「 TSM SOC Management System Self-Check Sheet 」 [ Utilization Manual ]

１．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ในผลิตภัณฑที่สงมอบใหกับ TSM
① ทราบชนิดของสารเคมีตองหามที่สําคัญ
รายการตามหัวขอที่ (※２ )

รวมกัน

มาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki

(จัดทําเมื่อพฤษภาคม 2014)

「SES N 2402」กําหนดเกี่ยวกับการจํากัดการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

โดยแบงสาร

เคมีออกเปน 6 กลุม ดังนี้ 1.) Cd และสารประกอบ Cd 2.) Pb และสารประกอบ Pb 3.) Hg และสารประกอบ Hg 4.) Cr6+ และ

「สารเคมีตองหามที่สําคัญ」ที่จําเปนตองทราบคือ

สารประกอบ Cr6+ 5.) Asbestos 6.) สารเคมีตามบัญชี GADSL แตสารเคมีที่เปน
Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos

② มี「SES N 2402」
เช็ค
ตาม
กําหนด

(1)

(ฉบับที่เปนปจจุบัน)

★ ดังนั้นหากทราบชนิดของสารเคมีที่หามใช Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos ใหใส (O)
มาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki「 SES N 2402」 กําหนดเกี่ยวกับการจํากัดการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวัสดุ และ
ชิ้นสวนที่สงมอบใหกับ TSM ทั้งหมด โดยผูผลิต และผูจัดจําหนาย จะตองปฏิบัติตาม SES N 2402 อยางเครงครัดซึ่งไดมีระบุไวแลวใน
Drawing และตองมี SES N2402 ฉบับที่เปนปจจุบันมาไวในครอบครองทุกครั้ง (ดาวโหลดจากระบบ PO WEB > Menu SES System)

★ ดังนั้นหากมี SES N2402 ฉบับที่เปนปจจุบัน ใหใส (O)
【หมายเหตุ】ผูผลิต และผูจัดจําหนาย จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 「SES N 2402」 ซึ่งไดระบุไวใน Drawing อยางเครงครัด
③ มีบัญชีรายการสารเคมี「GADSL」 Global Automotive Declarable Substance List「GADSL」ที่ Global Automotive Stakeholder Group (GASG) ไดทําการรวบรวม
(ฉบับที่เปนปจจุบัน)

และเผยแพรแกสาธารณชนไวในเว็บไซต http://www.gadsl.org/ คือบัญชีรายการสารเคมีที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมยานยนตที่ถูก
ควบคุมดวยกฎหมายของประเทศญี่ปุน, สหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป ซึ่งสารเคมีในบัญชีจะจําแนกออกเปน 3 ประเภท คือ

รวมกัน

1. สารเคมีที่หามใช หรือใชไดภายใตเงื่อนไขตามที่กฎระเบียบกําหนด (P) 2. สารเคมีที่ตองแจงขอมูลหากมีการนําไปใชเกินความเขมขน
ที่กําหนด (D) และ 3.สารเคมีที่อาจเปนไดทั้งประเภท D และ P โดยจัดเปนประเภท P เมื่อนําสารเคมีนี้ ไปใชในงานลักษณะหนึ่ง และจะ
จัดเปนประเภท D เมื่อนําไปใชกับงานอีกลักษณะหนึ่ง (D/P)

④ มีการกําหนดผูรับผิดชอบอยางชัดเจน

★ ดังนั้นหากมี GADSL ฉบับที่เปนปจจุบัน

ใหใส (O)

ในการสงผลิตภัณฑออกไปขายยังประเทศญี่ปุน และสหภาพยุโรป ซึ่งเขมงวดเรื่องขอกําหนดกฏระเบียบเกี่ยวกับสารเคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ดังนั้นทางผูผลิต และผูจัดจําหนายจะตองมีผูรับผิดชอบในการศึกษาและตรวจสอบขอกําหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว
ของกับผลิตภัณฑของบริษัทตนเอง เพื่อรองรับผลิตภัณฑใหเปนไปตามขอกําหนดของแตละทวีป และแตละประเทศ เชน สหภาพยุโรป

รวมกัน

กฎระเบียบ REACH & ELV, ประเทศญี่ปุน

：กฎหมายชีวอนามัยแรงงาน

：

★ กรณีมีผูรับผิดชอบในการศึกษา และตรวจสอบขอกําหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของบริษัท

① จัดสง「TSM Green Procurement
Promotion Agreement 」 ได
เช็ค
ครั้งแรก

ตนเอง ใหใส (O)

【นโยบาย TSM Green Procurement Guideline】
① ใหนํากฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมไปปฏิบัติใชภายในบริษัทของตนเองอยางเครงครัด
② ใหจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในบริษัทของตนเอง (TSM จะสํารวจการจัดตั้งระบบของผูผลิต และผูจัดจําหนาย โดยใช
แบบฟอรม Environmental Survey Report A และ Environmental Survey Report B

③ ใหจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (โดยใหกําหนดผูรับผิดชอบในการศึกษา และตรวจสอบขอกําหนด หรือ
กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑของบริษัทตนเอง, ใหกําหนดผูรับผิดชอบในการบันทึกขอมูลตามแบบฟอรมของ TSM

(2)

② จัดสง「TSM Green Procurement
Promotion Agreement 」 ใหแลว

ที่จัดสงใหเพื่อทําการสํารวจสารเคมีตองหาม และทําการกรอกขอมูลลงในระบบ IMDS เมื่อไดรับการรองขอจาก TSM ทั้งนี้ทานจะตอง
แจงใหบริษัทคูคาของตนเองควบคุมการใชสารเคมีตองหามตามขอกําหนด หรือกฎหมายสิ่งแวดลอมที่ลูกคารองขอดวย)

④ ใหดําเนินกิจการดวยความใสใจในสิ่งแวดลอม (มีการปรับปรุงระบบควบคุมสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง, ผลักดันเรื่องการลดใชพลังงาน
และ ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เปนตน)

เช็ค
ตาม
กําหนด

※ ถากรณีเห็นดวยกับ「TSM Green Procurement Guideline 」หมายถึง สามารถยอมรับได, ปฏิบัติตามได จะตอง
ทําการลงลายมือผูมีอํานาจ และประทับตราบริษัทใน TSM Green Procurement Promotion Agreement

① จัดสง「Supplier's Asbestos free
declaration for parts 」 ได
เช็ค
ครั้งแรก ② จัดสง「 Asbestos Test Report」 ได

★ กรณีผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหมจัดสงได ใหใส (O)
★ กรณีผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกาจัดสงใหแลว ใหใส (O)

ชิ้นสวน และผลิตภัณฑที่สงออกไปขายยังประเทศญี่ปุน และสหภาพยุโรป หากมีการตรวจสอบแลวพบ Asbestos เจือปน จะถือไดวาทําการ
ฝาฝนกฎหมายการคาตางประเทศและอาจจะทําใหไดรับโทษทางกฎหมายซึ่งอาจจะถูกปรับเปนเงินจํานวนมาก ดังนั้นชิ้นสวนและผลิตภัณฑ

มอบเอกสารไดทันทีเมื่อ TSM รองขอ โดยจะตองจัดสงเอกสาร

(3)

เช็ค
ตาม
กําหนด

เช็ค
ครั้งแรก

※１) ทางผูผลิต และผูจัดจําหนายจะตองทําการสง
「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 และ

ที่เกี่ยวของกับ Asbestos ตั้งแตงาน Trial จนถึงงาน SOP และรวมถึงชิ้นสวนอะไหล (

「Asbestos Test Report」กอนที่ทาง TSM จะทําการสงออกชิ้นสวน และผลิตภัณฑไปขายยังประเทศญี่ปุน และสหภาพยุโรป
③ จัดสง「Supplier's Asbestos free ※ 1:SES D 2336 ตารางที１่ ของภาคผนวกจะแสดงรายการชิ้นสวนที่ตองสงเอกสารรับรองการไมเจือปน Asbestos ใหทาง TSM
declaration for parts 」 ได
※ ขอกําหนดที่เกี่ยวของ「ขั้นตอนการรองขอ และการสงเอกสารรับรองการไมเจือปน Asbestos」(UG11-T5）
④ จัดสง「Asbestos Test Report」ได ★ กรณีจัดสง「Supplier's Asbestos free declaration for parts」&「Asbestos Test Report」ได ใหใส (O)
★ กรณีชิ้นสวน และผลิตภัณฑที่ไมเกี่ยวของกับ Asbestos ใหใสเครื่องหมาย ( - )
【หมายเหตุ】 เปาหมายคือ วัสดุ, วัตถุดิบ และชิ้นสวน ที่นําเขาจากตางประเทศ และรายการทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ Asbestos ที่สงมอบใหกับ TSM
① กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได
【 IMDS : International Material Data System หมายถึง ระบบแสดงขอมูลสารเคมีที่เปนสวนประกอบในวัสดุ, ชิ้นสวน และ
② จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

ผลิตภัณฑ ที่ทําการผลิต เพื่อยืนยันวาผูผลิต และผูจัดจําหนายไมไดใชสารเคมีตองหาม, เพื่อตรวจสอบวาไมมีการใชสาร SVHC ในวัสดุ,
ชิ้นสวน และผลิตภัณฑ ตามกฎหมาย REACH ของยุโรป และเพื่อคํานวณปริมาณสัดสวนในการรีไซเคิลได และสัดสวนในการดึงทรัพยากร

】
※ การกรอกขอมูลลงในระบบ IMDS หมายถึง การนําขอมูลของสารเคมีที่เปนสวนประกอบในวัสดุ, ชิ้นสวน และผลิตภัณฑ มากรอกลงใน
กลับคืน ตามกฏระเบียบ ELV ของยุโรป

(4)

③ กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได
เช็ค
ตาม
กําหนด

④ จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

TSM-PO-F0002

ระบบ IMDS โดยผานทางเว็บไซต www.mdsystem.com [เมื่อ TSM เริ่มนําระบบ IMDS มาใชอยางเปนทางการจะแจงใหทราบ]

※ การจัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM หมายถึง การนําขอมูลสารเคมีที่เปนสวนประกอบในวัสดุ, ชิ้นสวน และผลิตภัณฑ กรอกลงในแบบ
ฟอรมของ TSM ที่จัดสงให

★ กรณีสามารถกรอกขอมูลในระบบ IMDS ได ใหใส（O） [เมื่อ TSM เริ่มนําระบบ IMDS มาใชอยางเปนทางการ]
★ กรณีจัดสงขอมูลไดตามแบบฟอรม TSM ได ใหใส（O）
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【 รายการเอกสารที่ผูผลิต และผูจัดจําหนาย

รายใหม และ รายเกา ตองสงมอบเกี่ยวกับ SOC

】 เริ่มทําสัญญาซื้อขาย

②
③

O

―

―

O

―

―

b) เอกสาแสดงวาไมใชสารตองหามที่สําคัญ Declaration

O

―

―

c) Environmental Survey Report A

O

―

―

d) Environmental Survey Report B

O

―

―

―

O

O

―

O

O

Supplier's Asbestos free
declaration for parts

กรณีที่ชิ้นสวน
เกี่ยวของกับAsbestos

Asbestos Test Report
กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS และ / หรือ แบบฟอรม

④

Design
Change

a) SES N 2402 Compliance Declaraion

TSM Green Procurement Promotion Agreement

①

เริ่มผลิตงาน Trial

จัดสงลวงหนา 1 เดือน

ตาม TSM เพื่อการสํารวจสารเคมีตองหาม (ซึ่ง TSM

หมายเหตุ

※ กรณีไมสามารถจัดสง TSM Green Procurement Promotion Agreement
ได ทางผูผลิต และผูจัดจําหนาย ตองจัดสงเอกสารกอนการซื้อขายตามขอ
a ) - d)

โดยเรียงลําดับความสําคัญดังนี้

※１：SES D 2336

: a) > b) > c) > d)

１ของภาคผนวกจะแสดงรายการชิ้นสวนที่ตอง

ตารางที่

สงเอกสารรับรองการไมเจือปน Asbestosใหกับทาง TSM

※ เมื่อ TSM เริ่มนําระบบ IMDS มาใชอยางเปนทางการ จะแจงใหรับทราบ

กอนการ (SOP)

―

ตองทราบขอมูลในกรณีทึ่สงออกรถจักรยานยนต

Mass Production

O

และเครื่องยนตเรือไปขายยังประเทศญี่ปุน, ยุโรป
และเอเซีย)

２．การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ของบริษัทตนเอง
① มีเอกสารขอกําหนดควบคุมสารเคมีที่สงผล

กระทบตอสิ่งแวดลอม

★ กรณีมีเอกสารในการควบคุมสารเคมีตองหาม และสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (เชน Work Instruction,
Procedure หรือ Manual เปนตน) ใหใส (O)

→ ตองมีการกําหนดสารเคมีที่หามใชไวอยางชัดเจน

② มีบันทึกตรวจสอบวามีการนําเอกสารขอกําหนด ★ กรณีมีการปฏิบัติตามเอกสารควบคุมอยูจริง

(1)

ควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปใช

Mill Sheet จากแตละ Supplier เปนตน ) ใหใส (O)

③ มีเอกสารกําหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไม
เปนไปตามขอกําหนด

① มีการแบงประเภทสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และ
ชิ้นสวนที่ซื้อมาไมใหปะปนกัน

(2)

(เชน มีใบบันทึกผลการตรวจสอบวัสดุ และชิ้นสวนรับเขา

(Incoming Check Sheet), มี Master List ควบคุมเอกสาร MDS Report, Test Report, SDS และ

② มีการแบงประเภทไลนการผลิตไมใหปะปนกัน

→ ตองมีบันทึกตรวจสอบการปฏิบัติตามเอกสารควบคุมอยูจริง

★ กรณีมีการกําหนดวิธีการรับมือเมื่อเกิดสิ่งที่ไมเปนไปตามเอกสารควบคุมสารเคมีตองหาม และสารเคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ใหใส (O)

→ ตองมีการกําหนดวิธีการปฏิบัติไวอยางชัดเจน

★ กรณีมีการแบงแยกสถานที่จัดเก็บวัสดุ และชิ้นสวนรับเขาไวอยางชัดเจน

ใหใส (O)

→ ตองมีการแบงพื้นที่จัดเก็บวัสดุและชิ้นสวนที่ซื้อมา มีการจัดทําปายชี้บงใหทราบอยางชัดเจน มีการจัดทําระบบ FIFO

★ กรณีมีมาตรการปองกันชิ้นสวนตางชนิดปะปนกัน

ใหใส (O)

→ มีการแบงประเภทไลนการผลิต, มีระบบ Pokayoke หรือมี Operation Standard Control ติดไวที่หนางานเพื่อให

③ มีการแบงประเภทชิ้นสวนที่จะสงขาย และมี
ชั้นวางชิ้นสวนที่รอสงขายไมใหปะปนกัน

พนักงานทราบอยางชัดเจน

★ กรณีมีการแบงพื้นที่เพื่อเตรียมสงมอบงานไวชัดเจน เพื่อปองกันการสงชิ้นสวนผิดประเภท ใหใส (O)

→ ตองมีการแบงพื้นที่จัดเก็บผลิตภัณฑที่เตรียมสงมอบใหลูกคา มีการจัดทําปายชี้บงใหทราบชัดเจน จัดทําระบบ FIFO

３．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง
① มีการจัดทํา Supplier List ของผูผลิตวัสดุ
วัตถุดิบ และชิ้นสวน รวมทั้งผลิตภัณฑ
(1)

ใหครบทุกรายการ

② มีการตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet
ที่แสดงถึงขอมูลสวนผสมของวัสดุ วัตถุดิบ

★ กรณีมีการจัดทํา Supplier List ของแตละรายการวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นสวน รวมทั้งผลิตภัณฑไว

ใหใส (O)

★ กรณีมีการตรวจสอบขอมูลสารเคมีที่เปนสวนประกอบในวัสดุ วัตถุดิบ และชิ้นสวนที่ซื้อมาจาก Supply Chain
(เชนเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet เปนตน) ใหใส (O)

และชิ้นสวนที่ซื้อมา

４．การรองขอไปยัง Supply Chain ใหควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)

① มีการรองขอในเอกสาร Purchase Agreement, ★ กรณีมีการรองขอให Supplier Chain ควบคุมการใชสารเคมีตองหาม และสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดย

(1)

ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline

มีการระบุในเอกสาร ใหใส (O)

หรือเอกสารรูปแบบอื่นๆ ของบริษัท เปนตน

→ ตองมีการรองขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ, Green Procurement Guideline หรือ เอกสาร

５．การรับรองชิ้นสวนที่ซื้อมาจาก Supply Chain
① ไดรับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึง

การไมใชสารเคมีตองหามจากบริษัท Supply
(1)

รูปแบบอื่นๆ ของทางบริษัท เปนตน

★ กรณีไดรับเอกสาร หรือหนังสือรับรองวาไมไดใชสารเคมีตองหามจาก Supply Chain มาแลว ใหใส

(O)

→ ตองไดรับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไมใชสารเคมีตองหาม

Chain

② ไดรับเอกสาร Test Report ออกโดยหนวยงาน ★ กรณีสามารถสงผลการตรวจสอบวัสดุ และชิ้นสวนที่ออก โดยหนวยงาน หรือสถาบันภายนอกเชน SGS หรือ
หรือสถาบันภายนอกที่รับรองไดวาวัสดุ และ

Intertek ซึ่งสามารถรับรองไดวาวัสดุ และชิ้นสวนที่ผลิตใหกับ TSM ไมมีการปนเปอนของสารเคมีตองหาม ใหใส (O)

ชิ้นสวนไมมีการปนเปอนของสารเคมีตองหาม

【การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร TSM SOC Management System Self-Check Sheet 】
※ กรณีการสํารวจเพื่อคัดเลือกผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม

Supplier รายใหม ตองจัดสงเอกสารลวงหนากอนจะไดรับการคัดเลือก

① Memorandum of Purchasing
② Company Profile
③ TSM Green Procurement Promotion Agreement
④ TSM SOC Management System Self-Check Sheet
⑤ Environmental Survey Report A
⑥ Environmental Survey Report B
★ ③ - ⑥ ขอมูลสิ่งแวดลอมตาม TSM Green Procurement Guideline
★ ④ เปาหมายการสํารวจคือ ผลการประเมินของ TSM SOC Management

※ กรณีการสํารวจผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา

แผนกประกันคุณภาพ จะทําการสํารวจ และพิจารณาผลการสํารวจที่ได

① TSM SOC Management System Self-Check Sheet
② Supplier Survey Report A
③ Supplier Survey Report B

※ การพิจารณาเพื่อสรุปคัดเลือกผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม โดยแผนกจัดซื้อ

การตัดสินใจ หรือเลือกผูผลิตรายใหม จะปฏิบติตามเงื่อนไข และตามขั้นตอนที่กําหนด หรือรวมถึงการนําขอมูล

ผลการสํารวจจากแผนกประกันคุณภาพ มาพิจารณารวมดวย

System Self-Check Sheet ตองมีผลประเมินเปน A หรือ B เทานั้น
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★ ＜มาตรฐานการพิจารณาการจัดตั้งระบบควบคุมสาร SOC＞ ☆ ＜มาตรฐานการพิจารณาการจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม＞
【หัวขอสํารวจจาก TSM SOC Management System Self-Check Sheet 】
ขอที่ ①
กรณีผลการสํารวจที่ได「 O」 ทั้งหมด
ผลประเมินจะเปน A
ขอที่ ①
ผลประเมินจะเปน C
กรณีมีขอใดขอหนึ่งได「 ●」
ขอที่ ② - ⑤ กรณีมีขอใดขอหนึ่งได「 ●」
ผลประเมินจะเปน B
ขอที่ ① - ⑤ กรณีมีขอใดขอหนึ่งได「 X 」
ผลประเมินจะเปน C

【หัวขอสํารวจจาก Environmental Survey Report A & B 】

1. กรณีไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอกแลว และมีคําตอบวาใช (Report A)

ผลประเมินจะเปน A

2. กรณียังไมไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอก และมีคําตอบวาใช (Report B)
2.1 มีคําตอบวา ใช มากกวา 60%

ผลประเมินจะเปน B

2.2 มีคําตอบวา ใช นอยกวา 60%

ผลประเมินจะเปน C

มีคําตอบวา ใช นอยกวา 60%
ผลประเมินเปน C
กรณีตอบ

TSM SOC

「●」และ「X」

Management
การรับSystem
รองจากหนวยงานภายนอก

「O」ทั้งหมด

ผลประเมินที่ไดจะเปน A

กรณีไดรับ

หัวขอที่ไดรับการปรับปรุงผลเปน

ไมใช

การรับรองจากหนวยงานภายนอก

「●」 และ 「X」

Self-Check Sheet

กรณีคําตอบ

ประกันคุณภาพ
ติดตามการปรับปรุง

กรณีไมไดรับ
การรับรองจากหนวยงานภายนอก

Environment Survey

Environment Survey

Report A

Report B

มีคําตอบวา ใช ผลประเมินที่ไดจะเปน A

มีคําตอบวา ใช มากกวา 60%

「O」ผลประเมินจะปรับเปน A

ผลประเมินเปน A

【 การพิจารณารับผูผลิตและผูจัดจําหนาย รายใหม ที่ไดผลประเมินเปน Ｃ 】 ※ การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมเปนเกณฑที่สําคัญในการคัดเลือกผูผลิต และผูจัดจําหนาย
กรณีที่จําเปนตองเลือกผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ที่ไดผลการประเมินเปน C

ดังนั้นเกณฑการพิจารณานี้จะสําคัญเปนอันดับแรกในการตัดสินใจเลือกผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม

ไวเปนกรณีพิเศษจะตองเสนอผูจัดการแผนกจัดซื้อลงความเห็น และลงนามอนุมัติกอน

★ [ TSM กําหนดความรับผิดชอบ, ระยะเวลาการจัดสงเอกสาร และการสํารวจผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม, รายเกา ]
แผนกจัดซื้อ

➩ รับผิดชอบนโยบาย และเอกสารเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline
- กรณีมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขขอมูลใหม จะทําการประชาสัมพันธใหกับผูผลิต และผูจัดจําหนาย เพื่อใหรับทราบ
- จัดสง และติดตามเอกสารที่ใหตอบกลับจากผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม และรายเกา ตามเวลาที่กําหนด

➩ เปนผูรองขอไปยังผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม และรายเกา เพื่อใหจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ Green Procurement
- TSM SOC Management System Self-Check Sheet, Environment Survey Report A & Report B

แผนกประกันคุณภาพ

➩ เปาหมายในการสํารวจ โดยทุกหัวขอที่ทําการสํารวจตองได「O」
➩ จัดทําสรุปผลการสํารวจวาเปนไปตามขอกําหนดหรือไม
➩ กรณีพบผูผลิต และผูจัดจําหนายรายใด ไดผลคะแนนเปน B หรือ C ตองรายงานมาที่สวนจัดซื้อ
ผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม และรายเกา

➩ ตาม TSM Green Procurement Guideline (ฉบับแกไข 1 ตุลาคม 2014) ขอใหผูผลิต และผูจัดจําหนาย ทําการตรวจสอบบริษัทตนเอง ปละ 1 ครั้ง (ประมาณเดือนกันยายน)
และเมื่อถึงกําหนดใหจัดสงใหกับทาง TSM หรือเมื่อรองขอ และทางผูผลิต และผูจัดจําหนาย ตองสามารถจัดสงเอกสารไดตามวัน เวลา ที่กําหนด

➩ ใหทําการจัดสงเอกสารเกี่ยวกับ TSM Green Procurement ตามที่ทาง TSM รองขอ
- * TSM SOC Management System Self-Check Sheet
- * Environment Survey Report A
- * Environment Survey Report B
- Certification ISO 14001
-

เอกสารที่เกี่ยวของอื่นๆ (ถามีการรองขอ)

หมายเหตุ : *สามารถ Download เอกสารไดจากทางระบบ PO WEB > Menu : SES System
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[ อธิบายความหมายของคําจํากัดความ ]
สารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

กลุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย และสิ่งแวดลอมของโลก เชน Pb, Hg, Cd, Cr6+, Asbestos, PBT, vPvB, CMR

Substances of Environmental Concern (SOC)

ＳＥＳ Ｎ ２４０２

เปนมาตรฐานทางวิศวกรรมของ Suzuki เกี่ยวกับกฎการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการผลิตชิ้นสวน ที่สงมอบใหกับ

Suzuki Engineering Standard

TSM โดยแบงสารเคมีออกเปน 6 กลุม คือ 1. Cd และสารประกอบ Cd 2. Pb และสารประกอบ Pb 3. Hg และสารประกอบ Hg

(Restricting Use of Environmental Impact Substances)

4. Cr6+ และสารประกอบ Cr6+ 5. Asbestos 6. สารเคมีตามบัญชี GADSL

ＧＡＤＳL

บัญชีรายการสารเคมีที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต ซึ่งไดรับการควบคุมตามกฏหมาย โดยถูกรวบรวมจากองคกรอาสาสมัครของ

Global Automotive Declarable Substances List

ผูประกอบการในหวงโซอุปทานอุตสาหกรรมยานยนตจากทั่วโลก

① <D>

- สารเคมีที่ตองแจงขอมูลหากมีการนําไปใชเกินความเขมขนที่กําหนด

② <P>

- สารเคมีที่หามใช หรือใชไดภายใตเงื่อนไขตามกฎระเบียบที่กําหนด

③ <D/P>

- สารเคมีที่อาจเปนไดทั้งประเภท D และ P โดยจัดเปนประเภท P เมื่อนําสารเคมีนี้ไปใชในงานลักษณะหนึ่ง และ
จัดเปนประเภท D เมื่อนําไปใชกับงานอีกลักษณะหนึ่ง

กฏหมายเกี่ยวกับการใชสารเคมีของสหภาพยุโรป

กฏหมายเกี่ยวกับการลงทะเบียน, การประเมิน, การขออนุญาติ และการจํากัดการใชสารเคมีของสหภาพยุโรป เพื่อคุมครองสุขอนามัย

Registration Evaluation Authorisation and Restriction

ของมนุษย และสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดขึ้นจากการใชสารเคมี

of Chemicals Substances (REACH)

① จัดทํารายการสารเคมีที่ตองระวังเปนอยางยิ่ง （SVHC）
② กําหนดสารเคมีที่ตองขออนุญาตใชงาน (ตองใชตามเงื่อนไข) <Appendix 14>
③ กําหนดสารเคมีที่จํากัดการใชงาน <Appendix 17>

สารเคมีที่ตองเฝาระวังเปนอยางยิ่ง

Substances of Very High Concern (SVHC)

กลุมสารเคมีที่มีความเปนอันตรายมาก ตามขอกําหนดในกฏหมาย REACH

・กรณีเจือปนมากกวา 0.1wt% ตองสงขอมูลสารเคมีและวิธีใชงานอยางปลอดภัย
・กรณีเจือปนมากกวา 0.1wt% ตอปตอ １ ตัน ตองรายงาน
<สารเคมีประเภทใดบางที่เขาขายเปนสาร SVHC>
① สารเคมีที่กอมะเร็ง,กอการกลายพันธุ และเปนพิษตอระบบสืบพันธุ

(สาร CMR)

② สารเคมีที่ตกคางยาวนานมาก, สะสมในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ

(สาร PBT)

③ สารเคมีที่ตกคางยาวนานมาก และสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต

(สาร vPvB)

ระเบียบวาดวยยานยนตหมดอายุ

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดการยานยนตที่หมดอายุของสหภาพยุโรป เพื่อลดของเสียจากชิ้นสวนยานยนต ที่ใชแลวซึ่งอาจสงผลกระทบตอ

End of Life Vehicle (ELV)

สิ่งแวดลอม

<รายละเอียด>
① หามใชสารเคมีที่เปนอันตราย 4 ชนิด คือ

ตะกั่ว, ปรอท, แคดเมียม, โครเมียมเฮกซวาเลนซ

② ระบุชิ้นสวนที่ตองถอดออก

คัดแยกสารอันตราย

③ อัตราเปาหมายการนํากลับมาใชใหม

Reuse & Recovery ไมต่ํากวา 95%

(ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2015)

Reuse & Recycle ไมต่ํากวา 85%

นโยบายสิ่งแวดลอมของ TSM

Green Procurement หมายถึง 「การจัดซื้อชิ้นสวน, อะไหล, วัตถุดิบตั้งตน, วัตถุดิบรอง, วัสดุภัณฑ, เครื่องจักร และอุปกรณ จาก

TSM Green Procurement Guideline

ผูผลิต และผูจัดจําหนายที่มีระบบการจัดการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม」

<รายละเอียดเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline >
① ใหปฏิบัติตามขอกําหนด และกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
② ใหจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมภายในโรงงาน
③ ใหจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในวัสดุ และชิ้นสวนที่สงมอบใหกับ TSM
④ ใหดําเนินการลดภาระทางสิ่งแวดลอมภายในกิจการของบริษัทคูคา
⑤ การสงเอกสารที่รองขอเกี่ยวกับ TSM Green Procurement Guideline ใหกับ TSM
ระบบฐานขอมูลวัสดุสากล

ระบบฐานขอมูลที่สามารถเปดไดทาง Internet ผานเว็บไซต www.mdsystem.com ซึ่งจัดทําขึ้นโดยความรวมมือของกลุมเครื่องจักร

International Material Data System (IMDS)

และอุปกรณจากทั่วโลก เพื่อใชในการรวบรวมขอมูลสารเคมีที่เปนสวนประกอบในวัสดุและชิ้นสวนยานยนต และตรวจสอบวา
มีการปนเปอนของสารเคมีตองหามหรือไม

เอกสารหรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไมใชสารเคมีตองหามเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่ไดจากบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ซึ่งสามารถรับรองไดวาชิ้นสวนที่ซื้อมาไมมีการปนเปอนของ

Prohibited Substances-Free Declaration Document

สารเคมีตองหาม

<ตัวอยาง> เอกสาร หรือหนังสือรับรองที่ TSM ไดรับจากผูผลิต และผูจัดจําหนาย คือ
① TSM Green Procurement Promotion Agreement
② เอกสารรับรองการไมเจือปน Asbestos หรือ Supplier's Asbestos free declaration for parts

TSM-PO-F0002
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「 TSM SOC Management System Self-Check Sheet 」[ Sample ]
ชื่อบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

บริษัท อนุรักษสิ่งแวดลอม จํากัด

※１
※２
※３
※
※

New

Regular

วันที่กรอก ：

99/99/9999

ชื่อผูกรอก ：

คุณรวมมือ รักษสิ่งแวดลอม

Tel ：

02-999-9999

Fax ：

02-999-9999

E-mail ：

aaaa@hotmail.com

แบบสํารวจนี้เพื่อตรวจสอบ การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดใน
รายการ

← (New) กรณีสํารวจเพื่อคัดเลือก Supplier รายใหม
← (Regular) กรณีสํารวจ Supplier รายเกา

「สารเคมีตองหามที่สําคัญ」ที่จําเปนตองทราบ คือ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos

「TSM Green Procurement Guideline」
「TSM Green Procurement Guideline」

การดําเนินธุรกิจกับ TSM ผูผลิตและผูจัดจําหนาย จะถูกรองขอใหควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนด
วิธีการกรอกคําตอบ และความหมายของสัญลักษณที่ใชดังนี้

【 ○ ： ใช, มี, ทราบ / ● ： ปจจุบันยังไมมี, มีแผนที่จะดําเนินการ / × : ไมใช, ไมมี, ไมทราบ, ไมมีแผนที่จะจัดทํา 】
กรณีคําตอบเปน

●

:

กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติไดจริงไวดวย

หัวขอสํารวจ

เกณฑการพิจารณา

New

แสดงความคิดเห็น (บันทึกเพิ่มเติม)

Regular

１．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ในผลิตภัณฑที่สงมอบให TSM
(1)

มีผูรับผิดชอบในการตรวจ

① ทราบชนิดของ 「สารเคมีตองหามที่สําคัญ」 (※２)

ติดตามขอกําหนด หรือ

② มี 「SES N 2402」 (ฉบับที่เปนปจจุบัน)

<หัวขอสําคัญ>

O
O
O
O

กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว ③ มีบัญชีรายการสารเคมี 「GADSL」 (ฉบับที่เปนปจจุบัน)
ของกับผลิตภัณฑของบริษัท ④ มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

(2)

สามารถยอมรับ 「Guideline」
① จัดสง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement 」 ได
และจัดสง 「TSM Green
Procurement Promotion
② จัดสง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement 」 แลว
Agreement」 ได

O

「Supplier's ① จัดสง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได
Asbestos free declaration ② จัดสง 「Asbestos Test Report」 ได
for parts」 &「 Asbestos ③ จัดสง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได
Test Report」 ได เมื่อขอ ④ จัดสง 「Asbestos Test Report」 ได

สามารถจัดสง

(３)

SES N 2402 ฉบับที่เปนปจจุบัน (Rev. D/M/Y)
GADSL List ฉบับที่เปนปจจุบัน (Rev. D/M/Y)
คุณรวมมือ รักษสิ่งแวดลอม (QA Manager) ผูรับผิดชอบ
ลงลายมือชื่อ และจัดสง Agreement ใหกอนการซื้อขาย
ลงลายมือชื่อ และจัดสง Agreement ให TSM แลว
มี
มี

ทุกหัวขอคําตอบตองเปน [ O ]

O
O

สามารถจัดสงขอมูลใหได
สามารถจัดสงขอมูลใหได

O
O

มีระบบ
หรือไม
สามารถจัดสงขอมูลใหได

มีระเบียบการปฏิบัติเรื่องการจัดการสารเคมี
มี
ควบคุม

สามารถจัดสงขอมูลสวนผสม ① กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได

(４)

ของชิ้นสวนที่สงมอบ ได

② จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

※กรณีขอ ① และ ③ เมื่อ

③ กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได

TSM เริ่มใชระบบ IMDS

④ จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

２．การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ของบริษัทตนเอง
(1)

(2)

มีการจัดทําวิธีการควบคุม

① มีเอกสารขอกําหนดควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

O

สารเคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ไวในรูปแบบ
ของเอกสาร และนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม

② มีบันทึกตรวจสอบวามีการนําเอกสารขอกําหนดควบคุมสารเคมีที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปใช
③ มีเอกสารกําหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด

O

มีการปองกันเพื่อไมใหเกิด

① มีการแบงสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และชิ้นสวนที่ซื้อมาไมใหปะปนกัน

การปะปนกันของชิ้นสวน

② มีการแบงไลนการผลิตไมใหปะปนกัน
③ มีการแบงชิ้นสวนที่จะขาย และชิ้นสวนที่รอขายไมใหปะปนกัน

O
O
O

PD-QA-0010
MDS Report,Test Report, SDS
และ Mill Sheet จาก Supplier ชื่อ List Check SOC Document
มีระเบียบการปฏิบัติเรื่องการจัดการชิ้นสวน/ผลิตภัณฑ ที่ไม
เปนไปตามขอกําหนด PD-QA-0020
แบงพื้นที่ Store เก็บ Material มีปายชี้บงและ Location
มีใบ Production Tag มีระบบ Pokayoke ปองกัน
แบงพื้นที่ Store เก็บชิ้นงาน FG มีปายชี้บงและ Location

มีการควบคุมวัสดุ และ

① มีจัดทํา Supplier List ของทุกๆ ผลิตภัณฑ, วัสดุ และชิ้นสวน

O

มีทะเบียน

ชิ้นสวนที่ซื้อจากบริษัท
Supply Chain

② มีตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet ที่แสดงถึงขอมูล
สวนผสมของวัสดุ และชิ้นสวนที่ซื้อมา

O

O

３．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง
(1)

４．การรองขอไปยัง Supply Chain ใหควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)
(1)

มีการรองขอไปยังบริษัท
Supply Chain ใหควบคุม
การใชสารเคมีตองหาม
และสารเคมีที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม

① มีการรองขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ,
Green Procurement Guideline หรือ เอกสารรูปแบบอื่นๆ
ของทางบริษัท เปนตน

สามารถรับรองไดวาวัสดุ
และชิ้นสวนที่ซื้อมาไม
มีการปนเปอนของสาร
เคมีตองหาม และสาร
เคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

① ไดรับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไมใชสาร
เคมีตองหามจากบริษัท Supply Chain
② ไดรับเอกสาร Test Report ที่ออกโดยหนวยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่สามารถรับรองไดวาวัสดุและชิ้นสวน
ไมมีการปนเปอนของสารเคมีตองหาม

【 สําหรับ TSM ประเมินผล 】
T
S
M

ผลการประเมินที่ได

Master List

AVL หมายเลขเอกสาร FR-PO-0110

ทุกหัวขออาจตอบเปน

O หรือ ● ได

กรณีขอใดคําตอบเปน ● จะตองระบุ
วันที่ที่จะดําเนินแลวเสร็จไวดวย

Hazardous Substances Control Standard
QA-SOC-001 แจง Supplier

O

ใชเอกสาร
หมายเลขเอกสาร

O

ไดรับเอกสาร

５．การรับรองชิ้นสวนที่ซื้อมาจาก Supply Chain
(1)

IMDS

O

Warranty รับรองจาก Supplier แลว
รับรองชิ้นสวนทุกรายการที่สงมอบใหกับทาง TSM
ดวยเอกสาร Test Report ได

: หลังจากสรุปผลการประเมินแลวจะแจง Supplier เพื่อรับทราบ

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ผูอนุมัติ

ระบุเหตุผลที่ตองรับ Supplier รายใหมที่ได C ไวพิจารณา ผูจัดการสวนจัดซื้อ

Ａ Ｂ Ｃ
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「 TSM SOC Management System Self-Check Sheet 」[ Form ]
ชื่อบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

New

Regular

← (New) กรณีสํารวจเพื่อคัดเลือก Supplier รายใหม
← (Regular) กรณีสํารวจ Supplier รายเกา

วันที่กรอก ：

ชื่อผูกรอก ：

Tel ：

Fax ：

E-mail ：

※１
※２
※３
※
※

แบบสํารวจนี้เพื่อตรวจสอบ การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนดใน
รายการ

「สารเคมีตองหามที่สําคัญ」ที่จําเปนตองทราบ คือ Cd, Pb, Hg, Cr6+ และ Asbestos

「TSM Green Procurement Guideline」

การดําเนินธุรกิจกับ TSM ผูผลิตและผูจัดจําหนาย จะถูกรองขอใหควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตามขอกําหนด
วิธีการกรอกคําตอบ และความหมายของสัญลักษณที่ใชดังนี้

【 ○ ： ใช, มี, ทราบ / ● ： ปจจุบันยังไมมี, มีแผนที่จะดําเนินการ / × : ไมใช, ไมมี, ไมทราบ, ไมมีแผนที่จะจัดทํา 】
กรณีคําตอบเปน

●

:

กรุณาระบุวัน/เดือน/ป ที่จะสามารถเริ่มปฏิบัติไดจริงไวดวย

หัวขอสํารวจ

เกณฑการพิจารณา

New

１．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ในผลิตภัณฑที่สงมอบให TSM
(1)

「TSM Green Procurement Guideline」

มีผูรับผิดชอบในการตรวจ

① ทราบชนิดของ 「สารเคมีตองหามที่สําคัญ」 (※２)

ติดตามขอกําหนด หรือ

② มี 「SES N 2402」 (ฉบับที่เปนปจจุบัน)

Regular

แสดงความคิดเห็น (บันทึกเพิ่มเติม)
<หัวขอสําคัญ>

กฎหมายสิ่งแวดลอมที่เกี่ยว ③ มีบัญชีรายการสารเคมี 「GADSL」 (ฉบับที่เปนปจจุบัน)
ของกับผลิตภัณฑของบริษัท ④ มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน

(2)

สามารถยอมรับ 「Guideline」
① จัดสง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement 」 ได
และจัดสง 「TSM Green
Procurement Promotion
② จัดสง 「TSM Green Procurement Promotion Agreement 」 แลว
Agreement」 ได

「Supplier's ① จัดสง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได
② จัดสง 「Asbestos Test Report」 ได
for parts」 &「 Asbestos ③ จัดสง 「Supplier's Asbestos free declaration for parts」 ได
Test Report」 ได เมื่อขอ ④ จัดสง 「Asbestos Test Report」 ได

สามารถจัดสง

(３)

Asbestos free declaration

สามารถจัดสงขอมูลสวนผสม ① กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได

(４)

ของชิ้นสวนที่สงมอบ ได

② จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

※กรณีขอ ① และ ③ เมื่อ

③ กรอกขอมูลลงในระบบ IMDS ได

TSM เริ่มใชระบบ IMDS

④ จัดสงขอมูลตามแบบฟอรม TSM ได

２．การจัดตั้งและรักษาระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ของบริษัทตนเอง
(1)

(2)

มีการจัดทําวิธีการควบคุม

① มีเอกสารขอกําหนดควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

สารเคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ไวในรูปแบบ
ของเอกสาร และนําไปใช
ไดอยางเหมาะสม

② มีบันทึกตรวจสอบวามีการนําเอกสารขอกําหนดควบคุมสารเคมีที่
สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปใช
③ มีเอกสารกําหนดวิธีการรับมือกรณีเกิดสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด

มีการปองกันเพื่อไมใหเกิด

① มีการแบงสถานที่จัดเก็บวัตถุดิบ และชิ้นสวนที่ซื้อมาไมใหปะปนกัน

การปะปนกันของชิ้นสวน

② มีการแบงไลนการผลิตไมใหปะปนกัน
③ มีการแบงชิ้นสวนที่จะขาย และชิ้นสวนที่รอขายไมใหปะปนกัน

３．สถานะการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ใน Supply Chain ของบริษัทตนเอง
(1)

มีการควบคุมวัสดุ และ

① มีจัดทํา Supplier List ของทุกๆ ผลิตภัณฑ, วัสดุ และชิ้นสวน

ชิ้นสวนที่ซื้อจากบริษัท
Supply Chain

② มีตรวจสอบเอกสาร SDS หรือ Mill Sheet ที่แสดงถึงขอมูล
สวนผสมของวัสดุ และชิ้นสวนที่ซื้อมา

มีการรองขอไปยังบริษัท
Supply Chain ใหควบคุม
การใชสารเคมีตองหาม
และสารเคมีที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม

① มีการรองขอในเอกสาร Purchase Agreement, ใบสั่งซื้อ,
Green Procurement Guideline หรือ เอกสารรูปแบบอื่นๆ
ของทางบริษัท เปนตน

สามารถรับรองไดวาวัสดุ
และชิ้นสวนที่ซื้อมาไม
มีการปนเปอนของสาร
เคมีตองหาม และสาร
เคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม

① ไดรับเอกสาร หรือหนังสือรับรองที่แสดงถึงการไมใชสาร
เคมีตองหามจากบริษัท Supply Chain
② ไดรับเอกสาร Test Report ที่ออกโดยหนวยงานหรือ
สถาบันภายนอกที่สามารถรับรองไดวาวัสดุและชิ้นสวน
ไมมีการปนเปอนของสารเคมีตองหาม

４．การรองขอไปยัง Supply Chain ใหควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)
(1)

５．การรับรองชิ้นสวนที่ซื้อมาจาก Supply Chain
(1)

【 สําหรับ TSM ประเมินผล 】
T
S
M

ผลการประเมินที่ได

ผูรับผิดชอบ

ผูตรวจสอบ

ผูอนุมัติ

ระบุเหตุผลที่ตองรับ Supplier รายใหมที่ได C ไวพิจารณา ผูจัดการสวนจัดซื้อ

Ａ Ｂ Ｃ
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