
ประมวลจรยิธรรมของมชิลนิ 
ประมวลจรยิธรรมฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานกลุ่มมชิลนิทุกคนโดย
ไม่มขีอ้ยกเวน้ รวมถงึผูท้ีท่ างานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของมชิลนิ หรอืท า 
งานในนามหน่วยงานใดหน่วยงานหนึง่ของกลุ่มมชิลนิในทีต่่างๆ 
ท ัว่โลก 

มชิลนิสนับสนุนใหลู้กคา้ ซพัพลายเออร ์และพนัธมติรธุรกจิปฏบิตัติามประมวล 
จรยิ ธรรมฉบบันี ้โดยในหลายกรณีอาจก าหนดใหก้ารปฏบิตัติามประมวล 
จรยิธรรมฉบบันีเ้ป็นเงือ่นไขหนึง่ของการท าธรุกจิรว่มกบักลุ่มมชิลนิ 

ในเชงิจรยิธรรม การเคารพกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศถอืเป็น 
หลกัการพืน้ฐานของกลุ่มมชิลนิ 

ประมวลจรยิธรรมฉบบันีไ้ม่เพยีงตอกย า้ค่านิยมพืน้ฐานของกลุ่มมชิลนิ แต่ยงั 
อธบิายกฎระเบยีบเบือ้งตน้ทีพ่งึปฏบิตั ิโดยชีใ้หเ้ห็นถงึแนวทางในการตดัสนิใจของ 
พนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี พรอ้มทัง้ระบุพฤตกิรรมทีค่วรท าในสถานการณ ์
ต่างๆ ซ ึง่พบไดท้ัว่ไปในการท างาน 

พนักงาน พนัธมติร และซพัพลายเออรแ์ต่ละรายพงึใชว้จิารณญาณและสามญั 
ส านึก ตลอดจนพงึกระท าการโดยสุจรติ เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ซ ึง่ 
ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

เนือ้หาในเอกสารชดุนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่ กรณีทีม่ปีระเด็นขดัแยง้เกดิขึน้ 
ใหย้ดึตามเนือ้หาของประมวลจรยิธรรมฉบบัภาษาฝร ัง่เศสทีป่รากฎอยู่บนหนา้เว็บ 
ethique.michelin.com เป็นหลกั 
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ประมวลจรยิธรรมของมชิลนิ 
ปฏบิตังิานในแตล่ะวนัอย่างมจีรยิธรรม 

ประมวลจรยิธรรมฉบบัน้ีมผีลบงัคบัใชก้บัพนกังานกลุ่มมชิลนิทุกคนโดยไม่มขีอ้ยกเวน้ รวมถงึผูท้ีท่ างานในพืน้ทีป่ฏบิตั ิ
งานของมชิลนิหรอืท างานในนามหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงของกลุ่มมชิลนิในทีต่่างๆ ท ัว่โลก 

มชิลนิสนับสนุนใหลู้กคา้ ซพัพลายเออร ์และพนัธมติรธรุกจิ ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้โดยในหลายกรณีอาจก าหนดใหก้าร 
ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ป็นเงือ่นไขหน่ึงของการท าธรุกจิรว่มกบักลุ่มมชิลนิ 

ในเชงิจรยิธรรม การเคารพกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศถอืเป็นหลกัการพืน้ฐานของกลุ่มมชิลนิ 

ประมวลจรยิธรรมฉบบันีไ้ม่เพยีงตอกย า้ค่านิยมพืน้ฐานของกลุ่มมชิลนิ แต่ยงัอธบิายกฎระเบยีบเบือ้งตน้ทีพ่ึงปฏบิตั ิโดยชีใ้หเ้ห็นถงึ 
แนวทางในการตดัสนิใจของพนักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี พรอ้มทัง้ระบุพฤตกิรรมทีค่วรท าในสถานการณต์่างๆ ซึง่พบไดท้ั่วไป 
ในการท างาน 

พนักงาน พนัธมติร และซพัพลายเออรแ์ต่ละรายพึงใชว้จิารณญาณและสามญัส านึก ตลอดจนพงึกระท าการโดยสุจรติ เมือ่ตอ้งเผชญิ 
กบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ซึง่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

 เนือ้หาในเอกสารชดุนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดทุ้กเมือ่ กรณีทีม่ปีระเด็นขดัแยง้เกดิขึน้ ใหย้ดึตามเนือ้หาของประมวลจรยิธรรมฉบบัภาษา 
ฝร ัง่เศสทีป่รากฎอยู่บนหนา้เว็บ ethique.michelin.com เป็นหลกั 

ค ารบัรองจากพนัธมติรธรุกจิ  

กลุ่มมชิลนิหลอมรวมเป็นหน่ึงเดยีวกนัดว้ยค่านิยมองคก์ร 

มชิลนิจ าตอ้งไดร้บัความรว่มมอืจากทุกคนทุกฝ่ายเพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายต่างๆ ทัง้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม ลูกคา้ หรอืตลาดธรุกจิ  
ในการรว่มกนัสรา้ง “มชิลนิแห่งอนาคต เราทุกคนตอ้งยดึมั่นในค่านิยมของกลุ่มมชิลนิและพนัธกจิทีม่รีว่มกนัในการขบัเคลือ่นองคก์รสู่ 
ความส าเรจ็ ทัง้นี ้การด าเนินพนัธกจิดงักล่าวควรเป็นไปอย่างมจีรยิธรรม...ทุกทีทุ่กเวลา...เพือ่ความยั่งยนืของมชิลนิ โดยพนักงานกลุ่ม 
มชิลนิทุกคนมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในเร ือ่งดงักล่าว  นอกจากนี ้กลยุทธอ์งคก์ร พฤตกิรรมพนักงาน ตลอดจนหลกัปฏบิตัทิางธรุกจิ 
จะตอ้งสอดคลอ้งและสะทอ้นพนัธกจินี ้
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พนัธกจิของมชิลนิ 

• ก าหนดกรอบปฏบิตัทิางธรุกจิดว้ยการจดัท าและแจกจ่ายเอกสารขอ้มูลพืน้ฐาน อาท ิประมวลจรยิธรรมและหลกัปฏบิตั ิ
ในการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัช ัน่ (Anti-Corruption Code of Practice)  ทัง้นี ้การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบและ 
แนวทางต่างๆ ทีก่ลุ่มมชิลนิก าหนดอาจส่งผลใหพ้นักงานตอ้งรบัผดิและถูกลงโทษทางวนัิย 

• ก ากบัดูแลใหม้คีวามเคารพต่อสทิธมินุษยชนในกจิกรรมการด าเนินงานทุกดา้นและทุกทีท่ีม่ชิลนิเขา้ไปด าเนินกจิการ 

• ด าเนินนโยบายทีมุ่่งลดความเสีย่งดา้นผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอนัเกดิจากกจิกรรมการด าเนินงาน ผลติภณัฑ ์และบรกิารต่างๆ 

ประมวลจรยิธรรม: แนวทางปฏบิตัสูิ่พฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 

ประมวลจรยิธรรมฉบบันีมุ้่งส่งเสรมิใหพ้นักงานและพนัธมติรธรุกจิมีพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมเมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณต์่างๆ 
ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งต่อตนเองหรอืต่อองคก์ร 

ประมวลจรยิธรรมฉบบัน้ี 

• ตอกย า้ค่านิยมและหลกัปฏบิตัพิืน้ฐานขององคก์ร 

• แนะแนวทางรบัมอืกบัสถานการณต์่างๆ ทีพ่บไดบ่้อยในการท างาน 

• ระบุพฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมและระเบยีบปฏบิตัขิององคก์ร [อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “สิง่ทีค่วรท า” / 
“สิง่ทีไ่ม่ควรท า”] 

• ยกตวัอย่างสถานการณยุ่์งยากต่างๆ พรอ้มทัง้อธบิายแนวทางปฏบิตัทิีเ่หมาะสม [อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “กรณีตวัอย่าง”] 

• ระบุผูเ้ช ีย่วชาญทีส่ามารถใหค้ าปรกึษากรณีเกดิขอ้สงสยั [อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “ผูท้ีค่วรตดิต่อ”] 

• แนะน าเอกสารอา้งองิเพิม่เตมิ [อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “เอกสารอา้งองิ”] 

พนกังานทุกคนเป็นตวัแทนถ่ายทอดค่านิยมองคก์ร 

“จรยิธรรม” เป็นเร ือ่งของทุกคน เชน่เดยีวกบัเร ือ่งความปลอดภยั 

ประมวลจรยิธรรมฉบบันีจ้ะมผีลบงัคบัใชแ้ละไดร้บัการปฏบิตัติามมากนอ้ยเพยีงใดน้ันขึน้อยู่กบัพนักงานทุกคน...ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่งห
รอืหนา้ทีใ่ดก็ตาม การปฏบิตัตินของพนักงานทัง้รายบุคคลและโดยรวมตอ้งสอดคลอ้งตามค่านิยมของกลุ่มมชิลนิ พนักงานทุกคนคอื 
ผูดู้แลสานต่อค่านิยม ชือ่เสยีง ภาพลกัษณแ์ละมรดกภูมปิัญญา ซึง่กลุ่มมชิลนิไดส้ ั่งสมและพฒันาใหแ้ข็งแกรง่ ยิง่ขึน้ตลอดมา ทัง้นี ้
เพือ่ปกป้องพนักงานและความยั่งยนืขององคก์ร 

พนักงานควรอ่านเอกสารฉบบันีอ้ย่างละเอยีดและน าแนวทางต่างๆ มาใชป้ฏบิตัใินชวีติประจ าวนั 

Florent MENEGAUX   Yves CHAPOT  

ฟลอรองต ์เมอเนโกซ ์   อฟี ชาโป 

ประธานกลุ่มมชิลนิ    หุน้ส่วนผูบ้รหิารและผูอ้ านวยการฝ่ายธรุการและการเงนิ 
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การก ากบัดูแลและโครงสรา้งองคก์รเชงิจรยิธรรม 

พนัธกจิของคณะกรรมการจรยิธรรมกลุ่มมชิลนิ 

• ส่งเสรมิวฒันธรรมเชงิจรยิธรรม 

• ดูแลใหม้ั่นใจว่ากลุ่มมชิลนิยดึมั่นในจรยิธรรม  

• ก ากบัดูแลกลยุทธด์า้นจรยิธรรม 

• ดูแลใหม้ั่นใจว่าการด าเนินการในระดบัภูมภิาคสอดคลอ้งกนั 

• ตรวจรบัรองโครงการดา้นจรยิธรรมของกลุ่มมชิลนิ ซึง่รวมถงึนโยบายหลกัๆ และการด าเนินการเพือ่ใหเ้กดิความกา้วหนา้ 

อย่างต่อเน่ือง 

บทบาทและหน้าทีร่บัผดิชอบ 

พนักงานมชิลนิทุกคน ไม่ว่าจะท างานอยู่ในประเทศใดก็ตาม ตอ้งเคารพหลกัการและขอ้ก าหนดของประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ ทัง้นี ้
พนักงานแต่ละคนถอืเป็นผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในผลการด าเนินงานของกลุ่มมชิลนิและเป็นตวัแทนถ่ายทอดค่านิยมองคก์ร 

กลุ่มมชิลนิสนับสนุนใหพ้นักงานแบ่งปันและส่งต่อเนือ้หานีร้ะหว่างเพื่อนพนักงานและผูท้ีต่ดิต่อดว้ยภายนอกองคก์ร ดว้ยความเคารพ 
และเจตนารมณใ์นการสือ่สาร เพื่อส่งเสรมิใหทุ้กคนมสีุขภาวะทีด่ใีนสถานทีท่ างานและเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานโดยรวม 
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สถานการณจ์ าลองทีห่ยบิยกมาเป็นกรณีตวัอย่างในประมวลจรยิธรรมฉบบันีอ้าจไม่ละเอยีดครอบคลุมมากพอ  ดงัน้ัน เมือ่ตอ้งเผชญิ 
กบัสถานการณอ์ืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้พนักงานแต่ละรายจงึควรใชว้จิารณญาณและสามญัส านึกทีส่อดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์รและแนว 
ทางทีร่ะบุไว ้ หากขอ้มูลในประมวลจรยิธรรมฉบบันีไ้ม่เพียงพอต่อการใชดุ้ลพนิิจของตนเอง ขอใหต้ดิต่อ สอบถามจากผูจ้ดัการฝ่ายหรอื 
ตวัแทนแผนกกฎหมาย 

ผลจากการไม่ปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมฉบบัน้ี 

การไม่ปฏบิตัติามหลกัการและขอ้ก าหนดทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันีอ้าจส่งผลใหพ้นักงานถูกด าเนินการทางวนัิย ซึง่อาจรวมถงึ 
การเลกิจา้ง และถูกด าเนินการทางแพ่งหรอืทางอาญา  ดงัน้ัน จงึเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละคนทีจ่ะตอ้งอ่าน ท าความเขา้ใจ 
และปฏบิตัติามหลกัการและขอ้ก าหนดทัง้หมดทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

ในกรณีทีม่ปีระเด็นขดัแยง้ระหว่างประมวลจรยิธรรมฉบบันีก้บักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งหรอืกบันโยบายทีเ่กีย่วขอ้งของกลุ่มมชิลนิหรอืของ 
หน่วยงานภายใตก้ลุ่มมชิลนิ ใหย้ดึตามกฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดกว่าเป็นหลกั  ทัง้นี ้ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละคน รว่มกบั 
แผนกกฎหมายทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจขอบเขตขอ้ยกเวน้ต่างๆ ใหช้ดัเจน 

บทบาทในฐานะผูจ้ดัการฝ่าย 

ผูจ้ดัการฝ่ายไม่เพียงมหีนา้ทีส่นับสนุนผลการด าเนินงานของกลุ่มมิชลนิ แต่ยงัตอ้งท าใหม้ั่นใจว่าทมีงานของตนมสีุขภาวะทีด่ ีทัง้นี ้
ผูจ้ดัการฝ่ายพงึประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่แีละสรา้งแรงบนัดาลใจใหแ้ก่พนักงาน 
รวมทัง้สรา้งความเชือ่มั่นใหพ้นักงานกลา้ถามค าถาม ดว้ยการบอกใหส้มาชกิในทมีรบัทราบอยู่เสมอว่าคุณพรอ้มรบัฟัง 
พรอ้มทัง้เตอืนว่าการตอบโตพ้นักงานทีแ่จง้เร ือ่งรอ้งเรยีนดว้ยความ 
สุจรติใจเกีย่วกบักรณีทีเ่ขา้ข่ายละเมดิต่อประมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ป็นพฤตกิรรมซึง่ไม่เป็นทีย่อมรบั 

เกีย่วกบัพนกังานทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบ  

ขอ้มูล 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าพนักงานในทมีรบัรูแ้ละเคารพค่านิยม หลกัการ และขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ 
ซึง่รวมถงึประมวลจรยิธรรมฉบบัน้ี 
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• เนน้เน้ือหาในประมวลจรยิธรรมฉบบันีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัหน้าทีก่ารงานโดยตรงใหพ้นักงานในทมีไดท้ราบ 

• ปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ีดว้ยการไม่ลงัเลทีจ่ะตัง้ค าถามหรอืรายงานพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม เมือ่จ าเป็น 

การใหค้วามสนบัสนุน 

• ภาระรบัผดิชอบ: เมือ่พนักงานแจง้ใหท้ราบถงึขอ้กงัวลทางจรยิธรรมควรถามกอ่นว่าพนักงานไดน้ ากระบวนการต ัง้ค าถาม 
ทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมมาใชแ้ลว้หรอืไม่ หากยงัไม่ไดน้ ามาใช ้ควรรว่มเขา้สู่กระบวนการตัง้ค าถามไปพรอ้มๆ 
กบัพนักงาน 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าพนักงานเคารพต่อกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• หากยงัมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ ควรตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าไดม้กีารตดิต่อสอบถามจาก  ผูเ้ช ีย่วชาญทีร่ะบุไว ้
ในประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้[อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “ผูท้ีค่วรตดิต่อ” ซึง่ระบุไวต้อนทา้ยของแต่ละหนา้] 

ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าไม่มผีูใ้ดถูกตอบโตก้ลบัไม่ว่าในรูปแบบใด จากการรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนเกีย่วกบัสถานการณท์ีไ่ม่ 
เหมาะสมดว้ยความสุจรติใจหรอืจากการตัง้ค าถาม 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าขอ้กงัวลหรอืขอ้รอ้งเรยีนดา้นจรยิธรรมถูกส่งต่อไปยงั Ethics Line เพือ่บนัทกึไวเ้ป็นขอ้มูลและด าเนิน 
การจดัการอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

การปกป้องผูแ้จง้เบาะแส  

การแจง้เบาะแสผ่าน Ethics Line ชว่ยใหส้ามารถรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนไดโ้ดยไม่เปิดเผยตวัตน อกีทัง้ขอ้มูลยงัถูกเก็บเป็นความลบั 
และปลอดภยั 

แมจ้ะไม่แน่ใจว่าพฤตกิรรมทีร่อ้งเรยีนเหมาะควรแก่สถานการณน์ัน้หรอืไม่ แต่การรายงานผ่าน Ethics Line จะชว่ยให ้
ไดเ้รยีนรูมุ้มมองต่อสถานการณน์ัน้และชว่ยใหม้ ัน่ใจว่าพฤตกิรรมดงักล่าวจะไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางใดก็ตาม หา้มมใิหบุ้คคลใดด าเนินการตอบโตพ้นกังานทีแ่จง้เร ือ่งรอ้งเรยีนดว้ยความสุจรติ 
ใจเกีย่วกบักรณีทีเ่ขา้ข่ายละเมดิต่อประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ต่อกฎหมายหรอืต่อหลกัการ หรอืขอ้ก าหนดของมชิลนิ 

พนักงานทีเ่ช ือ่ว่าตนเองถูกตอบโตก้ลบัตอ้งรายงานเร ือ่งดงักล่าวผ่านขัน้ตอนเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการรอ้งเรยีน 

 ขอ้มูลเพิม่เตมิ: Michelin Group Ethics Line 

บทบาทในฐานะพนกังาน 

พนักงานแต่ละคนเป็นเสมอืน “ทูต” หรอืตวัแทนของกลุ่มมชิลนิและผูถ้่ายทอดค่านิยมองคก์รผ่านพฤตกิรรมของตน  
การยดึประมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ป็นแนวทางปฏบิตัถิอืเป็นเร ือ่งจ าเป็นต่อสุขภาวะทีด่ขีองพนักงานทัง้รายบุคคลและโดยรวม 
และต่อชือ่เสยีงของมชิลนิ 

ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัว่าควรปฏบิตัตินอย่างไร พนักงานควรอา้งองิประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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สิง่ทีค่วรท า: 

• ปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ปฏบิตัติามค่านิยม หลกัการ และขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ 

• ต ัง้ค าถามหรอืรอ้งเรยีน หากพบสถานการณใ์นอาชพีการงานทีไ่ม่เคารพต่อค่านิยมของมชิลนิ กฎหมายและระเบยีบขอ้ 
บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง หรอืประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ ทัง้นี ้สามารถรอ้งเรยีนผ่านหลากหลายชอ่งทาง ไดแ้ก ่Ethics Line, 
แผนกบุคคล, แผนกรกัษาความปลอดภยั, แผนกกฎหมาย, ผูจ้ดัการฝ่ายหรอืผูจ้ดัการในสายงานอืน่, เจา้หนา้ทีก่ารแพทย ์
หรอืผูแ้ทนดา้นจรยิธรรมระดบัภูมิภาค 

• รูแ้ละเขา้ใจประเด็นต่างๆ ในประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ตลอดจนขอ้แนะน าและพฤตกิรรมทีพ่งึปฏบิตัดิว้ยความเคารพต่อ 
กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีก่ารงาน 

• แบ่งปันเน้ือหาของประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ดว้ยความเคารพและเจตนารมณข์องการสือ่สาร เพือ่ส่งเสรมิใหทุ้กคนมสีุขภาวะ 
ทีด่ใีนสถานทีท่ างานและเสรมิสรา้งผลการด าเนินงานโดยรวม 

• ใชว้จิารณญาณและสามญัส านึกซึง่สอดคลอ้งกบัค่านิยมองคก์รและหลกัปฏบิตัทิีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้
เมือ่ตอ้งเผชญิกบัสถานการณอ์ืน่ๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

• ประพฤตตินเป็นแบบอย่าง โดยไม่ลงัเลทีจ่ะตัง้ค าถามหรอืรายงานการกระท าทีไ่ม่เหมาะสม 

หากมขีอ้สงสยั 

• หากมขีอ้สงสยัว่าควรท าอย่างไร ประมวลจรยิธรรมฉบบันีร้ะบุถงึพฤตกิรรมทีค่วรท าในสถานการณต์่างๆ ทีพ่บไดบ้่อย 
[อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “สิง่ทีค่วรท า” / “สิง่ทีไ่ม่ควรท า”] 

• ประมวลจรยิธรรมฉบบันีย้กตวัอย่างสถานการณย์ุ่งยากต่างๆ ไวใ้นหวัขอ้ “กรณีตวัอย่าง” 

• หากไม่พบค าตอบทีเ่หมาะกบัสถานการณท์ีป่ระสบ ควรอา้งองิเอกสารเฉพาะทางและปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ 
ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวท้า้ยเนือ้หาภายใตห้วัขอ้ “กรณีตวัอย่าง” 

• ในกรณีทีต่อ้งการค าแนะน าเพิม่เตมิ ควรอา้งองิตารางในหน้า “ค าถาม” 

• ปรกึษาผูจ้ดัการฝ่ายหรอืตวัแทนแผนกกฎหมาย 

การปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 

การแจง้เบาะแสผ่าน Ethics Line ชว่ยใหส้ามารถรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนไดโ้ดยไม่เปิดเผยตวัตน อกีทัง้ขอ้มูลยงัถูกเก็บเป็นความลบั 
และปลอดภยั 

แมจ้ะไม่แน่ใจว่าพฤตกิรรมทีร่อ้งเรยีนเหมาะควรแก่สถานการณน์ัน้หรอืไม่ แต่การรายงานผ่าน Ethics Line 
จะชว่ยใหไ้ดเ้รยีนรูมุ้มมองต่อสถานการณน์ั้นและชว่ยใหม้ ัน่ใจว่าพฤตกิรรมดงักล่าวจะไดร้บัการจดัการอย่างเหมาะสม 

ไม่ว่าจะรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางใดก็ตาม หา้มมใิหบุ้คคลใดด าเนินการตอบโตพ้นกังานทีแ่จง้เร ือ่งรอ้งเรยีนดว้ยความสุจรติใจ 
เกีย่วกบักรณีทีเ่ขา้ข่ายละเมดิต่อประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ต่อกฎหมายหรอืต่อหลกัการหรอืขอ้ก าหนดของมชิลนิ 

พนักงานทีเ่ช ือ่ว่าตนเองถูกตอบโตก้ลบัตอ้งรายงานเร ือ่งดงักล่าวผ่านขัน้ตอนเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการรอ้งเรยีน 

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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ขอ้มูลเพิม่เตมิ: Michelin Group Ethics Line 

ค าถามและการรอ้งเรยีน  

ความส าเรจ็อย่างต่อเน่ืองของมชิลนิขึน้อยู่กบัความเต็มใจของพนักงานทีจ่ะปฏบิตังิานต่างๆ ดว้ยความซือ่ตรง ถูกตอ้งตามกฎหมายและ 
ระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างครบถว้น รวมทัง้สอดคลอ้งตามหลกัการและขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ 

พฤตกิรรมทางจรยิธรรมและพฤตกิรรมในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึค่านิยมของกลุ่มมชิลนิน้ัน 
มคีวามส าคญัทัง้ ต่อพนักงาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ และกลุ่มมชิลนิเอง มชิลนิเชือ่มั่นในทุกท่านว่าจะปกป้องพนักงาน 
รกัษาชือ่เสยีงและความน่าเชือ่ถอืของกลุ่ม มชิลนิ 
ตลอดจนปกป้ององคก์รจากความเสีย่งทีจ่ะไดร้บัความเสยีหายทางการเงนิหรอืทางกฎหมาย 

ค าถาม 

การเคารพผูค้นคอืหวัใจส าคญัของค่านิยมของมชิลนิ 

กลุ่มมชิลนิสนับสนุนใหม้กีารพูดคุยและแสดงความคดิเห็นอย่างอสิระ เพือ่ใหทุ้กคนสามารถแจง้ขอ้กงัวลต่างๆ ไดอ้กีทัง้ยงัมุ่งมั่นส่งเสรมิ 
ใหเ้กดิการพฒันาในทุกๆ ดา้น และใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปตามกฎระเบยีบของประเทศทีม่ชิลนิเขา้ไปด าเนินธรุกจิ 

ขอ้มูลซึง่ระบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันีจ้ะเป็นเคร ือ่งมอืทีช่ว่ยใหพ้นักงานสามารถตดัสนิใจอย่างมีจรยิธรรม โดยยงัคงเคารพใน 
หลกัการและขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ  อย่างไรก็ตาม ค าตอบบางค าตอบอาจไม่ชดัเจน ต่อไปนีค้อืค าถามส าหรบัถามตนเองกอ่นจะ 
ตดัสนิใจอย่างใดอย่างหน่ึง  

หากมขีอ้สงสยัว่า สถานการณ/์การตดัสนิใจ/การกระท าหนึง่ๆ ถูกตอ้งตามหลกัจรยิธรรมหรอืไม่ให ้
ตัง้ค าถามกบัตนเองดงัต่อไปนี ้

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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การรอ้งเรยีน 

ประมวลจรยิธรรมฉบบันีร้ะบุถงึหลกัปฏบิตัทิีเ่ขม้งวด ซึง่กลุ่มมชิลนิจะไม่ประนีประนอม เกีย่วกบัพฤตกิรรมในทีท่ างาน การท าธุรกจิ 
และการปฏสิมัพนัธภ์ายนอกองคก์ร  
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หมายเหตุ: ดว้ยภาวะฉุกเฉินดา้นสิง่แวดลอ้ม มชิลนิเลอืกทีจ่ะเพิม่ประเด็นเร ือ่งสิง่แวดลอ้มไวใ้นประมวลจรยิธรรมดว้ย โดยค าแนะน า 
ในประเด็นดงักล่าวเป็นไปเพือ่แจง้ใหท้ราบและกระตุน้ใหพ้นักงานมบีทบาทในการปรบัปรุงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายใตก้รอบ 
กจิกรรมการด าเนินงานของตน  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มกีฎระเบยีบภาคบงัคบัเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้(ยกเวน้ในทีซ่ ึง่กจิกรรมการด าเนิน 
งานอยู่ภายใตก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม) 

เมือ่ใดจงึควรแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีน 

หากพนักงานกลุ่มมชิลนิไดร้บัรูข้อ้เท็จจรงิทีอ่าจเขา้ข่ายเป็นการละเมดิต่อกฎหมายหรอืระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่อประมวลจรยิธรรม 
ฉบบันีห้รอืต่อหลกัการหรอืขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ จะตอ้งรายงานเพือ่ใหเ้กดิการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนเพือ่จดัการกบัสถาน 
การณด์งักล่าวดว้ยมาตรการทีเ่หมาะสมและป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีเดยีวกนัซ า้อกี 

บุคคลผูร้บัแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีนตอ้งตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าเร ือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าวไดร้บัการบนัทกึไวใ้นฐานขอ้มูลของ Ethics Line เพื่อให ้
เกดิการสอบสวนขอ้เท็จจรงิ ตลอดจนเพือ่จดัการกบัสถานการณด์งักล่าวดว้ยมาตรการทีเ่หมาะสม และป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีเดยีวกนั 
ซ า้อกี 

คลกิดู: ค าถาม 

เหตุใดจงึควรแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีน 

ความส าเรจ็อย่างต่อเน่ืองของมชิลนิขึน้อยู่กบัความเต็มใจของพนักงานทีจ่ะปฏบิตังิานต่างๆ ดว้ยความซือ่ตรง ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และระเบยีบขอ้บงัคบัต่างๆ อย่างครบถว้น รวมทัง้สอดคลอ้งตามหลกัการและขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ 

พฤตกิรรมทางจรยิธรรมและพฤตกิรรมในการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ ซึง่สะทอ้นใหเ้ห็นถงึค่านิยมของกลุ่มมชิลนิน้ัน 
มคีวามส าคญัทัง้ ต่อพนักงาน ลูกคา้ ผูถ้อืหุน้ และกลุ่มมชิลนิเอง  
มชิลนิเชือ่มั่นในทุกท่านว่าจะปกป้องพนักงานกลุ่มมชิลนิรกัษาชือ่เสยีงและความ น่าเชือ่ถอืของกลุ่มมชิลนิ 
ตลอดจนปกป้ององคก์รจากความเสยีหายทางการเงินหรอืกฎหมาย 

การรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนมคีวามส าคญั เพราะชว่ยใหท้ราบถงึความล าบากใจทีทุ่กคนตอ้งเผชญิเมือ่ตกอยู่ในสภาวะแวดลอ้มทีท่วคีวาม 
ยุ่งยากมากขึน้ โดยถอืเป็นวธิหีน่ึงทีท่ าใหพ้นักงานทุกคนไดเ้รยีนรูแ้ละกา้วหน้าอย่างต่อเน่ือง 

การเฝ้าระวงัของพนักงานและพนัธมติรเป็นหน่ึงในวธิกีารทีส่ าคญัทีสุ่ด ซึง่จะชว่ยใหต้รวจพบกรณีการละเมดิประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ 
ทัง้นี ้กลุ่มมชิลนิเชือ่มั่นว่าแต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบทีจ่ะดูแลใหพ้ฤตกิรรมของตนเป็นไปตามหลกัปฏบิตัทิีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรม 
ฉบบันี ้

แจง้เร ือ่งรอ้งเรยีนอย่างไร 

กลุ่มมชิลนิไดเ้ปิด Ethics Line เป็นชอ่งทางในการรายงานพฤตกิรรมทีเ่ขา้ข่ายละเมดิต่อกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งต่อ 
ประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้หรอืต่อหลกัการหรอืขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิ เพือ่ใหพ้นักงานและบุคคลทีส่ามทั่วโลกสามารถเขา้ถงึไดผ้่าน 
เครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหรอืโทรศพัท ์

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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ระบบการแจง้เร ือ่งรอ้งเรยีนนี ้ซึง่จดัท าและบรหิารอย่างมอือาชพีโดยซพัพลายเออรอ์สิระภายนอกองคก์ร ชว่ยใหทุ้กคน...ไม่ว่าจะเป็น 
พนักงาน พนัธมติร ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์หรอืผูร้บัจา้งชว่ง...สามารถรายงานกรณีการละเมดิต่อกฎหมาย, ระเบยีบขอ้บงัคบั หรอืประมวล 
จรยิธรรมฉบบันี ้รวมถงึรายงานสถานการณท์ีข่ดัต่อหลกัการหรอืขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิไดอ้ย่างสะดวก 

Michelin Group Ethics Line 

นอกจาก Ethics Line แลว้ ยงัมชีอ่งทางอืน่ทีส่ามารถรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนได ้ โดยพนักงานสามารถตดิต่อแผนกบุคคล, แผนกรกัษา 
ความปลอดภยั, แผนกกฎหมาย, ผูจ้ดัการฝ่าย หรอืผูจ้ดัการในสายงานอืน่, เจา้หน้าทีก่ารแพทยข์ององคก์ร หรอืผูแ้ทน 
ดา้นจรยิธรรมระดบัภูมภิาค  

การรกัษาความลบั และการปกป้องผูแ้จง้เบาะแส 

การแจง้เบาะแสผ่าน Ethics Line ชว่ยใหส้ามารถรายงานเร ือ่งรอ้งเรยีนไดโ้ดยไม่เปิดเผยตวัตน อกีทัง้ขอ้มูลยงัถูกเก็บเป็นความลบั 
และปลอดภยั 

ไม่ว่าจะรอ้งเรยีนผ่านชอ่งทางใดก็ตาม หา้มมใิหบุ้คคลใดด าเนินการตอบโตพ้นกังานทีแ่จง้เร ือ่งรอ้งเรยีนดว้ยความสุจรติใจ 
เกีย่วกบักรณีทีเ่ขา้ข่ายละเมดิต่อประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ต่อกฎหมาย หรอืต่อหลกัการหรอืขอ้ก าหนดของมชิลนิ 

พนักงานทีเ่ช ือ่ว่าตนเองถูกตอบโตก้ลบัตอ้งรายงานเร ือ่งดงักล่าวผ่านขัน้ตอนเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการรอ้งเรยีน 

ขอ้มูลเพิม่เตมิ: Michelin Group Ethics Line  

ปฏบิตังิานในแตล่ะวนัอย่างมจีรยิธรรม 

มชิลนิมุ่งหวงัใหพ้นักงานทั่วโลกมีพฤตกิรรมตามหลกัจรยิธรรม ตลอดจนเคารพในค่านิยมพืน้ฐานทีก่ลุ่มมชิลนิยดึมั่น 

เนือ้หาในส่วนนีก้ล่าวถงึค่านิยมและหลกัปฏบิตัสิ าหรบัใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตัติน โดยแต่ละหวัขอ้ระบุถงึพฤตกิรรมทีเ่หมาะสม 
ในหลากหลายสถานการณก์ารท างานทีอ่าจเกดิขึน้ได ้

ในสถานทีท่ างาน 

เป้าหมายของมชิลนิคอืสนับสนุนพฒันาการและสุขภาวะทีด่ใีนการปฏบิตัหินา้ทีร่บัผดิชอบของทุกคนภายในกลุ่มมชิลนิอย่างต่อเน่ือง 
เพือ่ปกป้องและเคารพต่อพนกังาน ทุกคนตอ้งปฏบิตัติามกฎระเบยีบในการท างานรว่มกนัดงัต่อไปนี ้

การเลอืกปฏบิตั ิ

ความหลากหลายและการมสี่วนรว่มของพนักงานในองคก์รเป็นสนิทรพัยอ์นัทรงคุณค่าส าหรบักลุ่มมชิลนิ มชิลนิเชือ่ว่าสภาพแวดลอ้ม 
ในการท างานทีทุ่กคนเคารพต่อความเป็นตวัเองของกนัและกนัจะชว่ยตอกย า้พนัธกจิและเสรมิสรา้งความแข็งแกรง่ใหก้บัผลการด าเนิน 
งานโดยรวม  ทัง้นี ้กลุ่มมชิลนิต่อตา้นการเลอืกปฏบิตัทิุกรูปแบบตามขอ้ก าหนดสูงสุดทีร่ะบุไว ้
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มชิลนิมุ่งหวงัใหพ้นักงานใหค้วามเคารพผูอ้ืน่ในเวลาทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัเพือ่นพนักงานและกบัทุกคนทีม่คีวามสมัพนัธท์างหนา้ทีก่ารงาน 
ดว้ย (เชน่ ซพัพลายเออร,์ ลูกคา้, ชมุชนขา้งเคยีง, ผูส้มคัรงาน ฯลฯ) 

ค าจ ากดัความและบรบิท 

การเลอืกปฏบิตั ิหมายถงึ 
การปฏบิตัติ่อบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหน่ึงแตกต่างออกไปดว้ยการท าใหเ้สยีประโยชนห์รอืไดป้ระโยชนบ์นพืน้ฐานของปัจจยัต่างๆ อาท ิ
เพศ, อายุ, ศาสนา, วฒันธรรม, ภูมหิลงัทางสงัคม, เชือ้ชาต,ิ ชาตพินัธุ,์ ความพกิาร, รสนิยมทางเพศ, การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน, 
สถานะครอบครวั, ความคดิเห็นทางการเมอืง, ลกัษณะทางกายภาพ ฯลฯ  ทัง้นี ้การเลอืกปฏบิตัติรงขา้มกบัความเท่าเทยีม  องคก์าร 
แรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไดพ้จิารณาแลว้เห็นว่า “การไดร้บัการปกป้องจากการเลอืก 
ปฏบิตัเิป็นสทิธมินุษยชนขัน้พืน้ฐาน” โดยประเด็นนีเ้ป็นหวัขอ้ทีร่ะบุไวใ้นอนุสญัญาหลายฉบบั รวมถงึอนุสญัญา ILO ฉบบัที ่111 

การเลอืกปฏบิตัใินองคก์รอาจเกดิขึน้ไดใ้นการสรรหาบุคลากร การพจิารณาเลือ่นต าแหน่ง การจ่ายเงิน การฝึกอบรม และการเขา้ถงึ 
บรกิารหรอืสทิธปิระโยชนต์่างๆ 

โดยสะทอ้นผ่านพฤตกิรรม ค าพูด หรอืการกระท า ทีม่าจากทศันคตเิชงิอคตแิบบเหมารวม (Stereotype) ซึง่เป็นการดูแคลนหรอืท าให ้
บุคคลหรอืกลุ่มบุคคลหน่ึงขาดความชอบธรรมหรอืเสยีสทิธิ ์การเลอืกปฏบิตัเิชน่นีม้บีทลงโทษทางแพ่งและทางอาญาในหลายประเทศ 

ค่านิยมและหลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิมุ่งมอบโอกาสทีเ่ท่าเทยีมใหก้บัทุกคนภายในกลุ่มมชิลนิ ไม่ว่าจะมสีถานภาพของพนักงานแบบใด ทัง้ในการสรรหา 
บุคลากร การจ่ายค่าจา้ง ความกา้วหนา้ในสายอาชพี การเขา้ถงึการฝึกอบรม และเงือ่นไขการจา้งงานอืน่ๆ  

พนัธมติร ผูจ้ดัการฝ่าย และพนักงานทุกคนจะตอ้งไดร้บัการปฏบิตัดิว้ยความเคารพอย่างมศีกัดิศ์รเีท่าเทยีมกนั โดยไม่ค านึงถงึเพศ, 
อายุ, ศาสนา, วฒันธรรม, ภูมหิลงัทางสงัคม, เชือ้ชาต,ิ ชาตพินัธุ,์ ความพกิาร, รสนิยมทางเพศ, การเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน, 
สถานะครอบครวั, ความคดิเห็นทางการเมอืง, ลกัษณะทางกายภาพ ฯลฯ   

นอกจากความคาดหวงัทีม่ตี่อพนักงานมชิลนิแลว้ กลุ่มมชิลนิยงัขอใหลู้กคา้และซพัพลายเออรต์่อตา้นการเลอืกปฏบิตัทิุกรูปแบบกบั 
พนักงานของพวกเขาดว้ย 

สิง่ทีค่วรท า: 

(ส าหรบัผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลขององคก์ร ผูจ้ดัการฝ่ายในสายงานอืน่ รวมทัง้ผูจ้ดัการฝ่ายความหลากหลายและการมสี่วนรว่ม) 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าการโฆษณารบัสมคัรงานมุ่งสือ่สารไปยงัผูส้มคัรงานทุกกลุ่มประเภท โดยไม่ระบุเพศ อายุ วฒันธรรม 
รสนิยมทางเพศ ศาสนา ขนาดรูปรา่ง ฯลฯ 

• แจง้ใหพ้นักงานทราบถงึทางเลอืกทีส่ามารถท าไดเ้มือ่เผชญิกบัการเลอืกปฏบิตั ิและรว่มด าเนินการไปพรอ้มกบัพนักงาน 

• จดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนทีเ่ขา้ข่ายการเลอืกปฏบิตัอิย่างจรงิจงัและเคารพสทิธิใ์นการอุทธรณค์ าตดัสนิของพนักงาน 

• ลงโทษการเลอืกปฏบิตัทิีพ่สิูจนแ์ลว้ว่าเป็นความจรงิตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เสรมิสรา้งการรบัรูใ้นกลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายและเจา้หนา้ทีส่รรหาบุคลากรเกีย่วกบัทศันคตเิชงิอคตแิบบเหมารวม (Stereotype) 
ในกระบวนการคดัสรรของฝ่ายบุคคล 

เสรมิสรา้งการรบัรูใ้นกลุ่มผูจ้ดัการฝ่ายเกีย่วกบัพฤตกิรรมและความคดิเห็นทีอ่าจน าไปสู่การเลอืกปฏบิตั ิเพือ่ใหใ้ส่ใจเป็นพเิศษ 
กบัผูเ้ปราะบางและรบัทราบว่าควรท าอย่างไรเมือ่ไดร้บัการรายงานหรอืขอ้รอ้งเรยีน 
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สิง่ทีไ่ม่ควรท า: 

• เพกิเฉยต่อขอ้รอ้งเรยีนเร ือ่งการเลอืกปฏบิตั ิ(ผูจ้ดัการฝ่าย) 

• การน าชือ่ ทีอ่ยู่ อายุ เพศ สถานะครอบครวั รูปภาพ หรอืคุณลกัษณะส่วนบุคคลทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัทกัษะของผูส้มคัรงานมาเป็น
เงือ่นไขในการตดัสนิใจคดัเลอืกบุคลากร (เจา้หนา้ทีส่รรหาบุคลากร) หรอืเพือ่ตดัสนิใจเกีย่วกบัหนา้ทีก่ารงานของพนักงาน 
(ผูจ้ดัการฝ่าย) 

ตัง้ค าถามกบัผูส้มคัรงานเกีย่วกบัวฒันธรรม ศาสนา สถานภาพการสมรส ความตัง้ใจทีจ่ะมบุีตร รสนิยมทางเพศ ฯลฯ ระหว่าง 
การสมัภาษณง์าน (เจา้หนา้ทีส่รรหาบุคลากร) 

• ระบุเงือ่นไขเกีย่วกบัอายุ ศาสนา ขนาดรูปรา่ง เพศ หรอืวฒันธรรม ในสญัญาจา้งพนักงานหรอืผูใ้หบ้รกิารเพือ่ท างานโดยตรง 

หรอืโดยออ้มใหก้บัมชิลนิ 

• แสดงความคดิเห็นทีฟั่งดูไม่เป็นพิษภยัหรอืตลกขบขนั แต่เป็นการดูแคลนหรอืท าลายความชอบธรรมของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 
อนัเน่ืองมาจากแหล่งทีม่า เพศ ภูมิหลงัทางสงัคม ศาสนา ความพกิาร ฯลฯ ของบุคคลน้ัน 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณเป็นผูจ้ดัการฝ่ายความหลากหลายและการมสี่วนรว่ม 

ผูร้ว่มงานรายหนึง่ขอเขา้พบเพือ่ปรกึษาคุณ เธอไม่ไดร้บัการเลือ่นต าแหน่งมานานถงึ 5 ปี แต่เพือ่นรว่มงานของเธอซึง่ท างานอกีแผนก 
กลบัไดร้บัพจิารณาเลือ่นต าแหน่งหลงัจากท างานได ้2 ปี เธอรูส้กึว่าเธอไดร้บัการปฏบิตัทิีแ่ตกต่างเพราะเธอเป็นผูห้ญงิ 
คุณควรตอบสนองเร ือ่งนีอ้ย่างไร 

คุณควรอธบิายใหเ้ธอฟังว่า กลุ่มมชิลนิมุ่งดูแลใหพ้นักงานทุกคนไดร้บัการปฏบิตัอิย่างเท่าเทยีมกนั การเลือ่นต าแหน่งพจิารณาจาก 
หลกัเกณฑท์ีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิโดยไม่มคีวามรูส้กึเขา้มาเกีย่วขอ้ง อย่างไรก็ตาม คุณจะพูดคุยเร ือ่งนีก้บัผูใ้หค้ าปรกึษาทางวชิาชพี 
(Development Partner: PDP) เพือ่ใหต้รวจสอบเร ือ่งนีใ้นเชงิลกึ และ...หากพบว่ามมีูล...จะด าเนินการทีจ่ าเป็นในเร ือ่งการบรหิาร 
ความกา้วหนา้ในอาชพีต่อไป 

กรณีตวัอย่าง #2 

ผูจ้ดัการฝ่ายของคุณมกัพูดตลกหรอืแสดงความเห็นเชงิวจิารณศ์าสนาของเพือ่นรว่มงานคนหนึง่อยู่เสมอ ทัง้ยงัไม่เคยเลอืกเพือ่นรว่ม 
งานของคุณคนนีท้ าโครงการทีเ่ปิดโอกาสสู่ความกา้วหนา้ แมว้่างานของเขาจะดจีนไม่มทีีต่เิลยก็ตาม ทัง้ยงัปฏเิสธค าขอลาหยุดหรอื 
ขอเขา้ฝึกอบรมของเขาโดยไม่ใหเ้หตุผลแต่อย่างใด  แมพ้นักงานคนนีจ้ะนิง่เฉยและ ไม่โตต้อบ แต่เขาดูจะไดร้บัผลกระทบจากสถาน 
การณนี์ไ้ม่มากก็นอ้ย  คุณควรท าอย่างไร 

คุณควรสนับสนุนใหเ้พือ่นรว่มงานคนดงักล่าวเปิดเผยใหผู้จ้ดัการฝ่ายรบัทราบว่า ทศันคตขิองผูจ้ดัการฝ่ายท าใหเ้ขารูส้กึแย่ อกีทัง้ยงั 
เป็นการเลอืกปฏบิตั ิ นอกจากนี ้คุณควรเสนอตวัไปเป็นเพือ่นเมือ่เขาพูดกบัผูจ้ดัการฝ่าย หากเพื่อนรว่มงานของคุณไม่ตอ้งการใชว้ธินีี ้
หรอืหากวธินีีไ้ม่ไดส้่งผลใหพ้ฤตกิรรมของผูจ้ดัการฝ่ายดขีึน้ คุณควรสนับสนุนใหเ้ขารอ้งเรยีนผ่าน Ethics Line และตดิต่อ 

ผูใ้หค้ าปรกึษาทางวชิาชพี (Development Partner: PDP) 
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การล่วงละเมดิ 

ค าว่า “การล่วงละเมดิ” (Harassment) หมายถงึพฤตกิรรม การปฏบิตัติวั และการใชค้ าทีไ่ม่เหมาะสมหลายรูปแบบซึง่ 
อาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกายหรอืจติใจของบุคคลใดบุคคลหน่ึง 

การล่วงละเมดิดว้ยสาเหตุใดก็ตามเป็นสิง่ทีย่อมรบัไม่ได ้ไม่ว่าจะเกดิจากการเลอืกปฏบิตัหิรอืเหตุอืน่ใด 

ตวัอย่างพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

ตวัอย่างพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมซึง่อาจถอืเป็นการล่วงละเมดิ (ส่วนใหญ่เป็นการล่วงละเมดิทางจติใจ และบางกรณีเป็น 
การล่วงละเมดิทางรา่งกายรว่มดว้ย) 

• พูดท ารา้ยจติใจ ท าใหอ้บัอาย ดูถูก ท าใหรู้ส้กึดอ้ยค่า หรอืวจิารณบุ์คคลใดบุคคลหน่ึงอยู่ตลอดเวลา 

• ข่มขู่ กดดนั ท าใหรู้ส้กึกลวั หรอืตะคอกใส่บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

• พูดวจิารณห์รอืพูดตลกลอ้เลยีนทีส่่งผลกระทบต่อผูอ้ืน่ 

• กดดนับุคคลใดบุคคลหน่ึงอย่างไรเ้หตุผล หรอืก าหนดเป้าหมายทีเ่ป็นไปไม่ไดใ้หร้บัไปปฏบิตัใิหส้ าเรจ็ 

• ยุยงส่งเสรมิใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงกระท าผดิ 

• ท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงรูส้กึแปลกแยกและโดดเดีย่วทางกายหรอืทางสงัคมจากสมาชกิในทมี 

• กดีกนัไม่ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดป้ระโยชนห์รอืตดัสนิใจดว้ยตนเอง (เชน่ การเลอืกรอบเวลาท างาน, วนัลาหยุด, 
การเลือ่นต าแหน่ง,  

หลกัสูตรฝึกอบรม ฯลฯ) หรอืมอบหมายเฉพาะงานทีไ่ม่มใีครตอ้งการท าหรอืงานทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัขอบข่ายหนา้ทีร่บัผดิชอบให ้

• ถอดถอนบุคคลใดบุคคลหน่ึงออกจากหนา้ทีร่บัผดิชอบ หรอืงานต่างๆ  หรอืใหโ้อนยา้ยโดยไม่มเีหตุผลรองรบั 

• มปีฏกิริยิาโตต้อบทางกายกบัผูอ้ืน่อย่างไม่เหมาะสม อาท ิการตบหลงั, การโอบกอด, การผลกั, การรุกล า้พืน้ทีส่่วนตวั ฯลฯ 

วธิบีรหิารจดัการองคก์รบนฐานของความรูส้กึกดดนัและความกลวั อาท ิในบรบิทของการปฏริูปองคก์รเชงิโครงสรา้ง หรอืการด าเนิน 
โครงการใดโครงการหน่ึง อาจถอืเป็น “การล่วงละเมดิทางสถาบนั” (Institutional Harassment) ได ้

ตวัอย่างพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมซึง่อาจถอืเป็นการล่วงละเมดิทางเพศ 

การสมัผสัรา่งกายผูอ้ืน่อย่างไม่เหมาะสมและบ่อยเกนิควร อาท ิการสมัผสัรา่งกายในส่วนทีค่วรปกป้อง, การจอ้งมองอย่างไม่ 
วางตา ฯลฯ 

การใหข้องขวญั (อาท ิชดุช ัน้ใน หรอืน ้าหอม) การเชญิชวน การใชค้ าหรอืท่าททีีม่ลีกัษณะส่อไปในทางชูส้าว ซึง่ไม่เหมาะสม 
ไม่เป็นทีต่อ้งการ และไม่เป็นทีย่อมรบั (ทางกาย ทางวาจา หรอืผ่านสือ่อเิล็กทรอนิกส)์ 

การแสดงความคดิเห็นหรอืตัง้ค าถามทีไ่ม่พงึประสงคเ์กีย่วกบัประเด็นเร ือ่งรา่งกายหรอืส่วนของรา่งกายทีส่่อไปในทางเพศของ 
บุคคลใดบุคคลหน่ึง 

การเลือ่นต าแหน่งหรอืการใหส้ทิธปิระโยชนต์อบแทนหากยอมรบัค าเชญิชวนในเชงิชูส้าวหรอืการล่วงเกนิทางเพศ (ถอืเป็นการ 
ล่วงละเมดิในทุกกรณี) 

การทีพ่ฤตกิรรมหน่ึงๆ จะถอืเป็นการล่วงละเมดิ (ทีก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกายหรอืจติใจ) หรอืไม่น้ัน ขึน้อยู่กบัความไวต่อความรูส้กึ 
ของผูถู้กกระท าซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ละบุคคล 
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ความรุนแรงของพฤตกิรรมซึง่ไม่เป็นทีย่อมรบัอาจขึน้อยู่กบัสถานการณ ์พฤตกิรรมทีย่อมรบัไม่ไดบ้างประการแมจ้ะเกดิขึน้คร ัง้แรกก็รุน 
แรงพอทีจ่ะถอืเป็นการล่วงละเมดิ ขณะทีบ่างพฤตกิรรมอาจตอ้งเกดิขึน้ซ า้ๆ จงึจะเขา้เกณฑ ์ พฤตกิรรมไม่พงึประสงคท์ีเ่กดิขึน้ซ า้ๆ ยิง่ 
เพิม่ความรุนแรงและเป็นอนัตรายมากขึน้ 

การล่วงละเมดิอาจเกีย่วขอ้งกบัใครก็ไดแ้ละอาจเกดิไดใ้นทุกสถานการณข์องการท างาน รวมถงึการท างานนอกสถานที ่โดยในหลายประ 
เทศมบีทลงโทษทางกฎหมาย อกีทัง้ประเด็นเร ือ่งการล่วงละเมดิยงัระบุไวใ้นอนุสญัญา N°190 ขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labour Organization: ILO) ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบเมือ่เดอืนมถิุนายน 2562 และเร ิม่มผีลบงัคบัใชต้ ัง้แต่เดอืน 
มถิุนายน 2564 เป็นตน้ไป 

ค่านิยมและหลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิมุ่งม ัน่ดูแลใหม้ ัน่ใจว่าสภาพแวดลอ้มในการท างานมคีวามมัน่คง ปลอดภยั และเป็นมติร เปิดโอกาสให ้
พนกังานทุกคนไดพ้ฒันาตนเองโดยไม่มอีุปสรรคหรอืโดยปราศจากความกลวั  บรษิทัฯ ตระหนักดวี่าการล่วงละเมดิส่งผลต่อ 
ศกัดิศ์รขีองบุคคล ทัง้ยงัอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพทางรา่งกายและทางจติใจ รวมทัง้อาจท าใหเ้กดิสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
ทีไ่ม่เป็นมติร 

ดว้ยเหตุน้ี กลุ่มมชิลนิจงึไม่ยอมรบัการล่วงละเมดิทุกรูปแบบต่อบุคคลใดบุคคลหน่ึง ไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมดิทางเพศหรอื 
ทางจติใจ ในสถานทีท่ างานหรอืในสถานการณท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินธรุกจิของมชิลนิ ซึง่รวมถงึกรณีทีเ่กีย่วขอ้งหรอืเกดิจากผูม้สี่วน 
ไดส้่วนเสยีภายนอกองคก์ร (ผูส้มคัรงาน ซพัพลายเออร ์ลูกคา้ พนัธมติร ตวัแทนจ าหน่าย แขกผูม้าเยอืน)  ทัง้นี ้การล่วงละเมดิบุคคลใด 
บุคคลหน่ึงขณะทีม่ตี าแหน่งหนา้ทีสู่งกว่าถอืเป็นกรณีทีร่า้ยแรงกว่าปกต ิ

เห็นไดช้ดัว่ามชิลนิมนีโยบายไม่ยอมรบัการล่วงละเมดิในทุกกรณี ไม่ว่าผูก้ระท าการล่วงละเมดิจะมตี าแหน่งหนา้ทีใ่ดในองคก์รก็ตามโดย 
ไดเ้ปิดชอ่งทางรอ้งเรยีนใหพ้นักงานและผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างสะดวก เป็นธรรม และเป็นความลบั  ทัง้ยงัสนับสนุนให ้
ผูเ้สยีหายหรอืผูเ้ห็นเหตุการณร์ายงานกรณีล่วงละเมดิทีเ่กดิขึน้  นอกจากนี ้มชิลนิยงัส่งเสรมิใหส้ถานทีท่ างานมสีภาพแวดลอ้มซึง่ท าให ้
พนักงานรูส้กึมั่นใจทีจ่ะแจง้ขอ้กงัวลต่างๆ 
ทัง้ยงัมุ่งมั่นทีจ่ะปกป้องผูร้อ้งเรยีนกรณีการล่วงละเมดิดว้ยความสุจรติใจจากการถูกตอบโตก้ลบั 

กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นทีจ่ะจดัการทุกกรณีอย่างจรงิจงั ทนัท่วงท ีและเป็นกลาง โดยเก็บรกัษาขอ้มูลไวเ้ป็นความลบั พรอ้มทัง้ใชม้าตรการเพือ่ 
หลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ไดร้ะหว่างกระบวนการสบืสวน  ทัง้นี ้กลุ่มมชิลนิมบีทลงโทษส าหรบัการล่วงละเมดิทุกรูปแบบ 
ทีพ่สิูจนแ์ลว้ว่ามมีูลความจรงิ และจดัใหม้ปีฏบิตักิารเพือ่เยยีวยาสถานการณท์ีน่่าอดึอดัใจแมก้รณีทีเ่กดิขึน้จะยงัไม่ไดร้บัการพจิารณาว่า 
เป็นการล่วงละเมดิก็ตาม 

มชิลนิน ามาตรการป้องกนัและตรวจจบัการล่วงละเมดิมาใชใ้นทุกภูมภิาค ทัง้ยงัจดัฝึกอบรมผูจ้ดัการฝ่ายและบุคลากรดา้นทรพัยากร 
บุคคลใหม้บีทบาทในการส่งเสรมิทศันคตอินัเป็นแบบอย่างทีด่ตีามโมเดลผูน้ า ICARE  รวมทัง้ใหส้ามารถเป็นผูด้ าเนินการสนทนาแบบ 
เปิดกวา้งภายในทมีเกีย่วกบัพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมและไม่พงึประสงคซ์ึง่เกดิขึน้ระหว่างการท างาน การฝึกอบรมดงักล่าวมุ่งใหผู้เ้ขา้ 
อบรมสามารถระบุพฤตกิรรมทีไ่มถู่กตอ้งและจดัการกบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการล่วงละเมดิอย่างจรงิจงั 

นอกจากนี ้มชิลนิยงัระวงัไม่ใหโ้ครงการปฏริูปองคก์รน าไปสู่การล่วงละเมดิทางสถาบนัทุกรูปแบบ และเปิดใหพ้นักงานมสี่วนรว่มใน 
การออกแบบมาตรการป้องกนัทีเ่กีย่วขอ้ง 

บุคคลทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากการล่วงละเมดิตามทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมถอืเป็นผูเ้สยีหาย ซึง่จะไดร้บัการฟ้ืนฟูทางอาชพีและ 
การฟ้ืนฟูส่วนบุคคล 

มชิลนิเปิดเผยจ านวนขอ้รอ้งเรยีนเร ือ่งการล่วงละเมดิ ตลอดจนวธิกีารจดัการและบทลงโทษ เป็นประจ าทุกปีอย่างโปรง่ใส โดยเก็บรกัษา 
ขอ้มูลเกีย่วกบักระบวนการด าเนินการไวเ้ป็นความลบัเพือ่ประโยชนข์องผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
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สิง่ทีค่วรท า: 

พนกังานทุกคน 

•  มทีศันคตใินการเคารพผูอ้ืน่ ใชภ้าษาทีแ่สดงถงึความเคารพผูอ้ืน่เมื่อพบเจอกนั ณ สถานทีท่ างาน รวมทัง้เมือ่ตดิต่อผ่าน 

สือ่อเิล็กทรอนิกส ์(อเีมล วดิโีอ ฯลฯ) 

• ใส่ใจต่อสุขภาวะทีด่ขีองเพือ่นพนักงาน และสงัเกตเห็นความอดึอดัใจจากพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม 

• รายงานสถานการณท์ีเ่ขา้ข่ายการล่วงละเมดิ ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สยีหายเองหรอืเป็นผูพ้บเห็นเหตุการณไ์ปยงัผูจ้ดัการฝ่ายหรอื 

ผูจ้ดัการในสายงานอืน่, แผนกบุคคล, แผนกรกัษาความปลอดภยั, แผนกกฎหมาย, เจา้หนา้ทีก่ารแพทยข์ององคก์ร หรอื 

ผูแ้ทนดา้นจรยิธรรมระดบัภูมภิาค และ Ethics Line 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

• สรา้งและรกัษาบรรยากาศของการเคารพต่อผูค้น โดยส่งเสรมิใหม้กีารพูดคุยและแสดงความคดิเห็นไดใ้นทุกประเด็น 

• ใส่ใจปฏกิริยิาของสมาชกิในทมีทีม่ตี่อรูปแบบการบรหิารจดัการ และน าความคดิเห็นของสมาชกิในทมีมาพจิารณา 

• แจง้ใหพ้นักงานทราบถงึทางเลอืกในการรายงานขอ้กงัวลผ่านชอ่งทางต่างๆ กรณีทีเ่กดิการล่วงละเมดิขึน้ พรอ้มทัง้ชว่ยน า 

พนักงานเขา้สู่กระบวนการดงักล่าว 

• สนับสนุนใหพ้นักงานรายงานกรณีล่วงละเมดิเมือ่เป็นผูเ้สยีหายหรอืผูเ้ห็นเหตุการณ ์

• จดัการขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบักรณีทีเ่ขา้ข่ายการล่วงละเมดิอย่างจรงิจงั ไม่ว่าผูเ้กีย่วขอ้งจะอยู่ในต าแหน่งหนา้ทีร่ะดบัใดก็ตาม 

เลขาธกิาร (หวัหน้าฝ่ายธุรการ) / กรรมการผูจ้ดัการ ของหน่วยงานต่างๆ 

• แจง้ผูจ้ดัการฝ่ายใหท้ราบถงึลกัษณะพฤตกิรรมและการแสดงความคดิเห็นทีน่ าไปสู่การล่วงละเมดิเพื่อจะไดส้รา้งความ
ตระหนักและหาทางหลกีเลีย่ง รวมทัง้หาขัน้ตอนทีต่อ้งด าเนินการหากมผีูพ้บเห็นหรอืรอ้งเรยีนเร ือ่งการล่วงละเมดิ 

• น าประเด็นเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้นมาพจิารณา เมือ่ประเมนิหรอืสบืสวนกรณีต่างๆ  และดูแลใหม้ั่นใจว่าการสบืสวน 
ไม่ไดด้ าเนินการโดยบุคคลทีอ่าจถูกมองว่าไม่เป็นกลาง 

• จดัการขอ้รอ้งเรยีนเร ือ่งการล่วงละเมดิอย่างเป็นความลบัและดว้ยความเคารพบนขอ้สนันิษฐานทีว่่าทุกคนเป็นผูบ้รสิุทธิ ์

• ลงโทษการล่วงละเมดิทีพ่สิูจนแ์ลว้ว่ามมีูลความจรงิ ตามกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า: 

พนกังานทุกคน 

• แสดงความคดิเห็นหรอืท่าททีีแ่มจ้ะฟังดูไม่เป็นภยัหรอืตลก แต่ส่งผลใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงรูส้กึถูกดูแคลน เจ็บปวด หรอื 
ไม่สบายใจ หรอืท าใหค้วามคดิเห็นของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่เป็นทีย่อมรบัหรอืดูดอ้ยค่า 

• พยายามท าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงสนใจในเชงิรกัใครห่รอืชูส้าวแมว้่าบุคคลผูน้ั้นจะแสดงว่าไม่สนใจหรอืมที่าทปีฏเิสธ 

ผูจ้ดัการฝ่าย 

• เพกิเฉยหรอืไม่ใหค้วามส าคญักบัขอ้รอ้งเรยีนเกีย่วกบัการล่วงละเมดิทางสถาบนั ทางเพศ หรอืทางศลีธรรม 

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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• ก าหนดใหพ้นักงานท าทุกวถิทีางเพือ่บรรลุเป้าหมายทัง้ๆ ทีส่ถานการณด์ูเป็นไปไม่ได ้

• ด าเนินการสบืสวนขอ้รอ้งเรยีนทัง้ๆ ทีไ่ม่เคยผ่านการฝึกอบรมดา้นการสบืสวนมากอ่น หรอืทัง้ๆ ทีม่คีวามใกลช้ดิกบัผูก้ระท า 
การล่วงละเมดิ ซึง่อาจท าใหผู้อ้ืน่มองว่าขาดความเป็นกลาง 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณสงัเกตเห็นว่าเพือ่นรว่มงานคนหนึง่ในทมีของคุณมกัจะถูกเมนิเฉยจากเพือ่นรว่มงานอกีคน ดว้ยการไม่ทกัทาย ไม่ชกัชวนเขา้รว่ม 
ประชมุทมีงาน และมกัใชค้ าพูดดูหมิน่เกีย่วกบัรูปลกัษณท์างกายของเขา 

คุณควรพยายามพูดคุยกบัพวกเขาและเพือ่นรว่มงานในทมีเกีย่วกบัการปฏบิตัตินดงักล่าวซึง่คุณคดิว่าไม่เหมาะสม 

คุณควรสนับสนุนใหเ้พือ่นรว่มงานคนน้ันบอกเล่าสถานการณใ์หผู้จ้ดัการฝ่ายหรอืผูใ้หค้ าปรกึษาทางวชิาชพี (Development 
Partner: PDP) ฟัง และรายงานเร ือ่งทีเ่กดิขึน้ผ่าน Ethics Line 

คุณอาจแจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายของคุณทราบถงึสิง่ทีคุ่ณสงัเกตเห็นนี ้

กรณีตวัอย่าง #2 

ผูจ้ดัการฝ่ายของคุณเป็นคนเอาใจยาก เขาต าหนิทมีงานต่อหนา้ธารก านัลเมือ่งานบางอย่างไม่เป็นไปตามทีเ่ขาคาดหวงัและสามารถ 
ฉีกหนา้บุคคลใดบุคคลหนึง่กลางทีป่ระชมุได ้ท าใหบ้รรยากาศมคีวามกดดนั และท าลายแรงจงูใจของทมีงาน ไม่มใีครกลา้พูดเร ือ่งนีก้บั 
ผูจ้ดัการฝ่ายเพราะเขามตี าแหน่งสูงและทุกคนกลวัผลทีจ่ะตามมา 

คุณสามารถขอคุยกบัผูจ้ดัการฝ่ายตามล าพงัไดห้รอืขอคุยพรอ้มกบัเพือ่นรว่มงานคนอืน่ๆ เพือ่บอกใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบว่าพฤตกิรรม 
ของเขาท าใหท้มีงานขาดแรงจูงใจ รูส้กึเครยีด และส่งผลเสยีต่อทมีงาน 

หากผูจ้ดัการฝ่ายไม่ตอบสนองใดๆ  คุณสามารถรายงานผ่าน Ethics Line  นอกจากนี ้ยงัสามารถแจง้เร ือ่งกบัผูใ้หค้ าปรกึษาทาง 
วชิาชพีได ้

การมตี าแหน่งสูงในองคก์รไม่ไดท้ าใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงไดร้บัการปกป้องเป็นพเิศษ  อกีทัง้นโยบายขององคก์รยงัปกป้องคุณจาก 
การถูกตอบโตก้ลบั 

กรณีตวัอย่าง #3 

ระหว่างจดักจิกรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์นทมี ผูบ้รรยายรบัเชญิจากภายนอกองคก์รแสดงพฤตกิรรมไม่เหมาะสมกบัคุณ โดยชม 
คุณเสยีงดงั ตดิตามคุณในทุกกจิกรรม และชวนใหไ้ปหาอะไรดืม่ดว้ยกนั  พฤตกิรรมเชน่นีท้ าใหคุ้ณรูส้กึไม่สบายใจและรบกวนการ 
เขา้รว่มกจิกรรมต่างๆ ของคุณ  สิง่ทีคุ่ณสามารถท าได ้คอื 

บอกตรงๆ กบัผูบ้รรยายรายน้ันและขอรอ้งใหเ้ขาหยุดพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสมนี ้โดยคุณอาจบอกกล่าวตามล าพงัหรอืชวนเพือ่นรว่มงาน 
ไปดว้ยสกัคน 

รายงานผ่าน Ethics Line  ทัง้ยงัสามารถแจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายหรอืผูใ้หค้ าปรกึษาทางวชิาชพีทราบดว้ย 

สิง่ทีส่ าคญัก็คอืตอ้งหยุดพฤตกิรรมทีย่อมรบัไม่ไดน้ั้นใหไ้ดก้อ่นทีส่ถานการณจ์ะแย่ลงและเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีเดยีวกนันีก้บัผูอ้ืน่
อกี 

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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กรณีตวัอย่าง #4 

คุณท างานในทมีขายและลูกคา้รายหนึง่บอกอย่างชดัเจนว่าเขาตอ้งการนัดพบคุณนอกสถานทีท่ างาน โดยชวนคุณไปดืม่หรอืทานมือ้ค า่ 
ดว้ยกนัหลายคร ัง้ หลงัจากทีคุ่ณปฏเิสธค าเชญิของเขาลูกคา้กล่าวว่าเขาจะหยุดสัง่ซือ้ยางมชิลนิหรอือาจสัง่ซือ้ในปรมิาณนอ้ยลงมาก 
หากคุณไม่ตอบรบัค าเชญิของเขา 

คุณตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบ พรอ้มทัง้รายงานเร ือ่งดงักล่าวผ่าน Ethics Line 

นอกจากนี ้ยงัสามารถรายงานเร ือ่งทีเ่กดิขึน้ใหผู้ใ้หค้ าปรกึษาทางวชิาชพีรบัทราบดว้ย 

กรณีตวัอย่าง #5 

เพือ่นรว่มงานของคุณคนหนึง่ชอบตบหลงัคนอืน่ ดูเหมอืนเขาจะเขา้ใจว่าพฤตกิรรมเชน่นีแ้สดงถงึความเป็นมติรแต่คุณสงัเกตเห็นว่า 
บางคนรูส้กึไม่ชอบใจกบัพฤตกิรรมดงักล่าว แต่ไม่กลา้พูดออกมาตรงๆ 

คุณควรอธบิายใหเ้พือ่นรว่มงานของคุณฟังว่าพฤตกิรรมนีไ้ม่เป็นทีย่อมรบัของผูอ้ืน่ และอาจท าใหผู้อ้ืน่ไม่พอใจ พรอ้มทัง้ขอรอ้งใหเ้ขา 
หยุดท าพฤตกิรรมดงักล่าว 

สุขภาพและความปลอดภยั 

สุขภาพและความปลอดภยัของผูค้นเป็นเร ือ่งของทุกคน และมคีวามส าคญัเหนือกว่ากจิกรรมการด าเนินงานอืน่ๆ 

เจตนารมณ ์

• ดูแลใหม้ั่นใจในสุขภาพและความปลอดภยัของพนักงาน ผูใ้หบ้รกิารจากภายนอกองคก์ร และแขกผูม้าเยอืน 

บรหิารจดัการผลกระทบของผลติภณัฑแ์ละกจิกรรมการด าเนินงานทีม่ตี่อสุขภาพของคนในทอ้งถิน่ ลูกคา้ และสาธารณชน 
สรา้งสภาพแวดลอ้มในการท างานทีด่ตี่อสุขภาพรา่งกายและจติใจ, ส่งเสรมิสมดุลระหว่างการท างานและชวีติส่วนตวั ตลอดจน 
สุขภาวะทีด่ขีองผูค้น, เสรมิสรา้งความถนัดในการท างาน และดูแลใหทุ้กคนเขา้ถงึพืน้ทีป่ฏบิตังิานมากเท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ 

หลกัปฏบิตั ิ

• สุขภาพและความปลอดภยัของผูค้นมคีวามส าคญัเหนือกว่ากจิกรรมการด าเนินงานอืน่ๆ 

• พนักงานแต่ละคนมหีนา้ทีเ่คารพกฎระเบยีบและท าใหส้ถานการณท์ีม่คีวามสุ่มเสีย่งต่อสุขภาพและความปลอดภยัสิน้สุดลง  

ทัง้นี ้แต่ละคนมสีทิธิท์ีจ่ะไม่ท ากจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงหากไม่ผ่านการฝึกอบรมและไดร้บัการรบัรองว่าสามารถท ากจิกรรม 
ดงักล่าวไดอ้ย่างปลอดภยั  พนักงานซึง่ท างานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีไ่ม่ใชข่องกลุ่มมชิลนิ อาท ิพืน้ทีป่ฏบิตังิานของลูกคา้มสีทิธ ิ
และหนา้ทีท่ีจ่ะปฏเิสธไม่ปฏบิตังิานซึง่พจิารณาดว้ยความสุจรติใจแลว้ว่าไม่ปลอดภยั  

ความคดิเห็นของพนักงานและตวัแทนพนักงานจะถูกน ามาพจิารณา เมือ่ก าหนดแผนปฏบิตักิารเพือ่ปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มใน 
การท างาน 

• ระหว่างขอ้ก าหนดของกลุ่มมชิลนิและกฎระเบยีบของทอ้งถิน่ บรษิทัฯ เลอืกทีจ่ะเคารพขอ้ก าหนดทีม่มีาตรฐานการปกป้อง 
สูงสุด 

บรษิทัฯ ด าเนินการตามวธิกีารและเงือ่นไขต่างๆ ทีมุ่่งรกัษาทกัษะในการท างานอย่างยั่งยนื, ลดภาระทางกายในการท ากจิกรรม 

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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การด าเนินงานต่างๆ, รกัษาสุขภาพทางรา่งกาย ทางจติใจ และทางสงัคม รวมทัง้ดูแลใหม้ั่นใจในความปลอดภยัและสุขภาวะทีด่ ี

ของทุกคน 

หน้าทีร่บัผดิชอบ 

สุขภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชวีติในทีท่ างานเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาระรบัผดิชอบของพนักงานทุกระดบัในองคก์ร 

• พนกังานและตวัแทนพนกังาน 

พนักงานและตวัแทนพนักงานมหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อสุขภาพและความปลอดภยัของตนเอง ตลอดจนระแวดระวงัสุขภาพและ 
ความปลอดภยัของเพือ่นพนักงาน  นอกจากนี ้ยงัเป็นแหล่งระดมความคดิเพือ่ยกระดบัการป้องกนัรกัษาความปลอดภยัและ 
คุณภาพชวีติในทีท่ างาน 

• ทมีงาน 

ทมีงานมบีทบาทรว่มกนัในการดูแลพนักงานใหม่ใหรู้ส้กึเป็นหน่ึงเดยีวกนัและเตอืนพวกเขาใหร้ะวงัความเสีย่งต่างๆ 

• ผูจ้ดัการฝ่าย 

ผูจ้ดัการฝ่ายมหีนา้ทีร่บัผดิชอบต่อสุขภาพทางรา่งกายและจติใจของทมีงาน ตลอดจนก ากบัดูแลการจดัท าแผนพฒันา 
ดา้นสุขภาพ ความปลอดภยั และคุณภาพชวีติในทีท่ างาน รวมถงึการน าแผนดงักล่าวไปด าเนินการ โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็นถงึ 
ภาวะผูน้ าทีด่ใีนการน าขอ้ก าหนดต่างๆ ไปประยุกตใ์ช ้

ผูร้บัประกนั 

• ผูจ้ดัการฝ่ายดา้นสิง่แวดลอ้มและการป้องกนั 

มหีนา้ทีก่ าหนดและรบัรองการน าระบบบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มและการป้องกนั (EP Management System: SMEP) 
ไปใชเ้พือ่ใหผ้ลการด าเนินงานและความกา้วหนา้เป็นไป อย่างยั่งยนื  ตลอดจนดูแลรบัผดิชอบในการประเมนิความเสีย่ง 
ทางกายภาพและทางเคม ีรวมทัง้ดูแลใหโ้ครงการดา้นการป้องกนัรกัษาความปลอดภยัไดร้บัการน าไปปฏบิตัอิย่างเหมาะสม  
นอกจากนี ้ยงัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการส่งเสรมิใหเ้กดิความกา้วหนา้ดา้นสุขภาพและความปลอดภยั รวมถงึตดัสนิใจเร ือ่งการ 
บรหิารจดัการความเสีย่งซึง่เกีย่วขอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการใชส้ารเคมใีหม่ การตดิตัง้อุปกรณใ์หม ่และสภาพแวด 
ลอ้มในการท างานใหม่ 

• ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล 

มหีนา้ทีร่บัประกนัว่าพนักงานจะไดร้บัการปกป้องจากผูจ้ดัการฝ่ายหากตกอยู่ในความเสีย่ง ตลอดจนนโยบายดา้นสุขภาพและ 
ความปลอดภยั รวมถงึพฤตกิรรมทีค่าดหวงั จะไดร้บัการปฏบิตัติาม  นอกจากนีย้งัมหีนา้ทีเ่ฝ้าตดิตามการกระท าทีเ่กีย่วขอ้งกบั 
คุณภาพชวีติในทีท่ างาน และการป้องกนัความเสีย่งดา้นจติใจและสงัคม 

• บุคลากรดา้นสุขภาพ  

มหีนา้ทีร่บัผดิชอบเร ือ่งการดูแล, การตดิตามเฝ้าระวงัทางการแพทย,์ ความสมบูรณข์องรา่งกายและจติใจ (Medical Fitness) 
ตลอดจนการใหค้ าแนะน าเร ือ่งสุขภาพ ความปลอดภยั คุณภาพชวีติในทีท่ างาน ความเสีย่งดา้นจติใจและสงัคม แกพ่นักงาน 
และนายจา้ง  โดยเป็นแหล่งระดมขอ้เสนอดา้นการป้องกนัรกัษาสุขภาพ และมหีนา้ทีแ่จง้เตอืนเมือ่เกดิสถานการณท์ีไ่ม่อาจ 
ยอมรบัได ้
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สิง่ทีค่วรท า: 

• สวมอุปกรณป้์องกนัส่วนบุคคลทีจ่ าเป็นส าหรบัต าแหน่งงานและพืน้ทีป่ฏบิตังิานตามทีร่ะบุไวใ้นค าแนะน าดา้นความปลอดภยั 

• ตรวจสอบอุปกรณป้์องกนัรกัษาความปลอดภยัของพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• ระมดัระวงัเพือ่ใหม้ั่นใจในความปลอดภยัของตนเองและผูอ้ืน่ 

• แจง้เหตุเมือ่พบเห็นสถานการณท์ีม่คีวามเสีย่ง พรอ้มทัง้ดูแลใหม้ั่นใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสุขภาพและ 
ความปลอดภยัโดยปฏบิตัตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี

• รกัษาสุขภาวะทีด่ขีองตนเองและผูอ้ืน่ หากจ าเป็นใหร้อ้งเรยีนผ่าน Ethics Line 

• สนับสนุนการเคารพและการปรบัปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างาน ตลอดจนทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งขององคก์ร (รวมถงึความเป็น 

ระเบยีบเรยีบรอ้ยและความสะอาด) 

• ปฏบิตัติามกฎระเบยีบเร ือ่งการเคลือ่นทีภ่ายในและโดยรอบอาคารสถานทีต่่างๆ ขององคก์ร 

• ด าเนินการพฒันาคุณภาพชวีติในทีท่ างานเชงิรุก 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า: 

• ด าเนินงานหรอืปฏบิตังิานโดยไม่ไดร้บัการฝึกอบรมอย่างเหมาะสม (หรอืไม่มปีระสบการณก์ารท างาน ฯลฯ) 

• ปิดระบบป้องกนัรกัษาความปลอดภยัทีจ่ดัไวส้ าหรบัต าแหน่งงานของตน ยกเวน้ระหว่างการปฏบิตังิานทีม่กีารวางแผนหรอื 

ก าหนดไวแ้ลว้ล่วงหนา้ 

• ปฏบิตังิานภายใตอ้ทิธพิลของสารออกฤทธิ ์(แอลกอฮอล ์สารเสพตดิ ยากล่อมประสาท) 

การใชแ้รงงานเด็ก 

ทีม่ชิลนิ เราต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็กทุกรูปแบบทีส่่งผลเสยีต่อสุขภาพ การศกึษา หรอืศลีธรรมของเด็ก และทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั 
อนุสญัญา ILO 

เราตอ้งการปกป้องเด็ก รวมทัง้สนับสนุนพฒันาการดา้นรา่งกายและจติใจของเด็ก โดยหา้มไม่ใหใ้ชแ้รงงานเด็กในกจิกรรมการด าเนิน 
งานขององคก์ร รวมถงึในกจิกรรมการด าเนินงานของซพัพลายเออร ์หรอืในงานอืน่ใดทีอ่าจละเมดิหลกัปฏบิตัเิหล่านี ้

ค าจ ากดัความ 

แนวคดิเร ือ่ง “การใชแ้รงงานเด็ก” ครอบคลุมกจิกรรมการด าเนินงานทุกรูปแบบซึง่ลดิรอนเด็กจากวยัเด็ก รวมทัง้ 
ส่งผลเสยีต่อการศกึษา สุขภาพ ตลอดจนพฒันาการทางรา่งกายและจติใจของเด็ก โดยหมายถงึการท างานที:่ 

• เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ หรอืต่อพฒันาการทางรา่งกาย สงัคม หรอืจติใจของเด็ก 

• ส่งผลกระทบต่อการศกึษาของเด็กหรอืกดีกนัเด็กจากการไปโรงเรยีน 

• บงัคบัใหเ้ด็กตอ้งเรยีนและท างานควบคู่กนัไปเป็นเวลานานเกนิควร ซึง่ท าใหเ้ด็กเหน่ือยลา้ 

องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ไดก้ าหนดอายุข ัน้ต ่าในการท างานไวท้ี ่
15 ปี และในการท างานอนัตรายทุกรูปแบบไวท้ี ่18 ปี 
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ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม แมจ้ะเป็นการท างานทีเ่กดิขึน้เพียงคร ัง้เดยีวก็ตอ้งไม่กดีกนัเด็กจากการเขา้เรยีนหรอืส่งผลเสยีต่อสุขภาพและ 
พฒันาการของเด็กภายใตเ้งือ่นไขนี ้ILO ระบุใหเ้ด็กอายุ 13 ปีขึน้ไปสามารถท างานเบาบางประเภทได ้ ทัง้นี ้เด็กไม่ควรหยุดเรยีนกอ่น 
ถงึอายุตามเกณฑก์ารศกึษาภาคบงัคบัของแต่ละประเทศ 

หลกัปฏบิตั ิ

ขอ้ก าหนดส าหรบัผูท้ีท่ างานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของมชิลนิ 

• ไม่ใหบุ้คคลอายุต ่ากว่า 18 ปี ท างานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของกลุ่มมชิลนิ 

มขีอ้ยกเวน้ส าหรบับุคคลอายุระหว่าง 15-18 ปี ในกรณีทีก่ารท างานเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกงาน, เวลาท างานไม่กระทบ 
เวลาเรยีน หรอืส่งผลเสยีต่อพฒันาการและสุขภาพของบุคคลน้ัน (ไม่ใชง่านหนัก) 

หลกัปฏบิตัขิองมชิลนิส าหรบัซพัพลายเออร ์

• หลกัการจดัซือ้ ซึง่ระบุไวใ้นภาคผนวกของสญัญาต่างๆ  ก าหนดใหซ้พัพลายเออรเ์คารพกฎระเบยีบต่อไปนี:้ 
การหา้มจา้งบุคคลอายุต ่ากว่า 18 ปี ท างานทีเ่ป็นอนัตราย และการหา้มจา้งบุคคลอายุต ่ากว่า 15 ปี เป็นลูกจา้ง  ทัง้นี ้ขอ้ยก 
เวน้ขึน้อยู่กบัลกัษณะกจิกรรมการด าเนินงาน โดยมเีงือ่นไขว่าการปฏบิตังิานดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งตามอนุสญัญา ILO 
ฉบบัที ่138 และ 182 และกฎหมายภายในประเทศ รวมทัง้งานดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นอุปสรรคต่อการเขา้เรยีนและไม่ส่งผลเสยี 
ต่อพฒันาการและสุขภาพของบุคคลดงักล่าว 

• กลุ่มมชิลนิมแีนวทางเฉพาะทีใ่ชร้ะบุความเสีย่งเร ือ่งการใชแ้รงงานเด็กในห่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain) ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาง 
ธรรมชาต ิ ทัง้ยงัก าหนดปฏบิตักิารและเฝ้าระวงัพืน้ทีท่ีม่คีวามสุ่มเสีย่งสูงสุด 

• นอกจากนี ้กลุ่มมชิลนิยงัประเมินความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัสทิธมินุษยชน ซึง่รวมถงึการใชแ้รงงานเด็ก ในกลุ่มซพัพลายเออร ์
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในประเทศและประเภทการจดัซือ้ซึง่มคีวามเสีย่งสูงสุด ซพัพลายเออรท์ีม่แีนวทางปฏบิตัดิา้นความรบัผดิชอบ 
ต่อสงัคมไม่สอดคลอ้งตามมาตรฐานของมชิลนิจะตอ้งจดัท าแผนปฏบิตักิารแกไ้ขขอ้บกพรอ่ง (Corrective Action Plans) 

สิง่ทีค่วรท า 

• เปรยีบเทยีบกฎหมายภายในประเทศกบัหลกัปฏบิตัแิละขอ้ก าหนดขององคก์รในเร ือ่งอายุขัน้ต ่าทีอ่นุญาตใหท้ างานได ้
โดยเลอืกใชเ้กณฑอ์ายุขัน้ต ่าทีสู่งทีสุ่ด 

• ตรวจสอบบตัรประจ าตวัพนักงานเพือ่ใหม้ั่นใจว่าพนักงานมอีายุอย่างนอ้ย 18 ปี ในกรณีทีป่ฏบิตัหินา้ทีใ่นส่วนงานหนัก 

• เฝ้าระวงักลุ่มประเทศทีพ่บการใชแ้รงงานเด็กบ่อยคร ัง้เป็นพเิศษ รวมทัง้เฝ้าระวงัซพัพลายเออรด์ว้ย 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ปล่อยใหเ้กดิการใชแ้รงงานเด็ก แมจ้ะพิจารณาแลว้ว่าเป็นแนวปฏบิตัปิกตใินประเทศน้ันก็ตาม 

• ท าเป็นไม่รูไ้ม่เห็นเร ือ่งการใชแ้รงงานเด็ก เมือ่ซพัพลายเออรห์รอืพนัธมติรเป็นผูก้ระท า (ไม่ใชท่ีม่ชิลนิ) 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณไดร้บัแต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหนา้งานส าหรบัการจดัสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในโรงงานแห่งหนึง่พนักงานบางรายดูอายุนอ้ยมาก หลงัจาก 
ตรวจสอบเอกสารระบุตวัตนแลว้ พบว่าหนึง่ในนัน้มอีายุเพียง 16 ปี และไดร้บัมอบหมายใหอ้ยู่ในต าแหน่งทีต่อ้งท างานหนัก คุณควรท า 
อย่างไร 
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ประเทศทีคุ่ณท างานอยู่อนุญาตใหท้ างานไดต้ ัง้แต่อายุ 16 ปี แต่กฎระเบยีบขององคก์รระบุว่าผูท้ีป่ฏบิตังิานในส่วนงานหนักตอ้งมอีายุ 
อย่างนอ้ย 18 ปี  ดงัน้ัน คุณจงึศกึษาความเป็นไปไดท้ีจ่ะใหพ้นักงานอายุนอ้ยรายนีท้ างานในต าแหน่งอืน่ โดยดูแลใหม้ั่นใจว่างานทีท่ าจะ 
ไม่ส่งผลเสยีต่อสุขภาพและการศกึษาของพนักงานรายน้ัน 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณเป็นผูอ้ านวยการระดบัภูมภิาคในประเทศก าลงัพฒันาประเทศหนึง่  องคก์รพฒันาเอกชน(NGO) รายหนึง่ไดต้ดิต่อมชิลนิเพือ่ราย 
งานว่ามเีด็กๆ ท างานอยู่ในสวนยางพาราซึง่เป็นผูจ้ดัส่งวตัถุดบิทางออ้มใหก้บักลุ่มมชิลนิ  หลงัจากตรวจสอบขอ้เท็จจรงิแลว้ ปรากฎว่า 
วยัรุน่เหล่านีช้ว่ยพ่อแม่ท างานในสวนยางพาราเป็นบางคร ัง้  คุณควรรายงานกรณีนีห้รอืไม่ 

ควร คุณควรรายงานกรณีดงักล่าวไปยงัแผนกจดัซือ้ ซึง่จะเป็นผูต้ดัสนิใจว่าควรด าเนินการอย่างไร 

การบงัคบัใชแ้รงงาน 

มชิลนิต่อตา้นการบงัคบัใชแ้รงงานทุกรูปแบบ ทัง้ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานหรอืในห่วงโซอุ่ปทาน (Supply Chain) ขององคก์ร 

จากขอ้มูลขององคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ในปี 2559คนราว 25 ลา้นคนไดร้บั 
ผลกระทบจากการบงัคบัใชแ้รงงาน โดยจากขอ้มูลทั่วโลกการบงัคบัใชแ้รงงานพบมากทีสุ่ดในภาคอุตสาหกรรมต่อไปนี:้ การท าเหมอืง 
แรแ่ละเหมอืนหนิ, การท่องเทีย่ว, การเกษตร,การเกษตรเพือ่อาหาร, การกอ่สรา้ง และการผลติอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกส ์ ในประเทศฝร ัง่เศส 
การบงัคบัใชแ้รงงานพบไดใ้นภาคอุตสาหกรรมการกอ่สรา้งและการท าความสะอาด ตลอดจนทุกภาคอุตสาหกรรมทีใ่ชแ้รงงานทกัษะต ่า 
และมกีารจา้งเหมาชว่ง (Chain Subcontract)  ลูกจา้งทีถู่กส่งไปปฏบิตังิานช ัว่คราวนอกถิน่ฐานของตน (Posted Workers) และ 
ลูกจา้งทีไ่ม่มเีอกสารประจ าตวั (Undocumented Workers)อาจตกอยู่ในสถานการณข์องการเป็นแรงงานพึง่พา (Dependency 
Labor) และการบงัคบัใชแ้รงงานได ้

ค าจ ากดัความ 

มชิลนิไม่ยอมรบัการบงัคบัใชแ้รงงานตามค าจ ากดัความทีส่อดคลอ้งกบัหลกัการทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศซึง่เป็นทีย่อมรบัในวง
กวา้ง ภายใตค้ าจ ากดัความนี ้การบงัคบัใชแ้รงงานเกดิขึน้เมือ่ลูกจา้งถูกบงัคบัใหท้ างานหรอืใหบ้รกิารโดยไม่เต็มใจ โดยไม่จ่ายค่าตอบ 
แทน และ/หรอืโดยถูกข่มขู่อย่างผิดกฎหมายดว้ยการใชก้ าลงับงัคบั การหลอกลวง การขู่กรรโชก ภาระหนี ้
หรอืการยดึเอกสารระบุตวัตน 

การบงัคบัใชแ้รงงานประกอบดว้ย: 

• การใหเ้ซน็สญัญาซึง่พนกังานอ่านไม่เขา้ใจ ตวัอย่างเชน่ สญัญาซึง่ไม่ไดเ้ขยีนดว้ยภาษาของพนักงาน 

• การบบีบงัคบัทางรา่งกายและจติใจเพือ่ใหพ้นักงานปฏบิตังิาน ตวัอย่างเชน่ การข่มขู่ทีจ่ะไล่พนักงานออกหากไม่ยนิยอม 
ปฏบิตังิานทีเ่สีย่งอนัตราย ซึง่ไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานในหนา้ทีร่บัผดิชอบ หรอืซึง่เป็นงานทีพ่นักงานไม่เคยผ่านการฝึก 
อบรมมากอ่น 

• การจ ากดัอสิรภาพของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ตวัอย่างเชน่ การยดึเอกสารระบุตวัตน การบงัคบัใหน้อนในพืน้ทีข่ององคก์ร, 
การตอ้งอาศยันายจา้งเป็นผูเ้ปิดบญัชธีนาคารให,้ การไม่สามารถใชเ้วลาว่างไดโ้ดยอสิระ ฯลฯ 

• การท าใหพ้นักงานมภีาระหน้ีกอ่นเร ิม่ท างาน ซึง่ส่งผลใหถู้ก “ผูกมดัดว้ยหนี”้ในบางภูมภิาค ตวักลาง (บรษิทัจดัหางาน) 
จะคดิค่าใชจ้่ายสูงมาก (ค่าเดนิทาง ค่าทีพ่กั ค่าประกนัภยั ฯลฯ) จากผูส้มคัรงาน ในขัน้ตอนการคดัเลอืก การสรรหาพนักงาน 
หรอืการจา้งงาน โดยจะใชเ้วลานานหลายปีกว่าทีพ่นักงานจะสามารถช าระหนีจ้ านวนนีค้นืนายจา้งไดห้มด 
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หลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินการดงัต่อไปนี*้ 

• กรณีทีใ่ชส้ญัญาจา้งงาน ควรออกแบบสญัญาจา้งงานใหอ้่านและเขา้ใจไดง่้ายส าหรบัพนักงานทุกคน 

• ไม่ท าใหพ้นักงานตอ้งท างานภายใตภ้าวะบบีค ัน้ และเคารพอสิรภาพของพนักงาน 

• ดูแลใหม้ ัน่ใจว่าพนักงานแต่ละรายสามารถเขา้ถงึเอกสารระบุตวัตนของตนเองไดโ้ดยอสิระ 
และสามารถเป็นฝ่ายบอกเลกิสญัญาจา้งงานไดเ้องตามประกาศทีร่ะบุไวใ้นกฎระเบยีบทอ้งถิน่หรอืสญัญาจา้ง 

• หา้มไม่ใหซ้พัพลายเออรผู์ใ้หบ้รกิารจดัหางานคดิค่าคอมมชิชัน่หรอืค่าธรรมเนียมจากผูห้างาน 

• ท างานรว่มกบับรษิทัจดัหางานทีใ่หบ้รกิารคดัสรรพนักงานประจ าและพนักงานช ัว่คราว ซึง่เคารพหลกัการทั่วไปใน 
การจดัหางานอย่างเป็นธรรมของ ILO และไม่ท าใหพ้นักงานมภีาระหนี ้ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนัการถูกผูกมดัทุกรูปแบบ 
ไวก้บันายจา้ง 

* ขอ้มูลอา้งองิเหล่านีม้ผีลก็ต่อเมือ่มกีารใชส้ญัญาจา้งงาน 

มชิลนิต่อตา้นการบงัคบัใชแ้รงงานในห่วงโซก่ารรบัจา้งชว่ง โดยระบุภาคอุตสาหกรรม/ซพัพลายเออรท์ีม่คีวามเสีย่งสูง 
พรอ้มทัง้ด าเนินการประเมนิและบรหิารจดัการความเสีย่งในห่วงโซอุ่ปทาน 

อกีทัง้ยงัเฝ้าระวงักลุ่มแรงงานขา้มชาตเิป็นพเิศษ โดยแรงงานขา้มชาตถิอืเป็นประชากรกลุ่มทีม่คีวามเปราะบางสูงสุดต่อการ 
ถูกละเมดิสทิธมินุษยชน  แรงงานส่วนใหญ่ไม่ไดพู้ดภาษาของประเทศทีย่า้ยไปท างาน จงึมกัไม่ไดร้บัการสนับสนุนจากญาต ิท าให ้
ตอ้งพึง่พาบรษิทัจดัหางานและนายจา้งเป็นหลกั 

ขอ้ก าหนดส าหรบัผูท้ีท่ างานในพืน้ทีป่ฏบิตังิานของมชิลนิ 

ผูจ้ดัการฝ่ายบุคคล, เจา้หนา้ทีแ่ผนกกฎหมาย และผูจ้ดัการประจ าพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

สิง่ทีค่วรท า 

• กรณีทีใ่ชส้ญัญาจา้งงาน ใหล้งนามในสญัญาจา้งงานโดยระบุรายละเอยีดไวอ้ย่างชดัเจน (สถานทีท่ างาน, เงือ่นไขการผดิ 
สญัญา, หมายเหตุ ฯลฯ) และเขยีนสญัญาจา้งงานโดยใชภ้าษาทีพ่นักงานสามารถเขา้ใจไดง่้าย 

• ท าใหม้ั่นใจว่า ในขัน้ตอนสรรหาบุคลากรโดยบรกิารของมชิลนิ ไม่มกีารคดิค่าธรรมเนียมจดัหางานจากผูส้มคัรงาน (อาท ิ
ค่าธรรมเนียมการสมคัร)  

• หากกฎหมายในประเทศก าหนดใหน้ายจา้งเป็นผูเ้ก็บเอกสารระบุตวัตน สญัญาจา้งงาน หรอืใบอนุญาตพ านักอาศยั 
(Residence Permit) ของพนักงาน จะตอ้งใหส้ าเนาชดุหน่ึงไวก้บัพนักงาน  พรอ้มทัง้ดูแลใหม้ั่นใจว่าพนักงานสามารถ 
ขอเอกสารเหล่านีค้นืไดทุ้กเมือ่ 

• เฝ้าระวงั “สญัญาณ” ต่างๆ ทีอ่าจสะทอ้นถงึการบงัคบัใชแ้รงงานโดยนายจา้ง อาท ิการท างานล่วงเวลามากเกนิไป, 
การถูกแยกใหอ้ยู่โดดเดีย่ว, ภาวะกดดนัทางการเงนิ ฯลฯ 

• ใหพ้นักงานสามารถเขา้ถงึขอ้มูลเกีย่วกบัสทิธติ่างๆ และเงือ่นไขการท างานไดโ้ดยอสิระ 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• เก็บเอกสารระบุตวัตนของพนักงานไวเ้ป็นหลกัประกนั 
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• ยอมใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลาเสมอโดยไม่ตรวจสอบว่าเป็นการท างานภายใตแ้รงกดดนัภายนอกเพือ่ช าระหนีค้นืหรอืเพือ่ช าระ
ค่าจดัหางานหรอืไม่ 

• ข่มขู่พนักงานดว้ยวธิใีดก็ตามเพือ่ใหท้ างานกบักลุ่มมชิลนิต่อโดยไม่เต็มใจ 

ขอ้ก าหนดส าหรบัผูจ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ประจ ากลุ่มมชิลนิและประจ าภูมภิาค 

สิง่ทีค่วรท า 

• ระบุหลกัการจดัซือ้ไวใ้นสญัญาทุกฉบบั 

• ตรวจสอบว่าแนวทางปฏบิตัขิองบรษิทัจดัหางานทีใ่หบ้รกิารคดัสรรพนักงานประจ าและพนักงานช ัว่คราว ซึง่กลุ่มมชิลนิท างาน 
ดว้ย ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน โดยเฉพาะในประเทศทีม่คีวามเสีย่งสูงและในกรณีของแรงงานขา้มชาต ิสอดคลอ้งกบักฎระเบยีบต่างๆ 
และเป็นไปอย่างยุตธิรรม (ไม่มคี่าใชจ่้ายส าหรบัพนักงานทีไ่ดร้บัคดัเลอืกเขา้ท างาน, ไม่มกีารเก็บบญัชธีนาคารของแรงงานไว ้
กบับรษิทัจดัหางาน ฯลฯ) หรอืไม่ 

• ระบุประเทศและประเภทการจดัซือ้ทีม่คีวามเสีย่งสูงดา้นการบงัคบัใชแ้รงงาน เพือ่ประเมนิความเสีย่งในเร ือ่งความรบัผดิชอบต่อ 
สงัคมของซพัพลายเออรแ์ละเพือ่ใหซ้พัพลายเออรก์ลุ่มดงักล่าวไดร้บัการประเมนิผลทางเอกสาร 

• น าเสนอแผนปฏบิตักิารทีเ่หมาะสมส าหรบัซพัพลายเออรห์รอืภาคการจดัซือ้ทีม่คีวามเสีย่งสูงสุด 

• ดูแลใหซ้พัพลายเออรแ์ละพนักงานสามารถเขา้ถงึ Ethics Line ได ้พรอ้มทัง้เผยแพรข่อ้มูลเกีย่วกบักระบวนการรอ้งเรยีนไวบ้น 

เว็บไซตส์ าหรบัจดัซือ้ 

• ระบุพืน้ทีท่ีซ่พัพลายเออรย์างธรรมชาตมิแีนวโนม้จะบงัคบัใชแ้รงงาน และจดัใหม้แีผนปฏบิตักิารเพือ่ขจดัปัญหาดงักล่าว 

• ใส่ใจในสถานการณข์องพนักงานจากผูร้บัจา้งชว่งซึง่เขา้ท างาน ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิานของกลุ่มมชิลนิ 

กรณีตวัอย่าง 

คุณดูแลรบัผดิชอบแผนกบุคคลในประเทศหนึง่ ลูกจา้งหลายรายซึง่มาจากประเทศเพือ่นบา้นเขา้พบคุณเพือ่แจง้ว่าบรษิทัจดัหางาน 
ไดเ้ก็บเอกสารระบุตวัตนของพวกเขาไวเ้ป็น “หลกัประกนัทางการเงิน” ในการท าสญัญา  คุณควรท าอย่างไร 

น่ีถอืเป็นเร ือ่งของการบงัคบัใชแ้รงงาน คุณควรตดิต่อบรษิทัจดัหางานและพยายามหาทางออกเพือ่ใหห้นีข้องพนักงานหมดไป 
โดยประเมินแนวโนม้ทีบ่รษิทัจดัหางานจะเปลีย่นแนวทางปฏบิตั ิหากเปลีย่นไม่ได ้คุณควรตดิต่อผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ทีม่คีวามเคารพ 
ต่อสทิธมินุษยชนมากกว่านี ้และควรท าใหม้ั่นใจว่าลูกจา้งกลุ่มนีไ้ดร้บัเอกสารระบุตวัตนคนื  ในอนาคต คุณควรระมดัระวงัมากขึน้ 
ในการเลอืกพนัธมติรธรุกจิ 

การรกัษาความปลอดภยั – การปกป้องสนิทรพัย ์

สนิทรพัยข์องมชิลนิครอบคลุมตัง้แต่พนักงาน สนิคา้ทีจ่บัตอ้งได ้ไปจนถงึความรูแ้ละความเชีย่วชาญทีม่ ีการปกป้องสนิทรพัยจ์งึถอืเป็น 
เร ือ่งจ าเป็นต่ออนาคตของกลุ่มมชิลนิ 

ความปลอดภยัและการรกัษาความปลอดภยัเป็นความรบัผดิชอบของทุกคน 

  

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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หลกัปฏบิตั ิ

พนักงานแต่ละรายมหีนา้ทีร่บัผดิชอบตามกรอบภารกจิหนา้ทีข่องตนในการใชแ้ละปกป้องสนิทรพัยท์ีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้
ตลอดจนทรพัยากรของกลุ่มมชิลนิอย่างเหมาะสม 

สนิทรพัยเ์หล่าน้ี ไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวกทางอุตสาหกรรม, อุปกรณต์่างๆ, ทรพัยากรทางการเงินของกลุ่มมชิลนิ 
ตลอดจนความลบัทางการคา้, สทิธบิตัร และเครือ่งหมายการคา้ 

• ใชส้นิทรพัยแ์ละทรพัยากรต่างๆ ตามความจ าเป็นของกลุ่มมชิลนิและภายในกรอบทีก่ าหนดโดยหน่วยงานต่างๆ 

• จดักลุ่มประเภทเอกสารและสนิทรพัยท์างกายภาพตามความส าคญั (ระดบั 1 - ส าคญั, ระดบั 2 – ส าคญัมาก, ระดบั 3 – 
ส าคญันอ้ย) 

• แบ่งปันขอ้มูลประเภท D1 และ D2 กบัผูท้ี ่“จ าเป็นตอ้งรู”้ เท่านัน้ 

• ผูจ้ดัการฝ่ายตอ้งประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี

• ความรูเ้กีย่วกบันโยบายและขอ้ก าหนดเร ือ่งการรกัษาความปลอดภยัจ าเป็นต่อการปกป้องสนิทรพัยข์องกลุ่มมชิลนิ 

มาตรการรกัษาความปลอดภยั 

• ควรรกัษาความปลอดภยัทางกายภาพใหก้บัแล็ปท็อปดว้ยการใชส้ายเคเบลิล็อก (Cable Lock) รวมทัง้กดปุ่ม 
Windows + L หรอื CLR/ALT/DEL เพือ่ออกจากระบบ 

• พนักงานควรจดักลุ่มสนิทรพัยต์ามความส าคญัในแง่ความลบั (Confidentiality), ศลีธรรม (Integrity) 
และความพรอ้ม  

(Availability) 

• พนักงานตอ้งจดัเก็บขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว (D1 และ D2) ดว้ยการเขา้รหสั ตลอดจนก าจดัสนิทรพัยท์างกาย 
ภาพและขอ้มูลทางอเิล็กทรอนิกสอ์ย่างปลอดภยั 

• พืน้ทีป่ฏบิตังิานของมชิลนิใชร้ะบบรกัษาความปลอดภยัเพือ่สรา้งสภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภยั 

‐ ผูไ้ดร้บัอนุญาตตอ้งยนืยนัตวัตนเพือ่เขา้พืน้ทีป่ฏบิตังิานผ่านระบบควบคุมการเขา้ออกดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์

‐ การตดิตัง้กลอ้งวงจรปิดในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัอนุญาต เพือ่ใชเ้ฝ้าระวงัและตรวจสอบเหตุการณต์่างๆ 

‐ การปกป้องพืน้ทีเ่ฉพาะดว้ยระบบสญัญาณเตอืนภยั 

สิง่ทีค่วรท า 

• ล็อกแล็ปท็อป 

• สวมบตัรประจ าตวัพนักงานตลอดทัง้วนั 

• ส ารองการเดนิทางกบับรษิทัท่องเทีย่วทีผ่่านการอนุมตัจิากกลุ่มมชิลนิ 

• ปฏบิตัติามขัน้ตอนการรกัษาความปลอดภยัของพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• รกัษาขอ้มูลของมชิลนิไวเ้ป็นความลบั และยดึมั่นในพนัธกจิการรกัษาความลบัของขอ้มูล ซึง่รวมถงึขอ้มูลของบุคคลทีส่าม 

• ระลกึเสมอว่าสนิทรพัยแ์ละเอกสารของกลุ่มมชิลนิเป็นทรพัยส์นิของมชิลนิ 
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สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• วางเอกสารทีเ่ป็นความลบัไวโ้ดยไม่มใีครดูแล 

• ใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงใชบ้ตัรประจ าตวัพนักงานของคุณผ่านเขา้พืน้ทีป่ฏบิตังิานหรอืพืน้ทีท่ีม่กีารรกัษาความปลอดภยั 

• วางแล็ปท็อปไวโ้ดยไม่ป้องกนัความปลอดภยั (เชน่ ทีท่ างาน ในโรงแรม ในรถ ฯลฯ) 

• เพกิเฉยต่อกฎระเบยีบเพราะค านึงถงึความสะดวกสบายเป็นหลกั 

• เผยแพรข่อ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหวหรอืเป็นความลบั (ภาพการตดิตัง้อุปกรณต์่างๆ หรอืภาพกระบวนการด าเนินงานต่างๆ) 
บนเครอืข่ายออนไลน ์

• ใชท้รพัยากรของกลุ่มมชิลนิเพือ่ประโยชนส์่วนตวั ยกเวน้ในกรณีทีก่ารใชท้รพัยากรดงักล่าวไดร้บัอนุญาตภายใต ้
นโยบายระดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิาค 

การประกอบธุรกจิ 

พนักงำนมชิลนิทุกคน ไม่ว่ำจะท ำงำนอยู่ในประเทศใดก็ตำม ตอ้งยดึถอืปฏบิตัติำมหลกัการและขอ้ก าหนดดา้นจรยิธรรมทางธุรกจิ 

กำรไม่ปฏบิตัติำมหลกักำรและขอ้ก ำหนดดงักล่ำวอำจส่งผลใหพ้นักงำนตอ้งรบัผดิและถูกลงโทษทำงวนัิย รวมถงึถูกด ำเนินคดทีำงแพ่ง

หรอืทำงอำญำ 

นอกจำกนี ้กำรละเมดิขอ้ก ำหนดดงักล่ำวอำจส่งผลใหเ้กดิกำรรอ้งเรยีน ตำมกระบวนกำรรอ้งเรยีนและลงิกซ์ึง่ระบุไวท้ีน่ี่ 

ค าเชญิและของขวญั 
“ไม่ว่าจะด าเนินธรุกจิอยู่ ณ ทีใ่ดก็ตาม เรามุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการในฐานะองคก์รทีร่บัผดิชอบและซือ่สตัย ์เคารพต่อมนุษยชาตแิละ
กฎหมาย...” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

กลุ่มมชิลนิไม่ยอมรบัหรอือดทนต่อการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในภาครฐัหรอืภาคเอกชน ในเชงิรุกหรอืเชงิรบั และ
ทางตรงหรอืทางออ้ม  กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นด าเนินธรุกจิอย่างซือ่สตัยแ์ละไม่ใชอ้ทิธพิลทีไ่ม่เหมาะสมกบัพนัธมติรธรุกจิ เจา้หนา้ที ่บุคคล
ธรรมดาหรอืนิตบิุคคลใดๆ 

ในความสมัพนัธท์างธรุกจิ การแลกเปลีย่นของขวญั ของก านัล หรอืความเอือ้เฟ้ืออาจส่งผลต่อการตดัสนิอย่างอสิระของพนักงานในการ
ด าเนินธรุกจิกบัพนัธมติรภายนอกองคก์ร  ดว้ยเหตุนี ้กลุ่มมชิลนิจงึมนีโยบายไม่รบัความเอือ้เฟ้ือหรอืค าเชญิซึง่อาจส่งผลใหอ้งคก์รเสือ่ม
เสยีชือ่เสยีง 

ค าจ ากดัความ 

ของขวญัของก านลัและความบนัเทงิทีม่อบใหโ้ดยไม่มเีหตุผลอนัควรอาจถอืเป็นสนิบนได ้
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นโยบายของกลุ่มมชิลนิมผีลบงัคบัใชก้บั... 

• การใหห้รอืรบัของขวญัและความบนัเทงิ 

• การรบัของขวญัและความบนัเทงิโดยตรงจากพนักงาน หรอืโดยออ้มจากตวัแทนของกลุ่มมชิลนิซึง่เป็นบุคคลทีส่าม 

• การใหข้องขวญัและความบนัเทงิโดยตรงแกพ่นักงานกลุ่มมชิลนิ หรอืโดยออ้มแกส่มาชกิในครอบครวัของพนักงาน 

ตวัแทนซึง่เป็นบุคคลทีส่าม หมายถงึบุคคลธรรมดาหรอืนิตบุิคคลทีก่ระท าการในนามของกลุ่มมชิลนิอาท ินักเจรจาโนม้นา้ว 
(Lobbyists), นักกฎหมาย, ตวัแทนฝ่ายขาย หรอืตวักลาง (Intermediaries)  การกระท าหรอืการตดัสนิใจใดๆ ทีไ่ม่เหมาะสมของ
บุคคลทีส่ามภายนอกองคก์รเหล่านีอ้าจส่งผลต่อกลุ่มมชิลนิได ้ พฤตกิรรมของบุคคลดงักล่าวควรสอดคลอ้งตามประมวลจรยิธรรมฉบบันี้

และนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการด าเนินงานของบุคคลเหล่าน้ัน 

หลกัปฏบิตั ิ

หา้มไม่ใหพ้นกังานหรอืตวัแทนซึง่เป็นบุคคลทีส่ามของกลุ่มมชิลนิรบัของขวญัของก านลั ค าเชญิ หรอืผลประโยชนอ์ืน่
ใดทีอ่าจส่งผลต่อดุลยพนิิจ ความเป็นกลาง และความเป็นอสิระในการตดัสนิใจของตน รวมทัง้อาจส่งผลใหไ้ม่สามารถ
กระท าการเพือ่ประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดของกลุ่มมชิลนิได ้

พนักงานหรอืตวัแทนซึง่เป็นบุคคลทีส่ามแต่ละรายตอ้งยดึมั่นในนโยบายเร ือ่งค าเชญิและของขวญัของกลุ่มมชิลนิ ตลอดจนนโยบายระดบั
ภูมภิาคและนโยบายอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

การรบั ค าเชญิและของขวญั 

พนักงานกลุ่มมชิลนิและสมาชกิครอบครวัของพนักงาน รวมทัง้ตวัแทนซึง่เป็นบุคคลทีส่ามของมชิลนิตอ้งปฏเิสธของขวญัของก านัลและ
ค าเชญิจากซพัพลายเออร ์ลูกคา้ หรอืบุคคลทีส่าม เท่าทีจ่ะท าได ้

ทัง้นี ้สามารถรบัของขวญัของก านัลหรอืค าเชญิไดห้ากเป็นไปตามหลกัเกณฑต์่อไปนี ้

• สอดคลอ้งตามประมวลจรยิธรรมฉบบันีแ้ละนโยบายเร ือ่งของขวญัทีเ่กีย่วขอ้ง 

• มมีูลค่าทีเ่หมาะสม 

• เป็นการใหต้ามโอกาส 

• เป็นการใหเ้พือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย 

• ไดร้บัอนุญาตใหท้ าไดภ้ายใตน้โยบายเฉพาะกจิ หรอืผ่านการเห็นชอบโดยผูจ้ดัการฝ่ายและไดท้ าการลงทะเบยีนของขวญั*  

แลว้ 

หากมขีอ้สงสยั แนะน าใหป้ฏเิสธการรบัของก านัลอย่างสุภาพ 

การให ้ค าเชญิและของขวญั 

หา้มใหข้องขวญัและการเอือ้เฟ้ือซึง่อาจส่งอทิธพิลในทางไม่เหมาะสมต่อการใชดุ้ลยพนิิจโดยอสิระในการท าหนา้ทีข่องผูร้บั 

ทัง้นี ้สามารถใหข้องขวญัหรอืค าเชญิไดห้ากเป็นไปตามหลกัเกณฑต์่อไปนี ้ 
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• สอดคลอ้งตามประมวลจรยิธรรมฉบบันีแ้ละนโยบายเร ือ่งของก านัลทีเ่กีย่วขอ้ง 

• มมีูลค่าทีเ่หมาะสม 

• เป็นการใหต้ามโอกาส 

• เป็นการใหเ้พือ่วตัถุประสงคท์างธรุกจิอนัชอบดว้ยกฎหมาย 

• ไดร้บัอนุญาตใหท้ าไดภ้ายใตน้โยบายเฉพาะกจิ หรอืผ่านการเห็นชอบโดยผูจ้ดัการฝ่ายและไดท้ าการลงทะเบยีนของก านัล*  

แลว้ 

หากมขีอ้สงสยั แนะน าใหห้ลกีเลีย่งการใหข้องขวญั 

* ส านักงานมชิลนิแต่ละภูมภิาคตอ้งจดัท าทะเบยีนของขวญั ทัง้นี ้ของขวญัทีใ่หห้รอืรบั โดยไม่ไดร้บัอนุญาตใหท้ าไดภ้ายใตน้โยบาย
เฉพาะกจิ แต่อาจพจิารณาว่ายอมรบัไดโ้ดยคณะผูบ้รหิารของมชิลนิ จะถูกบนัทกึไวใ้นทะเบยีนแบบรายงานของขวญั โดยตอ้งระบุขอ้มูล
ต่อไปนี:้ ลกัษณะทัว่ไป มูลค่า และแรงจงูใจส าหรบัของก านัล ตลอดจนการตดัสนิใจ (ปฏเิสธ, ยอมรบัมาเพือ่น าไปบรจิาคต่อ หรอืเพือ่
แจกจ่ายใชก้นัภายในแผนก ฯลฯ) 

สิง่ทีค่วรท า 

• รูแ้ละปฏบิตัติามนโยบายเร ือ่งค าเชญิและของขวญัของก านัลซึง่เกีย่วขอ้งกบักจิกรรมการด าเนินงานในหนา้ทีก่ารงานของตน 

• อธบิายใหพ้นัธมติรธรุกจิทราบถงึนโยบายเร ือ่งค าเชญิและของขวญัของก านัลทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่หลกีเลีย่งความเขา้ใจผดิทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้

• ปรกึษาผูจ้ดัการฝ่ายและแผนกกฎหมาย หากมขีอ้สงสยั 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• รบัค าเชญิและของขวญัซึง่อาจส่งอทิธพิลต่อการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานของตน 

• ใหห้รอืรบัของขวญัหรอืความบนัเทงิทีม่มีูลค่าไม่สมเหตุสมผล 

• ใหห้รอืรบัของขวญัหรอืค าเชญิโดยไม่ไดแ้จง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบ 

กรณีตวัอย่าง #1 

นโยบายเร ือ่งของขวญัของมชิลนิประจ าภูมภิาคทีคุ่ณท างานอยู่อนุญาตใหพ้นักงานรบัของขวญัจากกจิกรรมส่งเสรมิ 

การขายทีม่มีูลค่าต า่กว่าเกณฑท์ีก่ าหนดได ้ ซพัพลายเออรร์ายหนึง่มอบขวดเหลา้ครสิตลัทีง่ดงามสลกัชือ่องคก์ร 

ของเขาใหก้บัคุณซึง่เป็นเจา้หนา้ทีจ่ดัซือ้ มูลค่าของชิน้นีน่้าจะสูงกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นนโยบายเร ือ่งของขวญั  

คุณไม่ตอ้งการท าใหซ้พัพลายเออรไ์ม่พอใจ คุณสามารถรบัของขวญันีไ้วไ้ดห้รอืไม ่

ได ้คุณสามารถรบัของขวญัชิน้นีไ้ดเ้พือ่น ามาใชใ้นการท างานเท่าน้ัน  ทัง้นี ้หากของขวญัดงักล่าวมมีูลค่าสูงกว่าเกณฑท์ีร่ะบุไวใ้น
นโยบายเร ือ่งค าเชญิและของขวญั ตอ้งแจง้รายละเอยีดไวใ้นทะเบยีนของขวญัดว้ย 



 

 

30 

 

 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณปฏบิตังิานในต าแหน่ง Key Account Manager ซึง่มหีนา้ทีดู่แลลูกคา้รายใหญ่อย่างบรษิทั X ในชว่ง 6 เดอืนที ่

ผ่านมา ความสมัพนัธท์างธรุกจิระหว่างคุณกบัลูกคา้รายนีถ้ดถอยลง ถงึขนาดทีผู่จ้ดัการฝ่ายจดัซือ้ของลูกคา้รายนี ้

ยงัเอ่ยปากถงึเร ือ่งนี ้ เพือ่ทีจ่ะรกัษาลูกคา้รายนีไ้ว ้คุณตอ้งการเชญิลูกคา้รว่มรบัประทานอาหารในรา้นอาหารระดบั  

2 ดาวมชิลนิ การกระท าเชน่นีไ้ดร้บัอนุญาตใหท้ าไดห้รอืไม่ 

คุณควรอา้งองินโยบายเร ือ่งค าเชญิและของขวญัทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นประเทศทีคุ่ณปฏบิตังิานอยู่ และปรกึษากบัผูจ้ดัการฝ่ายกอ่น  แมก้าร
เชญิทานอาหารซึง่มมีูลค่าสมเหตุสมผลตามโอกาสเป็นคร ัง้คราวจะเป็นทีย่อมรบัได ้แต่การทานอาหารมือ้ค ่า ณ รา้นอาหารระดบัดาวมิ
ชลนิ อาจถูกมองว่ามมีูลค่าไม่สมเหตุสมผล  ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั ควรปรกึษาแผนกกฎหมาย 

การคา้ระหว่างประเทศและการควบคมุการส่งออก 

กลุ่มมชิลนิอยู่ภายใตก้ฎระเบยีบทางการคา้หลายประการ และตอ้งดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบทุกประการ เพือ่การเคลือ่นยา้ย
สนิคา้ทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้

บรบิท 

กลุ่มมชิลนิอยู่ภายใตก้ฎระเบยีบหลายประการ ไดแ้ก่ 

• กฎระเบยีบศุลกากร ซึง่ควบคุมการน าเขา้และส่งออกสนิคา้ทุกประเภท โดยไม่ค านึงถงึลกัษณะ แหล่งทีม่า มูลค่า การใชง้าน 

หรอืรูปแบบการขนส่ง 

• กฎระเบยีบควบคุมการส่งออก ซึง่จ ากดัการท าธรุกรรมกบับางประเทศส าหรบัผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ีซอฟตแ์วร ์หรอื 

บรกิารต่างๆ  ทัง้นี ้ควรใส่ใจเป็นพิเศษกบัเทคโนโลยแีละผลติภณัฑท์ีใ่ชไ้ดท้ัง้ในกจิการพลเรอืนและทางทหาร (Dual-Use  

Technologies) 

* การไม่ปฏิบติัตามกฎระเบียบดงักล่าวอาจส่งผลร้ายแรงต่อกลุ่มมิชลิน เช่น การท าให้การด าเนินงานบางอย่างหยดุชะงกั,  

การไดร้บับทลงโทษทางการเงนิ, การเสือ่มเสยีภาพลกัษณ ์และในบางกรณีผูท้ีร่บัผดิชอบต่อการละเมดิอาจตอ้งรบัผดิทางอาญา 

ค่านิยม และหลกัปฏบิตั ิ

ค่านิยม 

กลุ่มมชิลนิตอ้งเป็น Guarantor เร ือ่งการปฏบิตัติามกฎระเบยีบทุกประการในการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ทัง้ทีจ่บัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไม่ได ้

ในบางกรณี มชิลนิอาจใชน้โยบายทีเ่ขม้งวดมากขึน้เพือ่ลดความเสีย่งในห่วงโซอุ่ปทานและเอือ้ต่อการพฒันากจิกรรมการด าเนินงาน 
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ยกตวัอย่างเช่น การรบัรองจากศุลกากรในโครงการเออโีอ (Authorized Economic Operator: AEO) ส าหรบัยุโรป 
และโครงการความรว่มมอืระหว่างศุลกากรของสหรฐัอเมรกิากบัภาคธุรกจิเอกชนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขนส่งสนิคา้ระหว่าง
ประเทศ 

เพือ่พฒันาการรกัษาความปลอดภยัจากการกอ่การรา้ย (Customs Trade Partnership Against Terrorism: C-TPAT) และ
โครงการประเภทเดยีวกนันีใ้นสหรฐัอเมรกิา อนุญาตใหก้ลุ่มมชิลนิไดป้ระโยชนจ์ากขัน้ตอนพธิกีารทางศุลกากรทีส่ะดวกและ 

มคีวามปลอดภยัมากขึน้ 

หลกัปฏบิตั ิ

หน้าทีข่องหน่วยงานดา้นศุลกากรและการควบคุมการส่งออกคอืการก าหนดนโยบายเพือ่การปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ  

ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัเครอืข่ายทอ้งถิน่และภูมภิาคทีจ่ะน านโยบายเหล่านีไ้ปใชใ้นกระบวนการต่างๆ ของกลุ่มมชิลนิ 

พนกังานทุกรายมบีทบาทในการดูแลใหม้ ัน่ใจว่ากจิกรรมการด าเนินงานของตนเป็นไปตามกฎระเบยีบเหล่าน้ี 

สิง่ทีค่วรท า 

• ดงึทมีงานดา้นศุลกากรและการควบคุมการส่งออกเขา้รว่มอย่างเป็นระบบในการจดัตัง้พืน้ทีป่ฏบิตังิานทางการคา้และทาง 

อุตสาหกรรมแห่งใหม่, การก าหนดขัน้ตอนการด าเนินงานระหว่างประเทศแบบใหม่หรอืการปฏบิตังิานใดๆ ซึง่ไม่ไดเ้ป็น 

ส่วนหน่ึงของกระบวนการมาตรฐานของกลุ่มมชิลนิ 

• เขา้รบัการฝึกอบรมภายในองคก์รเกีย่วกบัการควบคุมการส่งออก เพือ่ใหส้ามารถระบุความเสีย่งและตอบสนองต่อสถานการณ ์

ต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม 

• ดูแลใหม้ั่นใจว่ามกีารระบุขอ้ก าหนดมาตรฐานในการควบคุมการส่งออกไวใ้นเอกสารสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 

• ยดึมั่นในมาตรฐานของกลุ่มมชิลนิ และหากจ าเป็นควรตดิต่อทมีงานดา้นศุลกากรและการควบคุมการส่งออก เมือ่มขีอ้สงสยั
หรอืค าถามจากซพัพลายเออร ์ลูกคา้ ธนาคาร หรอืพนัธมติรธรุกจิ เกีย่วกบัพิธกีารศุลกากรหรอืการควบคุมการส่งออก 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ใชก้ระเป๋าส่วนตวัในการขนส่งอุปกรณท์างวชิาชพีระหว่าง 2 ประเทศ โดยไม่ไดป้รกึษาทมีงานดา้นศุลกากรและการควบคุม 

การส่งออกกอ่น 

• ท าหนังสอืมอบอ านาจใหแ้กผู่ใ้หบ้รกิารดา้นพธิกีารศุลกากร (Customs Broker) เพือ่ด าเนินการดา้นศุลกากรในการน าเขา้
และส่งออก 

• ช าระเงนิใหก้บัผูใ้หบ้รกิารดา้นพิธกีารศุลกากร, ผูข้นส่ง หรอืพนัธมิตรอืน่ใด เพือ่เรง่ใหก้ารผ่านขา้มแดนและพธิกีารทาง 

ศุลกากรเรว็ขึน้ 

• รเิร ิม่และเขา้รว่มในการท าธรุกรรมไปยงัประเทศทีก่ลุ่มมชิลนิมนีโยบายหา้มท าธรุกรรมดว้ย 

• สนันิษฐานว่าไม่จ าเป็นตอ้งใส่ใจเร ือ่งการควบคุมการส่งออก เพราะสนิคา้ทางการทหารไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของงานในหนา้ที ่

รบัผดิชอบของตน 
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กรณีตวัอย่าง #1 

เพือ่หลกีเลีย่งการตอ้งช าระภาษีศุลกากร ลูกคา้รายหนึง่อธบิายใหคุ้ณฟังทางโทรศพัทว์่าสามารถเขยีนแจง้แหล่งทีม่าของผลติภณัฑไ์ว ้
บนใบวางบลิดว้ยลายมอืได ้ ทัง้ยงับอกอกีว่าคู่แข่งรายอืน่ๆ ต่างก็ท าเชน่นี ้ คุณควรท าอย่างไร 

คุณควรตดิต่อทมีงานดา้นศุลกากร ค ารอ้งขอใดๆ ก็ตามทีมุ่่งลดภาษีศุลกากรในการน าเขา้ (การขอใหเ้ขยีนขอ้ความลงบนใบวางบลิ
เกีย่วกบัการลดมูลค่าสนิคา้ ซึง่รวมถงึการลดมูลค่าสนิคา้ทีจ่ดัส่งฟรตีลอดจนการขอใหแ้กไ้ขรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้ ประเทศตน้ทาง 
หรอืประเภทพิธกีารศุลกากร ฯลฯ)จะตอ้งไดร้บัการตรวจสอบยนืยนัจากทมีงานดา้นศุลกากร 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณตดิต่อกบัผูท้ีอ่าจเป็นลูกคา้ในอนาคตซึง่อยู่ในประเทศทีก่ลุ่มมชิลนิไม่มนีโยบายท าการขายดว้ย ผูท้ีคุ่ณตดิต่อเสนอใหใ้ชบุ้คคลที ่
สามในอกีประเทศเป็นตวักลางเพือ่หลกีเลีย่งขอ้หา้มดงักล่าว  คุณควรท าอย่างไร 

คุณควรตดิต่อทมีงานดา้นศุลกากรและการควบคุมการส่งออก  แมจ้ะใชข้ ัน้ตอนการด าเนินงานโดยออ้ม คุณก็อาจไดร้บัผลกระทบจาก
การควบคุมการส่งออก 

การแข่งขนัและการปฏบิตัทิีเ่ป็นธรรม 

“เราเห็นชอบกบัการแข่งขนัทางการคา้อย่างเป็นธรรมของผูม้บีทบาททางการคา้ทุกราย ภายในกรอบกฎหมายการแข่งขนัทางการคา้” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

ค าจ ากดัความ 

หลกัการของการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมใชก้ ากบัดูแลพฤตกิรรมขององคก์รในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัสภาพแวดลอ้ม (ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์
และคู่แข่ง) 

การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมส่งเสรมิการตระหนักถงึผลประโยชนส์่วนรวม ไดแ้ก ่การส่งเสรมิใหไ้ดร้าคาและบรกิารทีด่กีว่าส าหรบัลูกคา้ 
รวมทัง้กระตุน้ใหเ้กดินวตักรรมการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมเป็นหลกัการซึง่ไดร้บัการยอมรบัในหลายประเทศ ทัง้นี ้เจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจมี
หนา้ทีก่ ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามหลกัการดงักล่าวโดยอาศยัระบบกฎหมายและระเบยีบขอ้บงัคบัทีก่ าหนด   

พฤตกิรรมต่อตา้นการแข่งขนัทางการคา้อาจส่งผลใหก้ลุ่มมชิลนิหรอืพนักงานไดร้บัโทษรา้ยแรงตัง้แต่การเสยีค่าปรบัในอตัราสูง 
การถูกด าเนินคดเีพือ่เรยีกรอ้งค่าชดเชย การเสือ่มเสยีชือ่เสยีง ไปจนถงึการถูกพพิากษาจ าคุก  บทลงโทษดงักล่าวถูกใชแ้พรห่ลายทั่ว
โลกและมคีวามเขม้งวดมากขึน้ 

หลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิส่งเสรมิการเคารพต่อพนักงาน ลูกคา้ และสิง่แวดลอ้มโดยทั่วไป  การแข่งขนัอย่างเป็นธรรมถอืเป็นหน่ึงในการน าหลกัการ
เหล่านีไ้ปใชใ้นทางปฏบิตั ิ
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เพือ่ใหม้ั่นใจว่าพนักงานยดึมั่นในกฎระเบยีบดา้นการแข่งขนัทางการคา้ มชิลนิไดด้ าเนินโครงการปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์
(Compliance Program)  ระบบนีค้รอบคลุมหลกัการและแผนปฏบิตักิารต่างๆอาท ิการฝึกอบรมใหก้บัพนักงานด่านหนา้ (ฝ่ายขาย
และฝ่ายการตลาด) อย่างสม ่าเสมอ  พนักงานเหล่านีจ้ะไดร้บัการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะจากแผนกกฎหมาย 

ทัง้น้ี กลุ่มมชิลนิจะดูแลตรวจสอบใหห้ลกัการดา้นการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมมปีระสทิธภิาพอยู่เสมอ โดยไม่ใหเ้กดิ... 

• ขอ้ตกลง การอภปิราย และการแลกเปลีย่นขอ้มูลกบัคู่แข่งในเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหวทางการคา้ 

• เงือ่นไขทีล่่วงละเมดิต่อลูกคา้และซพัพลายเออรอ์ย่างไม่เหมาะสม 

• การกระท าซึง่มแีนวโนม้จะบดิเบอืนการแข่งขนัอย่างเสร ี

การเคารพในการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมถอืเป็นหน้าทีข่องทุกคน  พนักงานแต่ละรายตอ้งเป็นแบบอย่างทีด่ใีนการปฏสิมัพนัธ ์
กบัคู่สนทนาภายนอกองคก์ร 

สิง่ทีค่วรท า 

• ประพฤตปิฏบิตัติ่อลูกคา้และซพัพลายเออรด์ว้ยความเป็นธรรมและเคารพ 

• ไม่ตดิต่อกบัคู่แข่ง (นอกจากการหารอืภายในกรอบทีก่ าหนด อาท ิสมาคมวชิาชพี และโครงการเขา้ซือ้กจิการ) 

• เคารพเงือ่นไขภาระผูกพนัดา้นการรกัษาความลบั 

• ประพฤตปิฏบิตัติ่อลูกคา้สอดคลอ้งกบัแนวทางหรอืจดุยนืของกลุ่มมชิลนิในตลาด(ในกรณีทีม่สี่วนแบ่งตลาดสูงความ
รบัผดิชอบของมชิลนิย่อมสูงตามไปดว้ย) 

• ไม่น ามาตรการลงโทษ (การลงโทษ การคว ่าบาตร) มาใช ้ในกรณีทีก่ารต่อรองทางการคา้ไม่เป็นทีน่่าพอใจ 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ก าหนดราคาหรอืแลกเปลีย่นขอ้มูลทางธรุกจิทีม่คีวามอ่อนไหวกบัคู่แข่ง 

• แบ่งปันตลาด (ผลติภณัฑ ์บรกิาร หรอือาณาเขต) กบัคู่แข่ง 

• ใชร้าคาขายต่อ (Resale Prices) กบัลูกคา้ 

• เขา้รว่มในการฮัว้ประมูลหรอืการสมยอมในการเสนอราคา (Bid-Rigging) 

• เรง่ใหเ้กดิขอ้ตกลงหรอืการหารอืเร ือ่งราคาระหว่างลูกคา้ (เชน่ ผูจ้ดัจ าหน่าย) 

กรณีตวัอย่าง #1 

ลูกคา้ทีเ่ป็นผูจ้ดัจ าหน่ายรายหนึง่ (บรษิทั ก.) ตอ้งการพูดคุยเร ือ่งระดบัราคายางรถยนตนั์ง่ในตลาด โดยเขารอ้งทุกขถ์งึนโยบายราคาที ่
แข็งกรา้วของผูจ้ดัจ าหน่ายอกีราย (บรษิทั ข.) ซึง่เป็นลูกคา้ของมชิลนิเชน่กนั  บรษิทั ก. ขอใหคุ้ณเขา้มาแทรกแซงเพือ่ใหบ้รษิทั ข. ขึน้
ราคาสนิคา้เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะมสีดัส่วนก าไรเพิม่สูงขึน้  ขอ้เสนอเชน่นีส้ามารถยอมรบัไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้หากคุณยอมตามค ารอ้งขอนี ้(โดยขอรอ้งให ้บรษิทั ข. ขึน้ราคา) ก็เท่ากบัว่ากลุ่มมชิลนิละเมดิกฎระเบยีบ โดยถูกมองว่าเป็น “ผู ้
อ านวยความสะดวก” ใหเ้กดิการผูกขาดทางการคา้ (Cartel) ดว้ยการก าหนดราคาขายรว่มกนั  คุณตอ้งอธบิายใหผู้จ้ดัจ าหน่ายทราบ
ว่าคุณไม่สามารถเขา้แทรกแซงนโยบายราคาของลูกคา้ได ้เพราะเป็นสทิธิท์ีลู่กคา้จะตัง้ราคาไดโ้ดยอสิระ 
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กรณีตวัอย่าง #2 

คุณเป็นตวัแทนของมชิลนิในสมาคมทางวชิาชพีหนึง่และเขา้รว่มในการประชมุหวัขอ้ต่างๆ ทีน่่าสนใจส าหรบัภาคอุตสาหกรรม  การ
ประชมุเหล่านีม้กีารก ากบัดูแลและคุณไม่เคยหยบิยกหวัขอ้ทีอ่่อนไหวทางการคา้ (ราคา ปรมิาณการจ าหน่าย ตน้ทุน ฯลฯ) ขึน้มาเป็น
ประเด็น  สมาชกิของสมาคมฯ รายหนึง่จากบรษิทัคู่แข่งเชญิคุณไปดืม่กบัสมาชกิ/คู่แข่งอกี 2-3 ราย เขาตอ้งการท าความรูจ้กัคุณให ้
มากขึน้เพราะท างานต าแหน่งเดยีวกนัและมคีวามสนใจในเร ือ่งเดยีวกนั คุณควรตอบรบัค าเชญิหรอืไม่ 

ไม่ควร คุณตอ้งปฏเิสธค าชวนนีแ้ละหลกีเลีย่งทีจ่ะพูดคุยกบัคู่แข่ง แมจ้ะเป็นการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการก็ตาม  หากการพูดคุยส่งผล
ต่อขอ้ตกลงทางการคา้ การเขา้รว่มในการพบปะประเภทนีอ้าจท าใหไ้ดร้บัโทษ (รวมถงึค่าปรบั) จากเจา้หนา้ที ่

การหลกีเลีย่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

“เราตอ้งการป้องกนัไม่ใหเ้กดิผลประโยชนท์บัซอ้นระหว่างหนา้ทีร่บัผิดชอบของพนักงานเมือ่อยู่ภายในและภายนอกองคก์ร ดงันัน้ เราจงึ
คาดหวงัใหพ้นักงานหลกีเลีย่งกจิกรรมทางการเงนิ การคา้ หรอืกจิกรรมอืน่ใดทีอ่าจขดัต่อผลประโยชนโ์ดยชอบดว้ยกฎหมายของกลุ่มมิ
ชลนิ หรอือาจน าไปสู่ความไม่ชดัเจนเร ือ่งหนา้ทีร่บัผดิชอบภายในองคก์ร” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

ค าจ ากดัความ 

ผลประโยชนท์บัซอ้นเกดิขึน้เมือ่ผลประโยชนส์่วนบุคคลของพนักงานขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องนายจา้ง 

ผลประโยชนส์่วนบุคคล อาจเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการกุศล วฒันธรรม การเงนิ การเมอืง ศาสนา การกฬีา รวมทัง้อาจเกดิขึน้ผ่าน
สมาคมต่างๆ  หรอืเป็นผลจากความผูกพนัฉันทม์ติร ความผูกพนัทางอารมณ ์หรอืความผูกพนัในครอบครวั 

แมจ้ะไม่มคี าจ ากดัความทางกฎหมายส าหรบัค าว่า “ผลประโยชนท์บัซอ้น” ในทุกประเทศ แต่พฤตกิรรมทีเ่ขา้ข่ายดงักล่าวมกัมบีทลงโทษ
ทางอาญา 

ผลประโยชนท์บัซอ้นแบ่งเป็นทีเ่กดิขึน้จรงิ อาจเกดิขึน้ได ้หรอืทีเ่ห็นไดช้ดัเจน 

• ผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่กดิขึน้จรงิ (Actual Conflict of Interest) คอืสถานการณท์ีผ่ลประโยชนส์่วนบุคคลของ
พนักงานขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องมชิลนิและมอีทิธพิลต่อการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานของพนักงาน 

• ผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ได ้ (Potential Conflict of Interest) คอืสถานการณท์ีผ่ลประโยชนส์่วนบุคคล
ของพนักงานอาจขดัแยง้กบัผลประโยชนข์องมชิลนิ  พนักงานตอ้งเฝ้าระวงัไม่ใหก้ารขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ไดน้ั้นกลายเป็นการ 

ขดัแยง้ทีเ่กดิขึน้จรงิ 

• ผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่ห็นไดช้ดั (Apparent Conflict of Interest) คอืสถานการณท์ีผ่ลประโยชนส์่วนบุคคลของ
พนักงานอาจถูกมองว่าเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น 
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หลกัปฏบิตั ิ

พนกังานตอ้งแจง้สถานการณท์ีเ่ขา้ข่ายผลประโยชนท์บัซอ้น (ท ัง้ทีเ่กดิขึน้จรงิ เห็นไดช้ดัเจน หรอือาจเกดิขึน้ได)้ให้
ผูจ้ดัการฝ่ายและ/หรอืแผนกบุคคลทราบ เพือ่ใหก้รณีดงักล่าวไดร้บัการจดัการตามนโยบายของกลุ่มมชิลนิ 

พนักงานแต่ละรายตอ้งระวงัเป็นพเิศษในเร ือ่งความสมัพนัธส์่วนบุคคล (เพือ่น ครอบครวั ฯลฯ) กบัผูซ้ ึง่ท างานใหก้บัคู่แข่ง ซพัพลายเออร ์
หรอืลูกคา้ของกลุ่มมชิลนิ ความสมัพนัธด์งักล่าวไม่ผดิกฎหมาย แต่ตอ้งไม่ขดัต่อผลประโยชนข์องมชิลนิ 

สถานการณใ์ดๆ ซึง่กอ่ใหเ้กดิขอ้สงสยัอนัควรแกเ่หตุถงึความเป็นกลาง ความภกัดตี่อกลุ่มมชิลนิ และจรยิธรรมของพนักงาน แมจ้ะเป็น
ขอ้สงสยัทีไ่ม่ถูกตอ้ง อาจส่งผลใหพ้นักงานมคีวามเสีย่งเร ือ่งผลประโยชนท์บัซอ้น 

สิง่ทีค่วรท า 

• ขอค าแนะน าจากผูจ้ดัการฝ่ายหากสถานการณส์่วนตวั (หรอืสถานการณข์องสมาชกิในครอบครวั) มแีนวโนม้จะกอ่ใหเ้กดิ 

ผลประโยชนท์บัซอ้นทีเ่อือ้หรอืขดัต่อผลประโยชนข์องมชิลนิ 

• หลกีเลีย่งการใหส้ทิธพิเิศษกบัเพือ่นหรอืญาตเิมือ่ตอ้งตดัสนิใจหรอืด าเนินงานตามหนา้ที ่

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจเสมอว่าการตดัสนิใจเป็นไปอย่างยุตธิรรมและเป็นกลาง เพือ่ผลประโยชนท์ีด่ทีีสุ่ดของกลุ่มมชิลนิ 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• จดัเตรยีมหรอืซือ้สนิคา้ทีจ่บัตอ้งไดห้รอืจบัตอ้งไม่ไดเ้พือ่จ าหน่ายหรอืใหเ้ชา่แกม่ชิลนิ 

• ตดัสนิใจบนฐานของผลประโยชนท์างการเงนิทุกรูปแบบทีต่นเองไดร้บัจากบรษิทัดา้นการพาณิชยท์ีก่ ากบัดูแลโดยคู่แข่ง  

ซพัพลายเออร ์หรอืลูกคา้ของมชิลนิ 

• วิง่เตน้ใหคู้่สมรส บดิาหรอืมารดา หรอืบุตรของตนเอง ไดร้บัการว่าจา้งโดยคู่แข่ง ซพัพลายเออร ์หรอืลูกคา้ของกลุ่มมชิลนิ 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณทราบดวี่าพืน้ทีป่ฏบิตังิานทางอุตสาหกรรมของคุณจะจดัประกวดราคาเพือ่เลอืกบรษิทัใหบ้รกิารท าความสะอาด ลูกสาวของคุณ
ด าเนินธรุกจิทอ้งถิน่ซึง่มชี ือ่เสยีงและประสบความส าเรจ็ในสายงานนี ้ คุณควรมที่าทอีย่างไรกบัครอบครวัและกบักลุ่มมชิลนิ 

คุณควรหลกีเลีย่งทีจ่ะพูดถงึการประกวดราคาดงักล่าวต่อหนา้ญาติๆ   รวมทัง้ตอ้งแจง้และหารอืกบัผูจ้ดัการฝ่ายถงึสายสมัพนัธด์งักล่าว
ซึง่อาจถูกมองว่าเป็นผลประโยชนท์บัซอ้น 

นอกจากนี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณไม่ควรเขา้ไปมสี่วนรว่มในการคดัเลอืกซพัพลายเออรท์ีย่ืน่ประกวดราคาคร ัง้นีห้รอืในการ
ด าเนินการประกวดราคาดงักล่าว 

คุณควรระวงัอย่างยิง่เพราะเพียงเอ่ยถงึกจิการของลูกสาวคุณใหเ้พือ่นรว่มงานทีม่สี่วนรว่มในการประกวดราคาคร ัง้นีฟั้ง ก็อาจถูกตคีวาม
เป็นเร ือ่งของผลประโยชนท์บัซอ้นได ้
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กรณีตวัอย่าง #2 

ลูกชายของคุณทีก่ าลงัหางาน ไดย้ืน่ใบสมคัรไปยงับรษิทัลูกคา้รายหลกัรายหนึง่ของคุณ ระหว่างการพูดคุยหารอืกบัลูกคา้รายนี ้ลูกคา้
ไดเ้อ่ยถงึใบสมคัรของลูกชายคุณหลายคร ัง้ คุณควรท าอย่างไร 

คุณตอ้งแจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบถงึสถานการณนี์แ้ละความสมัพนัธใ์นครอบครวั ซึง่อาจถูกตคีวามเป็นเร ือ่งผลประโยชน ์

ทบัซอ้นทีมุ่่งสานต่อความสมัพนัธก์บัลูกคา้รายนี ้

จากน้ันคุณและผูจ้ดัการฝ่ายควรอธบิายสถานการณใ์หลู้กคา้รายดงักล่าวฟัง เพือ่หลกีเลีย่งแรงกดดนัทางตรงหรอืทางออ้มใดๆ ทีอ่าจ
เกดิขึน้ได ้

การชว่ยเหลอืทางการเมอืงและการบรจิาคเพือ่การกศุล 

มชิลนิมนีโยบายไม่ใหค้วามชว่ยเหลอืทางการเมอืง 

กลุ่มมชิลนิสนับสนุนการมสี่วนรว่มในกจิกรรมการกุศลต่างๆ ซึง่ส่งเสรมิและส่งผลในทางบวกต่อชมุชนและผูค้นทีเ่ราตดิต่อสมัพนัธด์ว้ย 

ค าจ ากดัความ 

การบรจิาคเพือ่การกุศล หมายถงึการบรจิาคใหแ้กอ่งคก์ารไม่แสวงหาผลก าไร มูลนิธกิารกุศล หรอืมูลนิธเิอกชน  การบรจิาค 

ดงักล่าวอาจอยู่ในรูปของเงินสด อสงัหารมิทรพัย ์สนิคา้ หลกัทรพัย ์หรอืสิง่ของทีม่มีูลค่าอืน่ๆ 

การช่วยเหลอืทางการเมอืง หมายถงึเงนิทุนหรอืทรพัยากรทีบ่รจิาคใหแ้กพ่รรคการเมอืง ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ หรอืคณะกรรมการ
ด าเนินการทางการเมอืง 

หลกัปฏบิตั ิ

มชิลนิไม่มนีโยบายใหก้ารสนับสนุนทางการเมอืงและพรรคการเมอืง  

ทัง้นี ้ภายใตก้ฎหมายและหลกัศลีธรรม กลุ่มมชิลนิตอ้งสามารถอธบิายใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจภาครฐัเขา้ใจถงึจดุยนืเร ือ่งการสนับสนุน
ทางการเมอืงหรอืการบรจิาคเพือ่การกุศลได ้โดยการใหห้รอืรบัการบรจิาคหรอืการชว่ยเหลอืเป็นไปตามหลกัการเร ือ่งความซือ่สตัยแ์ละ
เป็นไปเพือ่ประโยชนข์องผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีต่างๆ อาท ิผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ พนัธมติรธรุกจิ พนักงาน และ เขตอ านาจศาลทีเ่กีย่วขอ้ง (ประเทศ
, จงัหวดั, รฐั, เทศบาล ฯลฯ) 

ทัง้นี ้ไม่อนุญาตใหบ้รจิาคเพือ่การกุศลยกเวน้ในกรณีทีก่ารบรจิาคน้ัน... 

• ไดร้บัอนุญาตภายใตก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ไดร้บัอนุญาตภายใตน้โยบายทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรของส านักงานมชิลนิระดบัภูมภิาค กลุ่มมชิลนิ หรอืหน่วยงาน (อาท ิ 

นโยบายเร ือ่งค าเชญิและของก านัล) หรอืไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษล่วงหนา้อย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรโดยผูอ้ านวยการ 
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ประจ าภูมภิาค 

ทัง้นี ้หา้มไม่ใหบุ้คคลทีส่าม (อาท ิตวัแทน ตวักลาง ทีป่รกึษาภายนอกองคก์ร) ท าการบรจิาคหรอืใหก้ารชว่ยเหลอืแทนหรอืในนามของ
กลุ่มมชิลนิโดยเด็ดขาด 

อนึง่ ดว้ยลกัษณะการด าเนินงานของมูลนิธ ิมูลนิธมิชิลนิ (Michelin Corporate Foundation) อยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลและ
ขอ้ก าหนดดา้นการรายงาน (Reporting Requirements) ซึง่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

สิง่ทีค่วรท า 

• กอ่นทีห่น่วยงานหรอืกลุ่มมชิลนิจะบรจิาคเพือ่การกุศล ควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการบรจิาคน้ันเป็นไปตามประมวลจรยิธรรม 

ฉบบันีแ้ละกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

• ปรกึษาผูจ้ดัการฝ่าย ผูแ้ทนดา้นจรยิธรรมระดบัภูมภิาคและระดบัประเทศ หรอืแผนกกฎหมาย หากมขีอ้สงสยัใดๆ 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ใชเ้งินทุนหรอืทรพัยากรของกลุ่มมชิลนิเพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอืทางการเมอืง หรอืใหก้ารชว่ยเหลอืทางการเมอืงในนามของ 

กลุ่มมชิลนิ 

• แจกจ่ายป้ายหรอืสโลแกนใดๆ เพื่อสนับสนุนผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ทางการเมอืงในทีท่ างาน 

• บรจิาคเพือ่การกุศลซึง่อาจถูกตคีวามว่าเป็นสนิบน  หากมขีอ้สงสยั ควรอา้งองิขอ้มูลในประมวลจรยิธรรมฉบบันีท้ีเ่กีย่วกบั 

ค าเชญิและของก านัล และการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั  และ/หรอืตดิต่อแผนกกฎหมาย 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณเป็นสมาชกิในทมีภาวะผูน้ าของโรงงานแห่งหนึง่ซึง่ส่งผลทางเศรษฐกจิอย่างมนัียส าคญัต่อชมุชนขา้งเคยีง  ระหว่างทีม่กีารจดั
แคมเปญเลอืกตัง้ซอ่มในเขตพืน้ทีซ่ ึง่โรงงานตัง้อยู่ ผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมอืงไดต้ดิต่อคุณ  

เขาตอ้งการเขา้เยีย่มชมโรงงานพรอ้มคณะสือ่มวลชนทอ้งถิน่ เพือ่ประกาศการเสนอรา่งกฎหมายทีจ่ะเป็นประโยชนต์่อโรงงาน รวมทัง้มิ
ชลนิ  คุณควรตอบสนองต่อค าขอนีอ้ย่างไร 

มชิลนิอนุญาตใหเ้จา้หนา้ทีร่ฐัเขา้เยีย่มชมโรงงานเพือ่เรยีนรูเ้กีย่วกบัการด าเนินงานของเรา  อย่างไรก็ตาม การขอเขา้เยีย่มชมโรงงานใน
ระหว่างทีม่กีารจดัแคมเปญหาเสยีงทางการเมอืงเป็นเร ือ่งไม่เหมาะสม  คุณควรตดิต่อแผนกรฐักจิสมัพนัธ,์ ผูแ้ทนดา้นจรยิธรรมระดบั
ภูมภิาคและระดบัประเทศ หรอืแผนกกฎหมาย ในทนัทเีพือ่ขอค าแนะน ากอ่นทีจ่ะใหค้ าตอบเร ือ่งการขอเขา้เยีย่มชมโรงงานดงักล่าว 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณเชือ่ว่าพืน้ทีป่ฏบิตังิานของคุณควรใหก้ารสนับสนุนกจิกรรมทอ้งถิน่เพือ่ระดมเงนิเขา้การกุศลซึง่จะเป็นประโยชนต์่อชมุชน  คุณควร
ตดิต่อใครเพือ่สอบถามถงึความเป็นไปไดด้งักล่าว 

คุณควรตดิต่อแผนกรฐักจิสมัพนัธ ์

https://fondation.michelin.com/en
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การป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พือ่การซือ้ขายหลกัทรพัย ์

“บรษิทัฯ ขอใหพ้นักงานทุกคนซึง่โดยหนา้ทีก่ารงานสามารถเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัอนัอาจส่งผลต่อราคาหุน้ของบรษิทัในเครอืกลุ่ม
มชิลนิ ไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมทัง้ไม่ใหซ้ือ้หรอืขายหุน้หรอืหลกัทรพัยใ์นบรษิทันัน้ๆ หรอืกระท าการดงักล่าวผ่านบุคคลทีส่าม นี่
ไม่ใชเ่ป็นเร ือ่งของการปฏบิตัติามกฎหมายเท่านัน้ แต่ยงัเป็นการแสดงถงึความเคารพและความเสมอภาคกบัผูถ้อืหุน้รายอืน่ดว้ย” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

บรบิทและค าจ ากดัความ 

ในฐานะบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย ์หรอื “บรษิทัมหาชน”  กฎระเบยีบของยุโรปก าหนดภาระผูกพนัทีเ่ขม้งวดส าหรบั
ผูจ้ดัการฝ่าย พนักงาน และพนัธมติรธรุกจิของกลุ่มมชิลนิ ในเร ือ่งการป้องกนัการป่ันตลาด (Market Abuse)  

ไม่มพีนกังานหรอืพนัธมติรรายใดควรไดป้ระโยชนใ์นการซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์
จากการเขา้ถงึขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

บุคคลใดก็ตามทีเ่ขา้ถงึขอ้มูลภายในจากการปฏบิตัหินา้ทีห่รอืจากการเตรยีมท าธรุกรรมบางเร ือ่ง ถอืเป็น “คนวงใน” (Insider) 

“ขอ้มูลภายใน” (Inside Information) หมายถงึขอ้มูลเชงิลกึทีไ่ม่ใชข่อ้มูลสาธารณะ ซึง่มแีนวโนม้จะส่งผลต่อราคาหลกัทรพัยข์อง
กลุ่มมชิลนิกอ่นทีข่อ้มูลดงักล่าวจะถูกเผยแพรอ่อกสู่สาธารณะ 

หลกัปฏบิตั ิ

กฎระเบยีบของยุโรปและกฎหมายอาญาของประเทศฝร ัง่เศสซึง่มบีทลงโทษการละเมดิกฎหมายหลกัทรพัยม์ผีลบงัคบัใชก้บับุคคลธรรมดา
หรอืนิตบุิคคล โดยไม่ค านึงถงึสญัชาตแิละประเทศทีพ่ านัก การละเมดิกฎระเบยีบใดๆ ในเร ือ่งการน าขอ้มูลภายในไปใชเ้พือ่การซือ้ขาย
หลกัทรพัย ์(Inside Trading)อาจส่งผลใหไ้ดร้บัโทษทีรุ่นแรง (ค่าปรบัหรอืการจ าคุก) 

กฎระเบยีบเร ือ่งการป่ันตลาดและมาตรการทีม่ชิลนิน ามาใชม้รีะบุไวใ้นกฎบตัรจรยิธรรมเชงิหน้าทีข่องกลุ่มมชิลนิ (Group 
Deontology Charter) 

เพือ่ป้องกนัการน าขอ้มูลภายในไปใชซ้ือ้ขายหลกัทรพัย ์กลุ่มมชิลนิตอ้งจดัเก็บและปรบัปรุงฐานขอ้มูลรายชือ่ผูท้ีเ่ขา้ถงึ “ขอ้มูลภายใน” 
ใหเ้ป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ 

• ในทุกสถานการณห์รอืโครงการทีถู่กจดักลุ่มอยู่ในประเภท “ขอ้มูลภายใน” กลุ่มมชิลนิจะจดัท ารายชือ่คนวงใน โดย
ตรวจสอบใหม้ั่นใจตัง้แต่แรกว่าบุคคลเหล่านีห้รอืบุคคลทีส่ามรบัทราบภาระผูกพนัและบทลงโทษทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นกรณีทีม่กีาร
ละเมดิกฎระเบยีบทีก่ าหนด 

• ส าหรบัผูท้ีดู่แลรบัผดิชอบดา้นการบรหิารจดัการและผูท้ีด่ ารงต าแหน่งประเภทเดยีวกนัซึง่โดยหนา้ทีส่ามารถเขา้ถงึขอ้มูล 

ภายในได ้ กลุ่มมชิลนิไดก้ าหนดชว่งเวลางดเวน้ประจ าปี (Annual Periods of Abstention) ทีเ่รยีกว่า Negative 
Windows ซึง่ในชว่งเวลาดงักล่าวบุคคลกลุ่มนีต้อ้งละเวน้การซือ้ขายหุน้ของกลุ่มมชิลนิ  ทัง้นี ้กลุ่มมชิลนิตอ้งดูแลใหม้ั่นใจว่า
บุคคลกลุ่มนีร้บัรูภ้าระผูกพนัทีม่ ี ตารางเวลาทีต่อ้งปฏบิตัติาม และบทลงโทษทีม่ผีลบงัคบัใชใ้นกรณีทีม่กีารละเมดิกฎระเบยีบที่

ก าหนด 
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สิง่ทีค่วรท า 

• ละเวน้จากการซือ้ขายหุน้ของกลุ่มมชิลนิในกรณีทีไ่ดร้บัแจง้ว่าตนเองมชี ือ่อยู่ในรายนามคนวงในหรอืรายนามผูท้ีต่อ้งละเวน้ 

การซือ้ขายหุน้ประจ าปีในชว่ง Negative Windows 

• ตดิต่อเจา้หนา้ทีด่า้นจรยิธรรมองคก์รและการเงนิ/ทมีบรหิารฝ่ายกฎหมายองคก์ร ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัสถานะ  

“คนวงใน” ของตนเอง [อ่านรายละเอยีดไดใ้นหวัขอ้ “ผูท้ีค่วรตดิต่อ” ทางดา้นล่าง] 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• เพกิเฉยต่อการไดร้บัขอ้ความแจง้เตอืนถงึการมชี ือ่อยู่ในทะเบยีนรายชือ่ “คนวงใน”  

• ซือ้หรอืขายหุน้ของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนอยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้ทีเ่ป็นผูท้ราบขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัซึง่อาจส่งผลอย่างมี 

นัยส าคญัต่อราคาหลกัทรพัยใ์นตลาด 

• ซือ้หุน้ในบรษิทัหน่ึงเมือ่ทราบว่าการด าเนินธรุกจิรว่มกบับรษิทัดงักล่าวของกลุ่มมชิลนิอาจส่งผลต่อมูลค่าของบรษิทัน้ัน 

กรณีตวัอย่าง 

คุณเป็นพนักงานผูถ้อืหุน้ของกลุ่มมชิลนิในโครงการรว่มถอืหุน้โดยพนักงาน (BIB’Action Employee Shareholding Plan) และคุณ
เพิง่ไดย้นิข่าวลอืในส านักงานว่ากลุ่มมชิลนิก าลงัจะเผยแพรร่ายงานว่ามผีลประกอบการตกต า่ คุณยงัคงตอ้งการทีจ่ะขายหุน้มชิลนิซึง่
คุณถอืครองมานานกว่า 5 ปี* เพือ่ใชซ้ือ้รถยนตค์นัใหม่  คุณสามารถท าไดห้รอืไม่ 

* หุน้ภายใต ้“โครงการรว่มถอืหุน้โดยพนกังาน” ของกลุ่มมชิลนิจะถูกหา้มขายเป็นเวลา 5 ปี 

ไม่ได ้ข่าวลอืทีคุ่ณไดย้นิมาถอืเป็นขอ้มูลส าคญัซึง่อาจส่งผลต่อราคาหุน้ของมชิลนิ  ในฐานะพนักงานผูถ้อืหุน้ของกลุ่มมชิลนิ  

คุณมแีนวโนม้ทีจ่ะถูกมองว่าเป็น “คนวงใน”  ดงัน้ัน ภาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งหลกีเลีย่งการซือ้ขายหุน้จงึมผีลบงัคบัใชก้บัคุณดว้ย โดยมผีล
ตัง้แต่กอ่นทีคุ่ณจะไดย้นิข่าวลอืนี ้ ดงัน้ัน คุณจงึไม่สามารถซือ้หรอืขายหุน้มชิลนิไดจ้นกว่าขอ้มูลดงักล่าวจะเผยแพร ่

สู่สาธารณะผ่านข่าวประชาสมัพนัธ ์

การต่อตา้นการฉอ้โกง 

การฉอ้โกงเป็นภยัต่อกจิกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของมชิลนิ 

ทีม่ชิลนิ การฉอ้โกงและความไม่ซือ่สตัย ์เชน่เดยีวกบัการกระท าผดิทางอาญาอืน่ๆ ถอืเป็นเร ือ่งตอ้งหา้มโดยเด็ดขาด อกีทัง้อาจส่งผลให ้
พนักงานตอ้งรบัผดิทางแพ่งหรอืทางอาญาดว้ย  การฉอ้โกงทีพ่สิูจนแ์ลว้ว่าเป็นจรงิจะไดร้บัการลงโทษทางวนัิยตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ทัง้นี ้ตอ้งระวงัเร ือ่งการเผยแพรข่อ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหวใหแ้กบุ่คคลภายนอกองคก์รอย่างเต็มที ่เน่ืองจากอาจเปิดโอกาสใหบุ้คคลทีส่าม
ภายนอกองคก์รกระท าการฉอ้โกงได ้  

mailto:Fenetres-Negatives-Michelin@michelin.com
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ค าจ ากดัความ 

การฉ้อโกง หมายถงึการกระท าทีไ่ม่ซ ือ่สตัยส์ุจรติโดยเจตนาและจงใจ การหลอกลวงหรอืการละเมดิความไวว้างใจ 
เพือ่ใหไ้ดม้าซึง่ผลประโยชนท์างการเงินหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดอย่างผดิกฎหมายส าหรบัพนักงานกลุ่มมชิลนิ บุคคลทีส่าม 

หรอืบรษิทันอกกลุ่มมชิลนิ  การฉอ้โกงแบ่งออกเป็นหลายประเภท ไดแ้ก่ 

• การยกัยอกสนิทรพัย ์อาท ิสนิคา้และเงิน 

• การทุจรติคอรร์ปัชนั ไม่ว่าเชงิรุกหรอืเชงิรบั 

• การปลอมแปลงงบการเงิน 

ทัง้นี ้การฉอ้โกงอาจกระท าโดยพนักงานซึง่ท างานใหก้บักลุ่มมชิลนิ หรอืโดยบุคคลหรอืองคก์รนอกกลุ่มมชิลนิ 

หลกัปฏบิตั ิ

การส่งเสรมิวฒันธรรมแห่งความซือ่สตัย ์ (Culture of Integrity) ในทุกระดบัของกลุ่มมชิลนิ [ผ่านการสือ่สารจากฝ่ายบรหิารทีช่ดัเจน
เกีย่วกบัพฤตกิรรมทีค่าดหวงัและพฤตกิรรมซึง่ไม่เป็นทีย่อมรบั] และการน ากระบวนการควบคุมความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพมาใช ้ จะชว่ย
จ ากดัความเสีย่งต่อการฉอ้โกงได ้

มชิลนิไดน้ าระบบควบคุมภายในองคก์ร (Internal Control System) มาใชก้บัทุกบรษิทัในเครอืกลุ่มมชิลนิ 

โดยระบบนีต้ ัง้อยู่บนพืน้ฐานของวธิกีาร พฤตกิรรม กระบวนการ และแผนปฏบิตักิารต่างๆ ซึง่ปรบัใหเ้ขา้กบัลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
บรษิทั โดยมเีป้าหมายเพื่อ... 

• สนับสนุนการควบคุมกจิกรรมการด าเนินงาน ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน และการใชท้รพัยากรอย่างมีประสทิธภิาพ 

• น าความเสีย่งหลกัๆ  ไม่ว่าจะเป็นดา้นการปฏบิตังิาน การเงิน หรอืการปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ มาพิจารณารว่มดว้ยอย่าง 

เหมาะสม 

ระบบนีมุ้่งเนน้เป็นพิเศษทีจ่ะตรวจสอบใหม้ั่นใจใน... 

• การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ 

• การน าขอ้ปฏบิตัแิละแนวทางต่างๆ ซึง่ก าหนดโดยทมีบรหิารองคก์รหรอืผูบ้รหิารของกลุ่มมชิลนิไปใช ้

• การท าหนา้ทีอ่ย่างเหมาะสมของกระบวนการภายในองคก์รของกลุ่มมชิลนิ โดยเฉพาะกระบวนการซึง่ส่งเสรมิการปกป้อง 

สนิทรพัย ์

• ความน่าเชือ่ถอืของขอ้มูลทางการเงนิ 

ผูจ้ดัการฝ่ายมบีทบาทส าคญัต่อระบบควบคุมภายในองคก์ร 

• เป็นผูพ้ฒันา “วฒันธรรมแห่งความซือ่สตัย”์ ในทมี 

• เป็นผูเ้ผยแพรห่ลกัการพืน้ฐานของกลุ่มมชิลนิ 

• เป็นผูเ้ฝ้าระวงัความเสีย่งต่อการฉอ้โกงซึง่อาจเกดิขึน้ในหน่วยงานของตน 
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• เป็นผูใ้ชม้าตรการลงโทษเมือ่การฉอ้โกงโดยพนักงานไดร้บัการพสิูจนแ์ลว้ว่าเป็นจรงิ 

สิง่ทีค่วรท า 

เพือ่ป้องกนัการฉ้อโกง 

• รูแ้ละเคารพกฎระเบยีบการควบคุมภายในองคก์รทีห่น่วยงานของตนก าหนด โดยเฉพาะทีเ่กีย่วกบัการแบ่งแยกหนา้ที ่

• ระบุปัญหาและด าเนินการแกไ้ขเมือ่พบจดุอ่อนของระบบควบคุมภายในองคก์ร 

• ใชเ้คร ือ่งมอืและทรพัยากรทีก่ลุ่มมชิลนิมใีห ้(บตัรเครดติธนาคาร คอมพวิเตอร ์เคร ือ่งมอื) เฉพาะในหนา้ทีก่ารงานเท่าน้ัน  

ยกเวน้ไดร้บัอนุญาตเป็นพเิศษโดยนโยบายระดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิาค 

• รายงานผูจ้ดัการฝ่ายเมือ่มคีวามตอ้งการเรง่ด่วนทีจ่ะปรบัแกห้รอืเผยแพรข่อ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว 

• แจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบถงึความยุ่งยากทีเ่กดิขึน้ซ า้ๆ ในการปฏบิตัติามขัน้ตอนใดขัน้ตอนหน่ึง 

กรณีสงสยัว่ามกีารฉ้อโกง 

• แจง้ผูจ้ดัการฝ่ายหรอืตดิต่อ Michelin Ethics Line 

• ดงึผูอ้ านวยการฝ่ายรกัษาความปลอดภยัระดบัภูมภิาค ซึง่เป็นบุคคลเดยีวทีไ่ดร้บัอนุญาตใหด้ าเนินการสบืสวนขอ้เท็จจรงิ  

เขา้มามสี่วนรว่มอย่างเป็นระบบ 

เมือ่การฉ้อโกงไดร้บัการพสูิจนแ์ลว้ว่าเป็นจรงิ 

• ระบุจดุอ่อนในระบบควบคุมภายในองคก์รและด าเนินการแกไ้ข 

• แจง้หวัหนา้งานถงึกลไกการฉอ้โกงเพือ่ป้องกนัไม่ใหเ้กดิกรณีเดยีวกนัขึน้อกีในหน่วยงาน 

• ลงโทษพนักงานผูก้ระท าการฉอ้โกงโดยปรกึษาแผนกบุคคล 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

เพือ่ป้องกนัการฉ้อโกง 

• ลดัขัน้ตอนเพราะคนอืน่ก็ท าเชน่นี ้

• เปิดเผยรหสัผ่านทีใ่ชส้ าหรบัเขา้ถงึระบบขอ้มูลใหบุ้คคลทีส่ามทราบ 

กรณีสงสยัว่ามกีารฉ้อโกง 

• พยายามสบืสวนขอ้เท็จจรงิดว้ยตนเอง 

กรณีตวัอย่าง #1 

ซพัพลายเออรร์ายหนึง่ขอใหคุ้ณสัง่จ่ายเงนิตามใบวางบลิใหอ้ย่างเรง่ด่วนไปยงับญัชธีนาคารใหม่ โดยมรีายละเอยีดส าหรบัตดิต่อแนบมา
ดว้ย คุณควรท าอย่างไร 

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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การฉอ้โกงหลายกรณีกระท าโดยบุคคลทีแ่อบอา้งว่าเป็นซพัพลายเออร ์

คุณควรแจง้ใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบ และท าตามขัน้ตอนของแผนกจดัซือ้เพื่อยนืยนัว่าซพัพลายเออรไ์ดส้่งค าขอดงักล่าวจรงิ 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณเป็นรายเดยีวทีไ่ดร้บัอเีมลลงนามจากผูบ้รหิารของมชิลนิแจง้ขอขอ้มูลทีม่คีวามอ่อนไหว คุณควรตอบกลบัหรอืไม่ 

ค าขอทีผ่ดิปกต ิแมจ้ะเป็นค าขอภายในองคก์รก็ตาม อาจเป็นสญัญาณของการฉอ้โกงทีเ่กดิจากการสวมรอยเป็นผูอ้ืน่ (Identity  

Theft Fraud)  คุณควรแจง้เร ือ่งไปยงัแผนกรกัษาความปลอดภยัของหน่วยงานเพือ่ใหด้ าเนินการกบัเร ือ่งนีอ้ย่างเหมาะสม 

กรณีตวัอย่าง #3 

ผูจ้ดัการฝ่ายขอใหคุ้ณยกยอดบญัชคี่าใชจ่้ายรายการหนึง่ไปไวใ้นปีถดัไป (ยกตวัอย่างเชน่ มูลค่าสนิคา้ทีข่ายไม่ไดห้รอืใชไ้ม่ไดซ้ึง่
จะตอ้งถูกน าไปท าลาย) คุณควรท าอย่างไร 

คุณควรปฏเิสธทีจ่ะท าตามค าขอน้ัน และเตอืนใหผู้จ้ดัการฝ่ายทราบถงึกฎระเบยีบดา้นการบญัชแีละระเบยีบการของ 

กลุ่มมชิลนิ  หากผูจ้ดัการฝ่ายยงัคงยนืยนัใหท้ าตามค าขอของเขา ควรตดิต่อผูจ้ดัการสายงาน (Functional Manager) ของคุณ   

หากสถานการณย์งัคงไม่เปลีย่นแปลง ควรรอ้งเรยีนผ่าน Ethics Line 

การต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 

“ไม่ว่าจะด าเนินธรุกจิทีใ่ดในโลก เรายดืหยดัต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทุกรูปแบบ โดยไม่ค านึงถงึองคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่
ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรอืภาครฐั  เราปฏเิสธการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ใหก้บับุคคลทีส่าม หากค่าตอบแทนนัน้ 

ไม่สอดคลอ้งกบับรกิารจรงิ ตามจ านวนทีส่มเหตุสมผล และระบุไวอ้ย่างถูกตอ้งในการบนัทกึบญัชขีององคก์ร”  

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

กลุ่มมชิลนิมเีจตนารมณท์ีจ่ะรกัษาและเสรมิสรา้งชือ่เสยีงองคก์รในเร ือ่งความซือ่สตัยแ์ละคุณธรรม  การทุจรติคอรร์ปัชนัและการใช ้
อทิธพิลเรยีกรบัผลประโยชนท์ าลายความเชือ่มั่นทีม่ตี่อองคก์ร หากปราศจากความเชือ่มั่นนีแ้ลว้ ย่อมไม่มใีครเคารพและปฏบิตัติาม
ค่านิยมหลกัของกลุ่มมชิลนิ 

ขอบเขต 

ในฐานะองคก์รซึง่บรษิทัแม่ล าดบัสูงสุดของกลุ่มองคก์ร (Ultimate Parent) มกีารซือ้ขายหุน้อยู่ในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศฝร ัง่เศส 
กจิกรรมการด าเนินงานของกลุ่มมชิลนิทั่วโลกอยู่ภายใตก้ฎหมายประเทศฝร ัง่เศสทีว่่าดว้ยการทุจรติคอรร์ปัชนัและการใชอ้ทิธพิลเรยีก
รบัผลประโยชน ์โดยเฉพาะการก าหนดใหอ้งคก์รน ามาตรการบางประการมาใชเ้พือ่ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั 
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ในท านองเดยีวกนั ประมวลจรยิธรรมฉบบันีม้ผีลบงัคบัใชก้บักจิกรรมการด าเนินงานของมชิลนิในประเทศฝร ัง่เศส และในทุกประเทศทีม่ิ
ชลนิเขา้ไปด าเนินกจิการ  ในกรณีทีก่ฎหมายทอ้งถิน่ซึง่มผีลบงัคบัใชใ้นประเทศดงักล่าวมคีวามเขม้งวดกว่าทีร่ะบุไวใ้นประมวลจรยิธรรม
ฉบบันี ้ใหย้ดึตามกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของประเทศน้ันเป็นหลกั 

ทัง้นี ้ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนักงาน รว่มกบัแผนกกฎหมาย ทีจ่ะตอ้งท าความเขา้ใจขอบเขตขอ้ยกเวน้ต่างๆ ใหช้ดัเจน 

ค าจ ากดัความ 

การทุจรติคอรร์ปัชนัในภาครฐั (Public Corruption) หมายถงึการเสนอใหข้องก านัลหรอืสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าทางตรงหรอื
ทางออ้มแกผู่ก้ระท าการภาครฐัหรอืผูอ้ืน่ เพือ่จูงใจใหก้ระท าหรอืไม่กระท าการอย่างใดอนัอยู่ในอ านาจหนา้ทีข่องตน การปฏบิตัทิีม่ชิอบ
ดว้ยกฎหมายเชน่นีเ้รยีกว่า “การทุจรติคอรร์ปัชนัเชงิรุก” (Active Corruption) 

ขณะทีก่ารรบัหรอืเรยีกรบัขอ้เสนอดงักล่าวโดยผูก้ระท าการภาครฐัถอืเป็น “การทุจรติคอรร์ปัชนัเชงิรบั” (Passive Corruption) 

การทุจรติคอรร์ปัชนัในภาคเอกชน (Private Corruption) หมายถงึการเสนอใหข้องก านัลหรอืสทิธปิระโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าทางตรง
หรอืทางออ้มแกผู่ก้ระท าการภาคเอกชนหรอืผูอ้ืน่ เพือ่จงูใจใหก้ระท าหรอืไม่กระท าการอย่างใดอนัอยู่ในหนา้ทีข่องตน  การปฏบิตัทิีม่ิ
ชอบดว้ยกฎหมายเชน่นีเ้รยีกว่า “การทุจรติคอรร์ปัชนัเชงิรุก” (Active Corruption) 

ขณะทีก่ารรบัหรอืเรยีกรบัขอ้เสนอดงักล่าวโดยผูก้ระท าการภาคเอกชนถอืเป็น “การทุจรติคอรร์ปัชนัเชงิรบั” (Passive 
Corruption) 

การใชอ้ทิธพิลเรยีกรบัผลประโยชนใ์นเชงิรุก (Active Influence Peddling) หมายถงึการเสนอใหข้องก านัลหรอืสทิธิ
ประโยชนใ์ดๆ ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้มแกผู่ก้ระท าการภาครฐัหรอืผูก้ระท าการภาคเอกชน (ซึง่มอีทิธพิลหรอืคาดว่ามอีทิธพิล) เพือ่
ตอบแทนการใชอ้ทิธพิลในทางมชิอบอนัจะส่งผลใหก้ารตดัสนิใจของผูม้อี านาจหรอืผูบ้รหิารภาครฐัเอือ้ประโยชนต์่อตนเอง (อาท ิการ
มอบรางวลั การบรรจตุ าแหน่งงาน หรอืการท าสญัญา) 

ขณะทีก่ารรบัหรอืเรยีกรบัขอ้เสนอดงักล่าวโดยบุคคลในภาครฐัหรอืภาคเอกชนถอืเป็น “การใชอ้ทิธพิลเรยีกรบัผลประโยชนใ์น
เชงิรบั” (Passive Influence Peddling) 

หลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิไม่ยอมรบัหรอือดทนต่อการทุจรติคอรร์ปัชนัและการใชอ้ทิธพิลเรยีกรบัผลประโยชนใ์นทุกกรณี ไม่ว่าจะเกดิขึน้ในภาครฐัหรอื
ภาคเอกชน ในเชงิรุกหรอืเชงิรบั และทางตรงหรอืทางออ้ม  การกระท าการหรอืพยายามกระท าการทุจรติคอรร์ปัชนัหรอืใชอ้ทิธพิลเรยีก
รบัผลประโยชนอ์าจส่งผลใหพ้นักงานถูกลงโทษทางวนัิย ทัง้ยงัอาจส่งผลใหพ้นักงานและกลุ่มมชิลนิถูกปรบัและถูกด าเนินคดทีางแพ่ง
หรอืทางอาญา และอาจท าใหก้ลุ่มมชิลนิเสือ่มเสยีชือ่เสยีงดา้นคุณธรรม 

มชิลนิต่อตา้นการใหส้นิบน (เงินหรอืของก านัลทีใ่หโ้ดยผดิกฎหมาย) หรอืการช าระเงนิทีไ่ม่ชอบดว้ยกฎหมาย ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม
ผ่านคนกลาง เพือ่มอบแกเ่จา้หนา้ที,่ สมาชกิของรฐับาล หรอืขา้ราชการ ตลอดจนบุคคล หน่วยงานภาคเอกชน หรอือืน่ใด 

ทัง้นี ้พนักงานจะไม่ถูกลงโทษส าหรบัผลทีต่ามมาจากการปฏเิสธทีจ่ะใหส้นิบนในนามมชิลนิ 

บุคคลทีส่ามซึง่กระท าการในนามของมชิลนิ 

พนักงานควรระมดัระวงัเมือ่ใชบุ้คคลทีส่ามเป็นตวัแทนหรอืกระท าการในนามหน่วยงานของกลุ่มมชิลนิ อาท ิตวัแทน, ตวักลาง, ทีป่รกึษา
ภายนอกองคก์ร, หรอืลูกคา้ซึง่ใหบ้รกิารลกัษณะนี ้
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ทัง้นี ้ตอ้งมกีารท าสญัญากบับุคคลทีส่ามซึง่กระท าการแทนหรอืในนามของมชิลนิ หรอืกบับุคคลทีท่ าหนา้ตดิต่อฝ่ายบรหิาร หรอื
หน่วยงานภาครฐัในนามของมชิลนิ โดยสญัญาดงักล่าวตอ้งระบุขอ้ความต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัเอาไวด้ว้ย  อกีทัง้สญัญาเหล่านี้

ตอ้งมกีารจ ากดัระยะเวลาเพือ่ใหส้ามารถประเมนิความเสีย่งต่อการทุจรติคอรร์ปัชนับนฐานความสมัพนัธอ์กีคร ัง้ได ้และเพือ่ใหส้ามารถใช ้
สญัญายืน่ประมูลราคาได ้

การจ่ายค่าตอบแทนส าหรบับรกิารของบุคคลทีส่ามดงักล่าวตอ้ง... 

• เป็นจ านวนทีส่มเหตุสมผลกบัปรมิาณงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ระบุขอ้มูลชดัเจนส าหรบัใชเ้ป็นหลกัฐานไดแ้ละสอดคลอ้งกบั 

เกณฑม์าตรฐานของตลาด 

• มมีูลค่าถูกตอ้งตามจรงิ ช าระโดยพจิารณาจากการใหบ้รกิารทีเ่กดิขึน้จรงิ และเป็นไปตามแนวทางปฏบิตัขิองมชิลนิในเร ือ่ง 

ค่าใชจ่้ายทีไ่ดร้บัอนุญาตและกฎระเบยีบดา้นการบญัช ี

พนักงานควรตรวจสอบกบัแผนกกฎหมายเร ือ่งค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุญาตตามแนวทางปฏบิตัวิ่าดว้ยการต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั
ของมชิลนิและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

สิง่ทีค่วรท า 

• ปฏเิสธค าขอหรอืขอ้เสนอใดๆ เกีย่วกบัสนิบนหรอืเงนิค่าอ านวยความสะดวก พรอ้มทัง้รายงานไปยงัแผนกกฎหมายและ  

Ethics Line ในทนัท ี

• ปฏบิตัติามนโยบายเร ือ่งค าเชญิและของก านัลทีเ่กีย่วขอ้ง 

• เขา้รว่มในการฝึกอบรมต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัทีก่ าหนด 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

ไม่ว่าดว้ยตนเองหรอืโดยผ่านบุคคลทีส่าม 

• ใหห้รอืรบัขอ้เสนอหรอืค าขอเกีย่วกบัสนิบนหรอืค่าตอบแทนทีผ่ดิกฎหมายใดๆ  หรอืเห็นชอบต่อความตอ้งการหรอืค าขอ 

ในเร ือ่งดงักล่าว 

• ใหข้องก านัลหรอืสทิธปิระโยชนอ์นัเป็นประโยชนส์่วนบุคคลแกผู่ก้ระท าการภาครฐัหรอืผูก้ระท าการภาคเอกชน โดยมุ่งหวงั 

ว่าจะ... 

‐ มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจดา้นการบรหิารหรอืการตดัสนิใจทีเ่กีย่วกบัหนา้ทีก่ารงา 

‐ ไดท้ าหรอืไดต้่อสญัญา ไดเ้ป็นหรอืรกัษาความเป็นพนัธมติรธรุกจิเอาไว ้

‐ ไดร้บัผลประโยชนส์ าหรบักลุ่มมชิลนิ 

• เสนอหรอืเห็นชอบในค าขอเกีย่วกบัขอ้เสนอ ค าสญัญา ของก านัล ของขวญั หรอืสทิธปิระโยชนอ์ืน่ใดทีม่อบใหแ้กบุ่คคลหน่ึง 

บุคคลใดเพือ่ตอบแทนการใชอ้ทิธพิลทีบุ่คคลน้ันมหีรอืคาดว่ามใีนทางมชิอบกบัพนักงานหรอืเจา้หนา้ทีภ่าครฐั 
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กรณีตวัอย่าง #1 

คุณเป็นตวัแทนฝ่ายขาย ลูกคา้รายหนึง่ตดิต่อคุณเพือ่ต่อรองขอเงินคนืส าหรบัสนิคา้ทีม่กีารรบัประกนั (การขอชดเชยตามสญัญาประกนั
คุณภาพทีไ่มอ่าจระงบัได)้  โดยลูกคา้แจง้ว่าพรอ้มจะแบ่งผลประโยชนจ์ากเงินทีไ่ดค้นืใหก้บัคุณ “เหมอืนกบัทีเ่คยใหต้วัแทนฝ่ายขายคน
กอ่น”  การกระท าเชน่นีเ้ป็นทีย่อมรบัไดห้รอืไม่ 

ไม่ กอ่นอืน่คุณตอ้งปฏเิสธขอ้เสนอน้ันอย่างสุภาพ จากน้ันควรตดิต่อแผนกกฎหมายหรอืรายงานผ่าน Ethics Line เพือ่ใหม้กีาร
สบืสวนกรณีทีเ่กดิขึน้ทัง้ปัจจบุนัและในอดตี 

กรณีตวัอย่าง #2 

ในการประชมุกบัตวัแทนลูกคา้ภาครฐัในประเทศหนึง่ซึง่เป็นทีท่ราบดวี่ามคีวามเสีย่งสูงต่อการทุจรติคอรร์ปัชนั  ตวัแทนลูกคา้ไดข้อให ้
คุณจ่ายเงนิสดใหก้บัเขา “เพือ่ใหม้ัน่ใจว่าจะมกีารต่อสญัญาจดัซือ้”  คุณตอบไปว่าคุณไม่มอี านาจทีจ่ะท าได ้ส่งผลใหต้วัแทนลูกคา้โกรธ
และข่มขู่คุณ  ในกรณีนีคุ้ณจ าเป็นตอ้งท าตามความตอ้งการของตวัแทนลูกคา้หรอืไม่ 

ไม่ กอ่นอืน่คุณควรพยายามคลีค่ลายสถานการณเ์พือ่ความปลอดภยัของตวัคุณเอง อย่าท าใหต้นเองตกอยู่ในอนัตราย  จากน้ันจงึ
รายงานเหตุการณใ์หห้วัหนา้งานหรอืแผนกกฎหมายทราบ รวมทัง้รายงานขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ผ่าน Ethics Line 

ทัง้นี ้ในการประชมุกบัเจา้หนา้ทีผู่ม้อี านาจของทอ้งถิน่ ควรมตีวัแทนจากกลุ่มมชิลนิเขา้รว่ม 2 คน 

กรณีตวัอย่าง #3 

คุณเป็นเจา้หนา้ทีจ่ดัซือ้ซึง่ดูแลรบัผดิชอบเกีย่วกบัค าขอขอ้เสนอ (Request for Proposal)  ผูท้ีอ่าจเป็นซพัพลายเออรใ์นอนาคตราย
หนึง่ไดเ้สนอบรกิารใหก้บัคุณเป็นการส่วนตวัเพือ่แลกเปลีย่นกบัการไดท้ าสญัญาจดัซือ้ คุณสามารถรบัขอ้เสนอนีไ้ดห้รอืไม่ 

ไม่ คุณควรปฏเิสธขอ้เสนออย่างสุภาพ และรายงานเร ือ่งนีก้บัแผนกกฎหมาย รวมทัง้รายงานขอ้เท็จจรงิทีเ่กดิขึน้ผ่าน Ethics Line 

กรณีตวัอย่าง #4 

คุณเป็นตวัแทนฝ่ายขาย อดตีเจา้หนา้ทีร่ฐัรายหนึง่ไดต้ดิต่อคุณและเสนอบรกิาร “ซึง่จะชว่ยใหม้ชิลนิเป็นผูช้นะ” ในการประกวดราคาซึง่
ทางภาครฐัเพิง่ประกาศออกมาไดไ้ม่นาน  การประกวดราคาคร ัง้นีเ้กีย่วขอ้งกบัการท าสญัญาคร ัง้ใหญ่ ซึง่จะเป็นชยัชนะทีย่ิง่ใหญ่ส าหรบั
กลุ่มมชิลนิ อกีทัง้ยงัจะท าใหท้มีงานฝ่ายขายบรรลุเป้าหมายดา้นการเตบิโตในตลาดนี ้ คุณควรท าอย่างไร 

คุณตอ้งปฏเิสธทีจ่ะพบกบัอดตีเจา้หนา้ทีร่ฐัรายนี ้รวมทัง้ตดิต่อผูจ้ดัการฝ่ายและแผนกกฎหมายในทนัท ีการทีอ่ดตีเจา้หนา้ทีร่ฐัอา้งว่า
สามารถรบัประกนัว่ามชิลนิจะไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นผูท้ าสญัญา ถอืเป็น“สญัญาณอนัตราย” ซึง่อาจชีใ้หเ้ห็นว่าเจา้หนา้ทีร่ฐัรายน้ันจะใช ้
อทิธพิลในทางมชิอบกบัอดตีเพือ่นรว่มงานของเขา คุณควรรอ้งเรยีนเกีย่วกบักรณีความเป็นไปไดท้ีจ่ะมกีารใชอ้ทิธพิลเรยีกรบั
ผลประโยชนนี์ผ้่านทาง Ethics Line 

การปกป้องความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคล  
มชิลนิเชือ่ว่าการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นเร ือ่งส าคญัอย่างยิง่ในการท าใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายเกดิความเชือ่มั่นในความสมั 
พนัธก์บัเรา ทัง้นี ้กลุ่มมชิลนิจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลเฉพาะทีจ่ าเป็นต่อกจิกรรมการด าเนินงานเท่าน้ัน 

  

http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
http://www.michelingroup.ethicspoint.com/
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ค าจ ากดัความและบรบิท 

ขอ้มูลส่วนบุคคลเป็นขอ้มูลทีใ่ชร้ะบุตวัตนบุคคลธรรมดาทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

ยกตวัอย่างเชน่ 

• การระบุตวัตนทางตรง เชน่ รูปภาพหรอืขอ้มูลสถานภาพพลเมอืง (ชือ่ นามสกุล ฯลฯ) 

• การระบุตวัตนทางออ้ม เชน่ หมายเลขประจ าตวัต่างๆ (ทะเบยีนรถ รหสัพนักงานมชิลนิ หมายเลขโทรศพัทม์อืถอื ฯลฯ)  

หรอืการผสานขอ้มูลต่างๆ เขา้ดว้ยกนั (เพศ อายุ อาชพี เมอืงทีอ่าศยัอยู่ ฯลฯ) 

ขอ้มูลส่วนบุคคลทัง้หมดจะตอ้งไดร้บัการปกป้องในชว่งหลายปีทีผ่่านมา กฎระเบยีบทีใ่ชป้กป้องความเป็นส่วนตวัและขอ้มูลส่วนบุคคลมี
จ านวนเพิม่ขึน้อย่างมากทั่วโลก และ 

ในหลายประเทศ การไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบดงักล่าวจะมมีาตรการลงโทษทางการเงิน (ส่วนใหญ่จะถูกรายงานโดย
สือ่มวลชน) รวมถงึทางอาญา 

หลกัปฏบิตั ิ

ขอ้มูลส่วนบุคคลของพนักงาน ลูกคา้ ซพัพลายเออร ์ผูถ้อืหุน้ พนัธมติร หรอืผูร้บัจา้งชว่ง ตอ้งไดร้บัการประมวลผลตามหลกักฎหมาย
และกฎระเบยีบต่างๆ  รวมทัง้ตามขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งในเร ือ่งการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มมชิลนิ 

กลุ่มมชิลนิจดัเก็บและประมวลผลขอ้มูลเฉพาะทีจ่ าเป็นต่อกจิกรรมการด าเนินงานเท่านั้น 

ทัง้นี ้ไม่ควรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคลใดๆ แกบุ่คคลทีส่าม ยกเวน้ในกรณีทีจ่ าเป็นและไดร้บัอนุญาตตามกฎหมาย มชิลนิเชือ่มั่นว่า “การ
ปกป้องขอ้มูล” เป็นสนิทรพัยท์ีม่ศีกัยภาพทางแข่งขนัส าคญัอย่างหน่ึง ทัง้ยงัเป็นเคร ือ่งมอืเสรมิสรา้งใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝ่ายเกดิ
ความเชือ่มั่นในความสมัพนัธก์บัเรา 

อย่างไรก็ตาม การปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลจะเป็นไปไดอ้ย่างเต็มประสทิธภิาพก็ต่อเมือ่ไดร้บัความชว่ยเหลอืจาก
พนกังานทุกคน 

สิง่ทีค่วรท า 

• จดัเก็บและจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลเฉพาะทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย และดูแลใหม้ั่นใจว่าเป้าหมายดงักล่าวถูกตอ้งตาม 

กฎหมายและระบุไวอ้ย่างชดัเจน 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจว่าการจดัเก็บและการใชข้อ้มูลส่วนบุคคลเป็นไปตามขอ้มูลทีใ่หแ้กบุ่คคลทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นีห้ากจ าเป็น  

ควรไดร้บัความยนิยอมจากผูท้ีข่อ้มูลส่วนบุคคลถูกจดัเก็บและน าไปใช ้

• ในชอ่งแสดงความคดิเห็น ใหก้รอกเฉพาะความคดิเห็นทีเ่กีย่วขอ้ง ในปรมิาณทีเ่หมาะสม ถามตนเองว่ารูส้กึสะดวกใจหรอืไม่ 

หากผูท้ีถู่กเอ่ยถงึไดอ้่านความคดิเห็นนี ้

• ท าลายหรอืแกไ้ขขอ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งหรอืไม่สมบูรณ ์และเคารพสทิธใินขอ้มูลส่วนบุคคลของเจา้ของขอ้มูล 

• ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูร้บัภายในองคก์รทีไ่ดร้บัอนุญาตซึง่มคีวามจ าเป็นทางกฎหมายทีจ่ะตอ้งทราบขอ้มูลดงักล่าวเท่าน้ัน 

• ส่งขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บับุคคลภายนอกองคก์รเฉพาะในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งปฏบิตัติามภาระผูกพนัตามกฎหมายหรอืส่งใหก้บั 
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บรษิทัซึง่ลงนามในขอ้ตกลงรว่มกบักลุ่มมชิลนิเท่าน้ัน 

• อ่านและปฏบิตัติามพนัธกจิทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลบงัคบัใชภ้ายในกลุ่มมชิลนิ ในกรณีทีไ่ดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ถงึขอ้มูลจาก 

ประเทศอืน่หรอืจากการส่งผ่านขอ้มูลระหว่างประเทศ โดยเอกสารเหล่านีส้ามารถเขา้ถงึไดท้างระบบอนิทราเน็ต (อาท ิ 

กฎระเบยีบองคก์รทีม่ผีลผูกพนั) 

• ตรวจสอบใหม้ั่นใจถงึการรกัษาความปลอดภยัและการรกัษาความลบัของขอ้มูลส่วนบุคคล (อาท ิในการส่งเอกสาร ควรปฏบิตั ิ

ตามกฎระเบยีบดา้นการรกัษาความปลอดภยัของกลุ่มมชิลนิเร ือ่งการเขา้รหสัไฟล)์ 

• แจง้ทมีรบัมอืสถานการณฉุ์กเฉินเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์(Computer Emergency Response Team: CERT) ซึง่มหีนา้ที ่

บรหิารจดัการสถานการณด์า้นความมั่นคงปลอดภยัทางเทคโนโลยสีารสนเทศตามขัน้ตอนทีก่ าหนดในกรณีทีม่กีารละเมดิ 

ขอ้มูล (ขอ้มูลสูญหาย การเขา้ถงึขอ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต การเผยแพรข่อ้มูลโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ฯลฯ) 

• เขา้รว่มการฝึกอบรมทีจ่ดัขึน้เป็นประจ า หากมหีนา้ทีต่อ้งดูแลจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล  รวมทัง้ควรรูข้อบข่ายการด าเนินงาน 

ของตน 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• จดัเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่มคีวามรูเ้กีย่วกบัเจา้ของขอ้มูล 

• จดัเก็บขอ้มูลทีม่ ี“ความอ่อนไหว” (สถานะทางสุขภาพ รสนิยมทางเพศ ความคดิเห็นทางการเมอืง ความเชือ่มั่นทางศาสนา  

เชือ้ชาตหิรอืชาตพินัธุ)์ โดยไม่ไดร้บัความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูล หรอืโดยทีก่ฎหมายไม่ไดก้ าหนด 

• มอบการเขา้ถงึขอ้มูลส่วนบุคคลใหก้บัผูท้ีอ่ยู่ในอกีประเทศ โดยไม่ไดป้รกึษาแผนกกฎหมายกอ่น 

• เก็บขอ้มูลส่วนบุคคลนานเกนิกว่าทีจ่ าเป็นตามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณเป็นหนึง่ในทมีงานฝ่ายขายและตอ้งการเสรมิสรา้งความสมัพนัธใ์กลช้ดิกบัลูกคา้ ดว้ยเหตุนี ้คุณจงึอยากจดัเก็บขอ้มูลเกีย่วกบัชวีติ
ส่วนตวัของลูกคา้ไวใ้นเคร ือ่งมอืบรหิารความสมัพนัธก์บัลูกคา้ (Customer Relationship Management Tool) ของกลุ่มมชิลนิ  
อย่างไรก็ตาม หากคุณขาดงาน ผูท้ีท่ าหนา้ทีแ่ทนคุณจะสามารถเขา้ถงึขอ้มูลนีด้ว้ย  แนวทางเชน่นีส้ามารถท าไดห้รอืไม ่

ไม่ได ้คุณสามารถจดัเก็บเฉพาะขอ้มูลทีเ่ป็นขอ้เท็จจรงิในขอบเขตทีเ่กีย่วขอ้งกบัหนา้ทีก่ารงานเท่าน้ันนอกจากนี ้การจดัเก็บขอ้มูลทีม่ี
ความอ่อนไหวบางประเภท (สถานะทางสุขภาพ ศาสนา ฯลฯ) ยงัเป็นขอ้หา้มโดยเด็ดขาด  พงึระลกึไวว้่าลูกคา้สามารถขอเขา้ถงึขอ้มูล
ส่วนบุคคลของตนเองไดเ้สมอ 

กรณีตวัอย่าง #2 

เพือ่นรว่มงานคนหนึง่ประสบอุบตัเิหตุในทีท่ างาน คุณอยากแจง้ขอ้มูลเกีย่วกบัเร ือ่งนีใ้หพ้ืน้ทีป่ฏบิตังิานทางอุตสาหกรรมทุกแห่งไดท้ราบ 
คุณจงึใหข้อ้มูลดงัต่อไปนี ้โรนัน เอ. เจา้หนา้ทีฝ่่ายตรวจสอบประจ าพืน้ทีป่ฏบิตังิานในเมอืงวานส ์(Vannes) รวมทัง้รายละเอยีดเกีย่วกบั
การบาดเจ็บและบรบิทของการเกดิอุบตัเิหตุ  คุณระบุเพยีงชือ่ตน้ของเพือ่นรว่มงานคนดงักล่าว การท าเชน่นีถ้อืเป็นการปฏบิตัติามกฏ
ระเบยีบหรอืไม่ 
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คุณควรตัง้ค าถามกบัตนเองดงัต่อไปนี ้

1. คุณตอ้งการบรรลุเป้าหมายอนัชอบดว้ยกฎหมายหรอืไม่ 

ใช ่การใหข้อ้มูลเหล่านีเ้ป็นไปเพื่อปรบัปรุงความปลอดภยัของพนักงาน 

2. จ าเป็นหรอืไม่ทีจ่ะตอ้งแจง้ขอ้มูลทัง้หมดน้ี 

ไม่ พืน้ทีป่ฏบิตังิาน ต าแหน่งงาน ชือ่ตน้ ไม่ไดจ้ าเป็นต่อการรายงานอุบตัเิหตุนีเ้ลย 

ในการ “ไม่เปิดเผย” ขอ้มูลส่วนบุคคล คุณตอ้งถามตนเองเสมอว่าสามารถระบุตวัตนบุคคลผูนี้จ้ากขอ้มูลทีใ่หม้าไดห้รอืไม่  ในกรณี
นี ้การแจง้ชือ่ตน้ ต าแหน่งหนา้ที ่และพืน้ทีป่ฏบิตังิานทางอุตสาหกรรม เป็นขอ้มูลทีม่ากพอจะท าใหร้ะบุตวัตนบุคคลผูนี้ไ้ด ้

ความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร ์
มชิลนิใหค้วามส าคญัอย่างยิง่กบัความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร ์

ส าหรบัขอ้ก าหนด กรณีตวัอย่าง และความคาดหวงั เกีย่วกบัความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร ์กรุณาอา้งองิขอ้มูลจาก
“จรรยาบรรณดา้นความสมัพนัธก์บัซพัพลายเออร”์ (Supplier Relations Code of Conduct) และการเรยีนรูผ้่านสือ่
อเิล็กทรอนิกสท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

การเคารพกฎหมายและกฏระเบยีบต่างๆ 
“ดูแลใหม้ัน่ใจว่ามกีารปฏบิตัติามกฎระเบยีบต่างๆ อยู่เสมอ และเคารพวฒันธรรมของประเทศทีเ่ขา้ไปด าเนินกจิการ...ไม่ว่าจะด าเนิน
ธรุกจิอยู่ ณ ทีใ่ดก็ตาม เรามุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินการในฐานะองคก์รทีร่บัผดิชอบและซือ่สตัย ์เคารพต่อมนุษยชาตแิละกฎหมาย” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

มชิลนิมุ่งมั่นทีจ่ะเคารพต่อกฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ ในทุกกจิกรรมการด าเนินงานอย่างเต็มก าลงัโดยพนักงานแต่ละรายมหีนา้ที่

รบัผดิชอบในการทีจ่ะปฏบิตัติามตวัอกัษรและเจตนารมณข์องกฎหมายเหล่านี ้

บรบิท 

กฎหมายและกฏระเบยีบต่างๆ ทั่วโลกไดร้บัการประกาศใชโ้ดยหน่วยงานของรฐัในระดบัต่างๆ อาทริะดบัประเทศ เมอืง ต าบล จงัหวดั ฯลฯ  
นอกจากนี ้กฎหมายและกฎระเบยีบบางฉบบัยงัมขีอบเขตนอกอาณาเขตอกีดว้ย 

ในบางประเด็น กฎหมายทอ้งถิน่อาจเขม้งวดกว่าประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้ซึง่หากเป็นเชน่น้ันใหย้ดึกฎหมายทอ้งถิน่เป็นหลกั  อย่างไรก็
ตาม ในกรณีทีป่ระมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ขม้งวดกว่ากฎหมายทอ้งถิน่ ใหย้ดึประมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ป็นหลกั 

  

https://michelingroup.sharepoint.com/sites/directionoprationnelleachats/sitepages/code-de-conduite-relations-fournisseurs.aspx
https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/michelinhr/login.htmld?returnTo=%2fmichelinhr%2flearning%2fcourse%2f042ce2056ea401f30e5c0e803c01c708
https://wd3.myworkday.com/wday/authgwy/michelinhr/login.htmld?returnTo=%2fmichelinhr%2flearning%2fcourse%2f042ce2056ea401f30e5c0e803c01c708
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หลกัปฏบิตั ิ

กลุ่มมชิลนิไม่ไดค้าดหวงัว่าพนักงานจะมคีวามเชีย่วชาญทางกฎหมาย  อย่างไรก็ตาม ถอืเป็นความรบัผดิชอบของพนักงานแต่ละรายที่

จะหาขอ้มูลเกีย่วกบักฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนัธกจิของตนและปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบเหล่าน้ัน โดยแผนก
กฎหมายจะคอยดูแลชว่ยเหลอืใหพ้นักงานทุกคนปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้ทัง้นี ้พนักงานควรตดัสนิใจไดว้่า
เมือ่ใดจงึจ าเป็นตอ้งขอค าแนะน าจากแผนกกฎหมาย 

สิง่ทีค่วรท า 

• หาขอ้มูลเกีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมการด าเนินงานของตน หากจ าเป็น ควรปรกึษาแผนกกฎหมาย  

• ปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบทีม่ผีลบงัคบัใช ้

• หากประมวลจรยิธรรมฉบบันีเ้ขม้งวดกว่ากฎหมายทีบ่งัคบัใช ้ใหป้ฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมฉบบันี ้

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• กระท าการทัง้ทีม่ขีอ้สงสยัหรอืเผชญิกบัสถานการณท์ีไ่ม่คุน้เคยมาก่อน โดยไม่ปรกึษาแผนกกฎหมาย 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณตอ้งการมอบของก านัลใหก้บัขา้ราชการทีคุ่ณพบปะอยู่เสมอในการท างาน ทัง้นี ้การมอบของก านัลในโอกาสเทศกาลส าคญัถอืเป็น
ประเพณีทีช่อบดว้ยกฎหมายในประเทศทีคุ่ณอยู่  คุณตอ้งปฏบิตัติามขัน้ตอนอะไรบา้ง 

คุณควรอา้งองินโยบายเกีย่วกบัค าเชญิและของก านัลทีเ่กีย่วขอ้ง และปรกึษาแผนกกฎหมาย รวมทัง้ตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ชดัว่าการกระท า
เชน่นีส้อดคลอ้งตามนโยบายระดบัทอ้งถิน่ ประมวลจรยิธรรมฉบบันีแ้ละกฎหมายต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนัของประเทศฝร ัง่เศสซึง่มผีล
บงัคบัใชก้บักจิกรรมการด าเนินงานของกลุ่มมชิลนิทั่วโลก 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณเพิง่เขา้รบัต าแหน่งในสายงานใหม่  เนือ่งจากมปีรมิาณงานมาก คุณจงึเขา้รบัการฝึกอบรมดา้นกฎหมายซึง่เป็นการฝึกอบรมภาค
บงัคบัส าหรบัต าแหน่งงานของคุณไดไ้ม่ครบตามทีก่ าหนด นีถ่อืเป็นการปฏบิตัติามหลกัการของกลุ่มมชิลนิหรอืไม่  

ไม่ คุณตอ้งหาเวลาเขา้รบัการฝึกอบรมจนเสรจ็สิน้สมบูรณ ์

การปฏสิมัพนัธน์อกองคก์ร 
การสือ่สารดว้ยความจรงิใจ, การเจรจาเชงิสรา้งสรรค,์ ความเต็มใจทีจ่ะรบัฟัง และการใส่ใจต่อความตอ้งการของผูอ้ืน่อย่างเป็นระบบ ลว้น
เป็นปัจจยัทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความเชือ่มั่นไวว้างใจในกลุ่มมชิลนิ 

การเคารพต่อขอ้เท็จจรงิ เป็นค่านิยมทีส่ าคญันอกเหนือจากค่านิยมพืน้ฐานอกี 4 ประการของกลุ่มมชิลนิ (ซึง่ไดแ้ก ่การเคารพต่อ
ลูกคา้, การเคารพต่อพนักงาน, การเคารพต่อผูถ้อืหุน้ และการเคารพต่อสิง่แวดลอ้ม) 
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เครอืข่ายสงัคมออนไลน ์
ระหว่างใชง้านสือ่สงัคมออนไลน ์พนักงานตอ้งท าใหม้ั่นใจว่าความคดิเห็นหรอืความสนใจส่วนบุคคลจะไม่ถูกเขา้ใจผดิว่าเป็นจดุยนืของ
กลุ่มมชิลนิ 

เมือ่ใชส้ือ่สงัคมออนไลน ์การเคารพต่อเพือ่นรว่มงาน พนัธมติร ลูกคา้ และคู่แข่ง ถอืเป็นเร ือ่งส าคญั 

ดว้ยเหตุนี ้มชิลนิจงึใหค้วามส าคญักบัการระมดัระวงัเมือ่สือ่สารผ่านสือ่สงัคมออนไลน ์

บรบิท 

เครอืข่ายสงัคมออนไลน ์อาท ิเฟซบุก๊ (Facebook), ลงิกอ์นิ (LinkedIn), บล็อก (Blogs), กระดานสนทนา (Forums) ฯลฯ เปิดโอกาส
ใหพ้นักงานไดแ้สดงออก เรยีนรู ้และแบ่งปันขอ้มูลกบัเพือ่นรว่มงาน ลูกคา้ หรอืพนัธมติร 

ภายใตบ้รบิทนี ้ทุกคนตอ้งใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนด์ว้ยความรบัผิดชอบเพือ่รกัษาภาพลกัษณแ์ละชือ่เสยีงของกลุ่มมชิลนิ 

หลกัปฏบิตั ิ

ในนามของกลุ่มมชิลนิ ทมีงาน “สือ่สงัคมออนไลน”์ (Social Media) ภายใตแ้ผนกดจิทิลัและโซเชยีลรูม (Digital & Social 
Room/DCEM) มหีนา้ทีก่ ากบัดูแลการใชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์

พนกังานสามารถอา้งองิแนวทางการใชเ้ครอืข่ายสงัคมออนไลนเ์พือ่วตัถุประสงคส์่วนตวัไดจ้ากคู่มอื ‘เครอืข่ายสงัคม
ออนไลน:์ วธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิส าหรบัพนักงาน’ (Social Networks: Best Practices for Employees)  

เมือ่เป็นฝ่ายสือ่สารหรอืแสดงความคดิเห็น พนักงานทุกคนตอ้งปกป้องชือ่เสยีงของกลุ่มมชิลนิ ภาพลกัษณแ์บรนด ์และ
หลกีเลีย่งการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบั 

พงึระลกึเสมอว่า...บุคคลผูม้หีน้าทีพู่ดในนามมชิลนิบนเครอืข่ายสงัคมออนไลนจ์ะตอ้งไดร้บัการเห็นชอบล่วงหนา้จาก
แผนกสือ่สารและบรหิารแบรนดผ์ลติภณัฑ ์(Communication & Brands Department) ของแต่ละหน่วยงานเท่าน้ัน  หากมขีอ้สงสยั 
กรุณาตดิต่อผูจ้ดัการฝ่ายสือ่สงัคมออนไลนร์ะดบัประเทศหรอืระดบัภูมภิาค หรอืแผนกโซเชยีลรูม 

สิง่ทีค่วรท า 

• ตัง้ค่าบญัชสี่วนตวัดว้ยทีอ่ยู่อเีมลส่วนตวั 

• ระบุใหช้ดัเจนว่าขอ้ความทีเ่ขยีนหรอืโพสตเ์ป็นความคดิเห็นส่วนบุคคล และ/หรอื ระบุเพยีงว่าเป็นขอ้เท็จจรงิส่วนบุคคล (ไม่
เกีย่วกบัอาชพีการงาน) บนพืน้ฐานประวตัชิวีติของตนเอง 

• หากโพสตข์อ้ความทีเ่กีย่วขอ้งกบัมชิลนิหรอืกจิกรรมการด าเนินงานของมชิลนิ แมข้อ้ความดงักล่าวจะเป็นความคดิเห็นส่วน
บุคคล ใหร้ะบุดว้ยว่าผูโ้พสตเ์ป็นพนักงานมชิลนิ 

• หากพบการใชบ้ญัชปีลอม ใหร้ายงานแผนกดจิทิลัและโซเชยีลรูม (Digital & Social Room/DCEM)  เน่ืองจากกลุ่มมชิลนิ
อาจตกเป็นผูเ้สยีหายจากการโจรกรรมอตัลกัษณ ์(Identity Theft) 
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สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ใส่โลโกข้องกลุ่มมชิลนิไวใ้นภาพอตัลกัษณส์่วนบุคคลของตนเอง เพราะอาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิได  ้

• ใชช้ ือ่กลุ่มมชิลนิเป็นส่วนหน่ึงของ “ชือ่ผูใ้ช”้ (Username) 

• กล่าวถงึพนัธมติร ลูกคา้ หรอืซพัพลายเออร ์โดยไม่ไดร้บัความเห็นชอบล่วงหนา้จากบุคคลเหล่านี ้

• เปิดเผยขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัซึง่ไม่ไดเ้ป็นขอ้มูลของตนเอง 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณก าลงัท าโครงการเครอืข่ายจดัจ าหน่ายใหม่ทีเ่ป็นความลบั เพือ่นรว่มงานรายหนึง่แนะน าใหส้รา้งกลุ่ม ‘ลงิกอ์นิ’ (LinkedIn) ขึน้เพือ่
แลกเปลีย่นและแบ่งปันเอกสารต่างๆ  คุณสามารถท าตามขอ้เสนอแนะนีไ้ดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้คุณควรปฏเิสธเพราะเอกสารภายในองคก์รของกลุ่มมชิลนิไม่ควรถูกส่งหรอืแลกเปลีย่นผ่านเครอืข่ายสงัคมออนไลน ์ ทัง้นี ้คุณ
ควรเสนอใหใ้ชเ้คร ือ่งมอืสือ่สารภายในองคก์รของกลุ่มมชิลนิแทนเพื่อใหก้ารท างานรว่มกนัมคีวามสะดวกรวดเรว็ขึน้ 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณถ่ายภาพบรรยากาศงานเลีย้งอ าลาเพือ่นพนักงานรายหนึง่เอาไว ้และตอ้งการเผยแพรภ่าพเหล่านัน้ลงในเฟซบุก๊ของตนเอง คุณ
สามารถท าไดห้รอืไม ่

ไม่ได ้เพือ่เคารพสทิธขิองบุคคลในภาพ คุณตอ้งไดร้บัอนุญาตจากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง  ทัง้นี ้ในการเผยแพรภ่าพใดๆ ก็ตาม ควรค านึงถงึ
ความเสีย่งต่อการท าใหต้นเอง ผูอ้ืน่ หรอืหน่วยงาน เสือ่มเสยีชือ่เสยีง 

องคก์รภาคประชาสงัคม 

ไม่ว่าจะประกอบกจิการอยู่ ณ ทีใ่ดก็ตาม กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นด าเนินงานอย่างสอดคลอ้งเป็นหน่ึงเดยีวกบัสงัคมโดยรอบ การเจรจากบัผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสยี ซึง่รวมถงึองคก์รภาคประชาสงัคม ถอืเป็นบ่อเกดิของความเจรญิรุง่เรอืง ความคดิสรา้งสรรค ์และความสมานฉันท ์

บรบิท 

องคก์รภาคประชาสงัคม (Civil Society Organizations: CSOs) ทัง้ทีม่โีครงสรา้งอย่างเป็นทางการ เชน่ องคก์รพฒันาเอกชน 
(Non-Governmental Organizations: NGOs) และทีร่วมกลุ่มกนัโดยไม่มโีครงสรา้งอย่างเป็นทางการ เชน่ กลุ่มผูเ้ช ีย่วชาญ 
กลุ่มผูน้ าทางความคดิ ฯลฯ มุ่งแสดงความคาดหวงัต่อสงัคมในประเด็นดา้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม เพือ่ประโยชนส์่วนรวม 

ทัง้นี ้องคก์รภาคประชาสงัคมมบีทบาทและอทิธพิลต่อความคดิของสาธารณชนเพิม่มากขึน้เร ือ่ยๆ ในปัจจบุนั 

บทบาทหน้าที ่และหลกัการ 

กลุ่มมชิลนิจดัใหม้ตี าแหน่งงานภายใตแ้ผนกรฐักจิสมัพนัธเ์พือ่ดูแลรบัผดิชอบการเจรจากบัองคก์รภาคประชาสงัคมในระดบัโลก 

ต าแหน่งงานนีต้อ้งพึ่งพาอาศยัเครอืข่ายผูจ้ดัการแผนกรฐักจิสมัพนัธร์ะดบัประเทศและระดบัภูมภิาค 
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เพือ่รว่มกนัก าหนดประเด็นทีม่คีวามเสีย่ง (ประเด็นซึง่เป็นทีถ่กเถยีงกนัในสงัคม) และระบุคู่เจรจาในภาคประชาสงัคมทีเ่หมาะสมเพือ่จดัให ้
มกีารเจรจาเชงิสรา้งสรรคร์ว่มกนั 

ทัง้น้ี คู่เจรจาทีเ่หมาะสมไม่จ าเป็นตอ้งเป็นพนัธมติรทีม่เีป้าหมายเดยีวกนั อาจเป็นผูม้แีนวคดิตรงกนัขา้มทีเ่มือ่อภปิราย
รว่มกนัแลว้ ชว่ยใหก้ลุ่มมชิลนิสามารถพฒันาต่อยอดความคดิเพือ่วางแนวทางปฏบิตัไิด ้

สิง่ทีค่วรท า 

• รบัฟังความคาดหวงัของภาคประชาสงัคม ไม่ว่าจะปฏบิตังิานอยู่ในต าแหน่งหนา้ทีใ่ด เน่ืองจากเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเองและ
องคก์ร 

• แบ่งปันขอ้มูลทีม่กีบับุคคลซึง่มหีนา้ทีเ่จรจากบัองคก์รภาคประชาสงัคม เพือ่ส่งเสรมิใหเ้กดิการเจรจาระยะยาวรว่มกบัองคก์ร
ภาคประชาสงัคมแต่ละราย 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ละเลยทีจ่ะตอบขอ้ซกัถาม  ทัง้นี ้ตอ้งส่งต่อขอ้ความทีไ่ดร้บั (ทางวาจาหรอืเป็นลายลกัษณอ์กัษร) ใหผู้ม้หีนา้ทีร่บัผดิชอบในการ
เจรจากบัองคก์รภาคประชาสงัคมทราบเพือ่ตอบขอ้ความดงักล่าว 

กรณีตวัอย่าง 

องคก์รพฒันาเอกชนในทอ้งถิน่ซึง่มหีนา้ทีพ่ทิกัษส์ทิธสิตัวไ์ดต้ ัง้ค าถามกบัคุณถงึกฎระเบยีบการจดัซือ้ของกลุ่มมชิลนิในการจดัหาถุงมอื
หนังธรรมชาตใิหก้บัพนักงาน คุณควรท าอย่างไร 

ในการจดัซือ้อุปกรณค์วามปลอดภยัส่วนบุคคล กลุ่มมชิลนิใส่ใจเป็นพเิศษกบัห่วงโซอุ่ปทานในอุตสาหกรรมหนัง ซพัพลายเออรท์ี่

เกีย่วขอ้งกบักระบวนการผลติผลติภณัฑป์ระเภทนีต้อ้งค านึงถงึสวสัดภิาพสตัวแ์ละปฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นสิง่แวดลอ้มทีก่ลุ่มมชิลนิ
ก าหนด 

คุณสามารถเจรจากบัองคก์รพฒันาเอกชนรายดงักล่าวเพือ่ท าความเขา้ใจประเด็นทีเ่ป็นขอ้กงัวล ตลอดจนตรวจสอบกระบวนการภายใน
องคก์ร และน าเสนอขัน้ตอนการปรบัปรุงใหอ้งคก์รพฒันาเอกชนรบัทราบ โดยย า้ถงึความมุ่งมั่นของกลุ่มมชิลนิทีจ่ะหยุดความทุกข ์
ทรมานของสตัวท์ัง้ทางตรงและทางออ้ม ตลอดจนหนัมาใชถุ้งมอืทีท่ าจากหนังสงัเคราะหแ์ทน ในกรณีทีเ่ป็นไปได ้

ชมุชนทอ้งถิน่ 
ในฐานะกลุ่มองคก์รทางอุตสาหกรรม มชิลนิมฐีานทีม่ ั่นระดบัทอ้งถิน่ทีแ่ข็งแกรง่ในหลายประเทศ 

ไม่ว่าจะประกอบกจิการอยู่ ณ ทีใ่ดก็ตาม กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัชมุชนทอ้งถิน่ตลอดจนดูแลใหม้ั่นใจว่าไดส้รา้ง
ประโยชนใ์หก้บัชมุชนทอ้งถิน่เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้

บรบิท 

ผลกระทบของกจิกรรมการด าเนินงานแบ่งออกเป็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัโครงการหลกัๆ (การสรา้งโรงงานแห่งใหม่ การปิดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน การ
ซือ้สวนยาง) และทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรมทีด่ าเนินการอยู่ ณ พืน้ทีป่ฏบิตังิานต่างๆ 
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เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสทิธมินุษยชนสากล มชิลนิมุ่งม ัน่ทีจ่ะดูแลใหม้ ัน่ใจว่ากจิกรรมการด าเนินงานของเราไม่
ก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพหรอืความปลอดภยัของชุมชนทอ้งถิน่, ไม่ลดิรอนสทิธิข์องชุมชนทอ้งถิน่ในการเขา้ถงึ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ(น ้า, อาหาร, ผนืดนิ, ทีอ่ยู่อาศยั) และไม่ท าลายวฒันธรรมหรอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิของชุมชน
ทอ้งถิน่  นอกจากนี ้มชิลนิยงัมุ่งมั่นทีจ่ะดูแลใหก้ารด าเนินงานส่งผลกระทบเชงิบวกต่อพฒันาการของชุมชนทอ้งถิน่ 

ค่านิยมและหลกัปฏบิตั ิ

ไม่ว่าจะประกอบกจิการอยู่ ณ ทีใ่ดก็ตาม กลุ่มมชิลนิมุ่งมั่นทีจ่ะด าเนินงานใหส้อดคลอ้งกบัชมุชนทอ้งถิน่ตลอดจนดูแลใหม้ั่นใจว่าไดส้รา้ง
ประโยชนใ์หก้บัชมุชนทอ้งถิน่เท่าทีจ่ะเป็นไปได ้ ดว้ยเหตุนี ้จงึมีพนัธกจิดงัต่อไปนี ้

• ระบุความสนใจและความตอ้งการของประชากรทีอ่าศยัอยู่โดยรอบตัง้แต่ระยะแรกเมือ่เร ิม่ด าเนินโครงการจดัหาทีด่นิ 
พฒันาพืน้ทีป่ฏบิตังิาน และกอ่สรา้ง  การใหค้ าปรกึษาแกผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีซึง่เกีย่วขอ้งหรอืไดร้บัผลกระทบจากโครงการนี้

ครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ซึง่อยู่ในข่ายเปราะบางมากทีสุ่ด 

• มองหาโอกาสและปฏบิตักิารทีด่แีละเป็นประโยชนส์ าหรบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทอ้งถิน่ (การจา้งงาน,โครงการรว่มพฒันา), 
ป้องกนัความเสีย่งต่อการเกดิเหตุการณเ์ชงิลบ, ปรบัโครงการต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิประโยชนต์่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทอ้งถิน่เท่าทีจ่ะ
เป็นไปได ้ และเพือ่ไม่ใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบต่อสุขภาพ ความปลอดภยั การเขา้ถงึทรพัยากรธรรมชาต ิ หรอืมรดกทาง
วฒันธรรมของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทอ้งถิน่ระหว่างท าการกอ่สรา้งหรอืเมือ่พืน้ทีป่ฏบิตังิานเปิดด าเนินการ 

• รกัษาการสือ่สารใหม้คีุณภาพสูง โปรง่ใส สม ่าเสมอ และตรงไปตรงมา กบัทัง้ชมุชนทอ้งถิน่และผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุก
ฝ่ายซึง่อยู่ใกลพ้ืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• จดัต ัง้กลไกรบัเร ือ่งรอ้งเรยีน ในกรณีทีเ่กดิความเสยีหายต่อสิง่แวดลอ้มหรอืต่อประชากรทอ้งถิน่ตอ้งด าเนินการจดัการขอ้
รอ้งเรยีนแต่ละเร ือ่ง พรอ้มทัง้น าเสนอแผนชดเชยและฟ้ืนฟู โดยแจง้ใหช้มุชนทอ้งถิน่ทราบถงึระบบรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนดงักล่าว 

ขอ้พงึปฏบิตัสิ าหรบัผูอ้ านวยการประจ าพืน้ทีป่ฏบิตังิาน, ผูอ้ านวยการโครงการปิดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน
หรอืโครงการก่อสรา้งพืน้ทีป่ฏบิตังิานแห่งใหม่ ตลอดจนผูจ้ดัการฝ่ายการเขา้ซือ้และควบรวม
กจิการ: 

สิง่ทีค่วรท า 

ในทุกสถานการณ ์

• ระบุความเสีย่งและโอกาสส าหรบัประชากรทอ้งถิน่ ในเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกอ่สรา้งพืน้ทีป่ฏบิตังิานแห่งใหม่, กจิกรรมการ
ด าเนินงานของพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีเ่ปิดท าการอยู่ หรอืการปิดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• หาขอ้มูลเกีย่วกบักฎระเบยีบทอ้งถิน่ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มผีลบงัคบัใชก้บัประชากรเฉพาะกลุ่ม (โดยเฉพาะกลุ่มผูด้อ้ยโอกาส) 
ตลอดจนดูแลใหม้ั่นใจว่ามกีารปกป้องมรดกทางวฒันธรรมของประชากรทอ้งถิน่ 

• ก าหนดใหม้แีผนปฏบิตักิารบนฐานของขอ้มูลทีไ่ดข้า้งตน้ เพือ่ขจดัหรอืบรรเทาผลกระทบเชงิลบตลอดจนสรา้งโอกาสเชงิบวก
ส าหรบัประชากรทอ้งถิน่ 

• จดัตัง้กลไกรบัเร ือ่งรอ้งเรยีนทีเ่ขา้ถงึไดง่้ายอย่างเป็นทางการ เพือ่บรหิารจดัการเร ือ่งรอ้งเรยีนทีไ่ดร้บัจากชมุชนทอ้งถิน่ให ้
เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และเผยแพรก่ลไกดงักล่าวใหเ้ป็นทีร่บัรูโ้ดยทั่วกนั 

ส าหรบัพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีเ่ปิดท าการปกต ิ

• จดัใหม้กีารเจรจาเชงิสรา้งสรรคอ์ย่างสม ่าเสมอกบัผูพ้กัอาศยัในทอ้งถิน่ใกลก้บัพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
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• สนับสนุนใหม้กีารรว่มพนัธมติรกบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทอ้งถิน่ (สมาคม โรงเรยีน ศูนยว์จิยั บรษิทัต่างๆ ฯลฯ) เพือ่สรา้ง
ผลกระทบเชงิบวกดา้นสุขภาวะและพฒันาการของประชากรโดยรอบ 

• ด าเนินโครงการชว่ยเหลอืชมุชนทอ้งถิน่ (Reaching Out to Local Communities: IVL) ในพืน้ทีป่ฏบิตังิานทีม่พีนักงาน
มากกว่า 400 คน 

• อา้งองิการใชท้รพัยากรธรรมชาตติามขอ้ก าหนดมาตรฐานดา้นสิง่แวดลอ้มและการปกป้องสิง่แวดลอ้มซึง่มเีป้าหมายเพือ่จ ากดั
ทัง้ระดบัมลภาวะ การน าทรพัยากรทีห่ายากมาใช ้ตลอดจนความเสยีหายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของชมุชนทอ้งถิน่) 

ระหว่างการก่อสรา้งพืน้ทีป่ฏบิตังิานทางอุตสาหกรรม 

• แจง้ใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทอ้งถิน่ทราบถงึผลสบืเน่ืองจากโครงการกอ่สรา้งผ่านการสือ่สารทางตรงโดยค านึงถงึผลประโยชน์
และขอ้เรยีกรอ้งของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทอ้งถิน่เพือ่ใหก้ารด าเนินงานกอ่สรา้งเป็นทีน่่าพอใจส าหรบัพวกเขา  ทัง้นี ้ แนวทาง
ดงักล่าวไม่ควรจ ากดัอยู่เพียงการเจรจากบัเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่เท่าน้ัน ยงัสามารถน าไปใชก้บับรษิทัทีร่ว่มเป็นพนัธมติรกบัมชิลนิ
ดว้ยได ้

• หากเป็นไปได ้ควรใหค้วามส าคญัล าดบัแรกกบัการสรรหาบุคลากรภายในทอ้งถิน่ โดยเคารพหลกัการเร ือ่งการใหโ้อกาสทีเ่ท่า
เทยีมกนัและการไม่เลอืกปฏบิตัิ 

• ใหค้วามส าคญัล าดบัแรกกบัการฝึกอบรมประชากรในทอ้งถิน่ หากขอ้ก าหนดเกีย่วกบัต าแหน่งงานอนุญาตใหท้ าได ้

เมือ่ปิดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• ด าเนินมาตรการทีจ่ าเป็นทุกรูปแบบเพือ่ท าความสะอาดพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

• ส่งเสรมิการรบัโอนยา้ยพนักงาน 

• สนับสนุนใหเ้กดิการจา้งงานภายใตค้วามรว่มมือกบัเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ 

เมือ่เขา้ซือ้หรอืบรหิารจดัการสวนยาง 

• บนัทกึขัน้ตอนการจดัสรรทีด่นิเพื่อใหท้ราบประวตัคิวามเป็นมาของทีด่นิ 

• เคารพสทิธกิารใชแ้ละเขา้ถงึทีด่นิของผูค้น เพือ่ใหพ้วกเขาสามารถเพาะปลูกพชืทีใ่ชเ้ป็นอาหารต่อไปได ้

• ใชส้วนยางธรรมชาตอิย่างยั่งยนื อา้งองินโยบายการปลูกยางธรรมชาตอิย่างรบัผดิชอบ ซึง่ก าหนดพนัธกจิของมชิลนิในดา้น
สงัคม (การคดัสรรบุคลากร การฝึกอบรม การใหค้วามชว่ยเหลอืเบือ้งตน้), เศรษฐกจิ (ความเคารพในเร ือ่งความปลอดภยัทาง
อาหาร) และสิง่แวดลอ้ม (การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิความหลากหลายทางชวีภาพ) 

สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ด าเนินโครงการในทีแ่ห่งใหม่โดยไม่ค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความตอ้งการของผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทอ้งถิน่รายหลกัๆ  (ทัง้นี ้
ควรจดัใหม้กีารเจรจาโดยตรงรว่มกนั) 

• ไม่ตดิตามความคบืหนา้ของค าถามหรอืขอ้รอ้งเรยีนทีผู่ม้สี่วนไดส้่วนเสยีในทอ้งถิน่แจง้ใหท้ราบ 

• จ ากดัการเจรจาอยู่เพยีงกบัหน่วยงานราชการหรอืเจา้หนา้ทีข่องรฐัเท่าน้ัน 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณเป็นผูจ้ดัการโครงการทีดู่แลการสรา้งโรงงานแห่งใหม่ในประเทศหนึง่ เทศบาลทอ้งถิน่ไดร้ะบุทีด่นิทีใ่ชก้อ่สรา้งและอนุมตัโิครงการ
กอ่สรา้งนีแ้ลว้ ขัน้ตอนเท่านีเ้พียงพอทีจ่ะเร ิม่การกอ่สรา้งไดห้รอืไม่ 
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ไม่ได ้กอ่นทีโ่ครงการนีจ้ะมผีลสมบูรณ ์คุณตอ้งจดัการเจรจากบัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีรายอืน่ๆ ในวงกวา้งดว้ย โดยขอใหท้มีงานตดิต่อ
สมาคม องคก์รธรุกจิ และโรงเรยีนในทอ้งถิน่ เพือ่ด าเนินการปรกึษาหารอืรว่มกนั 

ทัง้นี ้คุณอาจจา้งบรษิทัภายนอกองคก์รเพือ่ชว่ยด าเนินการเร ือ่งนีไ้ด ้

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบทมีงานดา้นทรพัยากรมนุษยใ์นประเทศหนึง่ และก าลงัพิจารณาทีจ่ะสรรหาบุคลากรในทอ้งถิน่  อย่างไรก็ตาม 
ผูส้มคัรส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมทีจ่ะท าใหม้คีุณสมบตัสิ าหรบัปฏบิตังิานสายวชิาชพีนีใ้หก้บักลุ่มมชิลนิได ้คุณควรท าอย่างไร 

กอ่นทีจ่ะพจิารณาสรรหาบุคลากรนอกทอ้งถิน่ คุณควรศกึษาความเป็นไปไดท้ีจ่ะฝึกอบรมประชากรทอ้งถิน่ รว่มกบัองคก์รจดัการ
ฝึกอบรมต่างๆ 

ความเป็นธรรมในการรายงานทางการเงนิ 
กลุ่มมชิลนิตอ้งการขอ้มูลทางการเงนิทีถู่กตอ้งและเชือ่ถอืได ้เพือ่ใหม้ั่นใจว่าการบรหิารจดัการเป็นไปอย่างมคีุณภาพ ตลอดจนเพือ่สรา้ง
ความเชือ่มั่นใหก้บัผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี พนัธมติร และซพัพลายเออร ์

ค่านิยม 

“บรษิทัฯ สนับสนุนการสือ่สารอย่างซือ่สตัย ์เทีย่งตรง สม า่เสมอ และเปิดเผย ต่อผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีและผูแ้ทนชมุชนทางการเงนิ  การ
เคารพต่อขอ้เท็จจรงิจ าเป็นตอ้งอาศยัความเป็นกลางและความซือ่สตัยท์างปัญญา มากกว่าความคดิเห็นหรอือคตใิดๆ  ซึง่นัน่หมายถงึ
ความกลา้ทีจ่ะยอมรบัถงึการมอียู่ของปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิขึน้จรงิ แมก้ารหาทางออกจะเป็นเร ือ่งยากก็ตาม” 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (2545) ว่าดว้ยการปฏบิตัติามค่านิยมองคก์รและการด าเนินการดา้นความ
รบัผดิชอบ (Michelin Performance and Responsibility Charter (2002), Implementing our values, exercising our 
responsibilities) 

หลกัปฏบิตั ิ

การปฏบิตังิานและธรุกรรมต่างๆ ทีด่ าเนินการโดยกลุ่มมชิลนิจะไดร้บัการบนัทกึลงในบญัชขีองแต่ละหน่วยงานตามความเป็นจรงิและดว้ย
ความซือ่สตัย ์โดยใหเ้ป็นไปตามกฎระเบยีบและกระบวนการภายในองคก์รทีก่ าหนด 

การเคารพในขอ้เท็จจรงิหมายถงึการรกัษาความเป็นกลางและความซือ่สตัยท์างปัญญา โดยไม่ใชค้วามคดิเห็นหรอือคตใิดๆ 

ความพยายามทีจ่ะท าใหร้ายงานทางการเงนิผดิไปจากความเป็นจรงิ ถอืเป็นการละเมดิซึง่จะตอ้งถูกลงโทษตามความเหมาะสม 

สิง่ทีค่วรท า 

• รายงานขอ้มูลใดๆ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อขอ้มูลทางการเงิน อย่างซือ่ตรง ครบถว้น และโดยทนัท ี 

• ทุกขอ้มูลตอ้งมหีลกัฐานยนืยนัความถูกตอ้ง พรอ้มทัง้ตรวจสอบใหม้ั่นใจถงึความน่าเชือ่ถอืของขอ้มูลทางบญัชแีละการเงิน 

• เคารพกฎระเบยีบของการควบคุมภายในองคก์ร 

• ไม่น่ิงเฉยหากพบเห็นการฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามหลกัความเป็นธรรมในการรายงานทางการเงนิ 
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สิง่ทีไ่ม่ควรท า 

• ลงนามหรอือนุมตัเิอกสารซึง่ไม่ถูกตอ้งหรอืไม่เป็นไปตามจรงิ 

• ละเลยไม่แกไ้ขการจดัท าบญัชใีหถู้กตอ้ง หรอืไม่รอ้งเรยีนเมือ่ทราบว่าสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิไม่ไดถู้กบนัทกึไวใ้นงบดุลของ 

กลุ่มมชิลนิ 

กรณีตวัอย่าง #1 

คุณมหีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นงบประมาณ ในชว่งปลายปีคุณสงัเกตพบว่ามคีวามเสีย่งทีคุ่ณจะใชง้บประมาณเกนิวงเงินทีไ่ดร้บัจดัสรร คุณ
ควรท าอย่างไร 

คุณไม่ควรชกัจงูใหซ้พัพลายเออรเ์ลือ่นการออกใบวางบลิไปเป็นปีหนา้เพือ่ควบคุมค่าใชจ่้ายใหอ้ยู่ในงบประมาณ การบนัทกึรายการ
บญัชคีวรสอดคลอ้งกบัการไดร้บัสนิคา้และบรกิาร มากกว่าการไดร้บัใบวางบลิ 

กรณีตวัอย่าง #2 

คุณตรวจสอบรายงานสรุปยอดขายซึง่ผูจ้ดัการฝ่ายจดัท าขึน้และพบขอ้ผดิพลาด คุณลงัเลทีจ่ะเอ่ยถงึเร ือ่งนีก้บัผูจ้ดัการฝ่าย  นีเ่ป็น
ทศันคตทิีเ่หมาะสมหรอืไม่ 

ไม่ คุณไม่จ าเป็นตอ้งกลวัทีจ่ะแจง้ผูจ้ดัการฝ่าย ตรงกนัขา้มตอ้งถอืว่าคุณเห็นแกป่ระโยชนข์องกลุ่มมชิลนิ โดยชว่ยป้องกนัไม่ใหม้กีาร
ตพีมิพเ์ผยแพรข่อ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้งซ า้อกี 

หนา้ทีก่ารงาน & สิง่แวดลอ้ม 

การเคารพต่อสิง่แวดลอ้มเป็นหน่ึงในค่านิยมพืน้ฐาน 5 ประการของมชิลนิ ซึง่เผยแพรเ่มือ่ปี 2545 ใน 

กฎบตัรการปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ (Michelin Performance and Responsibility Charter) และตอกย า้อกีคร ัง้
เมือ่ปี 2555 ในเอกสาร “การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของมชิลนิ: ขบัเคลือ่นสู่อนาคตทีด่กีว่า” (Michelin Performance and 
Responsibility: A Better Way Forward) 

เมือ่ค านึงถงึภาวะฉุกเฉินดา้นสิง่แวดลอ้ม มชิลนิเลอืกทีจ่ะเพิม่ประเด็นเร ือ่งสิง่แวดลอ้มไวใ้นประมวลจรยิธรรมฉบบันีด้ว้ย โดย
ค าแนะน าในประเด็นดงักล่าวเป็นไปเพือ่แจง้ใหท้ราบและกระตุน้ใหพ้นักงานมีบทบาทในการปรบัปรุงผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มภายใต ้
กรอบกจิกรรมการด าเนินงานของตน  อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนัยงัไม่มกีฎระเบยีบภาคบงัคบัเกีย่วกบัเร ือ่งนี ้(ยกเวน้ในทีซ่ ึง่กจิกรรมการ
ด าเนินงานอยู่ภายใตก้ฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม)  

บรบิท 

การรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ, ความมุ่งมั่นในเร ือ่งพลงังานหมุนเวยีน, การอนุรกัษท์รพัยากรและความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ลว้นส าคญัอย่างยิง่ต่อการปกป้องอนาคตของโลกใบนี ้

ตลอดหลายปีทีผ่่านมา มชิลนิไดป้ระเมนิและพจิารณาผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกจิกรรมการด าเนินงานของเราตลอดวงจร
ชวีติผลติภณัฑ ์ตัง้แต่การคดัสรรและแปรรูปทรพัยากร การน าไปใชง้าน จนถงึการจดัการเมือ่สิน้อายุใชง้าน 
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หลกัปฏบิตั ิ

ปัจจุบนั กลุ่มมชิลนิตัง้เป้าทีจ่ะปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดส์ุทธเิป็นศูนยใ์นทุกเขตพืน้ทีป่ฏบิตังิานทางอุตสาหกรรมรวมกนั ทัง้จาก
กจิกรรมประเภท (Scope) ที ่1 และที ่2 ใหไ้ดภ้ายในปี 2593 สอดคลอ้งตามสถานการณจ์ าลองสภาพภูมอิากาศซึง่จ ากดัระดบัการ
เพิม่ขึน้ของอุณหภูมโิลกไวท้ี ่1.5 องศาเซลเซยีส 

พนักงานแต่ละรายมสี่วนส่งเสรมิพนัธกจิดงักล่าวดว้ยการประพฤตตินดว้ยความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในทีท่ างาน ทัง้เมือ่อยู่ทีโ่ตะ๊
ท างานของตนเอง พืน้ทีป่ฏบิตังิาน และระหว่างการเดนิทางเพือ่ธรุกจิ  

กจิกรรมการท างาน  

ขอ้แนะน า: 

การพมิพเ์อกสาร 

• ใชง้านเอกสารทีอ่ยู่ในรูปแบบดจิทิลั เลอืกพมิพเ์ฉพาะเอกสารฉบบัสมบูรณ ์(Final) ทีใ่ชง้านบ่อย 

• ปรบัขนาดเอกสารบนหนา้จอเพือ่หลกีเลีย่งการพมิพจ์ านวนมากโดยไม่จ าเป็น อาท ิส าหรบัการพมิพง์าน PowerPoint อาจตัง้
ค่าใหพ้มิพ ์2 สไลดต์่อหนา้ 

• จ ากดัการพมิพ ์พมิพบ์นกระดาษทัง้สองหนา้ และใชห้มกึขาว-ด า 

• ใชฟ้อนตต์วับางทีช่ว่ยประหยดัหมกึ 

• หากเป็นไปได ้ควรเลอืกใชก้ระดาษรไีซเคลิ โดยดูใหแ้น่ใจว่ากระดาษทีน่ ากลบัมาใชเ้ป็นกระดาษทีไ่ม่ไดใ้ชง้านแลว้ 

• หากเป็นไปได ้ควรเลอืกใชต้ลบัหมกึชนิดเตมิหมกึซึง่สามารถน าไปรไีซเคลิได ้

รูห้รอืไม่ว่า... 

พนักงานในส านักงานหนึง่คนใชก้ระดาษเฉลีย่อยู่ที ่70-85 กโิลกรมัต่อเดอืน 

ทัง้นี ้ถอืเป็นความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งชว่ยกนัลดปรมิาณการใชก้ระดาษและส่งเสรมิการรไีซเคลิกระดาษ 

การใชอุ้ปกรณต่์างๆ 

สมารท์โฟน 

• ตัง้ค่าใหอ้ยู่ในโหมดประหยดัพลงังาน (Energy Saving) 

• ปิดการใช ้GPS, Wifi และ Bluetooth เมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน 

• ใช ้Wifi แทน 4G เมือ่อยู่ทีท่ างานหรอืทีบ่า้น 

• ตัง้ค่าพืน้หลงัสเีขม้ (Dark Mode) ซึง่ชว่ยประหยดัพลงังาน 
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คอมพวิเตอร ์(การสิน้เปลอืงพลงังานและการจดัเก็บขอ้มูล) 

• ใชแ้ล็ปท็อปแทนคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ 

• ตัง้ค่าใหค้อมพวิเตอรเ์ขา้สู่โหมดพกัหนา้จอ (Sleep Mode) เรว็ขึน้ 

• ลบขอ้มูล Cache, History และ Cookies บนเบราเซอรค์อมพวิเตอรอ์ย่างสม ่าเสมอ 

• ลบอเีมลเกา่ทิง้อย่างสม ่าเสมอ 

• ลดขนาดไฟลง์านน าเสนอประเภท PowerPoint ดว้ยวธิตี่อไปนี ้

‐ เลอืกใชต้น้แบบสไลด ์(Template) หรอืการสรา้งช ัน้รูปภาพ (Mask) ทีม่นี ้าหนักเบา 

‐ เลอืกใชฟั้งกช์ ัน่บบีอดัภาพ (Image Compression) 

‐ ส่งไฟล ์PowerPoint ทางอเีมลโดยแปลงใหอ้ยู่ในรูปไฟล ์PDF 

• จดัหมวดหมู่และลบขอ้มูลดงัต่อไปนีเ้ป็นระยะๆ 

‐ อเีมลทีไ่ม่จ าเป็นในโฟลเดอร ์All My Files 

‐ เอกสารต่างๆ ในโฟลเดอร ์Downloads บนระบบปฏบิตักิาร 

‐ ไฟลข์อ้มูลใน One Drive (ลบทุกปีหรอืทนัททีีไ่ม่จ าเป็นตอ้งใชง้าน และเมือ่มกีารเปลีย่นต าแหน่งงาน)  

• ปิดคอมพวิเตอรแ์ละเคร ือ่งพมิพใ์นชว่งพกักลางวนัและตอนกลางคนื 

อุปกรณอ์ืน่ๆ 

• ใส่ใจดูแลรกัษาอุปกรณท์ีใ่ชง้านทั่วไปเพือ่ใหม้อีายุใชง้านยาวนานสูงสุด 

• ส่งคนืโทรศพัทพ์ืน้ฐาน (Landline Phone) เมือ่ไม่ไดใ้ชง้านอกีต่อไป 

• ปิดไฟเมือ่ไม่จ าเป็น 

• เลอืกใชห้ลอดไฟแบบประหยดัพลงังาน 

• ปรบัมู่ลีห่รอืม่านลงในชว่งเวลากลางวนัทีม่อีุณหภูมสิูง 

รูห้รอืไม่ว่า...  

อุปกรณไ์อทใีชพ้ลงังานไฟฟ้าในสดัส่วน 21% ของพลงังานไฟฟ้าทีใ่ชใ้นส านักงาน 

การใชพ้ลงังานใหเ้กดิประโยชนส์ูงสุดเป็นเร ือ่งจ าเป็นต่อการลดปรมิาณกา๊ซเรอืนกระจก หรอื “คารบ์อนฟุตพร ิน้ท”์ (Carbon 
Footprint) ทีป่ล่อยออกมาจากกจิกรรมการด าเนินงาน 

อเีมล (การส่ง) 

• ส่งอเีมลใหก้บัผูท้ีจ่ าเป็นตอ้งไดร้บัเท่าน้ัน หลกีเลีย่งการใชฟั้งกช์ ัน่ “ตอบกลบัทัง้หมด” (Reply to All) เพือ่ลดการไดร้บัอเีมล
โดยไม่จ าเป็น 

• หลกีเลีย่งการใชรู้ปภาพหรอืโลโกท้ีส่่วนทา้ยของอเีมล รวมทัง้ลายเซน็อเีมล (eMail Signature) หรอืเลอืกใชภ้าพทีม่คีวาม
ละเอยีดต ่า (Low Definition) 
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• แบ่งปันขอ้มูลผ่านลงิกแ์ทนการส่งไฟลแ์นบ 

• ลดขนาดไฟลแ์นบดว้ยการแปลงไฟลเ์อกสารใหอ้ยู่ในรูปไฟล ์PDF หรอืไฟลบ์บีอดั (Compress File) 

• ยกเลกิการรบัอเีมลจากกลุ่มรายชือ่ผูร้บัอเีมลทีไ่ม่ค่อยไดอ้่าน 

• จดัการการแจง้เตอืนจากแอพพลเิคช ัน่ภายในองคก์ร (Teams – Yammer) เพือ่ไม่ใหไ้ดร้บัอเีมลแจง้เตอืนจากทางระบบ 

• เลอืกใชเ้คร ือ่งมอืไอทสี าหรบัการท างานรว่มกนั ซึง่มกัจะมปีระสทิธภิาพและประหยดักว่าอเีมล (มผีูร้บัจ านวนมาก, มกีารส่งไฟล ์
แนบ) รวมทัง้เลอืกใชเ้คร ือ่งมอืทีเ่หมาะกบัวตัถุประสงคใ์นการใชง้าน 

รูห้รอืไม่ว่า...  

ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มของอเีมลแต่ละฉบบัอาจแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัจ านวนผูร้บั ขนาดไฟลแ์นบ และการจดัเก็บบนเซริฟ์เวอร ์

การเพิม่จ านวนผูร้บัอเีมล 10 เท่า เท่ากบัการเพิม่จ านวนผลกระทบต่อระบบนิเวศ 4 เท่า 

การคน้หาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต 

• บนัทกึหนา้เว็บไซตท์ีเ่ขา้เยีย่มชมบ่อยๆ ไวใ้นเมนู Favorites 

• พมิพท์ีอ่ยู่หรอื URL ของเว็บไซตล์งในแถบคน้หา (Search Bar) แทนการใชโ้ปรแกรมคน้หา (Search Engine) 

• ปิดโปรแกรมต่างๆ  รวมถงึหนา้หรอืแท็บ (Tab) อนิเทอรเ์น็ต เมือ่ไม่ไดใ้ชง้าน 

รูห้รอืไม่ว่า...  

การคน้หาขอ้มูลทางอนิเทอรเ์น็ต 1 นาท ีใชพ้ลงังานสูงถงึ 100 วตัต ์ส าหรบัคอมพวิเตอรต์ ัง้โตะ๊ และ 20 วตัตส์ าหรบัคอมพวิเตอร ์     
แล็ปท็อปการใส่ URL ของเว็บไซตโ์ดยตรงจะชว่ยลดการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกลงได ้4 เท่า 

นอกพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

การปฏบิตัตินอย่างมีจรยิธรรม อาท ิการเคารพต่อสิง่แวดลอ้ม ไม่ไดเ้ป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัชือ่เสยีงองคก์รเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นประเด็น
เรง่ด่วนระดบัโลกทีทุ่กคนมรีว่มกนั 

กลุ่มมชิลนิส่งเสรมิใหพ้นักงานทุกคนน าค่านิยมและพฤตกิรรมตามหลกัจรยิธรรมขององคก์รไปปฏบิตันิอกขอบเขตทางวชิาชพีไดโ้ดย
อสิระ 

การเดนิทางเพือ่ธรุกจิ 

ทุกคร ัง้ทีเ่ป็นไปไดใ้หเ้ลอืกทีจ่ะ... 

• ใชก้ารประชมุทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) แทนการเดนิทาง 

• ส าหรบัการเดนิทางประจ าวนั ใชร้ะบบขนส่งทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (ขนส่งสาธารณะ ขีจ่กัรยาน เดนิ) และใชร้ะบบแบ่งปัน
ยานพาหนะหรอืการเดนิทาง (Ride-Sharing) แทนการใชย้านพาหนะส่วนบุคคล 
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• ส าหรบัการเดนิทางไกล ใชร้ถไฟหรอืระบบแบ่งปันยานพาหนะหรอืการเดนิทาง 

รูห้รอืไม่ว่า... 

การเดนิทางระหว่างบา้นกบัทีท่ างาน และการเดนิทางเพือ่ธรุกจิ เป็นสาเหตุหลกัของการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
การด าเนินงานของส านักงาน โดยมปีรมิาณการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกอยู่ที ่12 ลา้นตนัต่อปี 

3 ใน 4 ของการเดนิทางดงักล่าวเป็นการเดนิทางโดยรถยนต ์

แหล่งทีม่า: หน่วยงานดา้นการบรหิารจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศฝร ัง่เศส (ADEME)  บทความเร ือ่ง  

“ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในส านักงาน” (Eco-Responsible in the Office) เดอืนมถุินายน 2563 

พืน้ทีป่ฏบิตังิาน 

ขอ้แนะน า: 

ขยะและระบบเศรษฐกจิหมุนเวยีน 

ตามขอบข่ายความรบัผดิชอบของงานในหนา้ที ่

• เลอืกวสัดุทีย่ ั่งยนื น ากลบัมาใชซ้ า้ หรอืน ามารไีซเคลิได ้เมือ่ซือ้หรอืใชอุ้ปกรณส์ านักงาน วสัดุสิน้เปลอืง เคร ือ่งใช ้บรรจภุณัฑ ์
ฯลฯ 

• จดัใหม้จีดุคดัแยกขยะรไีซเคลิ (Recycle Station) ซึง่มองเห็นชดัเจนและเขา้ใจไดง้่าย 

• ใชผ้ลติภณัฑท์ าความสะอาดทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

• ดูแลใหม้ถีงัขยะและทีเ่ขีย่บุหร ีอ่ย่างเพียงพอ ไม่ทิง้ขยะหรอืกน้บุหร ีล่งบนพืน้ 

• ลดการใชบ้รรจภุณัฑแ์ละเลอืกใชบ้รรจภุณัฑท์ีม่คีวามยั่งยนื (สามารถใชซ้ า้ น ามารไีซเคลิได ้หรอืมาจากแหล่งทีย่ ั่งยนื) 

• ส่งเสรมิการน าอุปกรณต์่างๆ (คอมพวิเตอร ์สมารท์โฟน อุปกรณส์ านักงาน ฯลฯ) ไปใชง้านใหม่เป็นชวีติทีส่อง (Second Life) 
ดว้ยการมอบใหแ้กส่มาคมหรอืองคก์รเพือ่ท าการปรบัสภาพ (Recondition) ต่อไป 

รูห้รอืไม่ว่า... 

การรไีซเคลิอุปกรณอ์เิล็กทรอนิกสช์ว่ยใหส้ามารถน าวสัดุมคี่าทีห่ายากกลบัมาใชใ้หม่ 

การด์อเิล็กทรอนิกสป์รมิาณ 1 ตนั มทีองเป็นส่วนประกอบมากกว่าสนิแรป่รมิาณ 1 ตนั อยู่ที ่50-100 เท่า 

นอกจากนี ้องคป์ระกอบบางส่วนของอุปกรณด์งักล่าว อาท ิสารหนู (Arsenic) หรอื คลอรนี (Chlorine) ซึง่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและ
สิง่แวดลอ้ม ยงัตอ้งการการดูแลจดัการอย่างเหมาะสม 

เครือ่งท าความรอ้นและเครือ่งปรบัอากาศ 

• ในฐานะผูจ้ดัการฝ่าย ควรอนุญาตใหพ้นักงานปรบัเปลีย่นเสือ้ผา้ชดุท างานใหเ้หมาะกบัอุณหภูม ิ
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• ปิดหนา้ต่างเมือ่อากาศเย็น ปรบัมู่ลีห่รอืม่านลงเพือ่บงัแดดในชว่งเวลากลางวนัทีม่อีุณหภูมสิูง 

• ไม่เปิดหนา้ต่างทิง้ไวเ้มือ่เปิดใชง้านเคร ือ่งปรบัอากาศ 

รูห้รอืไม่ว่า... 

ในการใชพ้ลงังานของส านักงาน เคร ือ่งท าความรอ้นใชพ้ลงังานคดิเป็นสดัส่วนเฉลีย่อยู่ที ่50%  ขณะทีเ่คร ือ่งปรบัอากาศมสีดัส่วนสูงสุด
ถงึ 20% 

แหล่งทีม่า: หน่วยงานดา้นการบรหิารจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศฝร ัง่เศส (ADEME)  บทความเร ือ่ง  

“ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในส านักงาน” (Eco-Responsible in the Office) เดอืนมถุินายน 2563 

อาหาร 

ตามขอบข่ายความรบัผดิชอบของงานในหนา้ที ่

• เลอืกผลติภณัฑใ์นทอ้งถิน่และตามฤดูกาล (โรงอาหาร ส านักงาน ตวัแทนจ าหน่าย ฯลฯ) 

• ใชผ้ลติผลทีม่าจากแหล่งใกลเ้คยีง 

รูห้รอืไม่ว่า... 

อาหารแต่ละมือ้ในพืน้ทีบ่รกิารอาหารขององคก์ร (Corporate Catering) กอ่ใหเ้กดิขยะอาหารเฉลีย่ 75 กรมั ขณะทีใ่นพืน้ทีบ่รกิาร
อาหารทัว่ไป (Collective Catering) อยู่ที ่130 กรมั 

แหล่งทีม่า: หน่วยงานดา้นการบรหิารจดัการพลงังานและสิง่แวดลอ้มแห่งประเทศฝร ัง่เศส (ADEME)  บทความเร ือ่ง  

“ความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มในส านักงาน” (Eco-Responsible in the Office) เดอืนมถุินายน 2563 


