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่
คู่มือควบคุมคุณภาพผูข
้ าย (Supplier Quality Assurance Manual, SQA) ไดก้ าหนดเงือนไขส
าหรับผูข
้ ายทุก
่ ยวข
่
้ เกี
่ ยวข
่
รายทีเกี
อ้ งกับวัตถุดบ
ิ , ผลิตภัณฑ ์และการบริการสาหรับธุรกิจต่างๆ ทังที
้องโดยตรงหรือโดยอ ้อมกับบริษท
ั แม็ค
ไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะต ้องปฏิบต
ั แิ ละดาเนิ นการให้สอดคล ้องกับระบบคุณภาพเล่มนี ้
ผูข
้ ายรายใหม่หรือรายเดิม จะตอ้ งได ้รับการประเมินแบบสอบถามคู่มอ
ื ผูข
้ ายของ บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศ
่
้
ไทย) จากัด ซึงขึนอยู่กบ
ั
•

่ ยวข
่
ข ้อกาหนดทีเกี
้องกับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO9001

ผูข
้ ายจะต ้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพว่ามีความเหมาะสมและครอบคลุมเพียงพอ
่ ่นสูงสุดในการสร ้างประสิทธิผลของระบบคุณภาพ และความรับผิดชอบทีดี
่ ของผูข
ความเชือมั
้ ายสามารถทาให้ม่นใจ
ั
่ ดส่งนั้นตรงตามความต ้องการของบริษท
ได ้ว่า สินค ้าทีจั
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด และทันเวลา 100%

All suppliers of components, materials and services to Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. shall operate in
accordance with an approved Quality system.
New or existing suppliers may be assessed against Mackay's ' Supplier Quality Systems Survey ' which is
based on:
- The Quality system requirements ISO9001
The supplier shall afford every assistance to verify that an appropriate Quality system is in practice.
Maximum reliance is placed on the effectiveness of a suppliers Quality system and complete responsibility
is with the supplier to ensure that products supplied to Mackay conform to specification and 100% deliveries on
time.
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้ วน
ผูจ้ ด
ั การทั่วไปของ บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด หรือ ตัวแทนจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการหาชินส่
่ ประสิทธิภาพในบริหารระบบคุณภาพทีระบุ
่ ไวใ้ นคู่มือ หรือผูข
หรือวัตถุดบ
ิ จากผูข
้ ายทีมี
้ ายแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่
ตรงตามข ้อกาหนด
้
้ นค
้ า้ (Purchase Order, PO) และก าหนดการส่ ง มอบตามที่
เอกสารในการจัด ซือจะต
อ้ งมีแบบฟอร ์มใบสั่งซือสิ
กาหนด
้ นค
้ า้ จะตอ้ งมี Drawings และรายละเอียดของขอ้ กาหนดอืนๆ
่ ทีจ่ าเป็ น เพืออธิ
่
แบบฟอร ์มใบสั่งซือสิ
บายผลิตภัณฑ ์
่ ้องการได ้อย่างเหมาะสม
และคุณภาพทีต
่ ่เกียวข
่
่
้
่
้
สิงที
อ้ งและไม่เกียวข
อ้ งกับรายละเอียดที่กาหนด ควรมีการเน้นยาไปที
แผนกจั
ดซือของบริ
ษท
ั แม็ คไคย ์ รับ
่ าเนิ นการในขันตอนต่
้
เบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด ก่อนทีจะด
อไป

Mackay's Purchasing Department is responsible for the sourcing of components and raw materials from
supplier's with an effective Quality system, listed on the Mackay approved supplier list or demonstrate capability
to meet specified requirements.
Purchasing documents exist in the form of a purchase order and schedule of requirements.
The purchase order together with drawings and other specifications shall contain all the necessary data
describing the product ordered and specific Quality requirements where applicable.
Any concerns or uncertainties regarding specifications should be highlighted to Mackay's purchasing
department prior to continuation of the project.
Presented below are Mackay’s purchase order terms and conditions which are printed on the reverse side
of all purchase orders. They are as follows:
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่
ข ้อตกลงและเงือนไขมี
ดงั นี :้
CONDITIONS:

1.

่ อแต่
้ ละฉบับพร ้อมทังข
้ ้อกาหนดและเงือนไข
่
คาเสนอ (Offer): ใบสังซื
ถือเป็ นคาเสนอโดย บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์
้
่
่
้
่
(ประเทศไทย) จากัด (ผูซ
้ อ)
ื เพือสังซือสินค ้าและบริการจากผูขาย
้
โดยให้ถอื ว่าผูข
้ ายสนองรับข ้อกาหนดและเงือนไข
่ อด
้ ้วยการเริมงานเกี
่
่
่ เป็ นต ้น
ของใบสังซื
ยวกั
บสินค ้า, การขนส่ง, การให้บริการหรือการกระทาอืนๆ

This order is an offer by Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. (the buyer) to purchase the goods ordered
upon these Conditions and no inconsistent provisions terms or conditions of any quotation acceptance or
delivery docket of the seller shall be enforceable against the buyer.

2.

่ ข
่
ราคา (Prices): ผูซ
้ อจะยื
ื้
นยันราคาตามข ้อเสนอทีผู
้ ายให้มา โดยไม่มก
ี ารเพิมราคา
เว ้นแต่ผซ
ู ้ อจะยิ
ื้
นยอมเป็ นลาย
่ ซ
่ ซ
่
่
ลักษณ์อก
ั ษร หรือราคาทีผู
้ อได
ื้
้รวมกับค่าขนส่งและค่าประกันสินคา้ ปลายทางทีผู
้ อเป็
ื ้ นผูเ้ รียกร ้อง ซึงราคาที
ตก
่
ลงกันไว ้จะไม่คด
ิ รวมภาษีมูลค่าเพิม

Prices quoted are firm. No price increases will apply to the goods hereby ordered unless the buyer accepts
such price increases in writing. Unless otherwise agreed in writing by the buyer prices quoted include the
cost of freight and insurance of the goods to the destination specified by the buyer. Prices quoted are
exclusive of G.S.T.

3.

้
่สั่งซือต
้ อ้ งอยู่ ใ นบรรจุภณ
บรรจุภ ณ
ั ฑ ์ (Packaging): สิน ค า้ ทังหมดที
ั ฑ ์ที่เหมาะสม และมีค วามพร ้อมสาหรับการ
จัดส่ง โดยไม่มีการคิดค่าใช ้จ่ายกับผูซ
้ อื ้ เวน
้ แต่เมื่อผูซ
้ อตกลงจ่
ื้
ายค่าระวาง และค่าประกันสินคา้ โดยตอ้ งระบุเป็ น
้
่ งมอบ
ลายลักษณ์อก
ั ษร ผูข
้ ายต ้องคัดสาเนาใบแจ ้งหนี และรายละเอี
ยดการประกันสินค ้ามาพร ้อมกับสินค ้าทีส่

All goods ordered shall be suitably packed and otherwise prepared for delivery without charge to the buyer.
Where the buyer has agreed in writing to pay the cost of freight and insurance the goods shall be so packed
and prepared for delivery in accordance with the carrier's requirements so as to secure the lowest transport
and insurance rates. Copies of carrier's invoices and insurance details must be supplied with the goods.

4.

์
่ งมาก่อนตอบรับสินค ้าทังหมด
้
การร ับสินค ้า (Acceptance): ผูซ
้ อมี
ื ้ สท
ิ ธิตรวจสอบสิ
นค ้าทีส่
และผูซ
้ อสามารถปฏิ
ื้
เสธ
่
่
่
่
้
่
สินคา้ ทีมีตาหนิ ภายใน 21 วัน หลังจากทีนาสินคา้ มาส่งทีสถานทีไดร้ บั มอบหมายไว ้ และผูซ
้ อจะไม่
ื
ยอมรับสินค ้าทีมี
่
ตาหนิ จนกว่าจะได ้รับการตรวจสอบ โดยผูซ
้ อจะแจ
ื้
้งผูข
้ ายในทันทีเมือพบว่
าสินค ้ามีขอ้ บกพร่อง หรือสินค ้าไม่ครบ
่ งซื
่ อ้ และผูซ
่ ขอ้ บกพร่องหรือไม่เป็ นไปตามทีก
่ าหนดไวเ้ กิน 60 วัน นับจากวันที่
ตามจานวนทีสั
้ อจะไม่
ื้
เก็บสินคา้ ทีมี
ได ้แจ ้งผูข
้ าย และสินค ้าจะอยู่ภายใต ้ความรับผิดชอบของผูข
้ าย
The buyer shall be entitled to inspect all goods upon their delivery to the destination specified and the
buyer may within twenty-one (21) days of the arrival of the goods at the destination reject any defective
goods and retain the balance of the goods and the buyer shall not be deemed to have accepted the goods
until they have been so inspected. The buyer shall promptly notify the seller of any defect found in the
goods delivered or any shortage in the quantity of the goods supplied but the buyer shall not be required
to hold any goods rejected beyond a period of sixty (60) days from the date of such notification and all
goods so held shall be at the seller's risk.
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่ (Property and Risk): ทรัพย ์สินและความเสียงของสิ
่
่ ้ทา
ทรพ
ั ย ์สินและความเสียง
นค ้าจะส่งไปยังผูซ
้ อหลั
ื้
งจากทีได
่ ได
่ ้รับมอบหมาย
การจัดส่งไปยังสถานทีที
The property and risk in the goods shall pass to the buyer upon their delivery to the specified destination,
subject to divestment.

6.

่ ไว ้ในคาสังซื
่ อ้ ผูซ
่ อวันทีในการส่
่
การส่งมอบ (Delivery): ตามทีระบุ
้ อจะระบุ
ื้
จานวนสินค ้า, สถานทีหรื
งมอบ โดย
่ ดขึน้ รวมถึงการละเมิดเงือนไขของค
่
่ อ้
ผูข
้ ายต ้องรับผิดชอบโดยตรงต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทีเกิ
าสังซื
The requirements specified by the buyer as to the quantity of goods ordered, place of delivery or date of
delivery shall be and be deemed to be a condition of this order and the seller shall be liable for all loss and
damage direct or consequential suffered or incurred by the buyer as a result of a breach of this condition.

7.

้ วนในการส่งมอบ (Part Delivery): การส่งมอบที่ไม่สมบูรณ์ จะถูกจัดขึนก็
้ ต่อเมื่อไดร้ บั คายินยอมจากผูซ
ชินส่
้ อื ้
่
่
เป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรเท่านั้น ผูซ
้ อจะเสนอทางเลื
ื้
อกในการจัดการเกียวกั
บค่าใช ้จ่าย ซึงจะพิ
จารณาตามเหตุผลหรือ
สถานการณ์นั้นๆ

Delivery of incomplete orders shall be permitted only with the prior written consent of the buyer and in
giving consent the buyer may call for such alternative arrangements as to payment or part payment as it
considers reasonable in the circumstances.

8.

ค่ า ขนส่งสินคา้ (Freight): ผูข
้ ายตอ้ งทาการแจง้ กับผูซ
้ อเป็
ื ้ นลายลักษณ์อก
ั ษร เมื่อมีค่าบริการเพิ่มเติมหรือมีค่า
่ ้องจ่ายเพิม)
่
จัดส่งเกินราคา (รวมถึงค่าธรรมเนี ยมทีต
The seller must advise the buyer in writing of any premium or excessive freight costs (whether charged or
not) incurred in the fulfilment of this order.

9.

้
ผู ร้ บ
ั เหมา (Contractors): ผู ร้ บ
ั เหมาที่ปฏิบ ต
ั ิง านทังหมดต
อ้ งเข า้ ใจวิธ ีก ารปฏิบ ต
ั ิง าน และเอกสารคู่ มื อ ความ
่
ปลอดภัย ตามที่ บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด ได ้กาหนดไว ้ก่อนเริมการปฏิ
บต
ั งิ าน
All contractors performing work on the site, must have completed an induction and all the relevant
paperwork according to Mackay Safety Procedures prior to commencement of any work.

10.

่
กรรมสิทธิ ์ (Title): ในกรณี – “ทรัพย ์สินทางปัญญา” หมายถึง อักษร, สิทธิบต
ั ร, ลิขสิทธิ,์ เครืองหมายการค
้า, การ
่
จดทะเบียนการออกแบบหรือสิทธิในทรัพย ์สินอืนๆ
์ ่จะขายสิน ค า้ โดยไม่ ล ะเมิ ด สิท ธิบ ต
ผู ข
้ ายมี สิท ธิที
ั รหรือ สิ่งอื่นใดจากบุ ค คลที่ 3 ผู ข
้ ายรับ ประกัน ว่ า ผู ซ
้ อมี
ื ้ สิทธิ ์
่
ครอบครองสินคา้ และสามารถใช ้สินค ้าโดยไม่ละเมิดทรัพย ์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื์ นใดจากบุ
คคลที่ 3 โดยผูข
้ าย
่ ่ในสังกัดเดียวกันกับผูซ
ตอ้ งเขา้ ใจว่าผูซ
้ อสามารถให้
ื้
บริษท
ั ทีอยู
้ อใช
ื้
้หรือขาย หรือสามารถนาไปประกอบกับสินค ้า
่ หรือนาไปร่วมกับการผลิตอืน
่ โดยผูข
์
อืนๆ
้ ายไม่สามารถเรียกร ้องหรือทวงสิทธิการใช
้หรือการผลิตของผูซ
้ อื ้
ผูข
้ ายตกลงจะป้ องกันและชดใช ้ความเสียหายแก่ผูซ
้ อื ้ และลูกคา้ ของผูซ
้ อจากบรรดาการเรี
ื้
ยกร ้อง การทวงถาม
่
ความสูญหาย คดีความ ค่าเสียหาย ความรับผิดชอบ และค่าใช ้จ่าย (รวมทัง้ ค่าทนายความ ค่าผูเ้ ชียวชาญ
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่ อ้ งชาระตามคาพิพากษาตามทีจ่่ าย
ค่าที่ปรึกษา เงินที่ตอ้ งชาระตามที่ตกลงประนี ประนอมยอมความกันและเงินทีต
่
้ เป็
่ นจริงและที่
จริง) อันเกิดจากคดีความการเรียกร ้องหรือคดีฟ้องร ้องเกียวกั
บการละเมิดโดยตรง หรือร่วมละเมิดทังที
่ ทธิบต
่
์ อสิทธิอน
กล่าวอา้ ง หรือการจูงใจให้ละเมิดซึงสิ
ั ร เครืองหมายการค
า้ ลิขสิทธิหรื
ั มีมูลค่าในประเทศไทยหรือ
ต่างประเทศ
In this clause: - "Intellectual Property" means letters, patent, copyright, trademark, registered design or
other property right.
It is a condition of this order that the seller has the right to sell the goods free from any charge or
encumbrance in favour of any third party. The seller warrants that the buyer shall have and enjoy quiet
possession of the goods and that the use and operation thereof does not and will not infringe any
intellectual property or other rights of any third party. It is understood by the seller that the goods
purchased are for the use of the buyer or its affiliate companies and may be resold by it or them and/or
may be incorporated in other products or subject to further processes of manufacture. In no event shall
any claim for royalty or other additional compensation be made by the seller by reason of such use or
manufacture.
By accepting this order, the seller agrees to indemnify and keep indemnified the buyer, its transferees,
successors, assigns, customers and the users of its product from and against all claims, demands, damages,
losses, costs and expenses arising from any actual or legal proceedings by a third party alleging
infringement of any intellectual property or any other property right in respect of the goods purchased
including any loss or damage suffered by compliance by any such party with any Injunction Order by court
of competent jurisdiction.

11.

่
่ (Blueprints, Tools etc.): แบบวาด พิมพเ์ ขียว แม่พิมพ ์ แพทเทิร ์น เครืองมื
่
แบบวาด เครืองมื
อและอืนๆ
อ แผ่น
่
่
่
่
้
่
พิมพ ์ และส่วนประกอบอืนๆ ทีใช ้เพือการผลิตสินค ้า ระบุไวซ
้ งจั
ึ ดทาหรือจัดทาขึนโดยผูข
้ ายภายใต ้เงือนไขในคาสัง่

้ ้ ให้ถอ
์
่ ดส่งสินคา้ เสร็จสินหรื
้
่ นสุ
้ ดคาสังซื
่ อนี
้ ้ ให้มีการส่งมอบให้แก่ผซ
ซือนี
ื เป็ นกรรมสิทธิของผู
ซ
้ อและเมื
ื้
อจั
อเมือสิ
ู ้ อื ้
้ อผลิตซาในรู
้
การคัดลอกหรือทาซาหรื
ปแบบใดๆ ต ้องได ้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูซ
้ อื ้
All dies patterns tools and jigs (whether included in the price of the goods purchased or in any quotation
or not) and all samples drawings blueprints specifications templates and information supplied by the buyer
shall be and remain at all times the property of the buyer and neither the whole nor any substantial portion
thereof nor any description thereof shall be copied reproduced or reproduced in any material form without
the prior written authority of the buyer and on the completion or cancellation of this order the seller shall
return to the buyer all finished and unfinished work resulting from this order and all such dies patterns tools
jigs samples drawings blueprints specifications templates and written information as aforesaid.

12.

การปกปิ ดความลับ (Publications): ผูข
้ ายจะตอ้ งปกปิ ดขอ้ มูลและป้ องกันไม่ให้มก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลลับ หรือยกเว ้น
้
่
มีก ารตกลงร่ว มกับผู ซ
้ อไว
ื เ้ ป็ นอย่ า งอืนโดยเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษร และไม่ อ นุ ญ าตให้เปิ ดเผยว่ า ผูซ
้ อได
ื ้ ม้ ีก ารทา
้ นค ้านั้นๆ
สัญญากับผูข
้ ายในการจัดซือสิ

The seller shall not at any time divulge any information received from the buyer in relation to this agreement
which is of a confidential nature nor shall the seller without the prior written consent of the buyer in any
manner advertise or publish the fact that the buyer has contracted with the seller for the supply of the
goods ordered.
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่
่ (Blueprints, Tools etc.): แบบวาด พิมพเ์ ขียว แม่พิมพ ์ แพทเทิร ์น เครืองมื
่
แบบวาด เครืองมื
อและอืนๆ
อ แผ่น
่ ทีใช
่ ้เพือการผลิ
่
้
่
พิมพ ์ และส่วนประกอบอืนๆ
ตสินค ้า ระบุไวซ
้ งจั
ึ่ ดทาหรือจัดทาขึนโดยผู
ข
้ ายภายใต ้เงือนไขในค
าสัง่

้ ้ ให้ถอ
์
่ ดส่งสินคา้ เสร็จสินหรื
้
่ นสุ
้ ดคาสังซื
่ อนี
้ ้ ให้มีการส่งมอบให้แก่ผูซ
ซือนี
ื เป็ นกรรมสิทธิของผู
ซ
้ อและเมื
ื้
อจั
อเมือสิ
้ อื ้
้ อผลิตซาในรู
้
การคัดลอกหรือทาซาหรื
ปแบบใดๆ ต ้องได ้รับอนุ ญาตเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูซ
้ อื ้
All dies patterns tools and jigs (whether included in the price of the goods purchased or in any quotation
or not) and all samples drawings blueprints specifications templates and information supplied by the buyer
shall be and remain at all times the property of the buyer and neither the whole nor any substantial portion
thereof nor any description thereof shall be copied reproduced or reproduced in any material form without
the prior written authority of the buyer and on the completion or cancellation of this order the seller shall
return to the buyer all finished and unfinished work resulting from this order and all such dies patterns tools
jigs samples drawings blueprints specifications templates and written information as aforesaid.

14.

การปกปิ ดความลับ (Publications): ผูข
้ ายจะตอ้ งปกปิ ดขอ้ มูลและป้ องกันไม่ให้มก
ี ารเปิ ดเผยข ้อมูลลับ หรือยกเว ้น
่
มีก ารตกลงร่ว มกับผู ซ
้ อไว
ื ้ เ้ ป็ นอย่ า งอืนโดยเป็
นลายลักษณ์อก
ั ษร และไม่ อ นุ ญ าตให้เปิ ดเผยว่ า ผูซ
้ อได
ื ้ ม้ ีก ารทา
้ นค ้านั้นๆ
สัญญากับผูข
้ ายในการจัดซือสิ

The seller shall not at any time divulge any information received from the buyer in relation to this agreement
which is of a confidential nature nor shall the seller without the prior written consent of the buyer in any
manner advertise or publish the fact that the buyer has contracted with the seller for the supply of the
goods ordered.

15.

์ อเปลียนแปลงข
่
การโอนสิทธิ ์ (Order Not Transferable): ผูข
้ ายไม่สามารถโอนสิทธิหรื
้อตกลงใดๆ ภายใต ้คาสัง่
้ ดนี โดยไม่
้
ซือชุ
ได ้รับการยินยอมเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจากผูซ
้ อื ้
The seller shall not without the buyer's prior written consent assign transfer or change this agreement or
any of the seller's rights hereunder or sub-let or sub-contract the manufacture of the goods ordered or any
of them

16.

่ อสิ
้ นคา้ เป็ นสินคา้ ทีถู
่ กผลิตโดยผูข
ขอ้ กาหนดเฉพาะ (Specifications): ในกรณี ทการสั
ี่
งซื
้ ายทาการออกแบบเอง
ตามขอ้ กาหนดเฉพาะของผูซ
้ อื ้ สินคา้ เหล่านั้นจะตอ้ งผลิตจากวัตถุดบ
ิ ใหม่ตามขอ้ กาหนดเฉพาะของ Drawings
่ ผู
่ ซ
่ ซ
่
่ า
หรือรายละเอียดอืนที
้ อจั
ื ้ ดหาให้ หรือทีผู
้ อยอมรั
ื้
บ เช่น ค่าความคลาดเคลือน,
ชนิ ดและเกรดของวัตถุดบ
ิ ซึงค่
่
่
ความคลาดเคลือนหรื
อวัตถุดบ
ิ จะถูกกาหนดโดย Drawings ของผูซ
้ อื ้ หรือวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านของผูข
้ าย ซึงการผลิ
ต
่ คุณภาพสูงทีสุ
่ ดและเป็ นเกรดทีดี
่ ทสุ
่ี ด รวมถึงทักษะฝี มือในการทางานของพนักงาน
ต ้องใช ้วัตถุดบ
ิ ทีมี

Where the goods orders are to be manufactured by the seller to the design specification or special
requirements of the buyer such goods shall be manufactured of new materials according to the
specifications drawings samples or other description furnished by the buyer or accepted by the buyer in
placing this order within the tolerances specified and using only materials of the kind quality or grade
specified. Where no tolerance or materials are specified by the buyer's drawings specifications or
instructions the seller must manufacture the goods to the highest quality using only first grade materials
and workmanship and in accordance with best industry practice within Australia.
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่ี
่งซือสิ
้ นคา้ เป็ นสินคา้ ทีถู
่ กผลิตโดยผูข
ขอ้ กาหนดเฉพาะ (Specifications): ในกรณี ทการสั
้ ายทาการออกแบบเอง
้
้
ตามขอ้ กาหนดเฉพาะของผูซ
้ อื สินคา้ เหล่านันจะตอ้ งผลิตจากวัตถุดบ
ิ ใหม่ตามขอ้ กาหนดเฉพาะของ Drawings

่ ผู
่ ซ
่ ซ
่
่ า
หรือรายละเอียดอืนที
้ อจั
ื ้ ดหาให้ หรือทีผู
้ อยอมรั
ื้
บ เช่น ค่าความคลาดเคลือน,
ชนิ ดและเกรดของวัตถุดบ
ิ ซึงค่
่
่
ความคลาดเคลือนหรื
อวัตถุดบ
ิ จะถูกกาหนดโดย Drawings ของผูซ
้ อื ้ หรือวิธป
ี ฏิบต
ั งิ านของผูข
้ าย ซึงการผลิ
ต
่ คุณภาพสูงทีสุ
่ ดและเป็ นเกรดทีดี
่ ทสุ
ต ้องใช ้วัตถุดบ
ิ ทีมี
ี่ ด รวมถึงทักษะฝี มือในการทางานของพนักงาน

Where the goods orders are to be manufactured by the seller to the design specification or special
requirements of the buyer such goods shall be manufactured of new materials according to the
specifications drawings samples or other description furnished by the buyer or accepted by the buyer in
placing this order within the tolerances specified and using only materials of the kind quality or grade
specified. Where no tolerance or materials are specified by the buyer's drawings specifications or
instructions the seller must manufacture the goods to the highest quality using only first grade materials
and workmanship and in accordance with best industry practice within Australia.

18.

่ ข
่ บประกันสินคา้ ทีจั
่ ดหามา
การรบั ประกัน (Warranties): ใบรับประกันสินคา้ ทีผู
้ ายให้ไวก้ บ
ั ผูซ
้ อื ้ มีจุดประสงค ์เพือรั
ตรงตามวัตถุประสงค ์ของผูซ
้ อื ้ และแหล่ง ในการจัดหาสินคา้ ของผูข
้ ายไม่ว่าจะโดยทางใบเสนอราคา แคทตาล็อก
่
่
หรือไม่เช่นนั้นแล ้วสินค ้าต ้องสอดคล ้องกับรายละเอียดของข ้อกาหนด ทีรวมถึ
งตัวอย่างต ้นแบบ สินค ้ามาตรฐานทีมี
้
ลักษณะพิเศษ หรือไม่เช่นนั้นสินคา้ ทังหมดต
อ้ งนาไปวางขายได ้ และปราศจากขอ้ บกพร่องใดๆ ของวัสดุและทักษะ
้
ฝี มือในการทาชินงาน
The seller warrants that where the buyer has made known to the seller the purpose for which the goods
are being acquired the goods shall be fit for that purpose and where the goods are purchased in
consequence of a description furnished by the seller or by the seller's representative whether by catalogue
quotation or otherwise the goods will correspond with the description as well as to the sample both as to
the standard quality grade style model performance characteristics or otherwise of the goods and that all
goods are of merchantable quality and free from any defects in materials and workmanship.

19.

่
์
่
่ อนี
้ ้
เงือนไขห
้ามกาหนดข ้อสงวนสิทธิ ์ (Waiver): การสละสิทธิใดๆ
ของคู่กรณี เนื่ องจากการละเมิดเงือนไขค
าสังซื
์ ยกร ้องในกรณี ละเมิดอืนๆ
่ ทังที
้ มี
่ กรณี เหมือนกันหรือกรณี อนๆ
่ อ้
ต่ออีกฝ่ าย ไม่ถอ
ื เป็ นการสละสิทธิเรี
ื่ ภายใต ้คาสังซื
ชุดนี ้
The waiver by the buyer of any breach of any term of this order shall not be deemed a waiver of any
subsequent breach.

20.

้
ข อ้ กฎหมาย (Proper Law): ค าสั่งซือและการท
าสัญ ญาใดๆ ให้อ ยู่ ภ ายใต ก
้ ฎหมายของประเทศและระเบีย บ
ข ้อบังคับของทางราชการไทย
This order and any contract resulting therefrom shall be governed and interpreted according to Victorian
law including Victorian Conflict of Laws.
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่ แน่ ใจว่าบรรจุภณ
เพือให้
ั ฑ ์และการจัดส่งสินค ้าให้กบ
ั บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด มีความเหมาะสม
่ างๆ และจากสภาพแวดล ้อม
ในการป้ องกันความเสียหายจากสิงต่
่
ผลิตภัณฑ ์และบรรจุภณ
ั ฑ ์ควรมีการระบุให้ชดั เจน เพือสามารถตรวจสอบกลั
บไดว้ ่าผลิตภัณฑ ์มาจากส่วนไหนใน
่
กระบวนการผลิต และแหล่งทีมาของผูผ
้ ลิต
่
ผลิตภัณฑ ์สาเร็จรูปเพือการจ
าหน่ าย จะต ้องชีบ่้ งให้เป็ นผลิตภัณฑ ์ของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด
่
่ ้รับไม่ตรงกับป้ ายชีบ่้ งหรือมีผลิตภัณฑ ์ทีไม่
่ ตรงตามมาตรฐาน
มีการปฏิเสธ/ไม่ยอมรับผลิตภัณฑ ์ เมือผลิ
ตภัณฑ ์ทีได

Onus is on the supplier to ensure that the packaging and delivery to Mackay Rubber (Thailand) Co., Ltd. is
appropriate to maintain protection against damage and the environment.
Products and packaging should have sufficient identification to allow traceability to production batches and
source of manufacture.
Finished products for sale shall be identified as Mackay products.
Batches received with incorrect labeling or containing products in a poor condition are rejectable.
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้
่
่ ้นด ้วยการตรวจสอบข ้อกาหนด
ในขันตอนแรก
ผูข
้ ายจะต ้องเริมการวางแผนคุ
ณภาพและระบุโครงการ แล ้วควรเริมต
่ ในคาสังซื
่ อ้ และเอกสารทีมี
่ เพิมเติ
่ มทังหมด
้
ของสัญญาตามทีมี
เช่น Drawings และข ้อกาหนดเฉพาะ
่ วธิ ก
ผูข
้ ายจะตอ้ งวางแผนพัฒนาการควบคุมกระบวนการ ทีมี
ี ารตรวจสอบกระบวนการและคุณภาพของผลิตภัณฑ ์
่
้
่
่
่
่
่
่ อวัด
ในช่วงเริมต ้นนี จะมีสงที
ิ เพิมเติมคือการใช ้เครืองมือวัด, เครืองมือสาหรับทดสอบ, Fixtures และเครืองมื
่
อ า้ งอิ ง ใน Automotive Manual ส าหรับ แผนการควบคุ ม กระบวนการ ซึงได
ม
้ าจากการวางแผนคุ ณ ภาพ
ผลิตภัณฑ ์ล่วงหน้า (APQP) และแผนการควบคุม (Control Plan)
การวางแผนตอ้ งประกอบไปดว้ ยการประยุกต ์ใช ้วิธท
ี างสถิตท
ิ เหมาะสม
ี่
สาหรับการตรวจสอบความสามารถในการ
ควบคุมกระบวนการและผลิตภัณฑ ์
่ าวมาข ้างต ้นต ้องมีการจัดทาเป็ นเอกสาร และได ้ต ้องรับการทบทวนเมือเริ
่ มส่
่ งตัวอย่าง
ดังทีกล่

At the earliest practical stage of a new project, the supplier shall commence planning for quality. This
should begin with a review of the contract requirements as set out on the purchase order and all accompanying
documentation. Such as drawings and specifications.
The supplier shall develop a process control plan containing methods for the verification of process and
product Quality. This will ensure early identification and acquisition of measuring instruments, testing equipment,
fixtures and gauges.
Reference for process control plans can be made to the Advanced Product Quality Planning and Control
Plan (APQP) automotive manual.
Planning shall also include the application of appropriate statistical methods to verify process control and
product capability.
The above mentioned shall be documented and made available for review at the time of initial sample
submission.
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่ อ้ งการส่งมอบตัวอย่าง (When to submit)
เมือต
การส่งมอบตัวอย่างและปริมาณการผลิตของผูข
้ าย ตอ้ งไดร้ บั ความเห็ นชอบและอนุ มต
ั ิเป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก
บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด
่ อที่ใช ้ในกระบวนการผลิต
การส่งมอบผลิตภัณฑ ์ตัวอย่างที่ยืนยันความถูกตอ้ งว่าผลิตภัณฑ ์นั้นทามาจากเครืองมื
่ ้องการทางวิศวกรรม (Off Tool Sample, OTS) มีเงือนไขดั
่
และกระบวนการเป็ นไปตามคุณลักษณะทีต
งต่อไปนี :้
1.

ผลิตภัณฑ ์ใหม่ (New Parts)
่ ้รับการแก ้ไข (Product Modifications)
2. ผลิตภัณฑ ์ทีได
่
่ อหรือกระบวนการผลิต (Tooling or Process Changes)
3. การเปลียนแปลงเครื
องมื
่
4. การเปลียนผู
ร้ บั เหมา (Change in Sub Contractor)

5. การย้ายฐานการผลิต (Manufacturing Location Change)
WHEN TO SUBMIT
A formal written submission from the supplier is required to obtain Mackay approval and acceptance of
production quantities.
An off tool sample (OTS), submission is required under any of the following circumstances;
1. New parts
2. Product modifications
3. Tooling or Process Changes
4. Change in Sub Contractor
5. Manufacturing Location Change

ก่อนส่งมอบตัวอย่าง (What to submit)
ผูข
้ ายต ้องรับผิดชอบในการจัดทาตัวอย่าง OTS รวมถึงรายงานการตรวจสอบตัวอย่าง และข ้อกาหนดทางวิศวกรรม
และ/ หรือรายงานผลทดสอบทางห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
่
้
จานวนของผลิตภัณฑ ์ทีจาเป็ นสาหรับการส่งมอบ ขึนอยู
่ กบ
ั ลักษณะทั่วไปของผลิตภัณฑ ์ เวน
้ แต่จะไดร้ บั แจง้ การ
่
้
้
เปลียนแปลงจากแผนกจั
ดซือจาก
บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด โดยตัว อย่างที่น้อยที่สุดคือ 6 ชินจาก
แม่พม
ิ พ ์ Mould หรือ Die

ทุกตัวอย่าง OTS ควรจะเป็ นตัวแทนที่เหมาะสมสาหรับการผลิตในอนาคต และตอ้ งผลิตโดยใช ้แผนการผลิตและ
่ี ประสิทธิภาพ
อุปกรณ์ทมี
้
ผู ข
้ ายมี ห น้า ที่รับ ผิ ด ชอบในการด าเนิ น การตรวจสอบและการทดสอบทังหมด
โดยต อ้ งมี ค วามสอดคล อ้ งกับ
่ี ข
Drawings และข ้อกาหนดเฉพาะ ในกรณี ทผู
้ ายไม่สามารถดาเนิ นการตรวจสอบและทดสอบเองได ้ ผูข
้ ายต ้องรับผิดชอบ
ในการหาแหล่ ง ทดสอบที่มีค วามสามารถในการด าเนิ นการตรวจสอบ และทดสอบที่ได ร้ บ
ั การรับรองหรือ เทียบเท่ า ใน
ระดับชาติ
่ าหนด
ผูข
้ ายต ้องทาการบันทึกผลการตรวจสอบ และผลการทดสอบตัวอย่างให้ตรงตามมาตรฐานทีก
่ ้ในงานวิศวกรรมหรือการทดสอบในห้องปฏิบต
ตัวอย่างทีใช
ั ก
ิ าร ต ้องเก็บไว ้เป็ นหลักฐานตลอดระยะเวลาการส่งมอบ

่
ผูข
้ ายตอ้ งจัดทาแผนการควบคุมกระบวนการให้เรียบร ้อย ซึงประกอบด
ว้ ยเอกสารการตรวจสอบตัวอย่าง และผล
การศึกษาทางสถิติ
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WHAT TO SUBMIT
It is the responsibility of the supplier to provide an OTS on or before the set date.
For the format of the written submission, refer to the Australian Automotive industry - Quality Manual. The
sample inspection report and the engineering specification and / or laboratory sample report are available from
the Federation of Automotive Products Manufacturers examples of which are included.
The number of parts required for the submission will depend on the nature of the part. Unless otherwise
advised by Mackay's purchasing, a minimum of six samples from each cavity, mould or die should be made
available.
All OTS should be fully representative of future production runs and shall be manufactured using planned
production methods and tooling.
The supplier is responsible for performing all inspections and tests to establish conformance to drawings
and specifications. In cases where the supplier is unable to perform inspection or testing within their own facilities,
they have the responsibility to procure the services of a certified source.

วิธก
ี ารส่งมอบตัวอย่าง (How to submit)
้
แผนกจัดซือของ
บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะร่วมกับผูข
้ ายในการส่งมอบตัวอย่าง OTS ซึง่
่ นอนในการเตรียมส่งมอบ
ผูข
้ ายต ้องทาแผนระยะเวลาทีแน่
เมื่อจัดทาขอ้ มูลและเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้ งกับขอ้ กาหนด ผูข
้ ายสามารถติดต่อกับแผนกจัดซือ้
หรือแผนกคุณภาพของ บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด หรือแจ ้งตัวแทนว่ามีความพร ้อมรับการตรวจประเมิน
หรือส่งมอบตัวอย่างกับเอกสารมาที่ บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด
้ ่ บริษท
่ า้ สถานทีไม่
่
ส่วนใหญ่การประเมินผลของการส่งมอบจะจัดขึนที
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด ซึงถ
่
เหมาะสม บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะส่งตัวแทนไปประเมินผูข
้ ายในวันและเวลาทีตกลงกั
นไว ้ ผูข
้ าย
่ อสิงอ
่ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็ นสาหรับการประเมินดังกล่าว
จะต ้องจัดหาอุปกรณ์การวัดต่างๆ สถานทีหรื
HOW TO SUBMIT
Mackay's Purchasing will establish, in conjunction with the supplier, the availability of OTS. A firm OTS date
shall be set and a project timing chart prepared by the supplier.
When all the required information is available and documented, with the results indicating conformance
with specifications, the supplier can either contact Mackay's Purchasing or Quality Departments advising that the
submission is ready for evaluation or alternatively deliver the samples together with the documentation to Mackay.
In most circumstances, evaluation of the submission will take place at Mackay. Where this is not practical
Mackay Metrology personnel or other Mackay representatives will visit the supplier at an agreed time. The supplier
will make available any measuring equipment or facilities necessary for the evaluation to take place.
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สถานะของการส่งมอบตัวอย่าง OTS (Status of OTS Submission)
จากการประเมินผล สถานะการส่งมอบจาแนกประเภทไว ้ดังนี :้
1.

อนุ มต
ั ิ (Approved)

้
ตัวอย่างและการส่งมอบทังหมดสอดคล
้องตรงตามข ้อกาหนด และลูกค ้าของ
้
บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด อนุ มต
ั ิผลิตภัณฑ ์ในขันตอน
สุดท้ายแล ้ว

่ ่ระหว่างการพิจารณาประเมินประสิทธิภาพใน
2. ยอมรับบางส่วน (Limited Approval) (1) ยอมรับการส่งมอบ ซึงอยู
การทางานของผูข
้ าย

่ ่ในขันตอนสุ
้
(2) ยอมรับการส่งมอบ ซึงอยู
ดท้ายของการอนุ มต
ั ผ
ิ ลิตภัณฑ ์ของ
ลูกค ้า บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด
้
การยอมรับการส่งมอบ จะไดร้ บั การอนุ มต
ั จิ ากแผนกคุณภาพและแผนดจัดซือ้ ไม่ว่าจะเป็ นแบบยอมรับทังหมดหรื
อ
้ ่าในการสั่งซือ้ ซึงจะสะท้
่
้
แบบยอมรับบางส่วน โดยรวมถึงความตอ้ งการขันต
อนให้เห็ นถึงการสั่งซือของลู
กคา้ หรือการ
ยอมรับผลการประเมินในความสามารถของผูข
้ ายอย่างใดอย่างหนึ่ ง
3. การปฏิเสธ (Rejected)

การส่งมอบจะถูกปฏิเสธ ถ ้าพบว่าตัวอย่างไม่ตรงตามข ้อกาหนด หรือการ
ส่งมอบไม่สมบูรณ์

้
่ การปฏิเสธการส่งมอบ ซึงผู
่ ข
ผูข
้ ายต ้องแก ้ไขตัวอย่างให้ตรงตามข ้อกาหนด และเตรียมการส่งมอบครังใหม่
เมือมี
้ าย
จะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาใหม่ในการส่งมอบตัวอย่าง

STATUS OF OTS SUBMISSION
Following the evaluation, the submission will have a status of one of the classifications listed below:
1. APPROVED
The samples and submission totally conform to
specifications and Mackay’s customer has approved the final product.
For Mackay brandline products internal approval of final product is
adequate.
2. LIMITED APPROVAL
(1) The submission has been accepted
pending Mackay's functional assessment or minor outstanding supplier
responsibilities.
(2) The submission has been accepted
pending approval of the final product from
Mackay’s customer.
Approval given by the Product Planning department whether full or limited will include the minimum
quantity required to be ordered. This will reflect either a customer order or to allow capability assessment. Any
quantity above this level will be a commercial decision based on risk.
3. REJECTED
The submission may be rejected if the samples
fail to meet specifications or if the submission is incomplete.
It is necessary for a rejected submission to be corrected and are submission prepared. A new OTS date
will be required from the supplier.
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การยอมรับผลิตภัณฑ ์โดยส่วนใหญ่ขนอยู
ึ้
่กบ
ั ความสอดคล ้องกับข ้อกาหนด
่ การส่งมอบทีผิ
่ ดพลาดและไม่ตรงตามข ้อกาหนด ผลิตภัณฑ ์เหล่านั้นจะถูกปฏิเสธจากบริษท
ผลิตภัณฑ ์ทีมี
ั แม็คไคย ์
รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด โดยการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี :้
1.

้ อต (Accept The Lot on Concession) - ภายใตเ้ งื่อนไขนี ้ บริษท
การยอมรับผลิตภัณฑ ์ทังล็
ั แม็ คไคย ์
รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด จะแจ ง้ ผู ข
้ ายให้ท ราบและต อ้ งทาปฏิบต
ั ิก ารแก ไ้ ข เพื่อไม่ ใ ห้ผ ลิต ภัณ ฑ ์
่
่ าหนด
เบียงเบนออกจากเกณฑ
์ทีก

้ อตและคืนผลิตภัณฑ ์ให้กบ
2. การปฏิเสธทังล็
ั ผูข
้ าย (Reject The Lot and Return Goods to Supplier) ่
คาแนะนาในการส่งคืนผลิตภัณฑ ์ (Returns Material Advice, RMA) เป็ นรายละเอียดเกียวกั
บจานวน
่ จุดบกพร่อง และรายละเอียดเกียวกั
่
่
้
ผลิตภัณฑ ์ทีมี
บปัญหาทีพบ
โดยแผนกจัดซือของ
บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับ
่ อ้ งส่งคืน
เบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะดาเนิ นการปฏิเสธผลิตภัณฑ ์กับผูข
้ าย แลว้ รวบรวมผลิตภัณฑ ์ทีต
่ อมาทดแทน
่
่ กปฏิเสธจะมีป้ายชีบ่้ ง (Reject Label)
และจัดหาผลิตภัณฑ ์อืนเพื
โดยผลิตภัณฑ ์ทีถู

3. การแยกประเภทและส่งคืนผลิต ภัณฑท์ ่มี
ี จุด บกพร่อง (Sort The Lot and Return Defective Parts) ่
่มีจุดบกพร่องหรือรุ น
บริษท
ั แม็ คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด อาจตัดสินใจทีจะแยกประเภทที
่ ที่มี
ปัญหา แล ้วส่งคืนให้กบ
ั ผูข
้ ายเหมือนในข ้อที่ 2

้ั
4. การทาซ า้ (Rework Defective) - เช่น เดีย วกัน กับในขอ้ ที่ 3 อาจมีผ ลิต ภัณ ฑท์ งหมดหรื
อ บางส่ ว นที่
่ อ
สามารถทาการ Rework ได ้ ทางบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะส่งคืนผลิตภัณฑ ์ทีเหลื
้
่
ให้ก บ
ั ผู ข
้ าย ทางแผนกจัด ซือจะท
าการตกลงค่ า ใช จ้ ่ า ยของผู ข
้ ายในเรืองการแยกประเภท
หรือ การ
้
Rework ก่อนทาการตกลงซือขาย
่ ความไม่สอดคลอ้ งกับขอ้ กาหนด (Non-Conformance) โดยการขอให้ทาการ
ผูข
้ ายจะไดร้ บั การแจง้ เตือนเมือมี
่
่
ปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข (Corrective Action Request, CAR) และกาหนดมาตรการแก ้ไขทีเหมาะสม
เพือแก
้ปัญหาและป้ องกัน
้
ไม่ให้เกิดปัญหาขึนอีก
การรายงานปัญหาคุณภาพจะต ้องถูกตรวจสอบและอนุ มต
ั ิ โดยต ้องได ้รับการพิจารณจากผูจ้ ด
ั การทั่วไปของ บริษท
ั
แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด มีดงั นี :้
1.

ต ้องดาเนิ นการในทันที (Containment)

2. วิเคราะห ์สาเหตุของปัญหาและผูร้ บั ผิดชอบ (Problem Causes and Responsibilities)
3. การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไข (Corrective Actions Taken)
4. การปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกันการเกิดซา้ (Action taken to prevent a recurrence)
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The acceptance of goods will primarily depend on conformance to specifications.
Any shipment that fails to meet requirements will be rejected and Mackay personnel will decide on one of
the following actions.
1. ACCEPT THE LOT ON CONCESSION - Under this condition the supplier is advised and is required
to take prompt corrective action as future supplies with the same deviation from specification will
not be accepted.
2. REJECT THE LOT AND RETURN GOODS TO SUPPLIER - A Rejection Returns Advice (RRA), is raised
detailing quantities affected and problem description. Mackay's purchasing department will action
the rejection with the supplier to organise the return of the rejected parts and the replacement
supply. The rejected parts will be identified with a reject label and a copy of the RRA.
3. SORT THE LOT AND RETURN DEFECTIVE PARTS - Mackay may decide to sort from the defective
batch until minimum requirements are achieved and return the balance as in procedure (2) above
4. REWORK DEFECTIVES - As with the procedure for sorting (3) all or any proportion of the lot may
be reworked and the remaining parts returned to the supplier.
Should it be decided that sorting or rework is to be at the supplier expense, prior agreement shall be
reached with the supplier via purchasing.
Regardless of what actions are taken, the supplier shall be notified of the non-conformance via a Corrective
Action Request (CAR) and is expected to take appropriate corrective action.
Each reported quality problem shall be investigated and answered in writing. The following areas should
be considered and reported to Mackay's Quality Manager.
1. Containment (immediate action)
2. Problem Causes and Responsibilities
3. Corrective Actions Taken
4. Action taken to prevent a recurrence

Controlled Document Not Allow Copy and Change Without Authorized

SQM: 30/04/2021
Rev. 03
่
เอกสารควบคุมห้ามทาสาเนาหรือการเปลียนแปลงแก
้ไขโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต

MACKAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
SUPPLIER QUALITY MANUAL
SQM700

่
่
การร ้องขอการเปลียนแปลงค่
าเบียงเบน
REQUESTS FOR DEVIATION

หน้า 1 / 1

เมื่อผู ข
้ ายพบว่ า มีค วามเป็ นได ท
้ ่ีไม่ ส ามารถผลิต สินค า้ หรือ ผลิต ภัณ ฑใ์ ห้อ ยู่ ภ ายใต ม้ าตรฐานที่ก าหนด ผู ข
้ าย
่
่
่
่
้
สามารถร ้องขอให้มก
ี ารเปลียนแปลงค่าเบียงเบนได ้ โดยยืนเอกสารมาทีแผนกจัดซือของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด
่
่
การร ้องขอการเปลียนแปลงค่
าเบียงเบนมี
รายละเอียดดังนี :้
่
่
่ วแทนของชินงาน
้
1. เงือนไขของค่
าเบียงเบนจากกลุ
่มตัวอย่างทีตั
และ Drawings หรือข ้อกาหนดเฉพาะ
่
่
2. เหตุผลในการร ้องขอการเปลียนแปลงค่
าเบียงเบน
3. การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขและการป้ องกันการเกิดซา้
้
่ าไปใช ้
4. ปริมาณของชินงานที
จะน

ผูข
้ ายจะไม่สามารถส่งมอบวัตถุดบ
ิ ใดๆ จนกว่าจะได ้รับการอนุ มต
ั เิ ป็ นลายลักษณ์อก
ั ษรจาก บริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์
(ประเทศไทย) จากัด
่
การส่งมอบวัตถุดบ
ิ ภายใตก้ ารเบียงเบนจะต
อ้ งมีป้ายชีบ่้ ง Breakpoint Material โดยผลิตภัณฑ ์จะถูกปฏิเสธหาก
เกิดข ้อผิดพลาดในการชีบ่้ ง

At times when the supplier finds it impossible to produce to specification, a request for a deviation may
be made, in writing, to Mackay's Purchasing Officer.
The request should contain details of:
1. The deviating condition supported by representative samples and drawings or specifications.
2. Reasons for the request.
3. Corrective actions taken to prevent a recurrence.
4. Quantity of parts the deviation will apply.
No deliveries of material may be shipped until written approval has been given from Mackay.
All shipments of material under deviation must be identified with a Breakpoint Material label. Failure to
identify material will be grounds for rejection.
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่ การเปลียนแปลงใดๆ
่
การชีบ่้ งเมือมี
ในการส่งมอบสินค ้า
THE BREAKPOINT MATERIAL LABEL
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้
่
ผูข
้ ายตอ้ งมีการชีบ่้ งดว้ ยป้ าย Breakpoint Material ในการส่งมอบสินคา้ ที่ผลิตครังแรก
หรือมีการเปลียนแปลง
่
ใดๆ ซึงจะแบ่
งเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี :้
1.

้ ่มีการส่งมอบวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงค่า เบี่ยงเบน
เมื่อไดร้ บั การอนุ มต
ั ิการใช ้ค่า เบี่ยงเบน (ทุกครังที
ผูข
้ ายต ้องชีบ่้ งด ้วยป้ าย Breakpoint Material)

่ การออกแบบวัตถุดบ
2. เมือมี
ิ ใหม่
่ การส่งมอบครังแรกของผลิ
้
่ กปฏิเสธ และผูข
3. เมือมี
ตภัณฑ ์ทีถู
้ ายมีการปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขเรียบร ้อยแล ้ว
้
ป้ ายชีบ่้ ง Breakpoint Material ตอ้ งติดมากับบรรจุภณ
ั ฑ ์ในการส่งมอบครังแรกทุ
กครัง้ ผลิตภัณฑ ์จะถูกปฏิเสธ
หากเกิดข ้อผิดพลาดในการชีบ่้ ง

The Breakpoint label is required to identify the first production shipment of parts following any of the
circumstances below 1. Under an approved deviation (every delivery of deviating material should have a Breakpoint Material
label).
2. Material shipped to a new design level.
3. First delivery following product rejections and suppliers corrective action.
The Breakpoint Material label must be completed and attached to every container of the first shipment.
The label is used in addition to the normal packaging label. Failure to comply with the above conditions
will be grounds for rejection.
Use of the FCAI Breakpoint label is considered adequate.
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วิธ ีพิจ ารณาประสิทธิภ าพของผู ข
้ าย โดยภาพรวมมุ่ ง เน้น ที่ปริม าณที่สามารถส่ งมอบให้ไ ด ้ โดยมีจุด ประสงค ์ 2
่
ประการคือ ประการแรกเพือสนั
บสนุ นการตัดสินใจในการเลือกผูข
้ ายของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด และ
่
่
้
ประการทีสองเพื
อตรวจสอบและดู
แนวโน้มประสิทธิภาพโดยรวมทังหมดของผู
ข
้ ายสาหรับการปรับปรุงในระยะยาว
หัวข ้อในการให้คะแนนแบ่งออกได ้ 5 ส่วน ดังนี :้
1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
2. คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ / การบริการ (Product / Service Quality)
3. การส่งมอบ (Delivery)
4. ราคา (Pricing)
5. การบริการ (Service)

ผู ้รับผิดชอบในการประเมินแต่ละส่วน (Responsibilities)
ส่วนที่ 1 และ 2
ส่วนที่ 3 และ 4
ส่วนที่ 5

– แผนกควบคุมคุณภาพ
– แผนกจัดซือ้

– แผนกควบคุมคุณภาพและแผนกจัดซือ้

The supplier performance is an overall method of quantitatively assessing suppliers. It's purpose is two
fold. Firstly to support sourcing decisions made by Mackay and secondly to monitor levels and trends in the
aggregate performance of all suppliers with the long term objective of improvement.
The rating is divided into five sections:
1. QUALITY SYSTEM
2. PRODUCT / SERVICE QUALITY
3. DELIVERY
4. PRICING
5. SERVICE

RESPONSIBILITIES

Sections (1) and (2) - Quality Department
Sections (3) and (4) - Purchasing Department
Sections (5) - Mutually by Quality and Purchasing Departments

การจัดลาดับคะแนนของผู ้ขาย (Supplier Rating)
Classification

Performance Score

A

ผูข
้ ายในลาดับต ้น (Preferred Supplier)
่ านการคัดเลือก (Approved Supplier)
ผูข
้ ายทีผ่

100 - 95
79 - 60

D

ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted Supplier)
่ เหมาะสม (Unsuitable Supplier)
ผูข
้ ายทีไม่

P

อยู่ภายใต ้การตรวจสอบ (Supplier Under Review)

-

B
C

94 - 80
59 - 0

ตรวจประเมินติดตามอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
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มาตรการการแก ้ไข (Supplier Action)
้
การตัด สิน ใจเลือ กผู ข
้ ายของบริษัท แม็ ค ไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จ ากัด ขึนอยู
่กบ
ั คะแนนรวมที่ได จ้ ากการ
ประเมิน

่ ได ้ลาดับ ‘A’ หรือ ‘B’ จะต ้องมีวธิ ก
่
ผูข
้ ายทีไม่
ี ารดาเนิ นการทีเหมาะสมในการแก
้ไขข ้อบกพร่อง
C – ผู ข
้ ายแบบจ ากัด (Restricted suppliers) ผู ข
้ ายที่ ได ้ ‘C’ จะมี ข อ้ จ ากัด ในการร่ว มธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ เกี่ยวกับ

่
่ เหมาะสมเพียงพอ
ผลิตภัณฑ ์ อาจพ้นจากสถานะเมือพบว่
ามีระบบคุณภาพทีไม่
D – ผู ข
้ ายที่ไม่เหมาะสม (Unsuitable suppliers) ผู ข
้ ายที่ได ้ ‘D’ จะไม่ ไ ดร้ บ
ั การพิจารณาสาหรับธุ รกิจใหม่ใน
อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบน
ั

SUPPLIER ACTION
Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved. Preference will be given to suppliers with higher
ratings.
Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.
Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the quality system is considered suitable for.
Unsuitable suppliers, ' D ' may not be considered for future business and steps may be taken to resource current
business

1. ระบบคุณภาพ (Quality System)
้ กกาหนดไว ้ 2 แบบ ขึนอยู
้
่ ้รับการตรวจสอบ
คะแนนในส่วนนี จะถู
่กบ
ั ระบบคุณภาพทีได

(คะแนนรวม = 20)
(Maximum Score = 20)

The rating in this section is determined in one of two ways, depending on whether a quality system audit has been
conducted.

่ านการรบั รอง (A quality system audit has been performed)
• การตรวจประเมินระบบคุณภาพทีผ่
้
อ ้างอิงคะแนนในส่วนนี จากเอกสาร
SQA900A, SQA900B หรือ SQA900C โดยแบ่งได ้ดังนี ้
•

สาหรบั ผูข
้ ายรายใหม่
-

•

้ั
ประเมินโดย Site Audit ในครงแรก

สาหรบั ผูข
้ ายรายเก่า
-

้ั
ประเมินโดย Self Audit 1 ครง/ปี
้
ประเมินโดย Site Audit 1 ครง/3
ั้ ปี หากพบว่าประสิทธิภาพของผูข
้ ายลดลงทางบริษท
ั จะเข ้าไปประเมินซาในปี
นั้นๆ

Reference should be made to Mackay's quality system questionnaire (Score from SQA900A or SQA900B)

สถานะ
Status

คะแนน
Rating

A – ผูข
้ ายในลาดับตน้ (Preferred Supplier)

20

่ านการคัดเลือก (Approved Supplier)
B – ผูข
้ ายทีผ่

15

C – ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted Supplier)

10

่ เหมาะสม (Unsuitable Supplier)
D – ผูข
้ ายทีไม่

0
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่ ผ่านการรบั รอง (A quality system audit has not been performed)
• การตรวจประเมินระบบคุณภาพทีไม่
สถานะ
Status
1) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพครบถ ้วน
Fully certified quality system
2) จัดทาระบบคุณภาพ แต่ยงั ไม่มีหน่ วยงานให้เอกสารรับรอง
Operate to a fully documented quality system but without
third party certification
3) ผ่านการรับรองระบบคุณภาพบางส่วน
Partial quality system
- มีขนตอนการปฏิ
ั้
บต
ั งิ านและใช ้ในทางปฏิบต
ั ิ
-

Process procedures exist and in practice
่ ยวข
่
มีการตรวจสอบทางกายภาพทีเกี
้องกับ Drawings เท่านั้น

-

Physical inspection against drawings only
่ นลายลักษณ์อก
ข ้อจากัดในการใช ้ข ้อมูลทีเป็
ั ษร

คะแนน
Rating

่ ้
คะแนนทีได
Score

20
18

15
10
5

Limited use of written information
4) ไม่ได ้ทาแบบสอบถามข ้อมูลผูข
้ าย
No response to supplier questionnaire

0

2. คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ / การบริการ (Product / Service Quality)

(คะแนนรวม = 30)
(Maximum Score = 30)

้
ขีดความสามารถของผูข
้ ายวัดได ้จากความสามารถพืนฐานในการรั
กษาผลิตภัณฑ ์ไม่ให้มข
ี ้อบกพร่อง และมีการ
่
ส่งมอบทีตรงเวลา

่
ผูข
้ ายจะมีคะแนนรวม 30 คะแนน โดยจะพิจารณาจากการทบทวนประจาปี ซึงจะพิ
จารณารวมขีดความสามารถ
้
่
่
่ ณภาพของ
ของปี นันๆ และคะแนนทีถูกหัก จากตารางด ้านล่างแสดงวิธก
ี ารหักคะแนน เมือมีความไม่สอดคล ้องกันในเรืองคุ
ผลิตภัณฑ ์และการบริการ
The supplier performance will be measured based on their ability to maintain the supply of defect free
products on time.
Each supplier will be given a score of thirty points. Subsequent annual reviews will then be taken into
account the previous twelve months performance and incorporate any demerit points used during that period.
The demerit system shown below will be applied on an ongoing basis.

Each supplier will be given a score of thirty points. Subsequent annual reviews will then be taken
into account the previous twelve months performance and incorporate any demerit points used during that
period. The demerit system shown below will be applied on an ongoing basis
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การแบ่งประเภทคุณภาพของผลิตภัณฑ ์และการบริการ (Categories)
ความสอดคล ้องด ้านผลิตภัณฑ ์

CATERGORY 1
ประเภทที่ 1

Product Conformance
่ ้รบั ไม่ตรงตามมาตรฐาน
ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ ์ทีได
มีความผิดพลาดเล็กน้อย และไม่มีการป้ องกันปัญหา
่ ดขึน้ โดยการส่งมอบครงต่
ทีเกิ
ั้ อไปจะต ้องได ้รบั การ
แก ้ไขจากผูข
้ าย
The product is found to be out of
specification but the fault is minor and
does not prevent it's use. Future deliveries

ความสอดคล ้องด ้านการบริการ

่ ก
คะแนนทีหั

ผลการประเมิน

่ ้
คะแนนทีได

Service Conformance

Demerits

Result

Score

การส่งมอบผลิตภัณฑ ์มีความล่าช ้าทาให้ต ้องหยุดการ
ผลิต และส่งผลกระทบต่อตารางเวลาในการผลิต โดย
ไม่มก
ี ารแจ ้งให้ทราบล่วงหน้า
Product has arrived late and caused minor

-1

disruption to schedule. No advance
correspondence received.

CATERGORY 3
ประเภทที่ 3

CATERGORY 2
ประเภทที่ 2

must be corrected.
่ ้รบั ไม่ตรงตามมาตรฐานที่
ตรวจพบว่าผลิตภัณฑ ์ทีได

การส่งมอบผลิตภัณฑ ์มีความล่าช ้า และส่งผลให้ทาง

กาหนด และไม่สามารถนามาใช ้ได ้ โดยไม่มก
ี าร

บริษท
ั ส่งมอบงานให้กบ
ั ลูกค ้าล่าช ้า โดยไม่มก
ี ารแจ ้ง

แก ้ไขจากผูข
้ าย

ให้ทราบล่วงหน้า

The product is found to be out of

Product has arrived late and will cause a late

specification and cannot be used without

delivery to our customer as a result. No

modification.

advance correspondence received.

่ ดปัญหาแบบประเภทที่ 1 และ 2 ติดต่อกันเกิน
เมือเกิ
2 ครงั้

่ ดปัญหาแบบประเภทที่ 1 และ 2 ติดต่อกันเกิน 2
เมือเกิ
ครงั้

As per category 2 above and is the second

As per category 2 above and is the second or

or subsequent occurrence of the same

subsequent occurrence of the same problem.

-2

-3

problem.
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3. การส่งมอบ (Delivery)

(คะแนนรวม = 20)
(Maximum Score = 20)

3.1 ประสิทธิภาพของผูข
้ ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ (Supply performance against schedule) Weight faction = 2
่ าหนด (Delivery on time 100%)
การจัดส่งสินค ้าตรงตามเวลาทีก
่ าหนด 1 ครงั้ (Delivery late 1 time)
การจัดส่งสินค ้าช ้ากว่าเวลาทีก

Rating
5
4

่ าหนด 2 ครงั้ (Delivery late 2 times)
การจัดส่งสินค ้าช ้ากว่าเวลาทีก
่ าหนด 3 ครง้ั (Delivery late 3 times)
การจัดส่งสินค ้าช ้ากว่าเวลาทีก

3

่ าหนดทุกครง้ั (Delivery always missing)
การจัดส่งสินค ้าช ้ากว่าเวลาทีก

1

2

่
3.2 ความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ (Flexibility to adjust to schedule changes) Weight faction = 1
่
มีความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ทุกครง้ั (Flexibility to adjust to schedule changes all time)
่
มีความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ < 4 ครง้ั (Flexibility to adjust to schedule changes < 4 times)

Rating
4
3

่
มีความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ < 1 ครง้ั (Flexibility to adjust to schedule changes < 1 time)

1

่ ร้ บั มีความถูกตอ้ ง (Invoice and packaging accuracy) Weight faction = 0.5
3.3 ใบกากับสินคา้ และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได
่ ้รบั ไม่มค
ใบกากับสินค ้าถูกต ้อง และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได
ี วามเสียหาย (Invoice correct and packaging not damage)
่
ใบกากับสินค ้าไม่ถูกต ้อง และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได ้รบั มีความเสียหายมากกว่า 3 ครง้ั (Invoice incorrect and packaging damage 3 time)
่ ้รบั มีความเสียหายมากกว่า 5 ครง้ั (Invoice incorrect and packaging damage 5 time)
ใบกากับสินค ้าไม่ถูกต ้อง และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได
่ ้รบั มีความเสียหายมากกว่า 7 ครง้ั (Invoice incorrect and packaging damage 7 time)
ใบกากับสินค ้าไม่ถูกต ้อง และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได
่ ้รบั เสียหายไม่สามารถใช ้งานได ้ (Wrong invoice and packaging cannot be used)
ใบกากับสินค ้าผิด และบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได

่
เอกสารควบคุมห้ามทาสาเนาหรือการเปลียนแปลงแก
้ไขโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต

Score

5

่
มีความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ < 3 ครง้ั (Flexibility to adjust to schedule changes < 3 times)
่
มีความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนก
าหนดการส่งมอบผลิตภัณฑ ์ < 2 ครง้ั (Flexibility to adjust to schedule changes < 2 times)
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3.4 ราคาของการส่งมอบสินค ้า (Cost of delivery) Weight faction = 0.5

Rating

ราคาของการส่งมอบปรบั ตามราคาตลาด (Price adjust on the market)
่
ราคาของการส่งมอบปรบั เปลียนทุ
กๆ 3 เดือน (Fixed price with 3 months)

5

่
ราคาของการส่งมอบปรบั เปลียนทุ
กๆ 6 เดือน (Fixed price with 6 months)
่
ราคาของการส่งมอบปรบั เปลียนทุกๆ 1 ปี (Fixed price with 1 year)
่
ราคาของการส่งมอบไม่มก
ี ารปรบั เปลียนมากกว่
า 1 ปี (Long term price more than 1 year)

4
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4
3
2
1

ราคาของการส่งมอบ (Pricing)

(คะแนนรวม = 20)
(Maximum Score = 20)

4.1 การแข่งขันทางด ้านราคา (Price competitiveness) Weight faction = 2
่ 5 ผลิตภัณฑ ์ (Price lower than other supplier 5 products)
ราคาสินค ้าต่อหน่ วยน้อยกว่าผูข
้ ายรายอืน
่ 4 ผลิตภัณฑ ์ (Price lower than other supplier 4 products)
ราคาสินค ้าต่อหน่ วยน้อยกว่าผูข
้ ายรายอืน

Rating
4
3

่ 1 ผลิตภัณฑ ์ (Price lower than other supplier 1 product)
ราคาสินค ้าต่อหน่ วยน้อยกว่าผูข
้ ายรายอืน

1

่ ้านราคา (Price stability) Weight faction = 1
4.2 ความคงทีด

2

Rating

ไม่มก
ี ารปรับราคาเดิมตลอดอายุสญ
ั ญา (Fixed price as contract period)
้
มีการปรบั ราคา 1 ครงั (Adjust price 1 time)
มีการปรบั ราคา 2 ครง้ั (Adjust price 2 time)
มีการปรบั ราคา 3 ครงั้ (Adjust price 3 time)
่ การซือขาย
้
ปรบั ราคาทุกครงที
ั้ มี
(Adjust all time)

Score

5

่ 3 ผลิตภัณฑ ์ (Price lower than other supplier 3 products)
ราคาสินค ้าต่อหน่ วยน้อยกว่าผูข
้ ายรายอืน
่ 2 ผลิตภัณฑ ์ (Price lower than other supplier 2 products)
ราคาสินค ้าต่อหน่ วยน้อยกว่าผูข
้ ายรายอืน
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่ อ (Price and tooling cost disclosure) Weight faction = 1
4.3 การเปิ ดเผยราคาของสินค ้าและเครืองมื

5
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Rating

่
สามารถแจกแจงรายละเอียดต ้นทุนและราคาทีเสนอได
้ทุกครง้ั (Price and tooling cost disclosure always have cost break down)

5

่
ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต ้นทุนและราคาทีเสนอได
้ 1 ครงั้ (Price and tooling cost disclosure missing 1 cost break down)

4

่
ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต ้นทุนและราคาทีเสนอได
้ 2 ครง้ั (Price and tooling cost disclosure missing 2 cost break down)

3

่
ไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดต ้นทุนและราคาทีเสนอได
้ 3 ครงั้ (Price and tooling cost disclosure missing 3 cost break down)

2

ไม่สามารถเปิ ดเผยได ้ (Never disclosure)

1

การบริการ (Service)

(คะแนนรวม = 10)
(Maximum Score = 10)

่ ดขึนและการติ
้
5.1 มีความใส่ใจกับการแก ้ปัญหาทีเกิ
ดตามผล (Commitment to problem resolution and feedback)
Weight faction = 1

Rating

่ ดจากตัวสินค ้าภายใน 1 วัน (Feedback and Action within 1 day)
มีการติดตามผลและแก ้ไขปัญหาทีเกิ

5

่ ดจากตัวสินค ้าภายใน 3 วัน (Feedback and Action within 3 days)
มีการติดตามผลและแก ้ไขปัญหาทีเกิ

4

่ ดจากตัวสินค ้าภายใน 5 วัน (Feedback and Action within 5 days)
มีการติดตามผลและแก ้ไขปัญหาทีเกิ

3

่ ดจากตัวสินค ้าภายใน 7 วัน (Feedback and Action within 7 days)
มีการติดตามผลและแก ้ไขปัญหาทีเกิ

2

่ ดจากตัวสินค ้ามากกว่า 14 วัน (Feedback and Action within > 14 days)
มีการติดตามผลและแก ้ไขปัญหาทีเกิ

1

Controlled Document Not Allow Copy and Change Without Authorized

Score

่
เอกสารควบคุมห้ามทาสาเนาหรือการเปลียนแปลงแก
้ไขโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต

Score

SQM: 30/04/2021
Rev. 03

MACKAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
SUPPLIER QUALITY MANUAL
SQM900

แบบประเมินประสิทธิภาพของผู ้ขาย
PERFORMANCE ASSESSMENT GUIDELINES

5.2 ตอบสนองความต ้องการตามข ้อกาหนดของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด (Responsiveness to Mackay's
requirements) Weight faction = 0.5

หน้า 8 / 10

Rating

ไม่มข
ี ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า (No customer complaint)

5

่ (Customer complaint 1 case)
มีข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า 1 เรือง

4

่ (Customer complaint 2 cases)
มีข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า 2 เรือง

3

่ (Customer complaint 3 cases)
มีข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้า 3 เรือง

2

่ (Customer complaint > 5 cases)
มีข ้อร ้องเรียนจากลูกค ้ามากกว่า 5 เรือง

1

่
5.3 การติดต่อและการสือสารกั
บบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด (Effective communication with Mackay)
Weight faction = 0.5

Rating

่
่
ติดต่อสือสารง่
ายและการตอบกลับทีรวดเร็
วและสะดวกทุกครงั้ (Fast and convenient communication every time)

5

่
่ ้าและพบความไม่สะดวก 1 ครง้ั (Slow and inconvenient communication 1 time)
มีการติดต่อสือสารที
ช

4

่
่ ้าและพบความไม่สะดวก 3 ครง้ั (Slow and inconvenient communication 3 time)
มีการติดต่อสือสารที
ช

3

่
่ ้าและพบความไม่สะดวก 5 ครงั้ (Slow and inconvenient communication 5 time)
มีการติดต่อสือสารที
ช

2

ไม่มก
ี ารติดต่อกลับจากผูข
้ าย (No communication)

1
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SUPPLIER PERFORMANCE RATING REPORT
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของผู ้ขาย
REPORT NUMBER
AUDIT DATE
่
วันทีตรวจประเมิ
น
ASSESSMENT STANDARD
่
ระบบทีตรวจประเมิ
น

ISO9001

IATF16949

SUPPLIER NAME
่ ข
ชือผู
้ าย
ADDRESS
่ ่
ทีอยู
FINDINGS
ผลการประเมิน

Number of Major Non Conformances
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดหลัก
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่
Number of Minor Non Conformances
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดรอง
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่
Total Score
คะแนนรวม

Improvement Program Required?
ควรมีการปรับปรุงหรือไม่?
YES (มี)

โปรดระบุ (Please specify):

If yes, expected completion date?
่
วันทีคาดว่
าจะเสร็จ?
NO (ไม่ม)ี
QUALITY SYSTEM RATING
การจัดอันดับผูข
้ าย

A - Preferred Supplier

………………………

100 - 95

B - Approved Supplier

………………………

94 - 80

C - Restricted Supplier

………………………

79 - 60

D - Unsuitable Supplier

………………………

59 - 0

P - Supplier Under Review
SIGNATORIES
_________________________________
ผูต้ รวจประเมิน
Auditors Signature

________________________________
ผูข
้ าย
Suppliers Signature

Position...............................................
Date ....................................................

Position .............................................
Date ...................................................
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SUPPLIER PERFORMANCE RATING REPORT
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของผู ้ขาย
Assessment Subject
่
หัวข ้อทีประเมิ
น

Actual Score
่ ้
คะแนนทีได

1. Quality System (Max Score 20)
ระบบคุณภาพ
Quality System
ระบบคุณภาพ
2. Product / Service (Max Score 30)
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ / การบริการ
Product / Service Quality
คุณภาพของผลิตภัณฑ ์ / การบริการ
3. Delivery (Max Score 20)
การส่งมอบ
3-1
Supply performance against schedule
ประสิทธิภาพของผูข
้ ายในการส่งมอบผลิตภัณฑ ์
3-2
Flexibility to adjust to schedule changes
่
ความยืดหยุ่นในการปรบั เปลียนตารางก
าหนดการในการส่งมอบผลิตภัณฑ ์
3-3
Invoice and packaging accuracy
่ ้รบั มีความถูกต ้อง
ใบกากับสินค ้าและบรรจุภณ
ั ฑ ์ทีได
3-4
Cost of delivery
ราคาของการส่งมอบ
4. Pricing (Max Score 20)
ราคาของการส่งมอบ
4-1
Price competitiveness
การแข่งขันทางด ้านราคา
4-2
Price stability
่ ้านราคา
ความคงทีด
4-3
Price and tooling cost disclosure
่ อ
การเปิ ดเผยราคาของสินค ้าและเครืองมื
5. Service (Max Score 10)
การบริการ
5-1
Commitment to problem resolution and feedback
่ ดขึนและการติ
้
มีความใส่ใจกับการแก ้ปัญหาทีเกิ
ดตามผล
5-2
Responsiveness to Mackay's requirements
ตอบสนองความต ้องการตามข ้อกาหนดของบริษท
ั ฯ
5-3
Effective communication with Mackay
่
การติดต่อและการสือสารกั
บบริษท
ั ฯ
Total Score
คะแนนรวม
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แนวทางในการปฏิบต
ั ิ (Guidelines)
่
ค าถามที ใช ใ้ นการประเมิ น จะตรงกับ มาตรฐานของระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001 Quality management
่
systems - Requirements ในเรืองระบบคุ
ณภาพ การออกแบบ/การพัฒนา กระบวนการผลิตและการบริการ
The assessment questions are based directly on the ISO9000 standards series. Reference can be made to
ISO9001, 'Quality Systems for Design / Development, Production, installation and Servicing', for detailed
requirements.

คาถามในแต่ละข ้อมีการจัดลาดับคะแนนระหว่าง 0 ถึง 3 ตามเกณฑ ์ดังด่อไปนี ้
Each question is rated between 0 and 3 according to the following criteria.

้
มีความสอดคล ้องกับมาตรฐานทังหมด
(Total Conformance)

3

มีความสอดคล ้องกับข ้อกาหนดหลัก (Major Conformance)

2

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดรอง (Minor Non Conformance)
ข ้อพกพร่องทีไม่

1

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดหลัก (Major Non Conformance)
ข ้อพกพร่องทีไม่

0

การจัดอันดับผู ้ขาย (Quality System Rating)
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

> 55

> 50

่ านการคัดเลือก (Approved Supplier)
B – ผูข
้ ายทีผ่

45 – 55

40 – 50

C – ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted Supplier)

35 – 45

30 – 40

< 35

< 30

69

63

A – ผูข
้ ายในลาดับต ้น (Preferred Supplier)

่ เหมาะสม (Unsuitable Supplier)
D – ผูข
้ ายทีไม่
คะแนนรวม (Maximum Possible Score)
่ มมีดงั นี :้
แนวทางการใหค้ ะแนนเพิมเติ

่ เป็ นไปตามขอ้ กาหนดหลักหรือรอง (No Major or
A – ผูข
้ ายในลาดับต ้น (Preferred Supplier) –ไม่มีขอ้ พกพร่องทีไม่
Minor Non Conformance)
B – ผู ข
้ ายที่ผ่ า นการคัด เลือ ก (Approved Supplier) –ไม่ มีขอ้ พกพร่อ งที่ไม่ เป็ นไปตามขอ้ ก าหนดหลัก (No Major
Non Conformance)
ประเภทที่ 1 – เทียบเท่าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยรวมการออกแบบและการให้บริการ
ประเภทที่ 2 – เทียบเท่าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยไม่รวมการออกแบบและการให้บริการ
้
่ ้จากการประเมิน
การตัดสินใจเลือกผูข
้ ายของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะขึนอยู
่กบ
ั ผลคะแนนรวมทีได
่ ได ้ ‘A’ หรือ ‘B’ จะต ้องมีวธิ ก
่
ผูข
้ ายทีไม่
ี ารดาเนิ นการทีเหมาะสมในการแก
้ไขข ้อบกพร่อง

่ ้เกรด ‘C’ จะมีข ้อจากัดในการร่วมธุรกิจใหม่ทเกี
่ี ยวกั
่
C – ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted suppliers) ผูข
้ ายทีได
บผลิตภัณฑ ์
่
่
อาจพ้นจากสถานะเมือมีระบบคุณภาพทีไม่เหมาะสมเพียงพอ
D – ผู ข
้ ายที่ไม่ เ หมาะสม (Unsuitable suppliers) ผู ข
้ ายที่ได เ้ กรด ‘D’ จะไม่ ไ ด ร้ บ
ั การพิจ ารณาส าหรับธรุ ก ิจ ใหม่ ใ น
อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบน
ั
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Further to the scoring guideline, additional criteria include the following A - PREFERRED SUPPLIER - NO MAJOR OR MINOR NON CONFORMANCE
B - APPROVED SUPPLIER - NO MAJOR NON CONFORMANCE
Category 1 - Equivalent to ISO9001 including design and service responsibility.
Category 2 - Equivalent to ISO9001 excluding design and service responsibility.
Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved. Preference will be given to suppliers with
higher ratings.
Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.
Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the Quality System is considered suitable for.
Unsuitable suppliers, ' D ', may not be considered for future business and steps may be taken to resource
current business.

ความรับผิดชอบของฝ่ ายบริหาร (Management Responsibility)
Clause/Audit Question
่
่ ้าใจภายใน
นโยบายคุณภาพได ้รบั การสือสารและเป็
นทีเข

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

องค ์กร?
Does a Quality Policy Exist and is it understood and
supported throughout the organisation?
ผูบ้ ริหารระดับสูงต ้องแสดงหลักฐานของความมุ่งมั่นต่อการบรรลุ
้ ณภาพ, การส่งมอบและราคา?
ความพึงพอใจของลูกค ้า รวมทังคุ
Is there evidence of commitment by management on
achieving customer satisfaction, including Quality,
Delivery and Price?

ระบบคุณภาพ (Quality System)
Clause/Audit Question
้
มีการจัดทานโยบายคุณภาพและเอกสารขันตอนการด
าเนิ นงาน
เช่น คู่มอ
ื คุณภาพ?
Are Policies and Procedures formally documented
and implemented e.g. – Quality manual?

การทบทวนข ้อตกลง (Contract Review)
Clause/Audit Question
่
องค ์กรมีการทบทวนข ้อตกลงของลูกค ้าและข ้อกาหนดอืนๆ
Does the organisation review customer’s contract and
other requirements?
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การควบคุมการออกแบบผลิตภัณฑ ์ (Design Control)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

Yes

No

ผู ข
้ ายมีก ารด าเนิ น กิจ กรรมการออกแบบผลิต ภัณ ฑ ์ และการ
บริการสาหรับบริษท
ั แม็คไคย ์ รบั เบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด?
Is the supplier required to carry out design activities
for the products and service supplied to Mackay?
้ั
ถ ้าใช่, ผูข
้ ายมีขนตอนการควมคุ
มการออกแบบผลิตภัณฑ ์ และ

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

ตรวจสอบผลการออกแบบรวมถึงความรบั ผิดชอบในการ
่
ออกแบบ, การทวนสอบ, การรบั รองผลและการเปลียนแปลงการ
ออกแบบ?
If YES, Does the supplier have formal development
procedures to control and verify design outcomes
including responsibilities

การควบคุมเอกสาร (Document and Data Control)
Clause/Audit Question
องค ์กรมีการจัดทาระบบการควบคุมเอกสารหรือบันทึกต่างๆ เช่น
่
การอนุ มต
ั ก
ิ อ
่ นใช ้, ทบทวบและการเปลียนแปลงต่
างๆ?
Has the supplier developed and implemented a
system to control approval, issue and changes to
documents?

การจัดซือ้ (Purchasing)
Clause/Audit Question
้
ผูข
้ ายต ้องมั่นใจว่าผลิตภัณฑ ์เป็ นไปตามข ้อกาหนดการจัดซือ?
Does the supplier ensure that purchased product
conforms to specified requirements?
องค ์กรมีระบบการจัดการและความสอดคลอ้ งทางดา้ นวัต ถุ ดิบ
่
หรือผลิตภัณฑท์ ่เกี
ี ยวข
อ้ งเพื่อสนับสนุ น บริษัทบริษัท แม็ คไคย ์
รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด?
Is there a system for handling and conforming
materials or product supplied by Mackay for further
processing?
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การชีบ่้ งและการสอบกลับได ้ของผลิตภัณฑ ์ (Product Identification and Traceability)
Clause/Audit Question
้
องค ์กรมีการจัดทาขันตอนการด
าเนิ นการในการชีบ่้ งผลิตภัณฑ ์
และการสอบกลับไดท
้ ่เหมาะสมตลอดการก่
ี
อให้เกิดผลิตภัณฑ ์

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

้
้
รวมทังการจั
ดส่งและการติดตัง?
Has the supplier established a method of identifying
and tracing products at all stages of production,
delivery and installation?

การควบคุมกระบวนการผลิต (Process Control)
Clause/Audit Question
องค ์กรมีการวางแผนการผลิต และดาเนิ นกระบวนการผลิต
ภายใต ้สภาวะควบคุม?
Are production processes received and planned to
ensure that they are carried out under controlled
conditions?

การตรวจสอบและทดสอบ (Inspection and Testing)
Clause/Audit Question
่
ผูข
้ ายมีระบบการจัดการเพือให้
ม่นใจว่
ั
าผลิตภัณฑ ์สอดคลอ้ งกับ
ข ้อกาหนด ในระหว่างการรบั สินค ้าและภายในกระบวนการ?
Does the supplier have a system to ensure that
product conforms to specification during receiving
and processing?
้
มีการดาเนิ นการตรวจสอบ และทดสอบผลิตภัณฑ ์ในขันตอน
สุดท้ายก่อนส่งมอบ?
Is there final inspection and testing carried out?
้ั
่ ดเจนในการชีบ่้ งสถานะของ
องค ์กรมีขนตอนการด
าเนิ นการทีชั
ผลิตภัณฑ ์ตามข ้อกาหนดของการเฝ้ าติดตาม และตรวจสอบ?
Is there a method of clearly identifying the status of
products inspected?
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่ อทดสอบ (Inspection, Measuring and Test Equipment)
การตรวจสอบ, การวัดและเครืองมื
Clause/Audit Question
้
องค ์กรมีขนตอนการด
ั
าเนิ นการเพื่อให้ม่นใจว่
ั
ามีการเลือ กใช ้,
่
่
การควบคุ ม และการสอบเทีย บเครืองมือ วัด และเครืองมื
อ ที่ใช ้

Audit Evidence

0

1

2

3

0

1

2

3

0

1

2

3

ทดสอบอย่างเหมาะสม และสอดคล ้องกับผลิตภัณฑ ์?
Is there a procedure implemented to ensure that the
selection, control and calibration of inspection
measuring and test equipment are appropriate for the
suppliers operation?

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนด (Control of Non Conforming Product)
การควบคุมผลิตภัณฑ ์ทีไม่
Clause/Audit Question
้
องค ์กรมีขนตอนการด
ั
าเนิ นการ เพื่อให้ม่นใจว่
ั
าผลิตภัณฑท์ ่ไม่
ี
้
่
เป็ นไปตามข ้อกาหนดได ้รบั การบ่งชี และควบคุมเพือป้ องกันการ

Audit Evidence

้
นาไปใช ้หรือส่งมอบโดยไม่ได ้ตังใจ?
Does the supplier have a methods of segregating nonconforming product, such that if is prevented from
inadvertent use?

การปฏิบต
ั ก
ิ ารแก ้ไขและการปฏิบต
ั ก
ิ ารป้ องกัน (Corrective and Preventative Action)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

องค ก์ รมี ร ะบบการด าเนิ น การในการก าจัด สาเหตุ ต่ า งๆ ของ
่
้
ความไม่สอดคล ้อง เพือแก
้ไขและป้ องกันปัญหาการเกิดซา?
Is there a system in place for investigating, correcting
and preventing the re-occurrence of problems that
cause non-conforming product?

การจัดการ, การจัดเก็บ ,บรรจุภณ
ั ฑ ์, การถนอมรกั ษาและการส่งมอบ (Handling, Storage, Packaging,
Reservation and Delivery)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

องค ก์ รมี ข นตอนการด
ั้
าเนิ น การในการจัด การ, การจัด เก็ บ ,
บรรจุ ภ ัณ ฑ แ์ ละการส่ ง มอบผลิ ต ภัณ ฑ เ์ พื่ อไม่ ใ ห้เ กิ ด ความ
่
เสียหายและ/หรือการเสือมสภาพ?
Is there an implemented procedure for handling,
storing, packaging and delivering products that
prevents damage and/or deterioration?

Controlled Document Not Allow Copy and Change Without Authorized

SQM: 30/04/2021
Rev. 03
่
เอกสารควบคุมห้ามทาสาเนาหรือการเปลียนแปลงแก
้ไขโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต

MACKAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
SUPPLIER QUALITY MANUAL
การตรวจประเมินระบบคุณภาพ (ISO9001: 2008)
AUDIT GUIDELINES CONDENSED

SQM900A

หน้า 6 / 8

การควบคุมบันทึก (Quality Records)
Clause/Audit Question
้
องค ก์ รมีการจัดเก็บ บัน ทึกต่า งๆ ที่ถู ก จัด ท าขึนและคงร
ก
ั ษาไว ้
่
่
เพือเป็ นหลักฐานของการได ้ปฏิบต
ั ต
ิ ามข ้อกาหนด และเพือแสดง

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

ถึงประสิทธิผลของการดาเนิ นการในระบบบริหารคุณภาพตอ้ ง
ถูกควบคุม?
Does the supplier retain records that demonstrate
conformance to specified requirements and the
effective operation of the Quality system?

การตรวจติดตามภายใน (Internal Quality Audits)
Clause/Audit Question

่
องค ์กรมีการตรวจติดตามภายในตามระยะเวลาทีวางแผนไว
้ และ
่
่
่
่
มีก ารแก ไ้ ขเพือกาจัดสิงทีไม่เ ป็ นไปตามข อ้ ก าหนดทีถูกตรวจ
พบ?
Does the supplier regularly audit their operating
system and correct any discrepancies found?

การฝึ กอบรม (Training)
Clause/Audit Question

องค ก
์ รมี ก ารระบุ ค วามต อ
้ งการ และจัด หาการฝึ กอบรมที่
เหมาะสมกับความต ้องการของแต่ละองค ์กร?
Does the supplier identify and provide appropriate
training with consideration to individual company
needs?

การบริการ (Servicing)
Clause/Audit Question
ในกรณี ทจ่ี าเป็ น ผูข
้ ายมีการวางแผนและดาเนิ นการสาหรับการ
่
่ ่ภายใต ้ข ้อกาหนด?
ให้บริการทีเหมาะสมทีอยู
Where necessary has the supplier establish a system
for providing appropriate service requirements?
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เทคนิ คทางสถิติ (Statistical Techniques)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

ถ ้ามีการร ้องขอจากบริษท
ั ฯ ผูข
้ ายสามารถประยุกต ์ใช ้เทคนิ ค
ทางสถิตส
ิ าหรับการสร ้าง การควบคุมและการตรวจสอบ
ความสามารถของกระบวนการและผลิตภัณฑ ์หรือไม่?
If required is the supplier capable of applying
statistical techniques for establishing, controlling and
verifying process capability and product
identifications?

่
ระบบสิงแวดล
้อม (Environmental Systems)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

Yes

No

่ งผลกระทบต่อสิงแวดล
่
ผูข
้ ายมีกจิ กรรมใดๆ ทีส่
้อม?
Does the supplier’s activity effect the environment?

ถ ้ามี, ผูข
้ ายได ้พิจารณาดาเนิ นการประเมินปัญหาด ้าน
่
สิงแวดล
้อมเหล่านั้นหรือไม่?
If YES, Has the supplier taken their environmental

0

1

2

3

aspects into consideration?
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ASSESSMENT RESULT
ผลการตรวจประเมิน
Supplier Name
่ ข
ชือผู
้ าย

Address
่ ่
ทีอยู

Audit period on site
ระยะเวลาในการตรวจประเมิน

Lead Auditor
หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมิน

Auditors
ผูต้ รวจประเมิน

Date

วันที่

Category of Audit

ตรวจประเมินประเภทที่

Findings Number of Major Non Conformances
ผลการประเมิน

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดหลัก
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่

Number of Minor Non Conformances
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดรอง
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่

Total Score
คะแนนรวม

Recommendations
ข ้อเสนอแนะ

Quality System Rating
การจัดอันดับผูข
้ าย
Category 1

Category 2

A - Preferred Supplier

..................

> 55

> 50

B - Approved Supplier

..................

45 – 55

40 – 50

C - Restricted Supplier

..................

35 – 45

30 – 40

< 35

< 30

D – Unsuitable Supplier ..................
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แนวทางในการปฏิบต
ั ิ (Guidelines)
่
ค าถามที ใช ใ้ นการประเมิ น จะตรงกับ มาตรฐานของระบบบริห ารงานคุ ณ ภาพ ISO 9001 Quality management
่
systems - Requirements ในเรืองระบบคุ
ณภาพ การออกแบบ/การพัฒนา กระบวนการผลิตและการบริการ
The assessment questions are based directly on the ISO9000 standards series. Reference can be made to
ISO9001, 'Quality Systems for Design / Development, Production, installation and Servicing', for detailed
requirements.

คาถามในแต่ละข ้อมีการจัดลาดับคะแนนระหว่าง 0 ถึง 3 ตามเกณฑ ์ดังด่อไปนี ้
Each question is rated between 0 and 3 according to the following criteria.

้
มีความสอดคล ้องกับมาตรฐานทังหมด
(Total Conformance)

3

มีความสอดคล ้องกับข ้อกาหนดหลัก (Major Conformance)

2

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดรอง (Minor Non Conformance)
ข ้อพกพร่องทีไม่

1

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดหลัก (Major Non Conformance)
ข ้อพกพร่องทีไม่

0

การจัดอันดับผู ้ขาย (Quality System Rating)
ประเภทที่ 1

ประเภทที่ 2

> 55

> 50

่ านการคัดเลือก (Approved Supplier)
B – ผูข
้ ายทีผ่

45 – 55

40 – 50

C – ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted Supplier)

35 – 45

30 – 40

< 35

< 30

66

63

A – ผูข
้ ายในลาดับต ้น (Preferred Supplier)

่ เหมาะสม (Unsuitable Supplier)
D – ผูข
้ ายทีไม่
คะแนนรวม (Maximum Possible Score)
่ มมีดงั นี :้
แนวทางการใหค้ ะแนนเพิมเติ

่ เป็ นไปตามขอ้ กาหนดหลักหรือรอง (No Major or
A – ผูข
้ ายในลาดับต ้น (Preferred Supplier) –ไม่มีขอ้ พกพร่องทีไม่
Minor Non Conformance)
B – ผู ข
้ ายที่ผ่ า นการคัด เลือ ก (Approved Supplier) –ไม่ มีขอ้ พกพร่อ งที่ไม่ เป็ นไปตามขอ้ ก าหนดหลัก (No Major
Non Conformance)
ประเภทที่ 1 – เทียบเท่าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยรวมการออกแบบและการให้บริการ
ประเภทที่ 2 – เทียบเท่าระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 โดยไม่รวมการออกแบบและการให้บริการ
้
่ ้จากการประเมิน
การตัดสินใจเลือกผูข
้ ายของบริษท
ั แม็คไคย ์ รับเบอร ์ (ประเทศไทย) จากัด จะขึนอยู
่กบ
ั ผลคะแนนรวมทีได
่ ได ้ ‘A’ หรือ ‘B’ จะต ้องมีวธิ ก
่
ผูข
้ ายทีไม่
ี ารดาเนิ นการทีเหมาะสมในการแก
้ไขข ้อบกพร่อง

่ ้เกรด ‘C’ จะมีข ้อจากัดในการร่วมธุรกิจใหม่ทเกี
่ี ยวกั
่
C – ผูข
้ ายแบบจากัด (Restricted suppliers) ผูข
้ ายทีได
บผลิตภัณฑ ์
่
่
อาจพ้นจากสถานะเมือมีระบบคุณภาพทีไม่เหมาะสมเพียงพอ
D – ผู ข
้ ายที่ไม่ เ หมาะสม (Unsuitable suppliers) ผู ข
้ ายที่ได เ้ กรด ‘D’ จะไม่ ไ ด ร้ บ
ั การพิจ ารณาส าหรับธรุ ก ิจ ใหม่ ใ น
อนาคต และอาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบน
ั
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Further to the scoring guideline, additional criteria include the following A - PREFERRED SUPPLIER - NO MAJOR OR MINOR NON CONFORMANCE
B - APPROVED SUPPLIER - NO MAJOR NON CONFORMANCE
Category 1 - Equivalent to ISO9001 including design and service responsibility.
Category 2 - Equivalent to ISO9001 excluding design and service responsibility.
Mackay's sourcing decisions will depend on the rating achieved. Preference will be given to suppliers with
higher ratings.
Suppliers who do not attain an ' A ' or ' B ' rating are required to take appropriate action to correct deficiencies.
Restricted suppliers, ' C ' will have business limited to products that the Quality System is considered suitable for.
Unsuitable suppliers, ' D ', may not be considered for future business and steps may be taken to resource
current business.

บริบทขององค ์กร (Context of the Organization)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

องค ก
์ รมี ก ารพิ จ ารณาก าหนดประเ ด็ น ภานนอก และ
่ ยวข
่
ภายในทีเกี
อ้ งกับ จุด ประสงค ข
์ ององค ์กร และทิศทาง
กลยุทธ ์หรือไม่?
How has the organization determined external
and internal issues relevant to its purpose and
strategic direction?
องค ก์ รมี ก ารก าหนดผู ม
้ ี ส่ ว นได ส้ ่ ว นเสี ย ที่ เกี่ยวข อ้ งกับ
ระบบบริหารคุณภาพหรือไม่?
How have you determined what interested
parties are relevant to the QMS?

ความเป็ นผู ้นา (Leadership)
Clause/Audit Question
องค ์กรมีการกาหนดนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค ์
คุณภาพ และสอดคล ้องกับทิศทางกลยุทธ ์และบริบทของ
องค ์กรหรือไม่?
How is the quality policy and objectives
established for the QMS and how are they
compatible with the strategic direction and the
organizational context?
่
มีการสือสารนโยบายคุ
ณภาพภายในองค ์กรอย่างไร?
How is the quality policy communicated within
the organization?
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การวางแผน (Planning for the quality management system)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

่ ดการความเสียงและโอกาส
่
องค ์กรมีการดาเนิ นการเพือจั
อย่างไร?
How are actions planned to address risks and
opportunities?
องค ์กรมีการจัดทาวัตถุประสงค ์คุณภาพตามสายงาน,
่ ยวข
่
ระดับและกระบวนการทีเกี
้องหรือไม่?
Where are the quality objectives and are these
at all relevant functions, levels and processes?

สนับสนุ น (Support)
Clause/Audit Question
่
องค ์กรมีกจิ กรรมการตรวจสอบ และการเฝ้ าระวังเพือให้
่
มันใจว่าเหมาะสมต่อการใช ้งานตามจุดประสงค ์อย่าง
ต่อเนื่ องหรือไม่?
Dose the supplier ensure that resources
provided are suitable for the specific monitoring
and measurement activities and are maintained
to ensure continued fitness for purpose?
้
องค ์กรมีการระบุความสามารถตามพืนฐานการศึ
กษา,
่
การฝึ กอบรมหรือประสบการณ์ทเหมาะสมหรื
ี
อไม่?
How does supplier determine competence on
the basis of appropriate education, training or
experience?
องค ์กรแสดงให้เห็นว่าเอกสารสารสนเทศได ้รบั การทบทวน
่
และอนุ มต
ั เิ พือความเหมาะสมและได
้รบั การป้ องกันอย่าง
พอเพียง?
How the documented information is reviewed
and approved for suitability and adequacy?

การดาเนิ นการ (Operation)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

Yes

No

องค ์กรมีการดาเนิ นกิจกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ ์ และ
การบริการสาหรับบริษท
ั แม็คไคย ์ รบั เบอร ์ (ประเทศไทย)
จากัด หรือไม่?
Is the supplier required to carry out design
activities for the products and service supplied
to Mackay?
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0

1

2

3

ถ ้าใช่, องค ์กรมีการจัดทา, นาไปปฏิบต
ั แิ ละธารงรักษา
่
กระบวนการในการออกแบบและพัฒนาทีเหมาะสม?
If Yes, Does the supplier establish, implement
and maintain a design and development
process

การควบคุมผลิตภัณฑ ์และบริการจากภายนอก (Control of externally provided processes, products and services)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

0

1

2

3

องค ์กรต ้องมั่นใจว่ากระบวนการ ผลิตภัณฑ ์และบริการที่
จัดหาจากภายนอกสอดคล ้องกับข ้อกาหนด?
How do you ensure externally provided
processes, products and services conform to
specified requirements?
่
องค ์กรพิจารณากาหนดการทวนสอบหรือกิจกรรมอืนๆ
่
่
เพือให้มนใจว่
ั
ากระบวนการ ผลิตภัณฑ ์และบริการจาก
ภายนอกสอดคล ้องกับข ้อกาหนด?
What verification or other activities do you
have to ensure externally provided
processes, products and services do not
adversely affect your ability to consistently
deliver conforming products and services to
your customers?

การผลิตและการให ้บริการ (Production and service provision)
Clause/Audit Question
องค ์กรดาเนิ นการผลิตและส่งมอบบริการ ภายใต ้สภาวะที่
ถูกควบคุม?
Does the supplier have implement production
and service provision under controlled
conditions?
การตรวจวัดและการรบั รองผล (Measurement activities and Validation)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

องค ์กรมีการดาเนิ นกิจกรรมการตรวจติดตามและการ
่
ตรวจวัด และการรบั รองผลทีเหมาะสมหรื
อไม่?
Does the supplier have monitoring,
measurement and validation activities at
appropriate?
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การชีบ่้ งและการสอบกลับ (Identification and traceability)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

่ ยวกั
่
องค ์กรมีการชีบ่้ งสถานะของผลลัพธ ์ทีเกี
บข ้อกาหนด
ในการตรวจติดตามและการตรวจวัด ตลอดการผลิตและ
การส่งมอบบริการ?
How do you identify the status of process
outputs?
การเก็บรักษา (Preservation)
Clause/Audit Question
องค ์กรมีการเก็บรักษาผลลัพธ ์ระหว่างการทาการผลิตและ
่
ให้บริการ เพือให้
ม่นใจถึ
ั
งความสอดคล ้องต่อข ้อกาหนด?
How do you ensure preservation of process
outputs during production and service provision
to maintain conformity to product
requirements?
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนด (Control of nonconforming outputs)
การควบคุมผลลัพธ ์ทีไม่
Clause/Audit Question
่ สอดคล ้องต่อข ้อกาหนด
องค ์กรต ้องมั่นใจว่าผลลัพธ ์ทีไม่
่ องกันการจะไปใช ้ทีไม่
่
จะถูกบ่งชี ้ และถูกควบคุมเพือป้
เจตนาหรือถูกส่งมอบ?
How do you identify and control process
outputs, products and services that do not
conform to requirements and prevent their
unintended use or delivery?

การประเมินสมรรถนะ (Performance evaluation)
ความพึงพอใจลูกค ้า (Customer satisfaction)
Clause/Audit Question
องค ์กรมีการติดตามการรบั รู ้ของลูกค ้าต่อระดับความ
ต ้องการ และความคาดหวังว่าได ้บรรลุสมบูรณ์?
How do you monitor customer perception of the
degree to which requirements have been met?
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การตรวจประเมินภายใน (Internal Audit)
Clause/Audit Question

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

Audit Evidence

0

1

2

3

องค ์กรมีการดาเนิ นการตรวจประเมินภายใน ตามช่วงเวลา
่
ทีวางแผนไว
้ และดาเนิ นการแก ้ไขและมีกจิ กรรมการแก ้ไข
่
ทีเหมาะสม?
Are internal audits being conducted at planned
intervals and take appropriate correction and
corrective actions?
การทบทวนฝ่ ายบริหาร (Management review)
Clause/Audit Question
ผูบ้ ริหารระดับสูงมีการทบทวนระบบการบริหารคุณภาพ
่ ้วางไว ้หรือไม่? และมั่นใจได ้ว่า
ขององค ์กร ตามแผนทีได
่
เหมาะสมอย่างต่อเนื องและมีประสิทธิผลและสอดคล ้องกับ
์
ทิศทางกลยุทธิขององค
์กร?
What is the frequency that top management
reviews the organization's QMS? and How is the
QMS deemed suitable, adequate and effective?

การปร ับปรุง (Improvement)
Clause/Audit Question
่ ดสิงที
่ ไม่
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนด รวมถึงทีเกิ
่ ดจากคา
เมือเกิ
ร ้องเรียน องค ์กรมีการทากิจกรรมการควบคุมและแก ้ไข
และดาเนิ นกิจกรรมทีจ่ าเป็ นหรือไม่?
When nonconformities occur, Supplier react;
Take action to control and correct it;
Actions needed are implemented;

่
ระบบสิงแวดล
้อม (Environmental Systems)
Clause/Audit Question
่ งผลกระทบต่อสิงแวดล
่
องค ์กรมีกจิ กรรมใดๆ ทีส่
้อม?
Does the supplier’s activity effect the
environment?
ถ ้ามี, ผูข
้ ายได ้พิจารณาดาเนิ นการประเมินปัญหาด ้าน
่
สิงแวดล ้อมเหล่านั้นหรือไม่?
If Yes, Has the supplier taken their
environmental aspects into consideration?

Controlled Document Not Allow Copy and Change Without Authorized

Audit Evidence

Yes

0

No

1

2

3

SQM: 30/04/2021
Rev. 03
่
เอกสารควบคุมห้ามทาสาเนาหรือการเปลียนแปลงแก
้ไขโดยไม่ได ้รับอนุ ญาต

MACKAY RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
SUPPLIER QUALITY MANUAL
การตรวจประเมินระบบคุณภาพ (ISO9001: 2015)
AUDIT GUIDELINES CONDENSED

SQM900C

หน้า 7 / 7

ASSESSMENT RESULT
ผลการตรวจประเมิน
Supplier Name
่ ข
ชือผู
้ าย

Address
่ ่
ทีอยู

Audit period on site
ระยะเวลาในการตรวจประเมิน

Lead Auditor
หัวหน้าคณะผูต้ รวจประเมิน

Auditors
ผูต้ รวจประเมิน

Date

วันที่

Category of Audit

ตรวจประเมินประเภทที่

Findings Number of Major Non Conformances
ผลการประเมิน

่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดหลัก
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่

Number of Minor Non Conformances
่ เป็ นไปตามข ้อกาหนดรอง
จานวนขอ้ พกพร่องทีไม่

Total Score
คะแนนรวม

Recommendations
ข ้อเสนอแนะ

Quality System Rating
การจัดอันดับผูข
้ าย
Category 1

Category 2

A - Preferred Supplier

..................

> 55

> 50

B - Approved Supplier

..................

45 – 55

40 – 50

C - Restricted Supplier

..................

35 – 45

30 – 40

< 35

< 30

D – Unsuitable Supplier ..................
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