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มิชลิน ได้ก่อตัง้ขึน้พร้อมค่านิยมทีฝั่งรากฝังลึก ด้วยพันธกิจของบริษัทในความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  ค่านิยมนีถื้อเป็นแนวทางของบริษัท นับตัง้แต่ก่อตัง้ขึน้ วัฒนธรรมของเราสร้างชือ่
เสียงในฐานะผ้้ผลิตสินค้าและการบริการทีมี่คุณภาพในด้านการขับเคลือ่นสำาหรับการขนส่ง
ผ้้คนและสินค้า

ทีมิ่ชลิน เรามุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างกลยุทธ์เพือ่รักษาไว้ซึง่ความสัมพันธ์ในระยะยาวกับค้่ค้าของเรา 
โดยไม่ลืมทีจ่ะให้ความเคารพต่อผลประโยชน์ และวัฒนธรรมของพวกเขา

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน  ยึดมัน่ในค่านิยมหลักของบริษัทรวมทัง้การสร้างความสัมพันธ์ที ่
ดี  ระหว่างกลุ่มมิชลิน ทีมงานจัดซือ้และค้่ค้าทัว่โลก โดยการรวบรวมหลักการของเราทีใ่ช้
ร่วมกัน และจัดพิมพ์ขึน้เพือ่ให้ทุกคนทีมี่ส่วนเกีย่วข้องกับกระบวนการใช้เพือ่การอ้างอิงใน
ทุกสถานการณ์

แม้จะถือว่ายังไม่ครบถ้วนสมบ้รณ์ แต่หลักการเหล่านี ้ถือว่าเป็นข้อม้ลทีส่ำาคัญและระบุความ
รับผิดชอบส่วนบุคคลไว้อย่างชัดเจน นอกจากนียั้งมีแผนงานทีเ่ป็นประโยชน์ สำาหรับพนักงาน
ทุกคนใน มิชลิน ตลอดจนค้่ค้าของเรา

ไม่ว่าจะเป็นการทำางานทัง้ภายในหรือภายนอกบริษัท  หลักการจัดซือ้จะอธิบายให้เราเข้าใจ
เกีย่วกับกรอบการทำางาน แนวทางในการตัดสินใจ และช่วยให้เราสามารถปฎิบัติตามค่า
นิยมของบริษัทในชีวิตประจำาวันได้    ซึง่นับว่าเป็นหน้าที ่ แนวทางและกฎระเบียบทียึ่ดมัน่ใน
ความซือ่สัตย์และจริยธรรมทีเ่ราพึงปฏิบัติตาม   ยิง่ไปกว่านัน้  จะทำาให้เรากลายเป็นองค์กรที ่
สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความไว้วางใจและความน่าเชือ่ถือ ซึง่เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้าง
คุณค่าให้กับทัง้บริษัทเองตลอดจนค้่ค้าของเราอีกด้วย

ด้วยการส่งเสริมค่านิยมอันดีงามและปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนี ้ ทีมงานจัดซือ้มี
ความประสงค์ทีจ่ะส่งเสริมให้ค้่ค้าของบริษัทได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ก้าวส้่ความ
สำาเร็จพร้อมกันกับมิชลิน

Luc Minguet
Chief Procurement Officer

คำานำา
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ภายใต้วิสัยทัศน์ของผ่้ก่อตัง้บริษัท มิชลนได้อุทิศตนเพือ่พัฒนาการขับเคลือ่นอย่างยัง่ยืนทีก้่าวไป
พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม โดยถ่ายทอดผ่านสโลแกนทีว่่า  “ขับเคลือ่นส่่อนาคตทีดี่กว่า”  ซึง่
เป็นพันธกิจในการพัฒนา ผ่านนวัฒกรรมและ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยยึดถือค่านิยมขององค์กร 
อันประกอบไปด้วย การให้ความสำาคัญต่อลูกค้า, การให้ความสำาคัญต่อบุคคล, การให้ความ
สำาคัญต่อผู้ถือหุ้น, การให้ความสำาคัญต่อสังคมและสิง่แวดล้อม และการให้ความสำาคัญต่อ
ข้อมูลทีถู่กต้องและเป็นความจริงเป็นหลัก
มิชลินได้ออกกฎบัตรว่าด้วยแนวทางการดำาเนินงานและความรับผิดชอบของมิชลิน (Michelin 
Performance and Responsibility : PRM) ขึน้ในปี 2002 เพือ่สร้างกรอบในการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยนำา
วัฒนธรรมของมิชลินมาปรับใช้ในหลักการบริหาร
แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน "ขับเคลือ่นส่่อนาคตทีดี่กว่า"  ก่อ
กำาเนิดวัฒนธรรมองค์กร ควบค่่ไปกับพันธสัญญาทีเ่รายึดมัน่เป็นแนวทางการพัฒนาระยะยาวอย่าง
สมดุลและมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมอันเป็นโครงสร้างทีน่ำามาใช้ปฎิบัติในทุกๆ หน่วยงานซึง่มีอย่่
ทัว่โลก สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ในการดำาเนินธุรกิจ ทีใ่ส่ใจต่อการรักษาความสมดุลและและสิง่แวดล้อม
ในการดำาเนินธุรกิจ ทีใ่ส่ใจต่อความสัมพันธ์ของพนักงานและค่่ค้าโดยคำานึงถึงเรือ่งคุณภาพเป็นสำาคัญ
แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน «ขับเคลือ่นส่่อนาคตทีดี่กว่า"  สะท้อนให้
เห็นถึง:

ความรู้ความชำานาญเฉพาะทางของมิชลิน
➥  รับฟังและตอบสนองความต้องการของล่กค้า
➥  มีส่วนร่วมในผลการดำาเนินงานของกลุ่มมิชลิน
➥  ผสมผสานแนวทางการดำาเนินงานของเราให้เข้ากับทุกประเทศทีเ่ราไปลงทุน ตลอดจนชุมชนต่างๆ
➥  สร้างธุรกิจทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อมมากขึน้
➥  สร้างสัมพันธ์ทีซื่อ่ตรง กับหุ้นส่วนทางอุตสาหกรรมและและหุ้นส่วนทางการค้า รวมถึงค่่ค้า  โดยมี

พืน้ฐานอย่่บนเงือ่นไขสัญญาทียุ่ติธรรม

วัฒนธรรมท่ีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 
➥  การให้ความสำาคัญต่อบุคคล
➥  การรับประกันคุณภาพ
➥  ส่งเสริมนวัตกรรม
➥  มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง
➥  การให้ความสำาคัญกับข้อม่ลทีถ่่กต้องและเป็นจริง
➥  มีวิสัยทัศน์

ค่านิยมทีมี่มาแต่เดิมขององค์กรเหล่านีท้ำาให้องค์กรสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ มา
จนถึงปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตอย่างมัน่คง

หลักการและค่านิยมของมิชลิน
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มิชลินร่วมงานกับค่่ค้าทีมี่คุณสมบัติตรงตามทีมิ่ชลินกำาหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพ ราคา ระยะ
เวลา และมาตรฐานความน่าเชือ่ถือและการให้คำามัน่สัญญาว่าจะพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อ
เนือ่ง รวมทัง้ให้ความสำาคัญกับบุคคลากรและสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง
ความสัมพันธ์กับค่่ค้าของมิชลินเป็นไปตามหลักการ แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิด
ชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมของมิชลินเพือ่การ "ขับเคลือ่นสู่อนาคตทีดี่กว่า"  เราจะดำาเนิน
ธุรกิจด้วยความซือ่สัตย์และยุติธรรม 
บริษัทมีความประสงค์ให้ค่่ค้าคุ้นเคยกับหลักการการจัดซือ้ดังกล่าวของมิชลินเพือ่ทีจ่ะแน่ใจว่าค่่ค้า
จะปฏิบัติตามหลักการของบริษัทได้อย่างถ่กต้อง 

พันธกิจ
พันธกิจของหน่วยงานจัดซือ้คือจะต้องรับประกันความพร้อมของผลิตภัณฑ์และบริการ เมือ่หน่วยงาน
อืน่ยืน่ความจำานงในการสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะต้องมีความพร้อมอย่เ่สมอ โดยหน่วย
งานจัดซือ้จะต้องเป็นผ่้คัดสรรค่่ค้าทีมี่คุณสมบัติตรงตามความต้องการทัง้ในด้านเทคนิคและราคา 
รวมทัง้ความความต้องการของมิชลินทีเ่กีย่วเนือ่งกับสิง่แวดล้อมและสังคม

การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับค่่ค้าถือเป็นส่วนหนึง่ของพันธกิจของทีมจัดซือ้ กล่าวคือการมีส่วน
ช่วยเหลือในการเติบโตของค่่ค้า  การรักษาคุณภาพ ให้ข้อม่ลข่าวสารทีเ่ป็นปัจจุบันทันสมัยและเสริม
สร้างนวัตกรรมอย่างต่อเนือ่ง

เรามีจุดมุ่งหมายทีจ่ะรักษาความสามารถในการแข่งขันของหน่วยงานต่างๆของบริษัทแต่ยังคงไว้ซึง่
ค่านิยมหลัก (Core value) ตามทีแ่สดงไว้ในกฎบัตรว่าด้วยแนวทางการดำาเนินงานและความรับผิด
ชอบของมิชลินและหลักจริยธรรมของบริษัท

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน
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ทฤษฎีกรณียธรรม แนวทางปฏิบัติดูานจริยธรรม และขูอปฏิบัติ
เก่ียวกับการต่อตูานการทุจริตสำาหรับความสัมพันธ์กับค้่คูา
“ในทุกประเทศทีมิ่ชลินเข้าไปดำาเนินการทางธุรกิจน มิชลินมีความปรารถนาทีจ่ะดำาเนินงานให้
สอดคล้องกับประเทศนัน้ๆ จริยธรรมในการดำาเนินงานของมิชลินเป็นไปตามค่านิยมพืน้ฐานทีมี่อย่ใ้น
แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน หลักจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติด้านการ
ต่อต้านการทุจริตของเราจะเป็นสิง่ทีก่ำาหนดพฤติกรรมและมาตรฐานในทีท่ำางานและเป็นแนวทางใน
การตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆอย่างถ้กต้องตามหลักจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต โดยหลัก
จริยธรรมนีจ้ะเน้นอย่างชัดเจนถึงนโยบายทีพ่นักงานมิชลินทุกคนต้องปฏิบัติตาม” ข้อความทีตั่ดตอน
มาจากจริยธรรมในการดำาเนินงาน (Code of Ethics),สารจากกรรมการผ้จั้ดการ( Managing Partner)
ปี 2014 และแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริต (anti-corruption code of conduct) ปี 2016
กฎจริยธรรมร่วมกับแนวทางปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตถือเป็นแนวทางด้านการการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและความประพฤติของตัวบุคคล(Individual conduct) โดยข้อกำาหนดเหล่านี ้
จะเป็นรากฐานและส่วนหนึง่ของแนวทางการปฏิบัติทีมี่ในกฎบัตรว่าด้วยแนวทางการดำาเนินงานและ
ความรับผิดชอบของมิชลิน
ค่านิยมทีส่ำาคัญและหลักการการปฏิบัติและพฤติกรรมทีเ่ป็นไปตามจริยธรรมในการดำาเนินงานทำาให้
มิชลินสร้างความสัมพันธ์ด้านความเชือ่มัน่ทีข่าดไม่ได้ระหว่างบริษัทและผ่้ทีเ่กีย่วข้อง
เอกสารฉบับนีมี้วัตถุประสงค์เพือ่การทบทวนแนวทางปฏิบัติด้านทฤษฎีกรณียธรรม จริยธรรม
และหลักการทำางานอย่างมืออาชีพรวมถึงการต่อต้านการทุจริต (Rules of professional and anti-
corruption conduct) ทีป่รากฏในกฎบัตรว่าด้วยแนวทางการดำาเนินงานและความรับผิดชอบของมิ
ชลินทีน่ำามาใช้ในหน่วยงานจัดซือ้และพนักงานทุกคนของมิชลินทีต้่องทำางานกับค่่ค้า
เราทุกคนในฐานะตัวแทนคนหนึง่ของมิชลิน มีหน้าทีป่ฏิบัติตามแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและ
หลักการทำางานอย่างมืออาชีพในการจัดซ้ือ (Purchasing ethical guidelines and rules of 
professional conduct)  อย่างเคร่งครัด เนือ่งจากภาพลักษณ์ของบริษัทขึน้อย่่กับพวกเราทุกคน
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ูามิชลินสัญญาทีจ่ะรับประกันสภาพแวดล้อมการทำางานของแรงงานให้เหมาะสมตามสิทธิมนุษยชน ให้มีความ
ปลอดภัยเป็นไปตามมาตราฐาน ILO รวมถึงกฏหมายและข้อบังคับท้องถิน่
ในกรณีการติดตัง้ทางอุตสาหกรรม มิชลินสัญญาทีจ่ะระบุรายละเอียดด้านการป้องกัน และการแก้ไขผลกระ
ทบเชิงลบด้านสิง่แวดล้อม สังคมและสิทธิมนุษยชนทีอ่าจเกิดขึน้กับท้องถิน่นัน้ ๆ อีกทัง้ มิชลินจะเข้าร่วมในการ
พัฒนาอย่างกลมกลืนกับชุมชนนัน้ ๆ
มิชลินต้องการความมัน่ใจว่าค่่ค้าและผ่้ขายสินค้าและบริการให้แก่มิชลิน จะเคารพต่อหลัก การทีร่ะบุไว้ใน
จริยธรรมในการดำาเนินงานของมิชลิน (Code of Ethics) โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านการเคารพสิทธิมนุษยชน ที ่
จะพร้อมสนับสนุนหลักการเดียวกันต่อค่่ค้าและผ่้รับเหมาช่วงของพวกเขาด้วย

มิชลินเรียกร้องให้ค่ค่้าและผ่้รับเหมาช่วงของมิชลินเคารพปฏิบัติตาม:
➥    ข้อบังคับสากลโดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติและแนวปฏิบัติ OECD
➥    กฏหมายแรงงานและกฏระเบียบอืน่ๆ ในประเทศนัน้ ๆ (ค่าตอบแทน ชัว่โมงการทำางาน เสรีภาพในการรวม

ตัวเพือ่วัตถุประสงค์ต่างๆ เป็นต้น)
➥    กฏพืน้ฐานของ ILO โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกับการบังคับใช้แรงงานเด็ก การบังคับใช้แรงงาน 

การใช้แรงงานทาส การเคารพเสรีภาพในการรวมตัว และสิทธิในการร่วมเจรจาต่อรอง และการเลือกจ้าง
แรงงาน

➥    หลักการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยให้มีสภาพการทำางานทีเ่หมาะสมและเป็นทีย่อมรับ
➥    กฏระเบียบด้านความปลอดภัย สุขภาพและอนามัย เพือ่ควบคุมผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัย

จากการปฏิบัติงานของพนักงานและชุมชนทีอ่ย่่ใกล้บริเวณการติดตัง้ 
➥    กฏความปลอดภัย ทีถ่่กใช้ในโรงงานมิชลินทัง้ในส่วนทีพ่วกเขาเข้าไปติดต่อหรือไปปฏิบัติงาน 
โดยมิชลินทีจ่ะปฏิบัติอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมต่อพนักงาน ค่่ค้า และชุมชนท้องถิน่ ซึง่จะต้องได้
รับการร่วมมือ และปฏิบัติตามด้วยความเอาใจใส่จากทุกท่าน เพือ่ให้แนวทางการปฏิบัตินีด้ำารงต่อไปได้อย่าง
ต่อเนือ่ง

หลักการ PRM : “เรารับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างสม่ำาเสมอและเคารพในวัฒนธรรม
ของประเทศทีเ่ราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมัน่ทีจ่ะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับ
ผิดชอบ ซือ่สัตย์ เคารพต่อความเป็นมนุษย์และกฎหมาย (PRM Charter ฉบับปี  2002 หัวข้อการนำาค่านิยมของ
เราไปปรับใช้) 

มิชลินและค่่ค้าตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฏระเบียบและกฏหมายทัง้หมดทีบั่งคับใช้ในการทำาการค้าร่วมกันโดย
เคร่งครัด รวมถึงข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ (Embargo,…) ข้อยุติและข้อกฏหมายต่างๆ สมาชิกของหน่วย
งานจัดซือ้ทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฏระเบียบและกฏหมายทีบั่งคับใช้เช่นกัน

หลักการ PRM : “เราป้องกันความขัดแย้งทีอ่าจเกิดขึน้ได้จากผลประโยชน์ทีเ่กีย่วเนือ่งกับความรับผิดชอบ
ของพนักงานทัง้ในและนอกบริษัท  ดังนัน้เราจึงต้องการให้พนักงานหลีกเลีย่งการปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกับเรือ่งส่วน
ตัว การเงินการค้า หรืออืน่ๆทีอ่าจขัดแย้งกับผลประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทหรือสร้างภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดีแก่
บริษัท” (PRM Charter ฉบับปี  2002 หัวข้อการนำาค่านิยมของเราไปปรับใช้)

➥  ในความสัมพันธ์ในทางอาชีพกับค่่ค้า สมาชิกของหน่วยงานจัดซือ้รวมทัง้พนักงานคนอืน่ของมิชลินจะต้อง
ปฏิบัติหน้าทีเ่พือ่ผลประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามข้อกำาหนดทางกฎหมาย

➥  ในการติดต่อกับค่่ค้า สมาชิกของหน่วยงานจัดซือ้รวมทัง้พนักงานคนอืน่ของมิชลินไม่ได้รับอนุญาตให้ตกลง
ทำาสัญญาทางธุรกิจใดๆทีน่อกเหนือจากทีไ่ด้รับอนุญาตตามขอบเขตความรับผิดชอบ ทัง้เพือ่ตัวเองและใน
ฐานะของบุคคลทีส่าม

➥  ในกรณีทีค่่่ค้าค่่ค้าเป็นล่กค้าของมิชลินด้วยเช่นกัน มิชลินจะไม่พิจารณาเรือ่งนีใ้นการเจรจาต่อรองผล
ประโยชน์ของบริษัท การจัดซือ้และการขายจะต้องแยกออกจากกันอย่างชัดเจน

หลักการ PRM : “ มิชลินมุ่งมัน่ ทีจ่ะขยายกิจการของกลุ่มมิชลินไปทัว่ โลกโดยตัง้อย้่บนหลักพืน้ฐาน 3 หลักการน ี ้
➥    คงไว้ซึง่วัฒนธรรมของบริษัททีป่ฏิบัติร่วมกันมาอย่างยาวนานซึง่เป็นจุดเริม่ต้นของความผ้กพันทางสังคมและ

แรงบันดาลใจ;
➥    ส่งเสริมบุคลากรทุกคนให้มีการพัฒนาตนเองและขอบเขตความรับผิดชอบของพวกเขา;
➥    ปฏิบัติตามกฏข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเคารพในวัฒนธรรมของประเทศทีมิ่ชลินเข้าไปดำาเนินธุรกิจ
มิชลินไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานเด็กตามข้อบังคับของการบังคับใช้แรงงาน ตามหลักการขององค์กร
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO)
มิชลินตระหนัก ในความรับผิดชอบทีเ่ป็นผลมาจากการดำาเนินธุรกิจและการทำาอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมัน่ ทีจ่ะดำาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซือ่สัตย์ เคารพต่อความเป็น
มนุษย์และกฏหมาย
มิชลินจะบรรลุสิง่เหล่านีไ้ด้โดยปฏิบัติตามเป้าหมายทีว่างไว้อย่างสม่ำาเสมอในการลดผลกระทบเชิงลบทีมี่อย่ใ้น
กิจกรรมอุตสาหกรรมใดๆก็ตามและโดยให้ความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฏข้อบังคับด้านความปลอดภัย
ในโรงงานของเรา” 
(PRM Charter ฉบับปี 2002, หัวข้อการนำาค่านิยมของเราไปปรับใช้)
ในปี 2010 มิชลินได้เริม่ยึดถือการปฏิบัติตามข้อตกลงโลก (Global Compact) โดยจะเคารพต่อสิทธิมนุษยชน
ในทุกกิจกรรมของมิชลิน และในทุกประเทศทีมิ่ชลินดำาเนินธุรกิจ พร้อมทัง้ รับรองว่าจะให้การสนับสนุนข้อตกลง
ของโลก (Global Compact)
นอกจากนีมิ้ชลินสัญญาทีจ่ะปฏิบัติตามข้อบังคับสากลดังต่อไปนี:้ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน; กฏพืน้
ฐานขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO); และแนวปฏิบัติ OECD ว่าด้วยเรือ่งสิทธิมนุษยชน, การป้องกัน
สิง่แวดล้อมและการต่อต้านการทุจริต

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน

ยึดมัน่ต่อหลักสากล
(ข้อตกลงและสิทธิมนุษยชน)

การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎขอ้บงัคบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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หลักการ PRM :  “การรักษาความลับถือเป็นหน้าที ่เมือ่ไรก็ตามทีมี่ผลประโยชน์ของล้กค้า, ผ้้ถือหุ้น,  ค้่ค้า, 
พนักงาน และ กล่าวโดยทัว่ไป คือ ในโลกของการแข่งขันในปัจจุบัน ความยัง่ยืนของกิจการของเราและของห้นุ
ส่วนจะขึน้อย้่กับสิง่นี.้” (กฎบัตรว่าด้วยแนวทางการดำาเนินงานและความรับผิดชอบของมิชลิน เวอร์ชัน่ 2002,  
ค่านิยม)

สมาชิกในทีมจัดซือ้ของมิชลินอาจต้องเข้าถึงข้อม่ลบางประการเกีย่วกับกลุ่มมิชลินซึง่จะต้องถือเป็นความลับ 
การเปิดเผยข้อม่ลหรือการแถลงการณ์ใดๆก่อนเวลาอันควรถือเป็นผลเสียอย่างร้ายแรงต่อกลุ่มมิชลิน ตัวอย่าง
เช่น ข้อม่ลเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ การศึกษาค้นคว้า ความร่้ความชำานาญทางเทคนิค โครงการเกีย่วกับการผลิตหรือ
การตลาด ข้อม่ลทางการเงินและกลยุทธ์ในอนาคตของบริษัท ยุทธวิธี งบประมาณหรือแผนอืน่ ๆ ทีไ่ม่สามารถ
เปิดเผยส่่สาธารณะได้
พนักงานทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการสร้างความมัน่ใจข้อม่ลดังกล่าวจะไม่ถ่กเผยแพร่ไปยังบริษัทอืน่หรือผ่้ใด
ก็ตามทีไ่ม่ได้รับอนุญาต ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม
ในกรณีเดียวกัน ข้อม่ลสำาคัญของค่่ค้าทีเ่ราได้รับตามขัน้ตอนการให้คำาปรึกษาก็ต้องถือเป็นความลับอย่าง
เคร่งครัด ห้ามเปิดเผยอย่างเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับค่่แข่งทางการค้า
ในระหว่างการเจรจา มิชลินและค่่ค้า  อาจมีการลงนามร่วมกันในข้อตกลงว่าด้วยการไม่เปิดเผยข้อม่ล

โดยทัว่ไปแล้ว เจ้าหน้าทีจั่ดซือ้จะต้องแจ้งผ่้บังคับบัญชาของตนทราบเกีย่วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างละเอียดทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้

หลักการ PRM : “ไม่ว่าประเทศใดในโลกทีเ่ราดำาเนินธุรกิจ เรามีความตัง้ใจหนักแน่นทีจ่ะต่อต้านการทุจริต
ในทุกร้ปแบบไม่ว่ากับทัง้องค์กรของรัฐหรือของเอกชน เราปฏิเสธทีจ่ะมอบเงินบางส่วนหรือทัง้หมดให้กับบุคคล
ทีส่ามหากเงินจำานวนดังกล่าวไม่ได้เกีย่วข้องกับบริการทีเ่กิดขึน้จริงตามมล้ค่าทีเ่หมาะสมทีป่รากฏในบัญชีของ
เรา ” (PRM Charter ฉบับปี  2002 หัวข้อการนำาค่านิยมของเราไปปรับใช้)

มิชลินปฏิเสธการติดสินบนหรือการจ่ายเงินโดยไม่ถ่กต้องตามกฏหมายให้กับพลเรือน เจ้าหน้าทีข่องรัฐ นักการ
เมืองหรือพรรคการเมืองหรือองค์กรสาธารณะอืน่ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือการจ่ายผ่านตัวกลางทีมี่ส่วนเกีย่วข้อง
กัน องค์กรสาธารณะและ/หรือตัวกลางในเอกสารนีห้มายถึงบุคคลภายนอกทีไ่ด้รับการติดต่อให้ต่อรองความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจ ตลาดสาธารณะและความสัมพันธ์ทางการค้า

ซึง่นัน่ก็หมายความว่าพนักงานไม่สามารถมอบหรือเสนอรับค่าคอมมิชชัน่ ส่วนลด เงินคืน ค่าปรึกษา หรือการ
ชดเชยสำาหรับบริการทีไ่ด้รับไม่ว่าจะเป็นในร่ปแบบของเงินสดหรือสิทธิประโยชน์ทางการเงิน หากการจ่ายเงินดัง
กล่าวมีวัตถุประสงค์เพือ่โน้มน้าวข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานของรัฐให้เกิดการตัดสินใจทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
มิชลิน หรือให้สิทธิประโยชน์อันไม่ชอบธรรมแก่มิชลิน การจ่ายเงินดังกล่าวยังถือว่าผิดกฎหมายแม้ว่าจะดำาเนิน
การโดยคนกลางหรือทีป่รึกษาจากภายนอก

เพือ่ทีจ่ะปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องได้นัน้ หน่วยงานจัดซือ้จะมีการใช้กฏข้อบังคับทีแ่ม่นยำามากขึน้ตามทีร่ะบุ
ไว้ในแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมและการต่อต้านการทุจริตของกลุ่ม อ้างอิงจากเอกสารแนบ

หลักการ PRM : “รับประกันว่าจะมีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับอย่างเคร่งครัดและเคารพในวัฒนธรรมของ
ประเทศทีเ่ราเข้าไปดำาเนินธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นในประเทศใดก็ตาม เรามุ่งมัน่ทีจ่ะดำาเนินธุรกิจทีมี่ความรับผิดชอบ 
ซือ่สัตย์ เคารพมนุษยชาติและกฎหมาย” (กฎบัตร PRM  ฉบับปี  2002 หัวข้อการนำาค่านิยมของเราไปปรับใช้) 

➥  ของขวัญและคำาเชิญอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจทีไ่ม่เหมาะสมอันเกีย่วเนือ่งกับค่่ค้า
➥  ด้วยเหตุนี ้เราจึงห้ามพนักงานรับของขวัญจากค่่ค้า ซึง่รวมไปถึงเงิน ผลิตภัณฑ์ บริการ ความบันเทิง การเดิน

ทาง หรือของขวัญต่างๆไม่ว่าจะในร่ปแบบใดก็ตาม
➥  อย่างไรก็ตาม พนักงานสามารถรับของขวัญทีมี่โลโก้บริษัท ในมล่ค่าน้อยๆได้ (เช่น ของสำาหรับแจกในงานเปิด

ตัวหรือโฆษณาสินค้า การเลีย้งอาหารเป็นครัง้คราว คำาเชิญไปในงานการกุศลหรือการร่วมในกิจกรรมทีจั่ดขึน้
โดยค่่ค้าหรือผ่้รับเหมาช่วง

➥  หากการตอบรับของขวัญหรือคำาเชิญนัน้เป็นสิง่ทีห่ลีกเลีย่งไม่ได้เนือ่งจากเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของท้องถิน่หรือ
ประเทศนัน้ๆ เจ้าหน้าทีจั่ดซือ้จะต้องแจ้งให้ผ่้จัดการทราบเพือ่ตัดสินใจแนวทางการปฏิบัติทีเ่หมาะสมต่อไป

➥  เพือ่ความสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัตินี ้หน่วยงานจัดซือ้จะต้องลงทะเบียนของขวัญและคำาเชิญทีเ่ป็นไปตาม
ข้อกฏหมายและแนวทางปฏิบัติในแต่ละที ่โดยไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆการตอบรับของขวัญนัน้จะต้องไม่มีผล
ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าทีจั่ดซือ้หรือชีน้ำาค่่ค้ารายใดรายหนึง่

หลักการ PRM : “ เราสนับสนุนการแข่งขันทางการค้าอย่างยุติธรรมจากทุกฝ่ายซึง่เป็นไปตามขอบเขตกฎหมาย
ว่าด้วยการแข่งขัน (PRM Charter ฉบับปี  2002 หัวข้อการนำาค่านิยมของเราไปปรับใช้) 

มิชลินพยายามอย่างหนักเพือ่ทีจ่ะคัดเลือกค่่ค้าสำาหรับผลิตภัณฑ์และบริการโดยใช้กระบวนการทีโ่ปร่งใสและ
เกณฑ์ทีไ่ม่ลำาเอียง

มิชลินปฏิบัติตามกฎและหลักการของการแข่งขันอย่างอิสระ (free competition) ดังต่อไปนี:้
➥  ใบขอให้เสนอราคา(RFPs) จะถ่กส่งไปหาค่่ค้าพร้อมๆกัน และมีกำาหนดหมดเขตวันเดียวกัน
➥ รายชือ่ของค่่ค้าจะถ่กเก็บเป็นความลับแม้กระทัง่หลังการประม่ลแล้วก็ตาม โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพือ่หลีก
เลีย่งการรวมกันกำาหนดราคาในบรรดาค่่ค้ากลุ่มนัน้
➥ ค่่ค้าทุกคนทีเ่กีย่วข้องกับ RFP จะได้รับเอกสารตัวเดียวกันในระยะเวลาเดียวกัน ค่่ค้าคนใดทีต้่องการข้อม่ล
เพิม่เติมในระหว่างกระบวนการการยืน่ประม่ลจะต้องติดต่อโดยตรงไปทีเ่จ้าหน้าทีจั่ดซือ้หรือผ่้จัดการทางเทคนิค
ทีร่ะบุไว้ใน RFP
➥ คำาตอบทีใ่ห้กับค่่ค้าและข้อม่ลเพิม่เติมทัว่ไป (เช่น ไม่เกีย่วข้องกับคำาตอบทีเ่ฉพาะเจาะจงของค่่ค้าเจ้าใดเจ้า
หนึง่) ทีส่ามารถช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเอกสาร RFP ดัง้เดิม จะต้องได้รับการแจ้งสือ่สารไปยังค่่ค้าทุกรายที ่
เข้าร่วม
➥ ค่่ค้าควรได้รับการสนับสนุนให้มีการส่งข้อเสนอทีม่อบทางเลือกอืน่ ๆ  นอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ใน RFP
➥ เอกสาร RFP จะต้องถ่กเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามค่่ค้ามอบให้แก่บุคคลทีส่ามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อักษรจากมิชลิน
➥ ค่่ค้าทีเ่ข้าร่วมทุกรายจะต้องได้รับสิทธิก์ารขยายระยะเวลากำาหนด หมดเขตเหมือนกัน
➥ จะต้องไม่เปิดเผย ราคา เงือ่นไขและข้อม่ลทางเทคนิคอืน่ๆทีมี่อย่่ในใบตอบรับของค่่ค้าให้แก่ค่่ค้ารายอืน่ ถึง
แม้ว่าจะหลังการประม่ลแล้วก็ตาม
➥ กระบวนการของ RFP ไม่ได้มีไว้เพียงเพือ่จะได้มาซึง่ใบเสนอราคา(Quote)เท่านัน้    เจ้าหน้าทีจั่ดซือ้และ 
Specifier มีหน้าทีคั่ดเลือกผ่้ประม่ลภายใต้เงือ่นไขทีไ่ด้กำาหนดไว้ล่วงหน้า  และต้องพิจารณาข้อเสนอจากค่่ค้า 
ทุกราย
➥ มิชลินไม่ได้ตกลงทีจ่ะเลือกข้อเสนอทีมี่ราคาทีต่่ำาทีสุ่ด แต่จะเลือกข้อเสนอทีท่ำาให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัท
มากทีสุ่ด
➥ ค่่ค้าทีไ่ม่ได้ถ่กเลือกต้องได้รับการขอบคุณอย่างเหมาะสม  การแจ้งเหตุผลว่าทำาไมใบยืน่ประม่ลของค่่ค้าคน
นัน้ไม่ถ่กเลือกจะช่วยให้ค่่ค้าเจ้านัน้ปรับข้อเสนอให้เหมาะสมในคราวหน้าและไม่มีความร่้สึกว่าไม่ได้รับความ
ยุติธรรม
➥ หน่วยงานจัดซือ้จะต้องสามารถอธิบายในเหตุผลการตัดสินใจในกระบวนการ RFP ได้

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน

  อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ข้ึนได้หากพนักงาน:
➥   เจรจาต่อรองสัญญาในนามของมิชลินทีพ่นักงานคนนัน้จะได้รับผลประโยชน์ใดๆในปัจจุบัน

หรือในอนาคต
➥  มีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆจากบริษัททีเ่ป็นค้่ค้าของมิชลิน
➥  ใช้โอกาสทางธุรกิจของมิชลินเพือ่ผลประโยชน์ของตนเอง
➥  เปิดเผยข้อม้ลทีเ่ป็นความลับของมิชลินในขณะทียั่งเป็นพนักงานของบริษัทอย้่เพือ่ผล

ประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ส่วนตัวหรือเพือ่สร้างผลประโยชน์ให้แก่บุคคลทีส่าม

ของขวัญและคำาเชิญ

ความสัมพันธ์กับรัฐบาลและการต่อต้านการทุจริต

การรักษาความลับ

การแข่งขันอย่างเป็นธรรม
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1413 หลักการจัดซ้ือของมิชลินหลักการจัดซ้ือของมิชลิน

ตัวแทนการจัดซือ้ต้องมีความชัดเจนและโปร่งใสต่อผ่้บังคับบัญชา   และควรจะหารือผ่้บังคับบัญชาของพวกเขา
อย่่เสมอหากพวกเขามีคำาถามหรือข้อสงสัยแม้เพียงเล็กน้อยเกีย่วกับขัน้ตอนการดำาเนินการ

หากค่่ค้า ไม่ได้รับการตอบสนองทีน่่าพอใจจากมิชลินหลังการพ่ดคุยในเบือ้งต้น อาจใช้คนกลางเป็นผ่้ช่วยไกล่
เกลีย่เพือ่รักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีด้วยกระบวนการทีสร้างสรรค์ 
โดยมีผ่้จัดการด้านคุณภาพในหน่วยงานจัดซือ้ ช่วยดำาเนินการไกล่เกลีย่

คนไกล่เกลีย่จะเข้ามามีส่วนเกีย่วข้อง เฉพาะหลังจากค่่ค้าได้พยายามแก้ปัญหาร่วมกับหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ภายในบริษัทแล้วเท่านัน้ ยกตัวอย่างเช่น กับตัวแทนจัดซือ้ทีด่่แลเรือ่งการประม่ลราคา  ,กับหน่วยงานด้านการ
จ่ายเงิน หรือกับหน่วยงานทีด่่แลด้านสัญญา   ผ่้ไกล่เกลีย่จะไม่พิจารณาคำาร้องขอใด ๆ ทีไ่ม่ได้ปฏิบัติตามหลัก
การดังกล่าว  

เพื่อทีจ่ะเริม่กระบวนการไกล่เกลีย่ ค่่ค้าจะต้องส่งคำาขออย่างเป็นทางการทางอีเมลผ่านทางเวปไซต์ 
Compte-fonction.mediation-achats@fr.michelin.com

หากผ่้ไกล่เกลีย่ภายในองค์กรไม่สามารถหาทางแก้ปัญหาได้  อนุญาตให้ว่าจ้างบุคคลภายนอกมากระทำาการ
ไกล่เกลีย่ข้อตกลงได้ กา
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น
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ูา 

การอนุมัติค้่คูา
ส่วนนีเ้กีย่วข้องกับคู่ค้ารายใหม่ 
ทีมงานของกลุ่มบริษัทต้องปฏิบัติตามกระบวนการเพือ่รวบรวมค่่ค้ารายใหม่ กระบวนการนีไ้ด้รับการ
ออกแบบมาเพือ่ตรวจสอบศักยภาพและความสามารถของค่่ค้า      เพือ่ตอบสนองความต้องการของ
มิชลินด้านการค้า ผลการดำาเนินงานทางเทคนิค คุณภาพ กำาหนดเวลาและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน    ค่่
ค้าทีไ่ด้รับการอนุมัติต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับค่านิยมทีอ่ธิบายไว้ข้างต้น
ขัน้ตอนนี ้เกีย่วข้องกับ:

ในเบือ้งต้น  การประเมินผลจะเป็นลักษณะแบบสอบถามทีช่่วยในการประเมินศักยภาพของค่่ค้าของมิชลิน:
➥ สถานะทางการเงิน
➥ การให้ความสำาคัญกับด้านคุณภาพ
➥ ความสามารถในการตอบสนองต่อข้อกำาหนดด้านเทคนิคของมิชลิน
➥ พันธสัญญาและแนวทางในการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

การประเมินผลเบือ้งต้นอาจมีส่วนเพิม่เติมดังต่อไปนี:้

การเยีย่มชมสถานทีช่่วยเปิดโอกาสในการตรวจสอบการประเมินผลเบือ้งต้นและรับร่้ข้อม่ลเพิม่เติมหากจำาเป็น  
ซึง่อาจรวมถึง:
➥ ตรวจสอบ(audit)ค่่ค้า
➥ เข้าเยีย่มชมสถานประกอบการของค่่ค้าจำานวน 1 ทีห่รือมากกว่านัน้
➥ การทดสอบในสถานทีข่องของมิชลินเอง

เพือ่ให้ได้รับการอนุมัติ คู่ค้าต้องตกลงทีจ่ะ:
➥ ตอบแบบสอบถามการประเมินผล
➥ ปฏิบัติตามหลักการและข้อกำาหนดในค่่มือเล่มนี ้
➥ จัดทำาระบบการจัดการด้านคุณภาพทีส่อดคล้องกับความต้องการของระบบมาตรฐาน ISO 9001 ฉบับปัจจุบัน 
หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ TS IATF16949 จะเป็นข้อได้เปรียบในกระบวนการคัดเลือก
ค่่ค้า สำาหรับค่่ค้าในกลุ่มวัตถุดิบทีมี่การลงทะเบียนในระบบจะต้องได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ 
ค่่ค้าทีท่ำาธุรกิจร่วมกันจะต้องมีการจัดเตรียมแผนการดำาเนินงานเพือ่ให้ได้มาซึง่หนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 
14001
➥ อนุญาตให้ทีมงานของมิชลินเข้าสถานประกอบการได้เพือ่ตรวจสอบ (audit) หรือเพือ่เยีย่มชมงานด้านเทคนิค
➥ ให้แน่ใจว่าผ่้รับเหมาของค่่ค้า ปฏิบัติตามหลักการและข้อกำาหนดทีร่ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี ้
➥ แจ้งให้มิชลินทราบล่วงหน้าหากมีการเปลีย่นแปลงใด ๆ  เกิดขึน้ เข่น 
     - กระบวนการผลิต ระบบคุณภาพหรือการว่าจ้าง
     - โครงสร้างองค์กร (โรงงานผลิต   การรวมกิจการ  การจัดหาทรัพยากรบุคคลากร ภาระผ่กพัน ฯลฯ )
โดยเมือ่ค่่ค้าได้รับการอนุมัติแล้ว ก็สามารถเข้าร่วมแข่งขันประม่ลราคากับมิชลินได้
อาจมีการแจ้งให้ทางค่่ค้าจัดเตรียมข้อม่ลทีเ่กีย่วข้องกับการวิเคราะห์อายุการใช้งานของสินค้าหรือการบริการ
ตามทีท่างมิชลินร้องขอ

หลักการ PRM: “การสร้างความน่าเชือ่ถือบนรากฐานของความซือ่สัตย์อันสอดคล้องกับกฎระเบียบและความ
เคารพในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆหรือทีเ่ราดำาเนินธุรกิจ (... ) ไม่ว่าเราจะไปทีใ่ด เรามีความตัง้ใจทีจ่ะประกอบ
การเยีย่งบริษัททีมี่ความรับผิดชอบและซือ่สัตย์ มีความเคารพต่อบุคคลและกฎหมาย "  (กฎบัตร PRM เวอร์ชัน่ 
2002, ค่านิยมของเรา)
การทุจริตทีเ่กิดขึน้ภายในองค์กรแสดงถึงภัยคุกคามทีส่ำาคัญของการดำาเนินงานของมิชลินและส่งผลกระทบใน
ทางลบแก่ภาพลักษณ์และธุรกิจของบริษัท
ห้ามทำาการใดๆทีส่่อถึงการทุจริต ความไม่ซือ่ตรงและกิจกรรมใดก็ตามทีถื่อเป็นความผิดทางอาญาทีมิ่ชลินโดย
เด็ดขาดโดยการกระทำาดังกล่าวอาจส่งผลถึงขัน้การดำาเนินคดีในทางแพ่งหรือทางอาญากับพนักงานทีก่ระทำาผิด
มิชลินได้ร่างกฎระเบียบว่าด้วยการทุจริตเพือ่เป็นเครือ่งยืนยันว่ากลุ่มบริษัทและพนักงานทุกคนมีส่วนแสดงวิสัย
ทัศน์ของกลุ่มบริษัทเกีย่วกับการป้องกันการทุจริตร่วมกันและนำาการป้องกันทีมี่ประสิทธิภาพในการต่อส่้กับการ
ทุจริตมาใช้ 

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน

การทุจริต

การไกล่เกลีย่

บทสรุป

การประเมินผลเบ้ืองต้น

การเยีย่มชมสถานที่
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คุณภาพ
วัฒนธรรมด้านคุณภาพ
"นับเป็นเวลากว่าศตวรรษทีมิ่ชลินมุ่งมัน่ทีจ่ะส่งมอบผลิตภัณฑ์ทีดี่ทีสุ่ดในราคาทีคุ้่มค่ามากทีสุ่ด
ให้เหมาะสมกับตลาด รวมทัง้ยังเป็นการตัง้มาตรฐานด้านคุณภาพและบริการให้กับตลาดนัน้ๆ "  
ข้อความทีตั่ดตอนมาจากหลักการด้านคุณภาพของมิชลิน
เป้าหมายดังกล่าวผลักดันให้เรามุ่งมัน่สร้างความพึงพอใจด้านคุณภาพในทุกๆแง่มุม ตลอดจนการ
พัฒนาอย่างต่อเนือ่งเพือ่ตอบสนองความต้องการของล่กค้าอย่างแท้จริง
ทีมงานจัดซือ้พร้อมด้วยค่่ค้าของเรามีหน้าทีรั่บผิดชอบในการสร้างความมัน่ใจว่าการส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดไม่ว่าผลิตภัณฑ์นัน้จะผลิตมาจากทีไ่หนหรือจะถ่กส่งไปทีใ่ด – และบริการทีต่อบ
สนองความต้องการของล่กค้าทัง้หมด  ต้องสอดคล้องกับค่านิยมของกลุ่มบริษัท รวมทัง้มาตรฐาน
ด้านคุณภาพของมิชลิน
เราต้องร่วมมือกันนำาทรัพยากรทีจ่ำาเป็นออกมาใช้เพือ่ให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายและความเป็นเลิศ
ด้านคุณภาพ ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมทีจ่ะบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทีเ่กีย่วข้องด้วยความระมัดระวัง
อย่างต่อเนือ่ง
มิชลินและคู่ค้าจะต้องให้ความร่วมมือซึง่กันและกันเพือ่ก้าวไปข้างหน้า

นับตัง้แต่มิชลินได้ก่อตัง้ขึน้ เราได้รักษาวัฒนธรรมทีแ่สดงออกถึงความรับผิดชอบไว้อย่างแข็งแกร่งซึง่สะท้อนให้
เห็นผ่านทัศนคติอันแน่วแน่ด้านความปลอดภัยและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

การส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทีมี่คุณภาพให้แก่ล่กค้าเป็นสิง่ทีเ่ราให้ความสำาคัญอันดับแรก  ซึง่ขึน้อย่่กับ
คุณภาพของวัตถุดิบและบริการทีเ่ราสรรหาจากภายนอก

ระบบการรับประกันคุณภาพ แสดงให้เห็นความมุ่งมัน่ของมิชลินทีจ่ะนำานโยบายด้านคุณภาพมาใช้ในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์และบริการ ระบบนีจึ้งเป็นสิง่จำาเป็นสำาหรับการสร้างความเชือ่มัน่ให้กับธุรกิจในระยะ
ยาวและทำาให้กลุ่มมิชลินสามารถเป็นผู้นำาในตลาดมาอย่างยาวนาน

ด้วยระบบนี ้มิชลินมีความตัง้ใจทีจ่ะ :
➥  สร้างกฎระเบียบทีจ่ำาเป็นกับค่่ค้า เพือ่ให้แน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ทีซื่อ้มาทัง้หมดมีคุณภาพตลอดอายุการใช้งาน 

รวมไปถึงงานบริการต่างๆ ด้วย
➥ สร้างความสัมพันธ์ทีแ่ข็งแกร่งและยัง่ยืนกับค่่ค้า โดยยึดความไว้วางใจของทัง้สองฝ่าย ;
➥ กระตุ้นให้ค่่ค้าจัดการด้านคุณภาพพร้อมทัง้รักษาแนวทางการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง;
➥ สนับสนุนค่่ค้าโดยการให้คำาแนะนำาและให้ข้อเสนอด้านการสร้างนวัตกรรมและ / หรือ ความแตกต่าง.

มิชลินอาจจะอนุมัติการสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์จากหนึง่หรือหลายโรงงานขึน้อย่่กับระดับความเสีย่งด้านคุณภาพ

เพือ่ให้ได้รับการอนุมัติ ค่่ค้าต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถทีส่่งมอบผลิตภัณฑ์ทีต่รงตามข้อกำาหนดด้านคุณภาพ 
ปริมาณ กำาหนดเวลา บริการและมีมาตรฐาน ในราคาทีดี่ทีสุ่ด 

การอนุมัติผลิตภัณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง:
➥  ระบุไว้ในข้อกำาหนดของมิชลิน 
➥  ผลิตโดยใช้กระบวนการ สายการผลิตหรือเครือ่งจักรทีก่ำาหนด
➥  ผลิตในโรงงานทีเ่ฉพาะเจาะจง
ขัน้ตอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ระบุไว้ใน ภาคผนวก

สำาหรับการผลิตและส่งมอบ   มิชลินคาดหวังว่าค่่ค้าของบริษัทจะมีเป้าหมายทางธุรกิจทีเ่ป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี ้:
"ส่งมอบผลิตภัณฑ์ท้ังหมด 100% จะต้องตรงกับวันและเวลาทีก่ำาหนด โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่
สมบูรณ์แบบ ไร้ทีติ่ ด้วยราคาทีดี่ทีสุ่ด หรือ ให้บริการต้องสอดคล้องกับข้อกำาหนดท้ังหมด 100%. "
ผลิตภัณฑ์ทัง้หมดทีจั่ดส่ง รวมถึงการให้บริการจะต้องเป็นไปตามเงือ่นไขสัญญาการสัง่ซือ้อย่างเคร่งครัด  เช่น
เดียวกันกับความต้องการทีร่ะบุไว้ในข้อกำาหนด การส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ม่สอดคล้องกับข้อกำาหนด
ถือเป็นสิง่ต้องห้าม
ในขัน้ตอนนี ้ค่่ค้าและ มิชลินจะต้องมีการแลกเปลีย่นข้อม่ลเกีย่วกับ
➥  การติดต่อสำาหรับหน่วยงานจัดซือ้,หน่วยงาน Supply chain และตัวแทนด้านเทคนิค
➥  รายละเอียดการจ่ายเงิน
➥  ข้อม่ลเกีย่วกับขัน้ตอนการสือ่สาร รวมทัง้ภาษาทีใ่ช้ในการทำางาน และการเชือ่มต่อทาง IT  (EDI)  , การดำาเนิน

การสัง่ซือ้ (Supply chain ฯลฯ );
➥  ข้อม่ล เกีย่วกับแผนรับมือเหตุฉุกเฉิน

ผลิตภัณฑ์ทีส่่งมอบต้อง
➥ ถูกจัดส่งพร้อมเอกสารสำาคัญ ทีป่ระกอบไปด้วยข้อม่ลทีจ่ำาเป็นตามข้อกำาหนดการสัง่ซือ้และ/หรือเพือ่การ
ส่งมอบ; 
➥ บรรจุภัณฑ์ทีช่่วยรักษาความสมบูรณ์แบบของผลิตภัณฑ์ และสอดคล้องกับข้อกำาหนด ระหว่าง 
การเคลือ่นย้าย   การจัดเก็บและการขนส่ง
บรรจุภัณฑ์ทีแ่ยกบรรจุเดีย่วและมีขนาดใหญ่จะต้องตอบสนองความต้องการทางกฎหมายของประเทศปลายทาง 
หากมีปัญหาใดๆด้านผลิตภัณฑ์ ค่่ค้าต้องร่วมมือกับมิชลินเพือ่หาทางออกทีดี่ทีสุ่ดเกีย่วกับประเภทของบรรจุ
ภัณฑ์,วัสดุทีใ่ช้ , กระบวนการขนส่ง ทัง้นีเ้พือ่ประโยชน์ในการลดต้นทุนของทัง้สองฝ่าย และช่วยรักษาสภาพ
แวดล้อม

ค่่ค้าจะต้องแจ้งให้มิชลินรับทราบโดยเร็วทีสุ่ด หากมีการเปลีย่นแปลกให้ด้านปริมาณ หรือกำาหนดการในการส่ง
มอบ ทีผิ่ดไปจากทีร่ะบุในคำาสัง่ซือ้ ในกรณีทีก่ารส่งมอบมีการเปลีย่นแปลงใดๆเกิดขึน้ ค่่ค้าต้องแจ้งผ่้ประสาน
งานฝ่ายจัดซือ้และ Supply Chain ของบริษัทก่อนทีจ่ะทำาการส่งมอบ  จากนัน้มิชลินจะเริม่ทำาการวิเคราะห์ความ
เสีย่ง พร้อมระบุวิธีการดำาเนินการ
ค่่ค้าต้องแจ้งให้ มิชลินทราบหากมีค่าขนส่งใดๆเพิม่เติม  ไม่ว่าจะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จะต้องรับผิดชอบโดยมิชลิน
หรือค่่ค้าก็ตาม   ค่่ค้าจะต้องจัดทำาและส่งรายงานการส่งมอบหากมีการร้องขอ

คู่ค้าคือผู้รับผิดชอบเรือ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์และให้บริการแต่เพียงผู้เดียว 
ค่่ค้าจะต้องดำาเนินการตามขัน้ตอนของระบบคุณภาพและตรวจสอบประสิทธิภาพเพือ่ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์
ทัง้หมด
ทีส่่งมอบรวมถึงการให้บริการ เป็นไปตามข้อกำาหนดของมิชลินทีไ่ด้ระบุไว้
โดยมิชลินอาจขอให้ค่่ค้า :
➥  ระบุตัวผ่้จัดการด้านคุณภาพของสินค้า โดยรับผิดชอบคุณภาพของสินค้าทีส่่งให้กับล่กค้า
➥  ให้ข้อม่ลเกีย่วกับกระบวนการจัดการด้านคุณภาพและจัดเก็บเอกสาร รวมถึงการควบคุมการผลิต การตรวจ

สอบแผนงาน เครือ่งมือทางสถิติ ลักษณะทีก่ำาหนดและการตรวจสอบย้อนหลับ การเก็บรักษาผลิตภัณฑ์และ
การจัดการเกีย่วกับร่ปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นไปตามข้อกำาหนดและผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตาม
ข้อกำาหนด 

➥  มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (validation) หรือการปรับเทียบ (calibration) ในห้องปฏิบัติการของตน
➥  กรณีค่่ค้าตรวจพบว่าสินค้าไม่เป็นไปตามข้อกำาหนด  ต้องขอรายงานหรือการระบุชุดสินค้าทีจั่ดส่งให้กับมิชลิน 
➥  ให้ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละล็อตทีท่ำาการส่งมอบ โดยแยกส่งต่างหาก 
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หลักการ

การอนุมัติผลิตภัณฑ์

การผลิตและส่งมอบ

1. บรรจุภัณฑ์ - การขนส่ง

2. การส่งมอบ

3. การรับประกันคุณภาพ – ความถูกต้องของผลิตภัณฑ์
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➥  เก็บตัวอย่างของผลิตภัณฑ์แต่ละล็อตทีท่ำาการส่งมอบในช่วงระยะเวลาทีก่ำาหนด
➥ เก็บผลของกระบวนการผลิตในช่วงระยะเวลาทีก่ำาหนด
➥ อนุญาตให้มิชลินเข้าไปทำาการตรวจสอบระบบการจัดการคุณภาพทัง้หมดหรือบางส่วนภายในโรงงาน 

มิชลินต้องระบุตัวแปรทีเ่กีย่วข้อง เพือ่สร้างความมัน่ใจว่าจประเด็นเหล่านีจ้ะถ่กนำาไปใช้อย่างถ่กต้อง

ในแต่ละผลิตภัณฑ์  มิชลินและค่่ค้าจะกำาหนดประเภทของเอกสารทีต้่องนำามาประกอบการส่งมอบ เนือ้หาของ
เอกสารดังกล่าวและวิธีการส่งมอบ  ตัวอย่างเช่น:
➥ ใบส่งมอบ
➥ ใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA ) ซึง่จะต้องประกอบไปด้วยข้อม่ลต่อไปนี:้

- การสัง่ซือ้ ล็อต และ ลักษณะกำาหนดของผลิตภัณฑ์ 
- ปริมาณในการส่งมอบ
- ผลของการทดสอบของล็อตผลิตภัณฑ์
- อืน่ๆ

มิชลินกำาหนดรายการข้อม่ลทีจ่ำาเป็นใน COA โดยความร่วมมือของค่่ค้า;  กรณีนีร้วมไปถึง :
➥ ใบรับรองว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำาหนด;
➥ ตราเครือ่งหมายของผลิตภัณฑ์ เพือ่ยืนยันว่าสินค้าเป็นไปตามข้อกำาหนด
การประเมินคุณภาพโดยใช้ตัวชีวั้ดประสิทธิภาพการทำางาน ที ่:
➥ ถ่กจัดตัง้ขึน้โดยมิชลินและค่่ค้า
➥ ได้รับการติดตามและมีการรายงานผลเป็นระยะ ๆ  โดยค่่ค้า

มิชลินอาจดำาเนินการตรวจสอบภายใน ณ ตอนใดก็ได้เพือ่ตรวจสอบข้อมล่ทีใ่ห้ไว้โดยค่่ค้า  การส่งข้อม่ลผิดพลาด
อาจนำาไปส่่การระงับการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน

คู่ค้า ได้รับการคาดหวังว่าจะสามารถรับมือกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ในเวลาทีเ่หมาะสม

คำาร้องเรียนเกีย่วกับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จะถ่กจัดทำาขึน้ เมือ่พบข้อผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นช่วงรับสินค้า หรือ 
ระหว่างใช้งานสินค้า

การร้องเรียนแต่ละกรณีจะต้องมีหลักฐานอ้างอิงและ / หรือการคำานวณค่าใช้จ่ายในส่วนของผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็น
ไปตามข้อกำาหนด
มิชลินจะส่งข้อม่ลทีจ่ำาเป็นทัง้หมดเพือ่ทำาความเข้าใจและแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำาหนดร่วม
กับค่่ค้าให้เร็วทีสุ่ดเท่าทีจ่ะเป็นไปได้
การร้องเรียนในแต่ละกรณี  ค่่ค้าจะต้องปฏิบัติตามขัน้ตอนการแก้ไขของมิชลิน  :
➥  รับทราบและนำาข้อร้องเรียนมาดำาเนินการ
➥  เลือกดำาเนินการทีเ่หมาะสม ทัง้นีขึ้น้อย่่กับการตัดสินใจเกีย่วกับผลิตภัณฑ์ 
➥  นำาสิง่เหล่านีม้าแสดงแก่มิชลิน  พร้อมหลักฐานว่า:

-  การนำามาตรการเร่งด่วนไปใช้ในการแก้ไขผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้สำาหรับผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อ
กำาหนด ( การจัดส่งสินค้าอย่างต่อเนือ่ง  การป้องกันผลิตภัณฑ์ของมิชลิน ฯลฯ );

- สาเหตุของข้อบกพร่องได้รับการระบุรวมกับแนวทางการแก้ไขทีไ่ด้ดำาเนินการไป 
- สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำาหนดจะไม่เกิดขึน้อีก;
- มาตรการแก้ไขทีใ่ช้ดำาเนินการมีประสิทธิภาพและสามารถพิสจ่น์ได้ว่าผลิตภัณฑ์ถ่กต้องตรงตามข้อกำาหนด
ทุกประการ

➥  แก้ไขปัญหาภายในระยะเวลาทีไ่ด้รับการร้องขอ

มิชลินขอสงวนสิทธิ ์ทุกกรณีในการ:
➥  ติดต่อค่่ค้าเพือ่หารือเกีย่วกับแผนพัฒนาของบริษัท
➥  เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในกรณีการตรวจสอบ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ งานซ่อมแซม การคัดแยกขยะและกำาจัดของ

เสียหรือวิธีการอืน่ ๆ
➥  เรียกร้องให้ค่่ค้าดำาเนินการปรับปรุงเพือ่ตอบสนองความต้องการของล่กค้า เพือ่ให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์จะเป็น

ไปตามข้อกำาหนด โดยออกค่าใช้จ่ายเอง    สิง่เหล่านีร้วมถึงการตรวจสอบการวางแผน หลักฐานประกอบผล 
ผลประประเมินผลิตภัณฑ์และกระบวนการ ผลการดำาเนินงาน และการตรวจสอบมาตรการแก้ไข 

➥  ดำาเนินการตรวจสอบแผนแนวทางการแก้ไขปัญหา

(1) COA : Certificat d’analyse fournisseur

ค่่ค้าทีมิ่ชลินใช้บริการในการผลิตในปัจจุบันจะต้องกำาหนดแผนแม่บทเพือ่การพัฒนาอย่างต่อเนือ่งและส่งแผน
ดังกล่าวให้มิชลิน โดยเร็วทีสุ่ด
ค่่ค้าจะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันใน :
➥ แผนงานคุณภาพทีมี่ทัง้หมดเพือ่ให้บรรลุเป้าหมายการปรับปรุงทีมี่ประโยชน์ด้านคุณภาพ
➥ แผนงานในการลดต้นทุน 
➥ ตรวจสอบเทคโนโลยีและการคาดเดาความต้องการทีอ่าจเปลีย่นแปลงไว้ล่วงหน้า ( ความปลอดภัย การบังคับ
ใช้กฎหมาย คุณภาพ การพัฒนาอย่างยัง่ยืน  การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ฯลฯ )
แผนงานเหล่านีอ้าจนำาค่่ค้าไปส่่การปรับเปลีย่นทีอ่าจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำางานของผลิตภัณฑ์
และบริการทีส่่งมอบให้แก่มิชลิน
ค่่ค้าต้องแจ้งแผนทีจ่ะดำาเนินการให้มิชลินรับทราบโดยด่วนสำาหรับแผนงานต่าง ๆ  :
➥ ปรับเปลีย่นโรงงานหรือโครงสร้างการผลิต
➥ ปรับเปลีย่นกระบวนการ  สายการผลิต หรือเครือ่งจักร  ชิน้งาน ระบบคุณภาพหรือการให้บริการ ใด ๆ

ต้องให้ข้อม่ลนีก่้อนทีจ่ะทำาการเปลีย่นแปลง ใดๆ ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการทีส่่งมอบให้กับมิ
ชลิน
การวิเคราะห์ความเสีย่งต่อไปนี ้มิชลินจะกำาหนดขัน้ตอนสำาหรับการตรวจสอบหรือการปรับเปลีย่นพร้อมค่่ค้า
มิชลินสงวนสิทธิที์จ่ะเริม่ใช้ขัน้ตอนการอนุมัติใหม่หากพบว่าการปรับเปลีย่นทีว่างแผนไว้มีแนวโน้มทีจ่ะส่งผลก
ระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ในโรงงาน 
ค่่ค้าและ มิชลินต้องเห็นพ้องต้องกันในเงือ่นไขการส่งมอบและกำาหนดการในการผลิตและการให้บริการหลังการ
เปลีย่นแปลง การปรับเปลีย่นทัง้หมดจะต้องถ่กส่งให้มิชลินเพือ่ทำาการอนุมัติรวมทัง้ในกรณีทีค่่่ค้าจะให้ผ่้อืน่ผลิต
สินค้าแทน 

มิชลินได้ทำาการติดตามผล  เฝ้าสังเกตและตรวจสอบค่่ค้าเป็นประจำาตามระดับความเชือ่มัน่ในการดำาเนินธุรกิจ
ร่วมกัน
ทัง้จากผลลัพธ์และกรณีทีไ่ม่มีข้อโต้แย้งกับหลักการจัดซือ้ มิชลินสงวนสิทธิที์จ่ะจำากัดการค้าขายกับค่่ค้าโดย :
➥ ลดการซือ้
➥ ถอนการอนุมัติผลิตภัณฑ์ (อาจเกิดขึน้ ในช่วงเวลาทีไ่ม่มีการส่งมอบ- มิชลินจะกำาหนดหลักเกณฑ์ ซึง่ขึน้อย่่
กับแต่ละผลิตภัณฑ์ );
➥ ถอนค่่ค้าที ่ได้รับการอนุมัติของมิชลินจากรายชือ่ผ่้ขายทีไ่ด้รับการอนุมัติ
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5. การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

6. การบริหารจัดการคู่ค้า
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับค้่คูา ( Supplier relationShip 
ManageMent SrM )
กลุ่มทีมงานจัดซือ้มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ในการทำางานทีดี่และเป่ียมไปด้วยคุณภาพกับค่่ค้า เพือ่
สร้างกลยุทธ์การจัดซือ้ทีมี่ประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการเฉพาะและเพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับมิชลิน
ปัจจัยสำาคัญ ของกลยุทธ์นีคื้อมีการเจรจา ให้ความร่วมมือ โปร่งใส ความปรารถนาทีจ่ะพัฒนาการ
ขนส่ง  ในอนาคตร่วมกันและมีทัศนคติความรับผิดชอบในการดำาเนินธุรกิจทัง้ในปัจจุบันและอนาคต 
การจัดการความสัมพันธ์กับค่่ค้า (SRM) ขึน้อย่่กับปัจจัยสำาคัญเหล่านี ้
เพือ่จัดการความสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงแบ่งค่่ค้าออกเป็นสีป่ระเภท โดยมีการพัฒนา
ความสัมพันธ์ในระดับทีแ่ตกต่างกันดังต่อไปนี:้
➥  ช้ันที ่1 : สร้างความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ทีขึ่น้อย่่กับนวัตกรรมและ / หรือโครงการความร่วมมือ

ต่างๆในระยะยาว
➥  ช้ันที ่2 : พัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจเพือ่ให้สร้างข้อได้เปรียบทีเ่ป็นประโยชน์ในการแข่งขัน

ร่วมกัน
➥  ช้ันที ่3 : สร้างความสัมพันธ์ทีเ่หมาะสมในปัจจุบันโดยยึดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งเป็นหลัก
➥  ช้ันที ่4 : ติดตามความสัมพันธ์ทางการค้าโดยการเคารพต่อสิง่ทีไ่ด้รับมอบหมายร่วมกัน
แนวทางการทำางานร่วมกัน ถ่กออกแบบมาเพือ่ช่วยให้ มิชลิน และค่่ค้าสร้างและแบ่งปันค่านิยมร่วม
กันมากขึน้ โดยมีการวางแผน พัฒนาและการวัดผลในระยะยาว

การบริหารจัดการความต่อเน่ืองทางธุรกิจ (BuSineSS Continuity 
ManageMent BCM )
มิชลิน ได้พัฒนาความเชีย่วชาญเฉพาะด้าน ในการพัฒนาความสามารถในการดำาเนินงานอย่างต่อ
เนือ่ง  ในกรณีทีเ่กิดวิกฤต   ความเชีย่วชาญและกรอบของความสัมพันธ์กับค่่ค้าเป็นส่วนหนึง่ของการ
จัดการความต่อเนือ่งทางธุรกิจ ( BCM )  ทีมี่ส่วนช่วยในการจัดการปัญหาทีมี่ผลกระทบทีเ่กิดขึน้ใน
ขณะทีก่ารดำาเนินงานในภาวะฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุดิบ, สินค้า และเครือ่งมือ ตลอดจนบริการ
ของค่่ค้า
ด้วยมุมมองในการสร้างค่านิยมร่วมกัน แนวทาง BCM จึงมุ่งเน้นไปทีฝ่่ายจัดซือ้โดยการจัดการความ
เสีย่งทีต้่นเหตุโดยสนับสนุนให้ค่่ค้านำาแผน BCM ไปใช้เพือ่ทีล่ดผลกระทบจากเหตุการณ์หรือ วิกฤตที ่
เกิดขึน้ 
มิชลินมีการตรวจสอบ แผน BCM เพือ่ยืนยันว่า ค่่ค้า ของเรามีแผนทางธุรกิจทีมี่ประสิทธิอย่างต่อเนือ่ง
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นโยบาย CSr   แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบต่อ
สังคมของมิชลิน เพ่ือการ"ขับเคล่ือนส้่อนาคตท่ีดีกว่า"  สำาหรับ
ฝ่ายจัดซือ้
การรักษาความสัมพันธ์ด้านคุณภาพกับค่่ค้ารวมถึงผ่้รับเหมาช่วงของค่่ค้า เป็นส่วนหนึง่ของความรับ
ผิดชอบต่อสังคมของมิชลิน ( Corporate Social Responsibility (CSR ))
มิชลินได้ดำาเนินการจัดซือ้ด้วยความรับผิดชอบกับค่่ค้ามาเป็นเวลาหลายปีแล้วโดยการรวบรวม และ
นำาหลักการของการพัฒนาอย่างยัง่ยืนไปใช้
เพือ่สร้างความสัมพันธ์ซึง่ต่างได้ประโยชน์ ด้วยกันทัง้สองฝ่ายหรือ win-win กับค่่ค้าของเรา ปฏิบัติ
ตามหลักการของนโยบายการพัฒนาอย่างยัง่ยืนต่อไปนีแ้ละต้องนำาหลักการดังกล่าวไปใช้กับ supply 
chain ของค่่ค้าด้วยเช่นกัน
คำาอธิบายเกีย่วกับหลักการของฝ่ายจัดซ้ือของมิชลินในการนำาค่านิยมของกลุ่มบริษัทไป
ใช้ในกับความสัมพันธ์ระหว่างคู่ค้าได้ถูกระบุไว้ด้านล่าง สำาหรับหน่วยงานจัดซ้ือและคู่ค้า 
"ขับเคลือ่นสู่อนาคตทีดี่กว่า " หมายถึง

ความรู้ความชำานาญเฉพาะทางสำาหรับ MiChelin

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน

ค่่ค้าช่วยให้เรา ตอบสนองความต้องการของล่กค้าได้อย่างถ่กต้องโดยควรให้ข้อม่ลทีแ่ม่นยำา สอดคล้องกับความ
ต้องการของเราและเชือ่ถือได้

หน้าทีข่องฝ่ายจัดซือ้คือวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มค่าต่อองค์กรโดยรวมทัง้พิจารณาถึง คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีต่รงตามความต้องการของกลุ่มบริษัท การวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายตลอดช่วงอายุการใช้
งานสามารถนำาไปคำานวณค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้ในช่วงทัง้หมดตลอดอายุการใช้งานของสินค้าหรือบริการนัน้ๆ

หลักการ PRM: " พนักงานทุกคนจะสามารถบรรลุงานทีรั่บผิดชอบของตนได้อย่างสมบ้รณ์ เพือ่ให้แน่ใจว่าต้อง
อย้่บนพืน้ฐานของการรักษาสมดุลอย้่ระหว่างกิจกรรมทีอ่งค์กรทำาภายใต้ความผันผวนทีเ่กิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็น ทาง
เศรษฐกิจ , ทางสภาพแวดล้อมทองสังคมรอบข้างของกิจกรรมทางการผลิต และ กิจกรรมทางการตลาดของเรา" 
( แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน ปี 2011)

เนือ่งจากมิชลินมีสาขาในทีต่่างๆ เราจึงใช้ความพยายามอย่างยิง่ในการค้นหาค่่ค้าในท้องถิน่จากภาคธุรกิจ
เทียบเคียงกัน เพิม่เติมไปจากค่่ค้าหลักทีเ่ป็นธุรกิจนานาชาติ ซึง่จะต้องปฏิบัติได้ตรงกับความต้องการของเราทุก
ประการและสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ยืน

หลักการ PRM: " ด้วยความปรารถนาในการก้าวส้่การเป็นผ้้นำาด้านนวัตกรรมของเรา รวมไปถึงความท่มุเทใน
การพัฒนาสินค้าทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม
เราไม่เคยทีจ่ะหยุดค้นหาความสมดุลทีล่งตัว ระหว่างความเป็นเลิศในด้านการประหยัดน้ำามันอันเป็นผลมาจาก
ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานของยางและ  ลดการใช้วัตถุดิบบางตัวเพือ่ช่วยยืดอายุการใช้งาน  แต่ยังคงไว้
ซึง่ความปลอดภัยส้งสุด
"ทุกฐานการผลิตของเรา มีการดำาเนินงานด้านสิง่แวดล้อมเพือ่ช่วยควบคุมผลกระทบทีอ่าจเกิดขึน้ได้จากกิจกรรม
ของเราทัง้หมด
 เรารับรองว่ากฎเหล่านีไ้ด้ถ้กนำามาใช้ในทุกๆ สายการผลิตแล้ว " ( แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิด
ชอบของมิชลิน ปี 2011)

รับฟังและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

มีส่วนร่วมในผลการประกอบการของกลุ่มบริษัท

ประสานการทำางานทัว่โลกท้ังระดับประเทศและระดับชุมชนให้สอดคล้องกัน

ก้าวสู่การเป็นธุรกิจทีเ่ป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมมากข้ึน



2221 หลักการจัดซ้ือของมิชลินหลักการจัดซ้ือของมิชลิน

ด้วยความเคารพในการปกป้องสภาวะแวดล้อมและจำากัดความเสีย่งต่อสภาวะแวดล้อมตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เรา
คาดหวังจากค่่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจดังนี ้
➥  ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อปฏิบัติทีมี่ผลในประเทศของท่าน เช่นเดียวกับทีมี่ผลตามมาตรฐานทีเ่ข้มงวดยิง่

ขึน้ของมิชลินสำาหรับบางโครงการและภ่มิภาค ;
➥  นำาระบบการจัดการสิง่แวดล้อมทีช่่วยชีวั้ดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม จากการดำาเนินงานของค่่ค้ามาปฎิบัติใช้

อย่างเป็นร่ปธรรม 
➥  ลดและบริหารจัดการของเสีย สิง่ทีอั่นตรายและเป็นพิษ รวมถึงบรรจุภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วง

อายุของผลิตภัณฑ์ ;
ค่่ค้าทีท่ำางานกับสารเคมีในยุโรปจะต้องปฏิบัติตามข้อกำาหนดเฉพาะ (REACH) และปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วย
การสอบกลับได้และการสำาแดงข้อม่ล
➥  ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก
➥  รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์และความหลากหลายทางด้านชีวภาพ
➥  พัฒนาสินค้าและบริการทีมี่ผลกระทบน้อยกับสิง่แวดล้อมเพือ่ทีจ่ะลดผลกระทบตลอดอายุการใช้งานโดยที ่

ยังคงรักษาและ/หรือพัฒนาคุณภาพให้ดียิง่ขึน้
➥  ให้ความร่วมมือกับการวิเคราะห์อายุการใช้งานทีจั่ดทำาโดยมิชลิน
แนวทางเหล่านีไ้ม่ได้ครอบคลุมเฉพาะกิจกรรมของทางค่่ค้าเท่านัน้ ท่านค่่ค้ายังจะต้องรับหน้าทีใ่นการไป
แนะนำาแนวทางปฏิบัติทีดี่เหล่านีใ้ห้กับพันธมิตรทางธุรกิจของท่าน การลดลงของการขนส่งทีก่่อให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ทัง้จากหรือไปยังทีตั่ง้ของค่่ค้าจะต้องพิจารณาเป็นพิเศษ

สำาหรับกลุ่มบริษัทมิชลิน หมายรวมถึงหน่วยงานจัดซ้ือและคู่ค้า คำาว่า  "ขับเคลือ่นสู่
อนาคตทีดี่กว่า "  ยังหมายรวมถึง :

วัฒนธรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเราเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันและถือเป็นจุดแข็งหลักทีค่่่ค้าและผ่้รับเหมา
ช่วงของค่่ค้า ตระหนักถึงคุณค่าค่่ค้าและผ่้รับเหมาช่วง ของพวกเขาต้องให้ความสำาคัญ

หลักการจัดซือ้ของมิชลิน

แร่ธาตุทีม่าจากแหล่งทีมี่ความขัดแย้ง
มิชลิน ปฏิบัติตามกฏหมาย Dodd-Frank และกฏหมายคุ้มครองผ่้บริโภคซึง่บังคับ ให้ชีแ้จงความโปร่งใสของ
แหล่งทีม่าของแร่ธาตุทีใ่ช้ในการผลิต
กฏหมายกำาหนดไว้ว่า ให้เปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบของ “แร่ธาตุทีอ่ย่่ภายใต้ข้อขัดแย้ง” ทีจ่ำาเป็นใน 
“การทำางานหรือการผลิต ” ของผลิตภัณฑ์เหล่านัน้ หรือไม่

มุ่งมัน่ในการจัดซ้ือจัดหาทีมี่ความรับผิดชอบ

ในฐานะผ้ผ่ ลิตและผ่้แปรร่ปยางธรรมชาติ มิชลินเคารพและสัญญาทีจ่ะสนับสนุนคำามัน่สัญญา 5 ประการตาม
ทีร่ะบุไว้ในหลักการจัดซือ้ของมิชลินในด้านยางธรรมชาติ

มีส่วนร่วมในการจัดการอุตสาหกรรมยางธรรมชาติอย่างมีความรับผิด
ชอบและอย่างยัง่ยืน
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หลักการ PRM : "เราดำาเนินความสัมพันธ์บนพืน้ฐานความซือ่สัตย์กับค้่ค้าทุกประเภท ของเราทัง้ทางด้าน
อุตสาหกรรมการผลิตและด้านการค้าโดยเฉพาะอย่างยิง่กับค้่ค้า ตามเงือ่นไขสัญญาทีเ่ป็นธรรมทีมุ่่งส้่จุดสมดุล
ส้งสุด ระหว่างการพัฒนา
ผลการดำาเนินงานและการเป็นพันธมิตรทีเ่ข้มแข็งในระยะยาว . "  ( แนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิด
ชอบของมิชลิน ปี 2011)

โดยมิชลินมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างความสัมพันธ์บนพืน้ฐานความซือ่สัตย์สุจริตกับค่่ค้าทุกราย 
มิชลินต้องการความร่วมมือจากค่่ค้าในด้านต่างๆ เหล่านีจ้ะต้อง :
➥  ทำางานอย่างโปร่งใสและเป็นไปตาม กฎหมาย การแข่งขันทางการค้า
➥  ต่อต้านการทุจริตทุกร่ปแบบ
➥  ให้คำามัน่ สัญญาว่าจะปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
➥  รับประกันการรักษาความลับของข้อม่ลทัง้หมดทีไ่ด้แลกเปลีย่นกัน

มิชลิน นำาการปฏิบัติอย่างรับผิดชอบมาปรับใช้กับค่ค้่าโดยการชำาระค่าสินค้าและบริการตามกฏหมายและกฏข้อ
บังคับของประเทศทีมิ่ชลินดำาเนินธุรกิจและปฏิบัติตามกฏนัน้ อย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมา

เสริมสร้างความสัมพันธ์บนพ้ืนฐานความซือ่สัตย์สุจริตกับคู่ค้า

เคารพบุคลากร
➥  สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งทีเ่กีย่วข้องกับกรรมสิทธิที์ดิ่น
➥  ยกระดับสภาพแวดล้อมในการทำางานและสภาพแวดล้อมในการดำาเนินชีวิต

ป้องกันสิง่แวดล้อม
➥  ต่อต้านการตัดไม้ทำาลายป่า
➥  ควบคุมผลกระทบจากการเพาะปล่กยางทีอ่าจเกิดขึน้กับสัตว์ พืชและสิง่แวดล้อมในท้องถิน่นัน้ ๆ

พัฒนาแนวปฏิบัติทางการเกษตร
➥  สนับสนุน แนวทางการปฏิบัติทีดี่ทีสุ่ด ด้านการเกษตรแก่ค่ค้่า องค์กรวิชาชีพ สหกรณ์ท้องถิน่ หรือ กลุ่ม ผ่้เพาะ

ปล่ก
➥  หาวิธีเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรอบคอบ
➥  เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ยางธรรมชาติ

หลักธรรมาภิบาล
➥  ต่อต้านการทุจริตทุกร่ปแบบ
➥  เจรจาร่วมกับผ่้ทีเ่กีย่วข้องระดับท้องถิน่หรือระดับนานาชาติเพือ่ช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ

อย่างยัง่ยืน
➥  ดำาเนินงานอย่างโปร่งใส

เนือ่งจากผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสังคม ยางธรรมชาติเป็นสิง่ทีต้่องมีแนวการปฏิบัติเฉพาะด้าน โดยความ
ร่วมมือของทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่จากองค์กรทีไ่ม่แสวงผลกำาไร (NGOs) ทีเ่ชีย่วชาญในด้านการ
ปกป้องสิง่แวดล้อมและสิทธิมนุษยชน นโยบายเกีย่วกับความยัง่ยืนของทรัพยากรธรรมชาติได้มีการจัดทำาขึน้ในปี 
2016 และถ่กใช้อ้างอิงในลักษณะของสัญญากับค่่ค้าในระดับกลุ่ม เอกสารนีส้ามารถคัดลอกได้จากเวปไซต์ของ
หน่วยงานจัดซือ้กลุ่ม (purchasing.michelin.com) โดยจะระบุเงือ่นไขและรายละเอียดของการผลิตยาง ทัง้จาก
จุดยืนด้านสิง่แวดล้อม (การไม่ตัดไม้ทำาลายป่า, การรักษาค่า HCV (High Conservation Value) และ HCS (High 
Carbon Storage) รวมถึงแหล่งถ่านหิน) และจากจุดยืนด้านสังคมและสิทธิมนุษยชน (สภาพการทำางาน เสรีภาพ
ในการออกเสียงและรับร่้ข้อม่ลข่าวสาร เป็นต้น) เราสนับสนุนให้ทุกส่วนทีเ่กีย่วข้องในวงจรธุรกิจให้นำาแนวทาง
ปฏิบัติทีรั่บผิดชอบต่อสังคมและสิง่แวดล้อมไปใช้เพือ่ทีจ่ะรักษาพลวัตรเสมือนจริงในการผลิตยาง

สามารถอ่านหลักการจัดซือ้ของมิชลินทีเ่กีย่วข้องกับการจัดซือ้ยางธรรมชาติฉบับเต็มได้ที ่
http://purchasing.michelin.com/en/document-area/

คำาว่า “แร่ธาตุทีอ่ย่่ภายใต้ข้อขัดแย้งหรือ conflict minerals” หมายถึงทองคำา ดีบุก แทนทาลัม และทังสแตน 
(“3T&G”) ซึง่ได้มาจากแคสซิเทอไรต์ โคลัม ไบต์-แทนทาไลต์ และแร่วุลเฟรม โดยไม่คำานึงถึงแหล่งทีม่า แหล่ง
ผลิตหรือแหล่งขาย ซึง่ข้อกำาหนดนีมี้วัตถุประสงค์ด้านมนษุ ยธรรมเพือ่ยุติความขัดแย้งขัน้รุนแรงทีเ่กิดขึน้ ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (DRC) และประเทศเพือ่นบ้านซึง่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากการแสวงหา
ประโยชน์และการค้า “แร่ธาตุทีอ่ย่่ภายใต้ข้อขัดแย้ง”

เพือ่ให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับ และเพือ่ตรวจสอบแหล่งทีม่าของแร่ธาตุใ นระบบ Supply chain ของมิชลิน ค่่ค้า
และผ่้รับเหมาช่วงของมิชลินจะต้องกรอกเอกสาร Conflict Minerals Reporting Template

ในสภาวะทีมี่การเพิม่ขึน้ของการขาดแคลนวัตถุดิบและบรรยากาศของการแข่งขันทีเ่ปลีย่นแปลงไป การขับ
เคลือ่นไปยิง่จะต้องมีความก้าวหน้ามากขึน้ไปอีก ผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน วัตถุดิบและ
แหล่งน้ำาสามารถทีจ่ะปรับปรุงได้ด้วยอายุการใช้งานของยาง โดยการใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน สิง่ที ่
มิชลินนำาเสนอเกีย่วข้องกับการขับเคลือ่นอย่างต่อเนือ่งของมาตรการ 4 ประการตลอดช่วงอายุการใช้งานของ
ยาง เป็นการผสมผสานแนวทางในการเพิม่ประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร นัน่คือกลยุทธ์ 4 ประการ : 
ลดการใช้ (ลดปริมาณของทรัพยากรเพือ่ให้ได้ประโยชน์การใช้งานเหมือนเดิมโดยการใช้งานวัตุดิบให้ได้
ประโยชน์มากทีสุ่ด), การใช้ซ้ำา (การซ่อม การตกแต่งร่องยางใหม่ และการหล่อดอกยางเพือ่ลดการใช้
วัตถุดิบ), การนำากลับมาใช้ใหม่ (โครงการนำากลับมาใช้ใหม่และการแปรร่ปยางทีใ่ช้แล้ว) และการใช้
ต่อ (การเพิม่สัดส่วนของการใช้วัตถุดิบทดแทน)



2423 หลักการจัดซ้ือของมิชลินหลักการจัดซ้ือของมิชลิน

มิชลิน ต้องการร่วมงานกับค่่ค้าทียึ่ดถือใน คุณภาพ ค่าใช้จ่ายทีส่มเหตุผล และมาตรฐานทีน่่าเชือ่ถือและให้ความ
เชือ่มัน่ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการดำาเนินงานทีใ่ส่ใจต่อสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ค่ค้่าจะ
ต้องมีส่วนร่วมในการทำาแผนพัฒนา ปรับปรุงการทำางานเพือ่ เพิม่ม่ลค่าของผลิตภัณฑ์ และบริการของค่่ค้า
เราติดตามการดำาเนินงานของค่่ค้า ของเราด้วยความระมัดระวัง เป็นประจำาผ่าน การประเมินผลการดำาเนิน
งาน รวมท้ังด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR )    เราคาดหมายให้ค่่ค้ารายสำาคัญของเราเป็นผ่้กำาหนด
เป้าหมายงานด้านนีเ้อง   เพือ่ให้แน่ใจว่าค่่ค้าของเราได้รับข้อม่ลทีจ่ำาเป็น สำาหรับการประเมิน และ ได้รับการชีแ้จง
แนวทางการประเมินผลทีถ่่กต้อง  นอกจากนีค่่้ค้าต้องอนุญาตให้ มิชลิน และผ่้แทน อย่างเป็นทางการดำาเนินการ
ตรวจสอบภายในสถานประกอบการได้

เพือ่เป็นส่วนหนึง่ของความก้าวหน้าในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ง มิชลินได้เพิม่การลงทุนใน
ด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเพือ่พัฒนาเครือ่งมือใหม่ๆและสร้างสรรค์เพือ่สนับสนุนกลยุทธ์ขององค์กรในด้านความ
รับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
มิชลินมีการตรวจสอบอย่างระมัดระวัง และมีการบริหารจัดการการจัดซือ้ทีมี่ประสิทธิภาพอย่างยัง่ยืน พร้อม
ทำาการเปิดเผยผลการประเมินด้าน CSR  ของ คู่ค้าด้วย

มิชลินได้ประเมินประสิทธิภาพด้าน CSR ของคู่ค้ารายสำาคัญ ต้ังแต่ปี 2012เป็นต้นมา
นอกจากการตรวจสอบคุณภาพ เรายังประเมินระดับความใส่ใจในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ของค่่
ค้า ด้วยความช่วยเหลือของบริษัทจัดอันดับเรือ่งความรับผิดชอบต่อสังคม การประเมินดังกล่าวจะทำาขึน้หลัง
จากการวิเคราะห์ความเสีย่ง  ซึง่ประเมินโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์โดยค่่ค้าเป็นผ่้ตอบแบบสอบถามนัน้
การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อนครอบคลุมไปถึงประเด็นสิง่แวดล้อม  สังคม และจริยธรรม ซึง่จัดทำาแผน
พัฒนาการปฏิบัติงาน หรือ ขึน้อย่่กับระดับความเร่งด่วน  และการคัดเลือกเป้าหมายในการตรวจสอบ ณ สถาน
ทีห่รือโรงงานของค่่ค้า

ส่วนหนึง่ของการจัดการความสัมพันธ์กับค่่ค้า (SRM)  มิชลินมุ่งหวังไปถึงการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาว
กับค่่ค้า
เราต้องการให้ความสัมพันธ์กับค่่ค้าของเราเป็นไปอย่างยุติธรรมและคงไว้ซึง่ผลประโยชน์ส่งสุดของทุกฝ่ายที ่
เกีย่วข้อง

การประเมินผลการดำาเนินงาน
Mมิชลินมีการนัดหมายค่่ค้ารายสำาคัญเพือ่ประเมินผลอย่างสม่ำาเสมอ จำานวน  และวาระการนัดหมาย
เหล่านีไ้ด้ถ่กระบุไว้ในข้อตกลงค่่ค้า
การนัดหมายเหล่านีถ่้กกำาหนดมาเพือ่ :
➥  ทบทวนสถานการณ์และลงนาม :

-  รายงานผลการดำาเนินงานของค่่ค้า  ครอบคลุมไปถึงรายงานข้อเท็จจริงด้านคุณภาพผลการ
ดำาเนินงานทีไ่ด้ตกลงไว้ ,ความสามารถในการแข่งขันด้านผลิตภัณฑ์, การมีส่วนร่วมการผลัก
ดันความก้าวหน้า,นวัตกรรมและการสร้างม่ลค่าเพิม่ ,ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริหาร
ความต่อเนือ่งทางธุรกิจ ;

- แผนการพัฒนาอย่างต่อเนือ่งซึง่ได้กำาหนดเป้าหมายและระยะเวลา ไว้แล้ว ;
- การประเมินผลค่่ค้า ด้านคุณภาพของความร่วมมือ ทัง้ในการทำางานกับมิชลิน ในด้านเงือ่นไขการ
ชำาระเงิน,การบริหารความสัมพันธ์ของค่่ค้า  , การบริหารจัดการsupply chain ฯลฯ

➥  กำาหนดบรรทัดฐานวิสัยทัศน์ด้านเทคนิคและความสัมพันธ์ทางการค้า 
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บทสรุป
มิชลินดำาเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ เป็นจำานวนมาก  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กฎหมาย และ 
ระบบการเมืองการการปกครอง
กฎพืน้ฐานสำาหรับบริษัทและพนักงานแต่ละคนคือ การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของ
ประเทศนัน้ และถือเป็นส่วนหนึง่ของค่านิยมและข้อปฏิบัติอย่างเป็นทางการในการทำางานของมิชลิน  
ตามแนวทางการปฏิบัติภารกิจและความรับผิดชอบของมิชลิน "ขับเคลือ่นส่่อนาคตทีดี่กว่า"
แนวทางทีน่ำาเสนอในเอกสารนีอ้าจไม่ตรงกับกฎหมายและประเพณีของแต่ละประเทศอย่างสมบ่รณ์  
เมือ่มาตรฐานทีถ่่กกำาหนด ตามบทบัญญัติท้องถิน่มีความเข้มงวดกว่าหลักการจัดซือ้ของมิชลินก็ ให้
ยึดมาตรฐานของประเทศหรือท้องถิน่นัน้เป็นหลักสำาคัญ
ในทางกลับกัน  หากมาตรฐานในหลักการจัดซือ้ของมิชลินเข้มงวดกว่าบทบัญญัติท้องถิน่  ก็ให้ยึดหลัก
การจัดซือ้ของมิชลินเป็นหลักสำาคัญแทน 
ค่่ค้าของมิชลินต้องมีความเข้าใจและยอมรับในหลักการและแนวทางทีร่ะบุไว้ในเอกสารนี ้ซึง่เป็น
หัวใจหลักของความสัมพันธ์ทางการค้าของเรา และยอมรับทีจ่ะนำาไปใช้หรือปรับใช้เพือ่ให้เกิดความ
สำาเร็จร่วมกัน
ในกรณีทีคู่่ค้าไม่สามารถดำาเนินการตามหลักการและแนวทางดังกล่าว แม้จะว่าจะได้รับคำา
เตือนหลายคร้ัง  มิชลินจะทำาการยุติการความสัมพันธ์ทางการค้ากับคู่ค้ารายน้ันลง

หลักการจัดซือ้ได้ถ่กตีพิมพ์ใน 12 ภาษา นำาไปใช้ทัว่โลกและมีการทบทวนอย่างสม่ำาเสมอ
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สร้างการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง

การมีวิสัยทัศน์ทีก่ว้างไกล

หลักการPRM : "เปิดใจและมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์นวัตกรรมอันมีคุณภาพทีเ่ป็นรากฐานสำาคัญ ของ แบรนด์มิ
ชลินซึง่นวัตกรรมจะทำาให้ ผลิตภัณฑ์ของเรามีเอกลักษณ์ทีแ่ตกต่างไม่ซ้ำาใคร. “  ( แนวทางการปฏิบัติภารกิจและ
ความรับผิดชอบของมิชลิน ปี 2011)

นวัตกรรม คือหัวใจหลักของกลยุทธ์ของมิชลิน  เรามีบทบาทสำาคัญในการขับเคลือ่นภาคอุตสาหกรรมและทำาการ
ตลาดโดยการกำาหนดทิศทางและส่งมอบนวัตกรรมทีมี่ประโยชน์ ให้แก่ลก่ค้า โดยสอดรับกับสังคมทีเ่ปลีย่นแปลง
ตลอดเวลา  นอกจากนียั้งต้องส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ของค่่ค้าของเราเพือ่สร้างม่ลค่าเพิม่ร่วมกันซึง่ เป็น
ส่วนหนึง่ของพันธกิจของหน่วยงานจัดซือ้

เสริมสร้างนวัตกรรม

เราคาดหวังความร่วมมือจากค่่ค้าและผ่้รับเหมาช่วงของค่่ค้าในการปฏิบัติตาม
➥  มาตรฐานสากล โดยเฉพาะปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ข้อตกลงโลกแห่ง

สหประชาชาติและแนวปฏิบัติ OECD สำาหรับบริษัทข้ามชาติ และแนวทางปฏิบัติและหลักการของ
สหประชาชาติ (UN) ทีเ่คารพความร่วมมือและสิทธิมนุษยชน

➥  กฏหมายและกฏข้อบังคับเร่ืองกฏหมายแรงงานท่ีบังคับใช้ในประเทศ (ค่าตอบแทน, ช่ัวโมงการทำางาน, สิทธิ
ในการเข้าร่วมสมาคม เป็นต้น)

➥  อนุสัญญา ของ องค์การแรงงาน ระหว่างประเทศ (ILO )โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในส่วนท่ีเก่ียวกับเร่ืองการบังคับ
ใช้แรงงานเด็ก ,การบังคับใช้แรงงานท่ีไม่สมัครใจ และการเลือกจ้างแรงงาน

➥  หลักการเคารพ สิทธิมนุษยชนโดยให้มีสภาพการทำางานท่ีเหมาะสมและเป็นท่ียอมรับ
➥  กฏระเบียบด้านความปลอดภัยท่ีบังคับใช้ในแต่ละโรงงานของมิชลิน เป็นความรับผิดชอบของค่่ค้าท่ีจะแจ้งถึง

ส่ิงผิดปกติใดๆท่ีตรวจพบให้กับผ้่อำานวยการของโรงงานมิชลินแห่งน้ัน

การให้ความเคารพต่อบุคคล
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ขัน้ตอนการอนุมัติคุณภาพของผลิตภัณฑ์
มิชลิน สามารถอนุมัติผลิตภัณฑ์จากหนึง่โรงงานหรือมากกว่า โดยเป็นไปตามระดับของความเสีย่งด้านคุณภาพ,
เพือ่ให้ได้รับการอนุมัติ, ค่่ค้าจะต้องแสดงให้เห็นความสามารถในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยราคาทีดี่ทีสุ่ด ตรง
ตามคุณสมบัติทีมิ่ชลินกำาหนดมากทีสุ่ดทัง้ในด้านคุณภาพ ปริมาณ กำาหนดเวลาบริการทีเ่กีย่วข้อง และความ
สามารถในการทำาซ้ำาตามทีมิ่ชลินกำาหนด
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับการอนุมัติ :
➥  มีคุณสมบัติตามทีมิ่ชลินกำาหนด
➥  การผลิตโดยใช้กระบวนการ สายการผลิต หรือเครือ่งจักรทีก่ำาหนด ;
➥  ผลิตในโรงงานเฉพาะ
ในทีนี่ ้ คำาว่า " ผลิตภัณฑ์ " หมายถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ( ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และโรงงานทีผ่ลิต ) 

การเริม่กระบวนอนุมัติ, ค่่ค้า จะต้อง :
➥  ปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมาย และระเบียบข้อบังค ับของประเทศปลายทาง ซึง่มุ่งให้ความสำาคัญ 

ในส่วนผสมและการใช้งานของผลิตภัณฑ์  (ตัวอย่างเช่น  REACH(1) ทีค่วบคุมสารเคมีในผลิตภัณฑ์ทีจ่ำาหน่าย
ในสหภาพยุโรป);

➥  ยอมรับและลงนามตามข้อตกลงด้านข้อกำาหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ของมิชลิน  (ข้อกำาหนดเฉพาะ
ด้านเทคนิค  และหากจำาเป็น  ความต้องการทีถ่่กระบุไว้เกีย่วกับข้อกำาหนด ความสามารถในการตรวจสอบ
ได้  การป้องกัน  บรรจุภัณฑ์ การขนส่งผลิตภัณฑ์ การส่งมอบ การด่แล ฯลฯ) มิชลินและค่่ค้าต้องยอมรับใน
เครือ่งมือการวัดผลร่วมกัน

➥  ให้ข้อมูลด้านสุขภาพและความปลอดภัยทีจ่ำาเป็นตามกฎหมาย และข้อบังคับของประเทศปลายทาง เป็น
ภาษาทีก่ำาหนด  ทัง้นีข้้อม่ลดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติโดยมิชลินก่อนทีผ่ลิตภัณฑ์จะถ่กนำาไปใช้

➥  อธิบาย และให้ข้อมูลเกีย่วกับลักษณะผลิตภัณฑ์ทีมิ่ชลินไม่ได้กำาหนด  ถ้าหากค่ค้่าเห็นว่าสิง่เหล่านัน้
จำาเป็นสำาหรับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ในกรณีทีจ่ำาเป็น มิชลินอาจขอให้ค่่ค้าดำาเนินการดังต่อไปนี ้:
➥  ห้ ข้อม่ลเพิม่เติม (รวมถึงในแบบสอบถามเพือ่ประเมินผลค่่ค้า) เกีย่วกับ :

-การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-การบริหารจัดการของค่่ค้า
-กระบวนการการผลิตและเสถียรภาพของกระบวนการดังกล่าว
-การผลิต การเก็บรักษา ระบบคลังผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และทรัพยากรด้านการจัดส่ง
-การระบุลักษณะกำาหนดและระบบติดตาม
-ทรัพยากรด้านการสือ่สาร (รวมถึง EDI(2)  กระบวนการสัง่ผลิตภัณฑ์และบริการ)
- ระบบจัดการรีไซเคิลวัสดุ   การด่แล และกระบวนการกำาจัดทิง้

➥  แสดงความสามารถในการควบคุมสิง่ต่อไปนี ้:
-กระบวนการผลิต (FMECA(3)  ผลลัพธ์,  กระบวนการภายในโรงงาน, ความสามารถในการผลิต: Cp, Cpk(4))
-คุณภาพของการผลิต ,การจัดเก็บ และจัดส่งผลิตภัณฑ์ (การจัดการผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน:
  แผนการตรวจสอบ, ความสามารถในการอนุมัติ,  การตรวจวัดคุณภาพ ฯลฯ .)
- วัตถุดิบและการให้ผ่้อืน่รับช่วยผลิตสินค้า
-การจัดการการผลิตและsupply chain

➥  แสดงถึงความสามารถในการจัดการดังต่อไปนี:้
-  การจัดการความเสีย่งเพือ่ให้ธุรกิจสามารถดำาเนินต่อไปได้ (ความสามารถในการจัดหาเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะ, ความต้องการทีไ่ม่ได้อย่่ในเงือ่นไข และความต้องการฉุกเฉิน)

-การจัดการร่ปลักษณ์พิเศษของผลิตภัณฑ์/
-การจัดการข้อร้องเรียนหรือผลิตภัณฑ์ทีไ่ม่เป็นไปตามข้อกำาหนด
-การจัดการการดัดแปลงแก้ไข

➥  ได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 และมีแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานทีจั่ดทำาโดยคู่ค้าพือ่ให้
ได้มาตรฐานการจัดการด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 

มิชลินขอสงวนสิทธิใ์นการดำาเนินการตรวจสอบทางเทคนิคหรือการตรวจสอบใด ๆ หรือทุกด้านทีจ่ำาเป็น  ทัง้นี ้
ขึน้อย่่กับความอันตรายของผลิตภัณฑ์และความร่้ของค่่ค้า ผลประเมินข้างต้นนีจ้ะมีผลต่อการพิจารณาอนุมัติ
ผลิตภัณฑ์

(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

ภาคผนวก

1. เงือ่นไขในการอนุมัติผลิตภัณฑ์
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มิชลินได้กำาหนดหลักการสำาหรับพิจารณาอนุมัติ โดยขึน้อย่่กับข้อม่ลทีค่่่ค้านำาเสนอและระดับความเสีย่งของ
ผลิตภัณฑ์นัน้ดังนี ้
➥  จำานวนและประเภทของขัน้ตอนทีถ่่กนำามาใช้ จำานวนผลิตภัณฑ์ทีจ่ะถ่กจัดส่งในแต่ละขัน้ตอนและโรงงานมิ

ชลินทีเ่กีย่วข้อง;
➥  สิง่ทีต้่องบริหารจัดการ, supply chainและข้อม่ลทางเทคนิค ทีไ่ด้รับจากค่่ค้า
➥  ระดับของประสิทธิภาพทีก่ำาหนดสำาหรับการอนุมัติซึง่เกีย่วข้องกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่:

-สิทธิการถือครองทีแ่ท้จริง (เกีย่วข้องกับคุณสมบัติทีก่ำาหนด)
-ปฏิบัติถ่กต้องตามกระบวนการอุตสาหกรรมผลิตของมิชลิน
-ศักยภาพทีต่อบสนองความต้องการของมิชลิน

นอกจากนี ้ มิชลินและค่่ค้าของมิชลิน ต้องตกลงร่วมกันในประเด็นต่อไปนี:้
➥  รายละเอียดของล็อตการผลิตต้องสามารถอ้างอิงและตรวจสอบย้อนหลังได้;
➥  การเก็บข้อม่ลด้านคุณภาพและผลการทดสอบทีเ่กีย่วข้องสำาหรับการ จัดส่งผลิตภัณฑ์

 มิชลินมีหน้าทีรั่บผิดชอบในการจัดหาทรัพยากรเท่าทีจ่ำาเป็นในการดำาเนินการ และหาข้อสรุปสำาหรับกระบวนการ
อนุมัติผลิตภัณฑ์ตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม
ทันทีทีมิ่ชลินได้ตัดสินใจว่า  ข้อม่ลทีต้่องการทัง้หมดได้รับแล้ว  ไม่ว่าจะเป็นข้อม่ลทางเทคนิค , supply chain , 
ข้อม่ลการค้าและการสือ่สาร   เราก็จะดำาเนินการอนุมัติผลิตภัณฑ์
การอนุมัตินีอ้าจมีการแก้ไข/ปรับเปลีย่นอีกครัง้  หากมิชลินตัดสินใจทีจ่ะเพิม่ขอบเขตความต้องการ หรือ ถ้าค่่ค้า
มีการปรับปรุงแก้
ในกรณีนี ้การวิเคราะห์ความเสีย่งจะถ่กจัดทำาขึน้เพือ่พิจารณาความเหมาะสมในด้านกฎหมาย และข้อกำาหนด
ท้องถิน่และลักษณะเฉพาะของกระบวนการผลิตในพืน้ทีนั่น้ๆ 

เกณฑ์การประเมินผล CSr
วิธีการทีใ่ช้จะเป็นไปตามมาตรฐาน CSR ในระดับ สากล ซึง่กำาหนดไว้ตาม Global Compact และ IS0 26000.
ซึง่ถ่กแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักเกณฑ์เฉพาะสำาหรับค่่ค้าบางรายอาจเกิดขึน้ได้ตามความเหมาะสม 

กระบวนการการผลิต
พลังงานและ CO2 

น้ำา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

มลพิษท้องถิน่ 
วัตถุดิบและของเสีย 

ผลิตภัณฑ์ 
การใช้งานและขัน้ตอนปฏิบัติเมือ่

ผลิตภัณฑ์หมดอายุ
สุขภาพและความปลอดภัยของล่กค้า 

สุขภาพและความปลอดภัย 
สภาพแวดล้อมในการทำางาน 

ประเด็นทางสังคม 
การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ 

แรงงานเด็ก 
การไม่เลือกปฏิบัติ 

สิทธิขัน้พืน้ฐาน 

การให้สินบน
การกีดกันการแข่งขันทางการค้า 

 การทำาการตลาดอย่างมีความรับผิดชอบ

ผลการดำาเนินงานด้านสิง่แวดล้อมและ
สังคมของค่่ค้า

ดูานส่ิงแวดลูอม

ดูานสังคม

ดูานจริยธรรม

ดูานค้่คูา
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2. กระบวนการอนุมัติผลิตภัณฑ์



เครือข่ายหน่วยงานจัดซือ้ของมิชลินท่ัวโลกและตัวแทนอีกกว่า 
27 ประเทศ 

4 ขอบเขตการจัดซือ้ 4 ภ้มิภาค

➥  วตัถดุบิ
➥  ยางธรรมชาต ิ
➥  การจดัซ ื ้อเพ ือ่อตุสาหกรรม
➥  บรกิารตา่งๆ 

➥  ยุโรป
➥  อเมริกาเหนือ
➥  อเมริกาใต้
➥  เอเชีย-แปซิฟิค

ขูอม้ลเพ่ิมเติม
➥ แนวทางการปฏบิตัภิารกจิและความรบัผดิชอบของมชิลนิ "ขบัเคล ือ่นส ่อ่นาคตท ีด่กีวา่"
www.michelin.com/corporate
➥ แนวทางในการปฏบิตังิานกบัค ่ค่ ้ า ของเรา (คณุภาพ  เง ื อ่นไขและรายละเอยีดการจดั
ซ ื ้อฯลฯ)
www.michelin.com/purchasing
มิชลิน – กลุ่มแผนกจัดซ้ือ 
23, place des Carmes-Déchaux  
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9 - France
+33 (0)4 73 32 20 00


