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１．บทนํา
เรียน บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ทางบริษัทฯ ตองขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมการพัฒนา การผลิต และการ
จัดซื้อตั้งแต TSM มีการจัดตั้ง 「Green Procurement Promotion Guideline」 เมื่อเดือนกันยายน ป 2011 เรามุงมั่น
ดําเนินกิจกรรมปกปองสิ่งแวดลอมดวยความรับผิดชอบตอสังคม ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมไปพรอมๆ กัน
กับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รวมทั้งพยายามปลูกฝงเรื่องการมีความรับผิดชอบตอสังคม
จึงขอความรวมมือ และขอการสนับสนุนการทํากิจกรรมจากทุกทานดวย
เพื่อรองรับกิจกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และกฎระเบียบที่เครงครัดเกี่ยวกับสารที่มีผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) บริษัทฯ จะใชสิ่งนี้สงผลไปสูการแกไขการควบคุมมาตรฐานแตละประเภท
เกี่ยวกับ 「Green Procurement Promotion Guideline」 ซึ่งฉบับนี้เปนฉบับแกไข ครั้งที่ 1
ดังนั้น จึงขอแจงรายละเอียดที่แกไขตามเนื้อหาดังตอไปนี้
เนื้อหาที่ทําการแกไขมีดังนี้

① เพิ่มเติมหัวขอ 4-3 เกี่ยวกับ 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)」
② เพิม่ เติมหัวขอ 4-4 การรองขอเรื่อง 「การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย 」
คือการลด และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC) ในกิจการของบริษัทผูผลิต และ
③

④

ผูจัดจําหนาย
เพิ่มเติมหัวขอ 4-3 (3) ระบุขอใหปฏิบัติตาม Suzuki
ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม) (SOC)」
เพิ่มเติมหัวขอ
การจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับ
เพิ่มเติม
เพิ่มเติม

-

Engineering Standard 「SES N 2402 (ขอกําหนดในการ

4-5
Green Procurement และเพิ่มคูมือการกรอกเอกสารขอ (3) SOC
(2)「 Environment Survey Report A 」,「 Environment Survey Report B 」
(3)「 SOC Management System Self-Check Sheet Utilization Manual」

บริษัทของเราอยูระหวางการเรงปฏิบัติกิจกรรมการขาย, การจัดซื้อ และการพัฒนาไปสู
ระดับสากลเราจะปฏิบัติกิจกรรมอยางกระตือรือรนเพื่อเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมที่ฐานการผลิตในกลุมเปาหมาย
และประเทศในกลุมเปาหมายทั้งหมด ไมเพียงแตประเทศญี่ปุน
ดังนั้น จึงใครขอความรวมมือใหทําความเขาใจ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ของทางบริษัทฯ เราดวย

20 พฤศจิกายน 2017
Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
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２．กฎบัตรสิ่งแวดลอมโลกของ SUZUKI

SUZUKI

SUZUKI

กฎบัตรสิ่งแวดลอมโลกของ
คือแนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่
กําหนดขึ้น
แกไขเมื่อเดือนธันวาคม ป
ตั้งแตเดือนมีนาคม ป
SUZUKI ใหทุกบริษัทดําเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบภายใตแนวคิดกฎบัตรสิ่งแวดลอมโลกฉบับนี้

2002 (

2006)

กฎบัตรสิ่งแวดลอมโลกของ SUZUKI

【แนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอม】

เพื่อสืบทอดบริษัทที่มีคุณคา และโลกที่สวยงามสูคนรุนถัดไป จึงปฏิบัติกิจกรรม
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมของโลก และตระหนักถึงการกระทําที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของโลกในอนาคต

【นโยบายพื้นฐานเรื่องสิ่งแวดลอม】
● รักษากฎตามกฎหมายสิ่งแวดลอม และนําไปใชกับมาตรฐานของตนเองอยางเครงครัด
● ลดสารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในกิจกรรมของธุรกิจ และผลิตภัณฑ
● ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
● ผลักดันการสื่อสารเรื่องสิ่งแวดลอมอยางกระตือรือรน
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３．แนวคิดเรื่อง Green Procurement
３－１ ความหมายของ Green Procurement
SUZUKI กําหนด 「Green Procurement」 ขึ้นมาโดยใหคําจํากัดความดังตอไปนี้
แนวคิดเรื่อง Green Procurement ＝ 「การจัดซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
จากบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Supplier)」
<Green Products>
ชิ้นสวน, ชิ้นสวนอะไหล, วัตถุดิบตั้งตน, วัตถุดิบรอง,
วัสดุภัณฑ เครื่องจักร อุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(ตอไปจะเรียกวา 「ชิ้นสวน เปนตน」)
,

,

＝

・ชิ้นสวนที่เปนไปตามขอกําหนด หรือกฎหมายเกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบเรื่องสิ่งแวดลอม
・ชิ้นสวนที่ไมมีสารตองหามเจือปนอยู และพิสูจนแลววา
ไมมีสารตองหามเจือปน

＝

・บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่มีการจัดทําระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม
・บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่มีระบบควบคุมสาร
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)

<Green Supplier>
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่มีการปฏิบัติตามกฎ
สิ่งแวดลอมอยางเครงครัด

(Green Products)

３－２ นโยบาย Green Procurement
SUZUKI มีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโลกตามแนวคิดของ 「กฎบัตรสิ่งแวดลอมโลก SUZUKI」

รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลอยคารบอนออกสูสังคม ไปพรอมกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
หนึ่งในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อปลูกฝงเรื่องการรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการโดย 「Green Procurement」
นโยบาย

Green Procurement ＝ 「เราจะซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจากบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่

」

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

TSM-PO-F0002
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３－３ ขอบเขตการใชงาน Green Procurement Guideline
Guideline ฉบับนี้ใชในกิจกรรมการจัดซื้อ และการสงมอบชิ้นสวนเปนตน ที่โรงงาน TSM
（１）การเริ่มใชงาน

เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่

1 กันยายน ป 2011

（２）ขอบเขต

เปาหมายคือบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่สงมอบชิ้นสวน และอื่นๆ ใหกับโรงงาน

TSM และรวมทั้ง Supply Chain

３－４ ระบบการดําเนินงาน Green Procurement

「

Green Procurement」

ผูรับผิดชอบเรื่อง
ในการจัดซื้อ ทางแผนกจัดซื้อจะผลักดันการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยาจริงจัง และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของภายในบริษัทฯ

TSM-PO-F0002
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４．เรื่องที่รองขอกับทางบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ตามนโยบาย Green Procurement ของ SUZUKI ที่วา 『เราจะซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจาก
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม』 ขอใหปฏิบัติตามหัวขอ Green Procurement ดังตอไปนี้
หัวขอปฏิบัติประกอบดวย
ลําดับที่หนึ่ง 「การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม」 ลําดับที่สอง 「การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม」
ลําดับที่สาม 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม」
ลําดับที่สี่ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ลําดับที่หา 「การสงเอกสารเกี่ยวกับ Green Procurement」 ลําดับที่หก 「อื่นๆ」

「

」

Guideline นี้ใหรายละเอียดโดยแบงเปนการจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และระบบควบคุม

สารเคมีที่สง และที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม แตหากนําการควบคุมสารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไปใช
กับระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารสิ่งแวดลอม เปนตน ก็ไมมีปญหา
เนื่องจากสรุปรายการหัวขอปฏิบัติแยกตามประเภทของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ไวแลวขอใหทําการตรวจ
สอบดวย และเนื่องจากหัวขอเปาหมายจะแตกตางกันตามแตละบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ดังนั้นขอใหทําการ
ตรวจสอบตามหัวขอดานลางนี้ดวย 「รายการหัวขอปฏิบัติ Green Procurement 」
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย

รายการหัวขอปฏิบัติ

Green Procurement

ชิ้นสวนโครงสราง
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ
ชิ้นสวน

4-3

（１）
（２）
（３）
（４）
（5）
4-4
4-5
（１）
（２）
（３）
4-6

/

วัตถุดิบ
ชิ้นสวน
วัตถุดิบรอง ประดับยนต

○
○
การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
○
○
การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)
กําหนดผูรับผิดชอบเรื่อง SOC
○
○
การกรอกขอมูล IMDS (เมื่อทาง TSM เริ่มใช)
○
○
ปฏิบัติตาม SUZUKI ENGINEERING STANDARD
○
○
「SES N 2402」 ขอกําหนดในการใชสารเคมี
○
○
ที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม <※１>
ควบคุมบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย Tier 2 และอื่นๆ
○
○
ทําการออดิทโดย TSM
○
○
○
○
เกี่ยวกับการจัดสงเอกสารที่เกี่ยวของกับ Green Procurement
「TSM Green Procurement Promotion Agreement」
○
○
「Environmental Survey Report A」 และ
○
○
「Environmental Survey Report B」
「SOC Management System Self-Check Sheet」
○
○
อื่นๆ （※２）
（○） （○）

4-1 การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
4-2

ไมใชชิ้นสวนโครงสรางผลิตภัณฑของบริษัทฯ

การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

TSM-PO-F0002

เครื่องจักร
อุปกรณ

○
○

○
○

○
○

○
－
○
○
○
○
○

○
－
－
○
○
○
○

○
－
－
○
○
－
○

○
○
○
（○）

○
○
－
（○）

－
○
－
（○）

（※１）อางอิง「รายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI」（เอกสารแนบ１）
（※２）ชิ้นสวน และผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศ กรณีมี Asbestos เจือปน
เนื่องจากจะมีการตรวจสอบ

วัสดุภัณฑ
บรรจุภัณฑ

/

Asbestos โดยการสุมตรวจ ดังนั้นจะตองมีใบรับรองวาไมมี Asbestos เจือปน
【Page 5/21】

REV.02 20/11/2017

４－１ การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
ขอใหปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม และทําธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม

(CSR)

４－２ การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
ทางบริษัทฯ จะใหความสําคัญในการทําธุรกิจกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม （ขอ（１） และ （２）ดานลาง）
※อางอิงขอ <4-5 （２）「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」>

（１） กรณีไดรับการรับรองดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมจากหนวยงานภายนอกแลว
※การรับรองจากภายนอก หมายถึง ISO14001 (นานาชาติ), Eco Action (Japan), Eco Stage (Japan) เปนตน
（２） กรณียังไมไดการรับรองจากหนวยงานภายนอกเรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โดยทําการ หรือกําลังทําการจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของตนเอง

หัวขอสําคัญอื่นๆ ตามหัวขอดานลาง
① ขณะปฏิบัติงานเกิดเสียงรบกวน, แรงสั่นสะเทือน, สงกลิ่นเหม็น ในปริมาณนอย
② การกําจัด มีสารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษในดิน, มลพิษทางน้ํา, มลพิษทางอากาศ ในปริมาณนอย
③ มีแผนการประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรมากกวาการใชทรัพยากร หรือชิ้นสวนใหนอยลง
④ การออกแบบคํานึงถึงการนําไปรีไซเคิล
⑤ เปดเผยขอมูลสิ่งแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรสํารองตอสาธารณชน
⑥ เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ มีการประหยัดทรัพยากร ・รีไซเคิล・ ลดปริมาณสารเคมีที่เจือปน

４－３ การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)
ใหดําเนินธุรกิจกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่มีการควบคุมสารเคมีที่ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
※อางอิงขอ <4-5 （３） 「SOC Management System Self-Check Sheet」>

（１） ขอใหกําหนดผูรับผิดชอบการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
（２） ขอใหกําหนดผูรับผิดชอบในการลงขอมูลในระบบ IMDS (เมื่อทาง TSM เริ่มใช) และขอใหลงขอมูลสารเคมีที่
เจือปนในผลิตภัณฑตามที่ TSM รองขอ (โดยใชแบบฟอรมของ TSM)
<ความสําคัญของ IMDS>
（ⅰ） ตรวจสอบการเจือปนของสารตองหาม (มีการพิสูจน)
ตรวจสอบวามีสารที่นากังวลเจือปนหรือไม และตรวจสอบปริมาณที่เจือปน
(ยุโรป ： ขอบังคับ REACH)
（ⅲ） อัตราที่สามารถรีไซเคิลได และคํานวณอัตราความสามารถในการรวบรวม
(ยุโรป ： ระเบียบการ ELV)
（ⅳ） เพื่อคํานวณอัตราการรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับคืน
(ญี่ปุน ： กฎหมายวาดวยการรีไซเคิลรถยนต)
（ⅱ）

TSM จะรองขอใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตาม IMDS
เกี่ยวกับสารเจือปนในวัตถุดิบทั้งหมด ในชิ้นสวนที่บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย สงมอบมายัง TSM
เกี่ยวกับวันครบกําหนดที่ใหกรอกขอมูล และชิ้นสวนเปาหมายที่ใหกรอกขอมูล ทาง TSM จะติดตอไป
「ชองทางติดตอ IMDS」 (เมื่อทาง TSM เริ่มใช)
【คูมือการใช IMDS ของ SUZUKI】
https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/home

HELP ⇒ OEM Specific Info ⇒ SUZUKI
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（３） ขอใหปฏิบัติตาม Suzuki Engineering Standard 「SES N 2402」
และใหบันทึกสารเคมีตองหามที่ไมไดใชลงใน 「รายการสารเคมี
ควบคุมของ SUZUKI」 【เอกสารแนบ １】

<ผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย>
ชิ้นสวน วัตถุดิบ/
วัตถุดิบรอง ชิ้นสวนอะไหล

※ บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่ไมมี 「SES N 2402 (ขอกําหนดการใชสารที่สงผลตอสิ่งแวดลอม)」
กรุณา Download จากระบบ PO WEB หรือสอบถามทาง Purchasing Department และผูรับผิดชอบเรื่อง Green Pro
ใหบันทึกสารเคมีตองหามที่ไมใชลงใน
「รายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI」

【เอกสารแนบ １】

<ผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย>
วัสดุภัณฑ/วัสดุบรรจุภัณฑ
เครื่องจักร และอุปกรณ

（４） ควบคุมบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ตั้งแต Tier 2 และบริษัท Supply Chain อื่นๆ

อุตสาหกรรมยานยนต เปนอุตสาหกรรมที่มีเครือขายกวางขวาง จึงตองขอความรวมมือจากทางบริษัท
ผูผลิต และผูจัดจําหนาย รวมทั้ง Supply Chain, Tier 2 และอื่นๆ เพื่อที่จะควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
มีการรองขอใหลดสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมทั้งในดานที่เกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม การจัดตั้งระบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม การจัดตั้งระบบควมคุมสารที่ไม
มีผลตอสิ่งแวดลอม และการดําเนินกิจการ สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย, Tier 2, Tier 3 และ
Tier ลําดับถัดมาก็เชนกัน ขอใหควบคุม และปฏิบัติเชนเดียวกัน

（５） ทําการออดิทโดย TSM

เกี่ยวกับสถานการณการจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และระบบ
บริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมทั้งการออดิทคุณภาพของชิ้นสวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีกรณีที่มี
การออดิทจริงดวย ดังนั้นขอความรวมมือดวย

４－４ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ใหทําการลดสารที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในการดําเนินกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ดังตอไปนี้
① ลดปริมาณการเผาไหม CO2
② ลดปริมาณการเผาไหม VOC
③ ลดปริมาณของเสีย
④ ลดปริมาณการใชน้ํา
⑤ ผลักดันการประหยัดพลังงาน
※ไมจําเปนตองสงเอกสาร

４－５ การจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับ Green Procurement
（１） 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」

Green Procurement

เกี่ยวกับ
เพื่อใหมีความเขาใจไดอยางลึกซึ้งทั้งสองฝายกับผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ขอไดรับความเห็นชอบกับ 「TSM Green Procurement Guideline」 (มีแผนการปรับปรุงตลอดเวลา)
และใหสง ｢TSM Green Procurement Promotion Agreement｣ (ตอไปจะเรียกวา Agreement)
① บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหสงเอกสารกอนที่จะเริ่มทําการซื้อขาย
② บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา ถายังไมไดจัดสงขอความรวมมือใหทําการสงดวย

※ เกี่ยวกับ 「Agreement」 กรุณาสอบถาม Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเรื่อง Green Procurement
※ กรณีมีการแกไข 「TSM Green Procurement Guideline」ทาง Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบ Green Pro
ของบริษัทฯ จะแจงไปยังทาน และ
สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนายที่สง 「Agreement」 มาแลวใหตรวจสอบ Guideline ฉบับแกไขดวย
กรณีไมเห็นชอบกับจุดที่มีการแกไข กรุณาแจงกลับ TSM ภายใน 90 วันนับจากวันไดรับแจงวามีการแกไข
(ณ วันที่ไดสง E-mail) หากไมมีการแจงกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ทางบริษัทฯ จะถือวาการเห็น
ชอบนั้นจะตอเนื่องไปถึงฉบับที่มีการแกไขดวย
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（２） 「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」
※ เกี่ยวกับ 「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」
กรุณาจัดสงเอกสารไปยัง Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเรื่อง Green Procurement ของบริษัทฯ
รายงานนี้เปนการสํารวจเรื่อง 「การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม」 ของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
① สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหทําการสํารวจ และจัดสงกอนตัดสินใจเลือก
・「Environmental Survey Report A」 ⇒ ตรวจสอบวาไดการรับรองจากหนวยงานภายนอก
เรื่องระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
・「Environmental Survey Report B」 ⇒ ตรวจสอบสถานการณดําเนินการจัดตั้งระบบบริหาร
สิ่งแวดลอมของตนเอง
※ กรณีผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่ไดการรับรองจากหนวยงานภายนอกแลว ขอใหจัดสงเอกสาร
「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」
กรณีผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่ยังไมไดการรับรองจากหนวยงานภายนอก ขอใหสงจัดสงเอกสาร
「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」

② กรณีที่เปนผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา และมีการยกเลิกการรับรองระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
จากหนวยงานภายนอก หรือเปลี่ยนหนวยงานที่รับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงยื่นขอฉบับใหม ขอให
จัดสงเอกสารรายงานดังกลาวดานบนนี้มาดวยทุกครั้ง

（３） 「SOC Management System Self-Check Sheet」
※ เกี่ยวกับ 「SOC Management System Self-Check Sheet」 กรุณาสอบถามไปยัง Purchasing Department หรือ
ผูรับผิดชอบเรื่อง Green Procurement ของบริษัทฯ
สําหรับ Check Sheet ฉบับนี้เปนการตรวจสอบเกี่ยวกับ 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม」 ของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

① สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหทําการสํารวจ และจัดสงกอนการตัดสินใจเลือก
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ดวย <หัวขอใหม> หลังจากเริ่มทําการซื้อขายแลว
ขอใหทําเชนเดียวกับหัวขอที่ 「② กรณีที่เปนบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา」
② กรณีที่เปนบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา ขอใหทําการตรวจสอบโดยใชเอกสาร
SOC Management System Self-Check Sheet ปละ １ ครั้ง (ประมาณเดือนกันยายน) และในกรณีที่
บริษัทฯ รองขอใหสงเอกสารฉบับนี้ ขอใหจัดสงตามวัน และเวลาที่กําหนดดวย

４－６ รายละเอียด อื่นๆ
กรณีชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศมีความเปนไปไดที่จะมีสาร Asbestos เจือปน จะตองขอ
ตรวจสอบวาไมมีการเจือปน โดยการสุมตรวจ หรือขอดูเอกสารรับรองอื่นๆ วาไมมีสาร Asbestos เจือปน
กรณีมีชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑที่เขาขายทางบริษัทฯ จะแจงใหสงเอกสารเพิ่มเติม จึงตองขอความรวมมือดวย
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５．รายละเอียด อื่นๆ
５－１ การใช TSM Green Procurement Guideline
การใช

Guideline ฉบับนี้มีรายละเอียดดังตอไปนี้

（１） 「TSM Green Procurement Guideline」สามารถดูไดใน Home Page ของ TSM
http://www.thaisuzuki.co.th/about.php#3
（２） ทุกครั้งที่มีการแกไขเอกสาร Guideline ฉบับนี้ และรายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI
(เอกสารแนบ 1) ทางเราจะให Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเรื่อง Green Procurement
แจงไปยังบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ทาง E-Mail
อนึ่ง หลังจากมีการปรับปรุงแกไข ขอใหใชฉบับที่ปรับปรุงแกไขนั้น

５－２ การจัดสงเอกสารที่รองขอ
เอกสารที่รองขอใหสงจะใชเฉพาะภายในบริษัท SUZUKI เทานั้น จะไมเปดเผยขอมูลแกหนวยงานภายนอก
แตขอเรียนใหทราบลวงหนากอนวาจะมี กรณีที่องคกรสิ่งแวดลอมสาธารณะ เชน สถาบันที่ทําการรับรองหนวยงาน
ภาครัฐของแตละประเทศ เปนตน ถามีการรองขอก็ใหสงขอมูลดวย ดังนั้นจึงตองขอความรวมมือดวย เชนกัน

５－３ ติดตอสอบถาม และจัดสงเอกสารไดที่
Purchasing Department หรือ
ผูรับผิดชอบ เรื่อง Green Procurement

THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.
31/1 RANGSIT-ONGKHARANK ROAD,
BUNGYEETHO THANYABURI, PATHUMTHANI
12130 THAILAND.
Tel. : 0-2533-1160-9, 0-2990-8950-4 Fax. : 0-2533-1171
E-mail : po@thaisuzuki.co.th
: http://www.thaisuzuki.co.th
: http://www.facebook.com/SuzukiSociety

５－４ ประวัติการแกไข

เริ่มใช

1

วันที่แกไข
กันยายน 2011

รายละเอียด

- เขียนอธิบายหัวขอเกี่ยวกับ「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอม」
- เขียนอธิบายใหรักษากฎ SUZUKI ENGINEERING STANDARD「SES N 2402

(ขอกําหนดในการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม)」
ปรับปรุง
- เพิ่มหัวขอรองขอ 「การลดภาระทางสิ่งแวดลอม โดยการทํากิจกรรม
1 ตุลาคม 2014
ในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย」
ครั้งที่ 1
- จัดทํา และเพิ่ม 「SOC Management System Self-Check Sheet」
- จัดทํา และเพิ่ม 「Environmental Survey Report A」 และ
- จัดทํา และเพิ่ม 「Environmental Survey Report B」
- ลบ 「ขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นงานที่มีสารเคมีที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเจือปน」
ปรับปรุง
ครั้งที่ 2

20 พฤศจิกายน 2017

TSM-PO-F0002

- เพิ่มรายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI (เอกสารแนบ 1) แทรกขอที่ 22, 23
- แกไขคําวา Buyer เปน Purchasing Department หนาที่ 7, 8, 9
- รวมเลขที่เอกสารจาก TSM-PO-F0002-TSM-PO-F0006 เปน TSM-PO-F0002 = 21 หนา
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