวจสอบการวางแผน หลักฐานประกอบผล ผลประประเมิน
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลการด�ำเนินงาน และการตรวจสอบมาตรการแก้ ไข
º ด�ำเนินการตรวจสอบแผนแนวทางการแก้ไขปั ญหา
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5. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
คุณภาพ

คูค่ ้ าทีม่ ชิ ลินใช้ บริการในการผลิตในปั จจุบนั จะต้ องก�ำหนดแผนแม่บทเพือ่ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและส่งแผนดังกล่าว
ให้ มชิ ลิน โดยเร็วที่สดุ คูค่ ้ าจะต้ องแสดงให้ เห็นว่าพวกเขามีสว่ นร่วมอย่างแข็งขันใน :
º แผนงานคุณภาพที่มีทงหมดเพื
ั้
่อให้ บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงที่มีประโยชน์ด้านคุณภาพ
º แผนงานในการลดต้ นทุน
º ตรวจสอบเทคโนโลยีและการคาดหมายความต้ องการที่อาจเปลีย่ นแปลงไว้ ลว่ งหน้ า (ความปลอดภัย การบังคับใช้
กฎหมาย คุณภาพ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ฯลฯ )
แผนงานเหล่านี ้อาจน�ำคูค่ ้ าไปสูก่ ารปรับเปลีย่ นทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่สง่ มอบให้ แก่มชิ ลิน คูค่ ้ าต้ องแจ้ งแผนที่จะด�ำเนินการให้ มชิ ลินรับทราบโดยด่วนส�ำหรับแผนงานต่าง ๆ :
º ปรับเปลีย่ นโรงงานหรื อโครงสร้ างการผลิต
º ปรับเปลีย่ นกระบวนการ สายการผลิต หรื อเครื่ องจักร ชิ ้นงาน ระบบคุณภาพหรื อการให้ บริการใด ๆ
ต้ องให้ ข้อมูลนี ้ก่ อนที่จะท�ำการเปลีย่ นแปลงใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริการที่สง่ มอบให้ กบั มิชลิน
การวิเคราะห์ความเสีย่ ง มิชลินจะก�ำหนดขันตอนส�
้
ำหรับการตรวจสอบหรื อการปรับเปลีย่ นพร้ อมคูค่ ้ า
มิชลินสงวนสิทธิ์ที่จะเริ่ มใช้ ขนตอนการอนุ
ั้
มตั ิใหม่หากพบว่าการปรับเปลี่ยนที่วางแผนไว้ มีแนวโน้ มที่จะส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในโรงงาน
คู่ค้าและ มิชลินต้ องเห็นพ้ องต้ องกันในเงื่อนไขการส่งมอบและก�ำหนดการในการผลิตและการให้ บริ การหลังการ
เปลีย่ นแปลง การปรับเปลีย่ นทังหมดจะต้
้
องถูกส่งให้ มชิ ลินเพือ่ ท�ำการอนุมตั ริ วมทังในกรณี
้
ทคี่ คู่ ้ าจะให้ ผ้ อู นื่ ผลิตสินค้ าแทน

6. การบริหารจัดการคูค่ า้
มิชลินได้ ท�ำการติดตามผล เฝ้าสังเกตและตรวจสอบคูค่ ้ าเป็ นประจ�ำตามระดับความเชื่อมัน่ ในการด�ำเนินธุรกิจร่วมกัน
ในกรณีคคู่ ้ าที่ไม่ปฏิบตั ติ ามหลักการจัดซื ้อโดยมีข้อพิสจู น์ ดังต่อไปนี ้:
º ความเบีย่ งเบนด้ านคุณภาพหรื อข้ อบกพร่อง หรื อผลที่ยงั ไม่นา่ พึงพอใจ
º การด�ำเนินการแก้ ไขปั ญหาที่ไม่เพียงพอหรื อไม่มีประสิทธิภาพ
º ความคลาดเคลื่อนใดๆ ก็แล้ วแต่ที่มีความส�ำคัญต่อความต้ องการของมิชลินซึง่ พบในระหว่างการเยี่ยมชมด้ าน
เทคนิคหรื อการตรวจสอบ
º การปรับเปลีย่ นกระบวนการผลิตโดยไม่แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
º พันธสัญญาที่ไม่ประสบผลส�ำเร็จ
มิชลินสงวนสิทธิ์ในการลดระดับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับคูค่ ้ า โดย
º ลดการซื ้อ
º ถอนการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ (อาจเกิดขึ ้น ในช่วงเวลาทีไ่ ม่มกี ารส่งมอบ- มิชลินจะก�ำหนดหลักเกณฑ์ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั แต่ละ
ผลิตภัณฑ์)
º ถอนคูค่ ้ าที่ ได้ รับการอนุมตั ขิ องมิชลินจากรายชื่อผู้ขายที่ได้ รับการอนุมตั ิ
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(Supplier Relationship Management (SRM))

Supplier Relationship Management(SRM)

กลุม่ งานจัดซื ้อมุง่ เน้ นสร้ างความสัมพันธ์ในการท�ำงานทีด่ แี ละเปี่ ยมไปด้ วยคุณภาพกับคูค่ ้ า เพือ่ สร้ างกลยุทธ์การจัดซื ้อ
ที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้ องการเฉพาะและเพิม่ ความสามารถในการแข่งขันให้ กบั มิชลิน
ปั จจัยส�ำคัญ ของกลยุทธ์นี ้คือมีการเจรจา ให้ ความร่ วมมือ โปร่ งใส ความปรารถนาที่จะพัฒนาการขนส่งในอนาคต
ร่วมกันและมีทศั นคติความรับผิดชอบในการด�ำเนินธุรกิจทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต การจัดการความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า
(SRM) ขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยส�ำคัญเหล่านี ้
เพือ่ จัดการความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงแบ่งคูค่ ้ าออกเป็ นสีป่ ระเภท โดยมีการพัฒนาความสัมพันธ์ในระดับ
ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี ้:
º ชันที
้ ่ 1 : สร้ างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ที่ขึ ้นอยูก่ บั นวัตกรรมและ / หรื อโครงการความร่วมมือต่างๆในระยะยาว
º ชันที
้ ่ 2 : พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพื่อให้ สร้ างข้ อได้ เปรี ยบที่เป็ นประโยชน์ในการแข่งขันร่วมกัน
º ชันที
้ ่ 3 : สร้ างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมในปั จจุบนั โดยยึดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็ นหลัก
º ชันที
้ ่4: ติดตามความสัมพันธ์ทางการค้ าโดยการเคารพต่อสิง่ ที่ได้ รับมอบหมายร่วมกัน
แนวทางการท�ำงานร่วมกัน ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ มิชลิน และคูค่ ้ าสร้ างและแบ่งปั นค่านิยมร่วมกันมากขึ ้น โดยมี
การวางแผน พัฒนาและการวัดผลในระยะยาว

การจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ

(Business Continuity Management (BCM))

การจัดการด้านการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การจัดการความสัมพันธ์กบั ผูข้ ายสินค้าและให้บริการ

การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายสินค้าและให้บริการ

Business Continuity Management (BCM)
มิชลิน ได้ พฒ
ั นาความเชีย่ วชาญเฉพาะด้ าน ในการพัฒนาความสามารถในการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ในกรณีทเี่ กิด
วิกฤต ความเชีย่ วชาญและกรอบของความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของการจัดการความต่อเนือ่ งทางธุรกิจ (BCM)
ทีม่ สี ว่ นช่วยในการจัดการปั ญหาทีม่ ผี ลกระทบทีเ่ กิดขึ ้นส�ำหรับการด�ำเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านวัตถุดบิ ,
สินค้ า และเครื่ องมือ ตลอดจนบริการของคูค่ ้ า
ด้ วยมุมมองในการสร้ างค่านิยมร่วมกัน แนวทาง BCM จึงมุง่ เน้ นไปทีฝ่ ่ ายจัดซื ้อโดยการจัดการความเสีย่ งทีต่ ้ นเหตุโดย
สนับสนุนให้ คคู่ ้ าน�ำแผน BCM ไปใช้ เพื่อที่ลดผลกระทบจากเหตุการณ์หรื อ วิกฤตที่เกิดขึ ้น
มิชลินมีการตรวจสอบ แผน BCM เพื่อยืนยันว่า คูค่ ้ า ของเรามีแผนทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
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นโยบาย CSR ของเรา แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน "ขับเคลื่อนสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า" สำ�หรับฝ่ายจัดซือ้

นโยบาย CSR แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบ
ของมิชลิน "ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า" ส�ำหรับฝ่ายจัดซือ้
การรักษาความสัมพันธ์ด้านคุณภาพกับคูค่ ้ ารวมถึงผู้รับเหมาช่วงของคูค่ ้ า เป็ นส่วนหนึง่ ของความรับผิดชอบต่อสังคม
ของมิชลิน ( Corporate Social Responsibility (CSR ))
มิชลินได้ ด�ำเนินการจัดซื ้อด้ วยความรับผิดชอบกับคูค่ ้ ามาเป็ นเวลาหลายปี แล้ วโดยการรวบรวม และน�ำหลักการของ
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืนไปใช้ เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ซงึ่ ต่างได้ ประโยชน์ ด้ วยกันทังสองฝ่
้
ายหรื อ win-win กับคูค่ ้ าของ
เรา ปฏิบตั ติ ามหลักการของนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนต่อไปนี ้และต้ องน�ำหลักการดังกล่าวไปใช้ กบั supply chain
ของคูค่ ้ าด้ วยเช่นกัน
ค�ำอธิบายเกี่ยวกับหลักการของฝ่ ายจัดซือ้ ของมิชลินในการน� ำค่ านิยมของกลุ่มบริ ษัทไปใช้ ในกับความ
สัมพันธ์ ระหว่ างคู่ค้าได้ ถูกระบุไว้ ด้านล่ าง ส�ำหรั บหน่ วยงานจัดซือ้ และคู่ค้า “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่ า”
หมายถึง

ความรู ค้ วามช�ำนาญเฉพาะทางส�ำหรับ MICHELIN
รับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คูค่ ้ าช่วยให้ เรา ตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างถูกต้ องโดยควรให้ ข้อมูลทีแ่ ม่นย�ำ สอดคล้ องกับความต้ องการ
ของเราและเชือ่ ถือได้

มีสว่ นร่วมในผลการประกอบการของกลุม่ บริษทั
หน้ าที่ของฝ่ ายจัดซื ้อคือวิเคราะห์คา่ ใช้ จา่ ยและความคุ้มค่าต่อองค์กรโดยรวมทังพิ
้ จารณาถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตรงตามความต้ องการของกลุม่ บริษัท

ประสานการทำ�งานทัว่ โลกทัง้ ระดับประเทศและระดับชุมชนให้สอดคล้องกัน
หลักการ PRM : “พนักงานทุกคนจะสามารถบรรลุงานทีร่ บั ผิ ดชอบของตนได้อย่างสมบูรณ์ เพือ่ ให้แน่ใจว่าต้องอยู่บน
พืน้ ฐานของการรักษาสมดุลอยู่ระหว่างกิ จกรรมทีอ่ งค์กรท�ำภายใต้ความผันผวนทีเ่ กิ ดขึ้น ไม่ว่าจะเป็ น ทางเศรษฐกิ จ
ทางสภาพแวดล้อมทางสังคมรอบข้างของกิ จกรรมทางการผลิ ต และ กิ จกรรมทางการตลาดของเรา” (แนวทางการ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จและความรับผิ ดชอบของมิ ชลิ น ปี 2011)
มิชลินในฐานะบริษัทระดับโลก เรามีการร่วมงานกับคูค่ ้ าทังในระดั
้
บท้ องถิ่นและคูค่ ้ าชันน�
้ ำระดับโลกที่สามารถตอบ
สนองความต้ องการของเราได้ อย่างแท้ จริง และร่วมมือกันเพื่อไปสูก่ ารพัฒนาที่ยงั่ ยืน

ก้าวสูก่ ารเป็นธุรกิจทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากขึน้
หลักการ PRM : “ด้วยความปรารถนาในการก้าวสู่การเป็ นผูน้ �ำด้านนวัตกรรมของเรา รวมไปถึงความทุ่มเทในการ
พัฒนาสิ นค้าทีเ่ ป็ นมิ ตรกับสิ่ งแวดล้อม เราไม่เคยทีจ่ ะหยุดค้นหาความสมดุลทีล่ งตัว ระหว่างความเป็ นเลิ ศในด้านการ
ประหยัดน�้ำมันอันเป็ นผลมาจากประสิ ทธิ ภาพการประหยัดพลังงานของยางและ ลดการใช้วตั ถุดิบบางตัวเพือ่ ช่วยยืด
อายุการใช้งาน แต่ยงั คงไว้ซ่ึงความปลอดภัยสูงสุด”
“ทุกฐานการผลิ ตของเรา มี การด�ำเนิ นงานด้านสิ่ งแวดล้อมเพือ่ ช่วยควบคุมผลกระทบที อ่ าจเกิ ดขึ้ นได้จากกิ จกรรม
ของเราทัง้ หมด เรารับรองว่ากฎเหล่านีไ้ ด้ถูกน�ำมาใช้ในทุกๆ สายการผลิ ตแล้ว” (แนวทางการปฏิ บตั ิ ภารกิ จและความรับผิด
ชอบของมิ ชลิ น ปี 2011)
ในด้ านการป้องกันสิง่ แวดล้ อม เราเน้ นย� ้ำกับคูค่ ้ าของเรารวมไปถึงผู้รับเหมาช่วงของคูค่ ้ าในสิง่ เหล่านี ้:
º ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานและข้ อก�ำหนดที่ มีผลบังคับใช้ ในประเทศนันๆ
้ รวมไปถึงข้ อก�ำหนดในประเทศอืน่ ทีผ่ ลิตภัณฑ์
ของมิชลินได้ ถกู กระจายไปวางจ�ำหน่าย อาจมีการขอความร่ วมมือในการปฏิบตั ิตามข้ อก�ำหนดตามมาตรฐานของ
มิชลินที่เข้ มงวดมากขึ ้น ส�ำหรับบางโครงการหรื อในบางภูมภิ าค ;
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º น�ำระบบการจัดการสิง่ แวดล้ อมที่ชว่ ยชี ้วัดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อม จากการด�ำเนินงานของคูค่ ้ ามาปฎิบตั ใิ ช้ อย่าง
เป็ นรูปธรรม
º ลดของเสียและปรับบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ เหมาะกับอายุการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ ;
º ลดการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
º รักษาไว้ ซงึ่ ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศน์
º พัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการที่สง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้ อมให้ น้อยที่สดุ

เสริมสร้างความสัมพันธ์บนพืน้ ฐานความซื่อสัตย์สจุ ริตกับคูค่ า้
หลักการ PRM : “เราด�ำเนิ นความสัมพันธ์ บนพืน้ ฐานความซื อ่ สัตย์กบั คู่คา้ ทุกประเภท ทัง้ ทางด้านอุตสาหกรรมการ
ผลิ ตและด้านการค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่ งกับคู่คา้ ตามเงื อ่ นไขสัญญาที เ่ ป็ นธรรมที ม่ ่งุ สู่จุดสมดุลสูงสุด ระหว่างการ
พัฒนา ผลการด�ำเนิ นงานและการเป็ นพันธมิ ตรทีเ่ ข้มแข็งในระยะยาว” (แนวทางการปฏิ บตั ิ ภารกิ จและความรับผิ ด
ชอบของมิ ชลิ น ปี 2011)
มิชลินมุง่ มัน่ ที่จะสร้ างความสัมพันธ์โดยใช้ ความซือ่ สัตย์สจุ ริตกับผู้ขายสินค้ าและให้ บริการทุกราย
มิชลินต้ องการความร่วมมือจากคูค่ ้ าในด้ านต่างๆ เหล่านี ้จะต้ อง :
º ท�ำงานอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตาม กฎหมายว่าด้ วย การแข่งขัน
º ต่อต้ านการทุจริตทุกประเภท
º ให้ คำ� มัน่ สัญญาว่าจะปกป้องทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
รับประกันความลับของข้ อมูลทังหมดที
้
่ได้ แลกเปลีย่ นกัน
มิชลินน�ำการปฏิบตั อิ ย่ างรั บผิดชอบมาปรั บใช้ กบั คู่ค้าโดยการช�ำระค่ าสินค้ าและบริ การตามกฏหมายและกฏ
ข้ อบังคับของประเทศที่มชิ ลินด�ำเนินธุรกิจและปฏิบตั ติ ามกฏนัน้ อย่ างเคร่ งครัดและตรงไปตรงมา

มุง่ มัน่ ในการจัดซือ้ จัดหาทีม่ คี วามรับผิดชอบ
แร่ ธาตุท่มี าจากแหล่ งที่มคี วามขัดแย้ ง
มิชลินปฏิบตั ติ ามกฏหมาย Dodd-Frank และกฏหมายคุ้มครองผู้บริโภคซึง่ บังคับให้ ชี ้แจงความโปร่ งใสของแหล่งทีม่ า
ของแร่ ธาตุทใี่ ช้ในการผลิต
กฏหมายก�ำหนดไว้ วา่ ให้ เปิ ดเผยว่าผลิตภัณฑ์มสี ว่ นประกอบของ “แร่ ธาตุทอี่ ยูภ่ ายใต้ ข้อขัดแย้ ง” ทีจ่ ำ� เป็ นใน “การท�ำงาน
หรื อการผลิต” ของผลิตภัณฑ์เหล่านันหรื
้ อไม่
ค�ำว่า “แร่ ธาตุท่ อี ยู่ภายใต้ ข้อขัดแย้ งหรื อ conflict minerals” หมายถึงทองค�ำ ดีบกุ แทนทาลัมและทังสแตน
(“3T&G”) ซึง่ ได้มาจากแคสซิเทอไรต์ โคลัมไบต์-แทนทาไลต์ และแร่ วลุ เฟรม โดยไม่คำ� นึงถึงแหล่งทีม่ า แหล่งผลิตหรื อแหล่ง
ขาย ซึง่ ข้ อก�ำหนดนี ้มีวตั ถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมเพือ่ ยุตคิ วามขัดแย้ งขันรุ
้ นแรงทีเ่ กิดขึ ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
คองโก (DRC) และประเทศเพือ่ นบ้ านซึง่ ได้ รับการสนับสนุนทางการเงินจากการแสวงหาประโยชน์และการค้ า “แร่ ธาตุ
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้ ข้อขัดแย้ ง”
เพือ่ ให้ เป็ นไปตามกฏข้ อบังคับและเพือ่ ตรวจสอบแหล่งทีม่ าของแร่ ธาตุในระบบ Supply chain ของมิชลิน คูค่ ้ าและผู้รับ
เหมาช่วงของมิชลินจะต้ องกรอกเอกสาร Conflict Minerals Reporting Template

มีสว่ นร่วมในการจัดการอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างมีความรับผิดชอบและอย่างยัง่ ยืน
ในฐานะผู้ผลิตและผู้แปรรู ปยางธรรมชาติ มิชลินเคารพและสัญญาทีจ่ ะสนับสนุนค�ำมั่นสัญญา 5 ประการตามทีร่ ะบุ
ไว้ในหลักการจัดซื ้อของมิชลินในด้ านยางธรรมชาติ
เคารพบุคลากร
º สนับสนุนการแก้ ปัญหาความขัดแย้ งทีเ่ กีย่ วข้ องกับกรรมสิทธิ์ทดี่ นิ
º ยกระดับสภาพแวดล้ อมในการท�ำงานและสภาพแวดล้ อมในการด�ำเนินชีวติ
21
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นโยบาย CSR ของเรา แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน "ขับเคลื่อนสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า" สำ�หรับฝ่ายจัดซือ้

ป้องกันสิ่งแวดล้ อม
º ต่อต้ านการตัดไม้ ทำ� ลายป่ า
º ควบคุมผลกระทบจากการเพาะปลูกยางทีอ่ าจเกิดขึ ้นกับสัตว์ พืชและสิง่ แวดล้ อมในท้ องถิ่นนันๆ
้
พัฒนาแนวปฏิบตั ทิ างการเกษตร
º สนับสนุนแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ ด้ านการเกษตรแก่คคู่ ้ า องค์กรวิชาชีพ สหกรณ์ท้องถิ่น หรื อ กลุม่ ผู้เพาะปลูก
º หาวิธเี พิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
การใช้ ทรั พยากรธรรมชาติอย่ างรอบคอบ
º เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ ยางธรรมชาติ
หลักธรรมาภิบาล
º ต่อต้ านการทุจริตทุกรู ปแบบ
º เจรจาร่ วมกับผู้ทเี่ กีย่ วข้ องระดับท้ องถิน่ หรื อระดับนานาชาติเพือ่ ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างยัง่ ยืน
º ด�ำเนินงานอย่างโปร่งใส
สามารถอ่านหลักการจัดซื ้อของมิชลินทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดซื ้อยางธรรมชาติฉบับเต็มได้ที่ http://purchasing.michelin.com/
ส�ำหรั บกลุ่มบริษทั มิชลิน หมายรวมถึงหน่ วยงานจัดซือ้ และคู่ค้า "ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดกี ว่ า" ยังหมายรวมถึง:

วัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์

วัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของเราเป็ นข้ อได้เปรี ยบในการแข่งขันและถือเป็ นจุดแข็งหลักทีค่ คู่ ้ าและผู้รับเหมาช่วงรับรู้ได้

การให้ความเคารพต่อบุคคล
เราคาดหวังความร่วมมือจากคูค่ ้ าและผู้รับเหมาช่วงของคูค่ ้ าในการปฏิบตั ติ าม:
º มาตรฐานสากล โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้ วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้ อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และแนวปฏิบตั ิ OECD ส�ำหรับบริษัทข้ ามชาติ ;
º กฎหมายแรงงานและกฎระเบียบอืน่ ๆในประเทศนันๆ
้ ( ค่าตอบแทน ชัว่ โมงการท�ำงาน เสรี ภาพในการรวมตัวเพื่อ
วัตถุประสงค์ในด้ านต่างๆ เป็ นต้ น)
º อนุสญ
ั ญาขององค์กรแรงงาน ระหว่างประเทศ (ILO )โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่ กี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ แรงงาน
เด็ก, การบังคับใช้ แรงงานที่ไม่สมัครใจ และการเลือกจ้ างแรงงาน
º หลักการเคารพ สิทธิมนุษยชนโดยให้ มีสภาพการท�ำงานที่เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับ
º กฎระเบียบด้ านความปลอดภัย สุขภาพและสุขอนามัยเพื่อควบคุมผลกระทบด้ านสุขภาพและความปลอดภัยจาก
การปฎิบตั งิ านของพนักงานและชุมชน
º กฎความปลอดภัย ที่ถกู ใช้ ในโรงงานมิชลิน ทังส่
้ วนที่พวกเขาเข้ าไปติดต่อหรื อไปปฏิบตั งิ าน

เสริมสร้างนวัตกรรม
หลักการ PRM : “เปิ ดใจและมุ่งมัน่ ทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมอันมีคณ
ุ ภาพทีเ่ ป็ นรากฐานส�ำคัญ ของ แบรนด์มิชลินซึ่ง
นวัตกรรมจะท�ำให้ผลิ ตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์ทีแ่ ตกต่างไม่ซ�้ำใคร” (แนวทางการปฏิ บตั ิ ภารกิ จและความรับผิ ดชอบ
ของมิ ชลิ น ปี 2011)
นวัตกรรม คือหัวใจหลักของกลยุทธ์ของมิชลิน เรามีบทบาทส�ำคัญในการขับเคลือ่ นภาคอุตสาหกรรมและท�ำการตลาด
โดยการก�ำหนดทิศทางและส่งมอบนวัตกรรมทีม่ ีประโยชน์ ให้ แก่ลกู ค้ า โดยสอดรับกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงตลอดเวลา
แนวทางการคิดค้ นนวัตกรรมแบบเปิ ดและแบบความร่ วมมือของมิชลินนันมาจากทรั
้
พยากรภายในและระบบนิเวศน์ทาง
นวัตกรรมรวมไปถึงคูค่ ้ าของมิชลินนัน่ เอง นอกจากนี ้ยังต้ องส่งเสริ มการพัฒนานวัตกรรม ของคูค่ ้ าของเราเพือ่ สร้ างมูลค่า
เพิม่ ร่ วมกันซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของพันธกิจของหน่วยงานจัดซื ้อ
หลักการจัดซื ้อของมิชลิน
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สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มิชลิน ต้ องการร่วมงานกับคูค่ ้ าทีย่ ดึ ถือใน คุณภาพ ค่าใช้ จา่ ยทีส่ มเหตุผล และมาตรฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือและให้ ความเชือ่ มัน่
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการด�ำเนินงานที่ใส่ใจต่อสิง่ แวดล้ อมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้คูค่ ้ าจะต้ องมีสว่ นร่วม
ในการท�ำแผนพัฒนา ปรับปรุงการท�ำงานเพื่อ เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการของคูค่ ้ า
เราติดตามการด�ำเนินงานของคูค่ ้ า ของเราด้ วยความระมัดระวัง เป็ นประจ�ำผ่าน การประเมินผลการด�ำเนินงาน รวม
ทัง้ ด้ าน ความรับผิดชอบต่ อสังคม(CSR) เราคาดหมายให้ คคู่ ้ ารายส�ำคัญของเราเป็ นผู้ก�ำหนดเป้าหมายงานด้ านนี ้
เอง เพือ่ ให้ แน่ใจว่าคูค่ ้ าของเราได้ รับข้ อมูลทีจ่ ำ� เป็ น ส�ำหรับการประเมิน และ ได้ รับการชี ้แจงแนวทางการประเมินผลทีถ่ กู
ต้ อง นอกจากนี ้คูค่ ้ าต้ องอนุญาตให้ มชิ ลิน และผู้แทนอย่างเป็ นทางการด�ำเนินการตรวจสอบภายในสถานประกอบการได้
มิชลินได้ ประเมินประสิทธิภาพด้ าน CSR ของผู้ขายสินค้ าและให้ บริการ ตัง้ แต่ ปี 2011เป็ นต้ นมา
นอกจากการตรวจสอบคุณภาพ เราวัดระดับCSR ของ ผู้ขายสินค้ าและให้ บริการ ด้ วยความช่วยเหลือของที่
ปรึกษาภายนอก การประเมินดังกล่าวจะท�ำขึ ้นหลังจากการวิเคราะห์ความเสีย่ ง ซึง่ เป็ นการใช้ แบบสอบถาม
ออนไลน์โดยผู้ขายสินค้ าและให้ บริการเป็ นผู้ตอบแบบสอบถามนัน้
การวิเคราะห์ SWOT (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) ครอบคลุมไปถึงประเด็นสิง่ แวดล้ อม สังคม และจริยธรรม
ซึง่ อาจเห็นได้ จากการพัฒนาแผนปฏิบตั งิ าน หรื อ ขึ ้นอยูก่ บั ระดับความเร่งด่วน หรื อพื ้นที่เป้าหมายในการตรวจสอบ
มิชลินมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และมีการบริหารจัดการการจัดซื ้อทีม่ ปี ระสิทธิภาพอย่างยัง่ ยืน พร้ อมท�ำการเปิ ด
เผยผลการประเมินด้ าน CSR ของ คู่ค้าด้ วย

การมีวสิ ยั ทัศน์ทก่ี ว้างไกล
ส่วนหนึง่ ของการจัดการความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ า (SRM) มิชลินมุง่ หวังไปถึงการสร้ างความสัมพันธ์ในระยะยาวกับคูค่ ้ า
เราต้ องการให้ ความสัมพันธ์กบั คูค่ ้ าของเราเป็ นไปอย่างยุตธิ รรมและคงไว้ ซงึ่ ผลประโยชน์สงู สุดของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง
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การประเมินผลการดำ�เนินงาน

การประเมินผลการดำ�เนินงาน

มิชลินมีการนัดหมายคูค่ ้ ารายส�ำคัญเพื่อประเมินผลอย่างสม�่ำเสมอ จ�ำนวน และวาระการนัดหมายเหล่านี ้ได้ ถกู ระบุ
ไว้ ในข้ อตกลงคูค่ ้ า การนัดหมายเหล่านี ้ถูกก�ำหนดมาเพื่อ :
º ทบทวนสถานการณ์และลงนาม :
- รายงานผลการด�ำเนินงานของคูค่ ้ า ครอบคลุมไปถึงรายงานข้ อเท็จจริงด้ านคุณภาพผลการด�ำเนินงานที่ได้
ตกลงไว้ , ความสามารถในการแข่งขันด้ านผลิตภัณฑ์, การมีสว่ นร่วมการผลักดันความก้ าวหน้ า, นวัตกรรม
และการสร้ างมูลค่าเพิม่ , ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ;
- แผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึง่ ได้ ก�ำหนดเป้าหมายและระยะเวลา ไว้ แล้ ว ;
้
ำงานกับมิชลิน ในด้ านเงื่อนไขการช�ำระเงิน,
- การประเมินผลคูค่ ้ า ด้ านคุณภาพของความร่วมมือ ทังในการท�
การบริหาร ความสัมพันธ์ของคูค่ ้ า, การบริหารจัดการ supply chain ฯลฯ
º ก�ำหนดบรรทัดฐานวิสยั ทัศน์ด้านเทคนิคและความสัมพันธ์ทางการค้ า

บทสรุป
บทสรุป

มิชลินด�ำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ เป็ นจ�ำนวนมาก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมาย และ ระบบการเมือง
การการปกครอง
กฎพื ้นฐานส�ำหรับบริษัทและพนักงานแต่ละคนคือ การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบข้ อบังคับของประเทศนัน้
และถือเป็ นส่วนหนึง่ ของค่านิยมและข้ อปฏิบตั อิ ย่างเป็ นทางการในการท�ำงานของมิชลิน ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
ภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน “ขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดกี ว่ า”
แนวทางที่น�ำเสนอในเอกสารนี ้อาจไม่ตรงกับกฎหมายและประเพณีของแต่ละประเทศอย่างสมบูรณ์ เมื่อมาตรฐาน
ที่ถกู ก�ำหนด ตามบทบัญญัตทิ ้ องถิ่นมีความเข้ มงวดกว่าหลักการจัดซื ้อของมิชลินก็ ให้ ยดึ มาตรฐานของประเทศหรื อ
ท้ องถิ่นนันเป็
้ นหลักส�ำคัญ
ในทางกลับกัน หากมาตรฐานในหลักการจัดซื ้อของมิชลินเข้ มงวดกว่าบทบัญญัตทิ ้ องถิ่น ก็ให้ ยดึ หลักการจัดซื ้อของ
มิชลินเป็ นหลักส�ำคัญแทน
คูค่ ้ าของมิชลินต้ องมีความเข้ าใจและยอมรับในหลักการและแนวทางที่ระบุไว้ ในเอกสารนี ้ซึง่ เป็ นหัวใจหลักของความ
สัมพันธ์ทางการค้ าของเรา และยอมรับที่จะน�ำไปใช้ หรื อปรับใช้ เพื่อให้ เกิดความส�ำเร็จร่วมกัน
ในกรณีท่คี ่ คู ้ าไม่ สามารถด�ำเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่ าว แม้ จะว่ าจะได้ รับค�ำเตือนหลายครัง้
มิชลินจะท�ำการยุตกิ ารความสัมพันธ์ ทางการค้ ากับคู่ค้ารายนัน้ ลง

หลักการจัดซื ้อของมิชลิน
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ภาคผนวก

ขัน้ ตอนการอนุมตั คิ ณ
ุ ภาพของผลิตภัณฑ์
ภาคผนวก

มิชลิน สามารถอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์จากหนึง่ โรงงานหรือมากกว่า โดยเป็ นไปตามระดับของความเสีย่ งด้ านคุณภาพเพือ่ ให้
ได้ รับการอนุมตั คิ คู่ ้ าจะต้ องแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยราคาทีด่ ที สี่ ดุ ตรงตามคุณสมบัติ
ที่มิชลินก�ำหนดมากที่สดุ ทังในด้
้ านคุณภาพ ปริ มาณ ก�ำหนดเวลาบริ การที่เกี่ยวข้ อง และความสามารถในการท�ำซ� ้ำ
ตามที่มชิ ลินก�ำหนด
ผลิตภัณฑ์ที่ได้ รับการอนุมตั ิ :
º มีคณ
ุ สมบัตติ ามที่มชิ ลินก�ำหนด
º การผลิตโดยใช้ กระบวนการ สายการผลิต หรื อเครื่ องจักรที่ก�ำหนด ;
º ผลิตในโรงงานเฉพาะ
ในที่นี ้ ค�ำว่า “ผลิตภัณฑ์” หมายถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ( ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และโรงงานที่ผลิต )

1. เงื่อนไขในการอนุมตั ผ
ิ ลิตภัณฑ์
การเริ่มกระบวนการอนุมตั ,ิ คูค่ ้ า จะต้ อง :
º ปฏิบัตติ ามข้ อก�ำหนดกฎหมาย และระเบียบข้ อบังคับของประเทศปลายทาง ซึง่ มุ่งให้ ความส�ำคัญ ในส่วน
ผสมและการใช้ งานของผลิตภัณฑ์ (ตัวอย่างเช่น REACH1 ทีค่ วบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทจี่ �ำหน่ายในสหภาพยุโรป);
º ยอมรับและลงนามตามข้ อตกลงด้ านข้ อก�ำหนดคุณสมบัตผิ ลิตภัณฑ์ ของมิชลิน (ข้ อก�ำหนดเฉพาะด้ านเทคนิค
และหากจ�ำเป็ น ความต้ องการทีถ่ กู ระบุไว้ เกี่ยวกับข้ อก�ำหนด ความสามารถในการตรวจสอบได้ การป้องกัน บรรจุภณ
ั ฑ์
การขนส่งผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ การดูแล ฯลฯ) มิชลินและคูค่ ้ าต้ องยอมรับในเครื่ องมือการวัดผลร่วมกัน
º ให้ ข้อมูลด้ านสุขภาพและความปลอดภัยทีจ่ �ำเป็ นตามกฎหมาย และข้ อบังคับของประเทศปลายทาง เป็ นภาษา
ที่ก�ำหนด ทังนี
้ ้ข้ อมูลดังกล่าวต้ องผ่านการอนุมตั โิ ดยมิชลินก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะถูกน�ำไปใช้
º อธิบาย และให้ ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะผลิตภัณฑ์ ท่มี ชิ ลินไม่ ได้ กำ� หนด ถ้ าหากคูค่ ้ าเห็นว่าสิง่ เหล่านันจ�
้ ำเป็ น
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว
ในกรณีที่จ�ำเป็ น มิชลินอาจขอให้ คคู่ ้ าด�ำเนินการดังต่อไปนี ้:
º ให้ ข้ อมูลเพิ่มเติม (รวมถึงในแบบสอบถามเพื่อประเมินผลคู่ค้า) เกี่ยวกับ :
-การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การบริหารจัดการของคูค่ ้ า
-กระบวนการการผลิตและเสถียรภาพของกระบวนการดังกล่าว
-การผลิต การเก็บรักษา ระบบคลังผลิตภัณฑ์ บรรจุภณ
ั ฑ์ และทรัพยากรด้ านการจัดส่ง
-การระบุลกั ษณะก�ำหนดและระบบติดตาม
-ทรัพยากรด้ านการสือ่ สาร (รวมถึง EDI2 กระบวนการสัง่ ผลิตภัณฑ์และบริการ)
-ระบบจัดการรี ไซเคิลวัสดุ การดูแล และกระบวนการก�ำจัดทิ ้ง
º แสดงความสามารถในการควบคุมสิ่งต่ อไปนี ้ :
-กระบวนการผลิต (FMECA3 ผลลัพธ์, กระบวนการภายในโรงงาน, ความสามารถในการผลิต: Cp, Cpk4)
-คุณภาพของการผลิต ,การจัดเก็บ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ (การจัดการผลิตภัณฑ์ให้ มีคณ
ุ ภาพได้ มาตรฐาน: 		
แผนการตรวจสอบ, ความสามารถในการอนุมตั ,ิ การตรวจวัดคุณภาพ ฯลฯ .)
-วัตถุดบิ และการให้ ผ้ อู นื่ รับช่วงผลิตสินค้ า
-การจัดการการผลิตและ supply chain
º แสดงถึงความสามารถในการจัดการดังต่ อไปนี ้ :
-การจัดการความเสีย่ งเพื่อให้ ธรุ กิจสามารถด�ำเนินต่อไปได้ (ความสามารถในการจัดหาเพื่อตอบสนอง 		
ความต้ องการเฉพาะ,ความต้ องการที่ไม่ได้ อยูใ่ นเงื่อนไข และความต้ องการฉุกเฉิน)
-การจัดการรูปลักษณ์พเิ ศษของผลิตภัณฑ์
-การจัดการข้ อร้ องเรี ยนหรื อผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็ นไปตามข้ อก�ำหนด
-การจัดการการดัดแปลงแก้ ไข
º สอดคล้ องกับมาตรฐาน ISO TS 16949 และ/หรือ ISO14001
มิชลินขอสงวนสิทธิ์ในการด�ำเนินการตรวจสอบทางเทคนิคหรื อการตรวจสอบใด ๆ หรื อทุกด้ านที่จ�ำเป็ น ทังนี
้ ้ ขึ ้นอยู่
กับความอันตรายของผลิตภัณฑ์และความรู้ ของคู่ค้า ผลประเมินข้ างต้ นนี ้จะมีผลต่อการพิจารณาอนุมตั ิผลิตภัณฑ์
ของผลิตภัณฑ์และความรู้เกี่ยวกับผู้ขายสินค้ าและให้ บริ การ ผลประเมินต่อไปนี ้จะมีผลต่อการพิจารณาว่าผลิตภัณฑ์
จะได้ รับการอนุมตั หิ รื อไม่
(1) Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (EC 1907/2006)
(2) Electronic Data Interchange
(3) Failure Mode, Effects and Criticality Analysis
(4) Process capability and Process capability index
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2. กระบวนการอนุมตั ผ
ิ ลิตภัณฑ์
มิชลินได้ ก�ำหนดหลักการส�ำหรับพิจารณาอนุมตั ิ โดยขึ ้นอยูก่ บั ข้ อมูลทีค่ คู่ ้ าน�ำเสนอและระดับความเสีย่ งของผลิตภัณฑ์
นันดั
้ งนี ้
º จ�ำนวนและประเภทของขันตอนที
้
่ถกู น�ำมาใช้
º จ�ำนวนผลิตภัณฑ์ที่จะถูกจัดส่งในแต่ละขันตอนและโรงงานมิ
้
ชลินที่เกี่ยวข้ อง;
º สงิ่ ที่ต้องบริหารจัดการ, supply chainและข้ อมูลทางเทคนิค ที่ได้ รับจากคูค่ ้ า
º ระดับของประสิทธิภาพที่ก�ำหนดส�ำหรับการอนุมตั ซิ งึ่ เกี่ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ ได้ แก่:
-สิทธิการถือครองที่แท้ จริง (เกี่ยวข้ องกับคุณสมบัตทิ ี่ก�ำหนด)
-ปฏิบตั ถิ กู ต้ องตามกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมของมิชลิน
-ศักยภาพที่ตอบสนองความต้ องการของมิชลิน
นอกจากนี ้ มิชลินและคูค่ ้ าของมิชลิน ต้ องตกลงร่วมกันในประเด็นต่อไปนี ้:
º รายละเอียดของล็อตการผลิตต้ องสามารถอ้ างอิงและตรวจสอบย้ อนหลังได้ ;
º การเก็บข้ อมูลด้ านคุณภาพและผลการทดสอบที่เกี่ยวข้ องส�ำหรับการ จัดส่งผลิตภัณฑ์
มิชลินมีหน้ าทีร่ ับผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรเท่าทีจ่ ำ� เป็ นในการด�ำเนินการ และหาข้ อสรุปส�ำหรับกระบวนการอนุมตั ิ
ผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
ทันทีท่มี ชิ ลินได้ ตดั สินใจว่ า ข้ อมูลที่ต้องการทัง้ หมดได้ รับแล้ ว ไม่ ว่าจะเป็ นข้ อมูลทางเทคนิค, supply chain,
ข้ อมูลการค้ าและการสื่อสาร เราก็จะด�ำเนินการอนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์
การอนุมตั นิ ี ้อาจมีการแก้ ไข/ปรับเปลีย่ นอีกครัง้ หากมิชลินตัดสินใจที่จะเพิม่ ขอบเขตความต้ องการ หรื อ ถ้ าคูค่ ้ ามีการ
ปรับปรุงแก้ ไข ในกรณีนี ้ การวิเคราะห์ความเสีย่ งจะถูกจัดท�ำขึ ้นเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้ านกฎหมาย และข้ อ
ก�ำหนดท้ องถิ่นและลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตในพื ้นที่นนๆ
ั้
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ภาคผนวก

เกณฑ์การประเมินผล CSR

ด้านสิง่ แวดล้อม

ภาคผนวก

วิธีการทีใ่ ช้ จะเป็ นไปตามมาตรฐาน CSR ในระดับ สากล ซึง่ ก�ำหนดไว้ ตาม Global Compact และ IS0 26000.
ซึง่ ถูกแบ่งออกเป็ น 4 ประเด็น หลักเกณฑ์เฉพาะส�ำหรับคูค่ ้ าบางรายอาจเกิดขึ ้นได้ ตามความเหมาะสม
กระบวนการ
พลังงานและ CO2
น� ้ำ
ความหลากหลายทางชีวภาพ
มลพิษท้ องถิ่น
วัสดุและของเสีย
ผลิตภัณฑ์
การใช้ และขันตอนปฏิ
้
บตั เิ มือ่ ผลิตภัณฑ์สิ ้นอายุ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้ า
สุขภาพและความปลอดภัย
สภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน

ด้านสังคม

ประเด็นทางสังคม
การฝึ กอบรมและการพัฒนาอาชีพ
แรงงานเด็ก
การไม่เลือกปฏิบตั ิ
สิทธิขนพื
ั ้ ้นฐาน

ด้านจริยธรรม

การให้ สนิ บน
การกีดกันการแข่งขันทางการค้ า
การท�ำการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ

ด้านคูค่ ้า

ผลการด�ำเนินงานด้ านสิง่ แวดล้ อมและสังคมของคูค่ ้ า
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เครือข่ายหน่วยงานจัดซือ้ ของมิชลินทัว่ โลก
และตัวแทนอีกกว่า 27 ประเทศ

4 ขอบเขตการจัดซือ้

4 ภูมภิ าค

º วตั ถุดบิ และพลังงาน
º ยางธรรมชาติ
º การจัดซื ้อเพื่ออุตสาหกรรม
º บริการต่างๆ

º ยโุ รป
º อเมริกาเหนือ
º อเมริกาใต้
º เอเชีย-แปซิฟิค

ข้อมูลเพิม่ เติม
c แนวทางการปฏิบตั ภิ ารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน "ขับเคลือ่ นสูอ่ นาคตทีด่ กี ว่า"
www.michelin.com/corporate
c แนวทางในการปฏิบตั งิ านกับคูค่ ้ าของเรา (คุณภาพ เงือ่ นไขและรายละเอียดการจัดซื ้อ ฯลฯ)
www.michelin.com/purchasing
มิชลิน – หน่ วยงานจัดซือ้
23, place des Carmes-Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 - France
+33 (0)4 73 32 20 00
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