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เรียน บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

ทางบริษัทฯ ตองขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในกิจกรรมการพัฒนา การผลิต และการ
จัดซ้ือตั้งแต TSM มีการจัดตั้ง 「Green Procurement Promotion Guideline」 เม่ือเดือนกันยายน ป 2011 เรามุงม่ัน
ดําเนินกิจกรรมปกปองส่ิงแวดลอมดวยความรับผิดชอบตอสังคม ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไปพรอมๆ กัน
กับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รวมทั้งพยายามปลูกฝงเร่ืองการมีความรับผิดชอบตอสังคม

จึงขอความรวมมือ และขอการสนับสนุนการทํากิจกรรมจากทุกทานดวย

เพ่ือรองรับกิจกรรมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และกฎระเบียบที่เครงครัดเกี่ยวกับสารที่มีผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC) บริษัทฯ จะใชสิ่งน้ีสงผลไปสูการแกไขการควบคุมมาตรฐานแตละประเภท
เกี่ยวกับ 「Green Procurement Promotion Guideline」 ซ่ึงฉบับน้ีเปนฉบับแกไข คร้ังที่ 1

ดังน้ัน จึงขอแจงรายละเอียดที่แกไขตามเน้ือหาดังตอไปน้ี

เน้ือหาท่ีทําการแกไขมีดังน้ี① เพ่ิมเติมหัวขอ 4-3 เกี่ยวกับ 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC)」② เพ่ิมเติมหัวขอ 4-4 การรองขอเร่ือง 「การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย 」
คือการลด และหลีกเลี่ยงการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC) ในกิจการของบริษัทผูผลิต และ
ผูจัดจําหนาย③ เพ่ิมเติมหัวขอ 4-3 (3) ระบุขอใหปฏิบัติตาม Suzuki Engineering Standard 「SES N 2402 (ขอกําหนดในการ
ใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม) (SOC)」④ เพ่ิมเติมหัวขอ 4-5 การจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับ Green Procurement และเพ่ิมคูมือการกรอกเอกสารขอ (3) SOC - เพ่ิมเติม (2)「 Environment Survey Report A 」,「 Environment Survey Report B 」 - เพ่ิมเติม (3)「 SOC Management System Self-Check Sheet Utilization Manual」

บริษัทของเราอยูระหวางการเรงปฏิบัติกิจกรรมการขาย, การจัดซ้ือ และการพัฒนาไปสู
ระดับสากลเราจะปฏิบัติกิจกรรมอยางกระตือรือรนเพ่ือเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ฐานการผลิตในกลุมเปาหมาย 

１．บทนํา

ระดับสากลเราจะปฏิบัติกิจกรรมอยางกระตือรือรนเพ่ือเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมที่ฐานการผลิตในกลุมเปาหมาย 
และประเทศในกลุมเปาหมายทั้งหมด ไมเพียงแตประเทศญี่ปุน

ดังน้ัน จึงใครขอความรวมมือใหทําความเขาใจ และใหความรวมมือในการทํากิจกรรม
ของทางบริษัทฯ เราดวย 20 พฤศจิกายน 2017Thai Suzuki Motor Co., Ltd.Thai Suzuki Motor Co., Ltd.Thai Suzuki Motor Co., Ltd.Thai Suzuki Motor Co., Ltd.
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กฎบัตรส่ิงแวดลอมโลกของ SUZUKI คือแนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมที่ SUZUKI กําหนดข้ึน
ตั้งแตเดือนมีนาคม ป 2002 (แกไขเม่ือเดือนธันวาคม ป 2006)SUZUKI ใหทุกบริษัทดําเนินการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมอยางเปนระบบภายใตแนวคิดกฎบัตรส่ิงแวดลอมโลกฉบับน้ี

เพ่ือสืบทอดบริษัทที่มีคุณคา และโลกที่สวยงามสูคนรุนถัดไป จึงปฏิบัติกิจกรรม
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมของโลก และตระหนักถึงการกระทําที่สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอมของโลกในอนาคต ● รักษากฎตามกฎหมายส่ิงแวดลอม และนําไปใชกับมาตรฐานของตนเองอยางเครงครัด● ลดสารที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในกิจกรรมของธุรกิจ และผลิตภัณฑ● ปรับปรุงระบบควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง● ผลักดันการส่ือสารเร่ืองส่ิงแวดลอมอยางกระตือรือรน

２．กฎบัตรส่ิงแวดลอมโลกของ SUZUKI

【นโยบายพ้ืนฐานเร่ืองส่ิงแวดลอม】
【แนวคิดเร่ืองส่ิงแวดลอม】กฎบัตรสิ่งแวดลอมโลกของ SUZUKISUZUKISUZUKISUZUKI
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SUZUKI กําหนด 「Green Procurement」 ข้ึนมาโดยใหคําจํากัดความดังตอไปน้ี
แนวคิดเร่ือง Green Procurement ＝ 「การจัดซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Products)
จากบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Supplier)」
<Green Products> ・ชิ้นสวนท่ีเปนไปตามขอกําหนด หรือกฎหมายเก่ียวกับ
ชิ้นสวน, ชิ้นสวนอะไหล, วัตถุดิบตั้งตน, วัตถุดิบรอง,   ความรับผิดชอบเรื่องส่ิงแวดลอม
วัสดุภัณฑ, เครื่องจักร, อุปกรณท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ・ชิ้นสวนท่ีไมมีสารตองหามเจือปนอยู และพิสูจนแลววา(ตอไปจะเรียกวา 「ชิ้นสวน เปนตน」)   ไมมีสารตองหามเจือปน

<Green Supplier> ・บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ท่ีมีการจัดทําระบบ
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ท่ีมีการปฏิบัติตามกฎ 　บริหารจัดการส่ิงแวดลอม
ส่ิงแวดลอมอยางเครงครัด ・บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ท่ีมีระบบควบคุมสาร　ท่ีสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC)

มีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโลกตามแนวคิดของ กฎบัตรส่ิงแวดลอมโลก 

３．แนวคิดเร่ือง Green Procurement　３－１　ความหมายของ Green Procurement

　３－２　นโยบาย Green Procurement

＝
＝

SUZUKI มีบทบาทในการอนุรักษสิ่งแวดลอมโลกตามแนวคิดของ 「กฎบัตรส่ิงแวดลอมโลก SUZUKI」
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปลอยคารบอนออกสูสังคม ไปพรอมกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
หน่ึงในการปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือปลูกฝงเร่ืองการรับผิดชอบตอสังคม ดําเนินการโดย 「Green Procurement」
นโยบาย Green Procurement ＝ 「เราจะซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมจากบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่

 เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม」
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Guideline ฉบับน้ีใชในกิจกรรมการจัดซ้ือ และการสงมอบชิ้นสวนเปนตน ที่โรงงาน TSM（１）การเร่ิมใชงาน　 เร่ิมดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กันยายน ป 2011（２）ขอบเขต　 เปาหมายคือบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่สงมอบชิ้นสวน และอื่นๆ ใหกับโรงงาน TSM และรวมทั้ง Supply Chain

「ผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement」ในการจัดซ้ือ ทางแผนกจัดซ้ือจะผลักดันการจัดซ้ือ
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมอยาจริงจัง และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวของภายในบริษัทฯ

　３－３　ขอบเขตการใชงาน Green Procurement Guideline

　３－４　ระบบการดําเนินงาน Green Procurement
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ตามนโยบาย Green Procurement ของ SUZUKI ที่วา 『เราจะซ้ือผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมจาก
บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม』 ขอใหปฏิบัติตามหัวขอ Green Procurement ดังตอไปน้ี

หัวขอปฏิบัติประกอบดวย
ลําดับท่ีหน่ึง 「การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม」 ลําดับท่ีสอง 「การจัดตั้งระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม」
ลําดับท่ีสาม 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม」
ลําดับท่ีส่ี「การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย」
ลําดับท่ีหา 「การสงเอกสารเกี่ยวกับ Green Procurement」 ลําดับท่ีหก  「อื่นๆ」Guideline น้ีใหรายละเอียดโดยแบงเปนการจัดตั้งระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม และระบบควบคุม
สารเคมีที่สง และที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม แตหากนําการควบคุมสารที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมไปใช
กับระบบบริหารคุณภาพ ระบบบริหารส่ิงแวดลอม เปนตน ก็ไมมีปญหา

เน่ืองจากสรุปรายการหัวขอปฏิบัติแยกตามประเภทของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ไวแลวขอใหทําการตรวจ
สอบดวย และเน่ืองจากหัวขอเปาหมายจะแตกตางกันตามแตละบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ดังน้ันขอใหทําการ
ตรวจสอบตามหัวขอดานลางน้ีดวย 「รายการหัวขอปฏิบัติ Green Procurement 」
4-2 ช้ินสวน

ประดับยนต

รายการหัวขอปฏิบัติ Green Procurement
วัสดุภัณฑ
บรรจุภัณฑ

บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย

○○ ○ ○การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

ช้ินสวนโครงสราง
ผลิตภัณฑของบริษัทฯ

เคร่ืองจักร /
อุปกรณ

ไมใชช้ินสวนโครงสรางผลิตภัณฑของบริษัทฯ○○○4-1
การจัดต้ังระบบควบคุมสารเคมีท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

○การจัดต้ังระบบบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ○ ○

４．เร่ืองที่รองขอกับทางบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

ช้ินสวน วัตถุดิบ /
วัตถุดิบรอง

○ ○ ○ － －○ ○ ○ ○ ○

（※１）อางอิง「รายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI」（เอกสารแนบ１）（※２）ชิ้นสวน และผลิตภัณฑท่ีนําเขาจากตางประเทศ กรณีมี Asbestos เจือปน
เน่ืองจากจะมีการตรวจสอบ Asbestos โดยการสุมตรวจ ดังน้ันจะตองมีใบรับรองวาไมมี Asbestos เจือปนTSM-PO-F0002 REV.02   20/11/2017【Page 5/21】

4-5 เกี่ยวกับการจัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของกับ Green Procurement
（○） －

○ ○ ○－

（○）（○）○4-6 อื่นๆ （※２）「Environmental Survey Report A」 และ「Environmental Survey Report B」（１）（２） 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」 ○ ○－○ ○ ○○ ○ ○ －（３） 「SOC Management System Self-Check Sheet」 ○
4-4

－
○การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย

ควบคุมบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย Tier 2 และอื่นๆ
ทําการออดิทโดย TSM（5）

（○）
○ ○

（○）

（１）（２）（３）（４）
กําหนดผูรับผิดชอบเร่ือง SOC
การกรอกขอมูล IMDS (เม่ือทาง TSM เร่ิมใช)
ปฏิบัติตาม SUZUKI ENGINEERING STANDARD「SES N 2402」 ขอกําหนดในการใชสารเคมี
ท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม <※１>

4-3 การจัดต้ังระบบควบคุมสารเคมีท่ีสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม (SOC)
○－○ ○ ○○ ○○○ ○
－○○ ○ ○

○ ○ ○○



ขอใหปฏิบัติตามกฎหมาย และขอกําหนดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม และทําธุรกิจที่รับผิดชอบตอสังคม (CSR)
ทางบริษัทฯ จะใหความสําคัญในการทําธุรกิจกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่กระตือรือรนในการปฏิบัติกิจกรรม

ที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม （ขอ（１） และ （２）ดานลาง）※อางอิงขอ <4-5 （２）「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」>（１） กรณีไดรับการรับรองดานการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมจากหนวยงานภายนอกแลว　 ※การรับรองจากภายนอก หมายถึง ISO14001 (นานาชาต)ิ, Eco Action (Japan), Eco Stage (Japan) เปนตน    （２） กรณียังไมไดการรับรองจากหนวยงานภายนอกเร่ืองการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
โดยทําการ หรือกําลังทําการจัดตั้งระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอมของตนเอง

หัวขอสําคัญอื่นๆ ตามหัวขอดานลาง① ขณะปฏิบัติงานเกิดเสียงรบกวน, แรงส่ันสะเทือน, สงกลิ่นเหม็น ในปริมาณนอย② การกําจัด มีสารเคมีที่กอใหเกิดมลพิษในดิน, มลพิษทางนํ้า, มลพิษทางอากาศ ในปริมาณนอย③ มีแผนการประหยัดพลังงาน ประหยัดทรัพยากรมากกวาการใชทรัพยากร หรือชิ้นสวนใหนอยลง④ การออกแบบคํานึงถึงการนําไปรีไซเคิล⑤ เปดเผยขอมูลส่ิงแวดลอมเกี่ยวกับทรัพยากรสํารองตอสาธารณชน⑥ เกี่ยวกับวัสดุบรรจุภัณฑ มีการประหยัดทรัพยากร ・รีไซเคิล・ ลดปริมาณสารเคมีที่เจือปน 

　４－２　การจัดตั้งระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม

　４－３　การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC)

　４－１　การปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม

ใหดําเนินธุรกิจกับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่มีการควบคุมสารเคมีที่ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม※อางอิงขอ <4-5 （３） 「SOC Management System Self-Check Sheet」>（１） ขอใหกําหนดผูรับผิดชอบการควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม（２） ขอใหกําหนดผูรับผิดชอบในการลงขอมูลในระบบ IMDS (เม่ือทาง TSM เร่ิมใช) และขอใหลงขอมูลสารเคมีที่
เจือปนในผลิตภัณฑตามที่ TSM รองขอ (โดยใชแบบฟอรมของ TSM)<ความสําคัญของ IMDS>（ⅰ） ตรวจสอบการเจือปนของสารตองหาม (มีการพิสูจน)（ⅱ） ตรวจสอบวามีสารที่นากังวลเจือปนหรือไม และตรวจสอบปริมาณที่เจือปน (ยุโรป ： ขอบังคับ REACH)（ⅲ） อัตราที่สามารถรีไซเคิลได และคํานวณอัตราความสามารถในการรวบรวม (ยุโรป ： ระเบียบการ ELV)（ⅳ） เพ่ือคํานวณอัตราการรีไซเคิล และการดึงทรัพยากรกลับคืน (ญี่ปุน ： กฎหมายวาดวยการรีไซเคิลรถยนต)TSM จะรองขอใหกรอกขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสารที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตาม IMDS 
เกี่ยวกับสารเจือปนในวัตถุดิบทั้งหมด ในชิ้นสวนที่บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย สงมอบมายัง TSM 
เกี่ยวกับวันครบกําหนดที่ใหกรอกขอมูล และชิ้นสวนเปาหมายที่ใหกรอกขอมูล ทาง TSM จะติดตอไป 「ชองทางติดตอ IMDS」 (เม่ือทาง TSM เร่ิมใช)【คูมือการใช IMDS ของ SUZUKI】https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/home
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　４－３　การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (SOC)



（３） ขอใหปฏิบัติตาม Suzuki Engineering Standard 「SES N 2402」
และใหบันทึกสารเคมีตองหามที่ไมไดใชลงใน 「รายการสารเคมี
ควบคุมของ SUZUKI」 【เอกสารแนบ １】※ บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ที่ไมมี 「SES N 2402 (ขอกําหนดการใชสารที่สงผลตอส่ิงแวดลอม)」　  กรุณา Download จากระบบ PO WEB หรือสอบถามทาง Purchasing Department และผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement
ใหบันทึกสารเคมีตองหามที่ไมใชลงใน「รายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI」 【เอกสารแนบ １】（４） ควบคุมบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ตั้งแต Tier 2 และบริษัท Supply Chain อื่นๆ

อุตสาหกรรมยานยนต เปนอุตสาหกรรมที่มีเครือขายกวางขวาง จึงตองขอความรวมมือจากทางบริษัท
ผูผลิต และผูจัดจําหนาย รวมทั้ง Supply Chain, Tier 2 และอื่นๆ เพ่ือที่จะควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอ
ส่ิงแวดลอม

มีการรองขอใหลดสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมทั้งในดานที่เกี่ยวกับสถานการณการปฏิบัติ
ตามกฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม การจัดตั้งระบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม การจัดตั้งระบบควมคุมสารที่ไม
มีผลตอส่ิงแวดลอม และการดําเนินกิจการ สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย, Tier 2, Tier 3 และTier ลําดับถัดมาก็เชนกัน ขอใหควบคุม และปฏิบัติเชนเดียวกัน（５） ทําการออดิทโดย TSM

เกี่ยวกับสถานการณการจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และระบบ
บริหารจัดการส่ิงแวดลอม รวมทั้งการออดิทคุณภาพของชิ้นสวนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน มีกรณีที่มี
การออดิทจริงดวย ดังน้ันขอความรวมมือดวย

ใหทําการลดสารที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการดําเนินกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ดังตอไปน้ี

<ผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย>
 เคร่ืองจักร และอุปกรณ

<ผูผลิต และผูจัดจําหนาย เปาหมาย>
ช้ินสวน วัตถุดิบ/

วัตถุดิบรอง ช้ินสวนอะไหล

วัสดุภัณฑ/วัสดุบรรจุภัณฑ

　４－４　การบริหารจัดการส่ิงแวดลอมในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ใหทําการลดสารที่มีผลกระทบตอส่ิงแวดลอมในการดําเนินกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ดังตอไปน้ี① ลดปริมาณการเผาไหม CO2② ลดปริมาณการเผาไหม VOC③ ลดปริมาณของเสีย④ ลดปริมาณการใชนํ้า⑤ ผลักดันการประหยัดพลังงาน ※ไมจําเปนตองสงเอกสาร

（１） 「TSM Green Procurement Promotion Agreement」　เกี่ยวกับ Green Procurement เพ่ือใหมีความเขาใจไดอยางลึกซ้ึงทั้งสองฝายกับผูผลิต และผูจัดจําหนาย
ขอไดรับความเห็นชอบกับ 「TSM Green Procurement Guideline」 (มีแผนการปรับปรุงตลอดเวลา)  
และใหสง ｢TSM Green Procurement Promotion Agreement｣ (ตอไปจะเรียกวา Agreement)① บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหสงเอกสารกอนที่จะเร่ิมทําการซ้ือขาย② บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา ถายังไมไดจัดสงขอความรวมมือใหทําการสงดวย※ เกี่ยวกับ 「Agreement」 กรุณาสอบถาม Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement ※ กรณีมีการแกไข 「TSM Green Procurement Guideline」ทาง Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบ Green Procurement
    ของบริษัทฯ จะแจงไปยังทาน และ　  สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนายที่สง 「Agreement」 มาแลวใหตรวจสอบ Guideline ฉบับแกไขดวย 
    กรณีไมเห็นชอบกับจุดที่มีการแกไข กรุณาแจงกลับ TSM ภายใน 90 วันนับจากวันไดรับแจงวามีการแกไข  　 (ณ วันที่ไดสง E-mail) หากไมมีการแจงกลับมาภายในระยะเวลาที่กําหนด ทางบริษัทฯ จะถือวาการเห็น　  ชอบน้ันจะตอเน่ืองไปถึงฉบับที่มีการแกไขดวยTSM-PO-F0002 REV.02   20/11/2017【Page 7/21】

　４－５　การจัดสงเอกสารที่เกี่ยวกับ Green Procurement　



（２） 「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」※ เกี่ยวกับ 「Environmental Survey Report A」 และ 「Environmental Survey Report B」
    กรุณาจัดสงเอกสารไปยัง Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement ของบริษัทฯ
รายงานน้ีเปนการสํารวจเร่ือง 「การจัดตั้งระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม」 ของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย① สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหทําการสํารวจ และจัดสงกอนตัดสินใจเลือก ・「Environmental Survey Report A」 ⇒ ตรวจสอบวาไดการรับรองจากหนวยงานภายนอก

   เร่ืองระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม・「Environmental Survey Report B」 ⇒ ตรวจสอบสถานการณดําเนินการจัดตั้งระบบบริหาร
   ส่ิงแวดลอมของตนเอง※ 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 และมีการยกเลิกการรับรองระบบบริหารจัดการส่ิงแวดลอม
จากหนวยงานภายนอก หรือเปลี่ยนหนวยงานที่รับรอง หรือมีการเปลี่ยนแปลงย่ืนขอฉบับใหม ขอให
จัดสงเอกสารรายงานดังกลาวดานบนน้ีมาดวยทุกคร้ัง（３） 「SOC Management System Self-Check Sheet」※ เกี่ยวกับ 「SOC Management System Self-Check Sheet」 กรุณาสอบถามไปยัง Purchasing Department หรือ

    ผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement ของบริษัทฯ
    สําหรับ Check Sheet ฉบับน้ีเปนการตรวจสอบเกี่ยวกับ 「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผล
กระทบตอส่ิงแวดลอม」 ของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย① สําหรับบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ขอใหทําการสํารวจ และจัดสงกอนการตัดสินใจเลือก

บริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายใหม ดวย <หัวขอใหม> หลังจากเร่ิมทําการซ้ือขายแลว
ขอใหทําเชนเดียวกับหัวขอที ่ กรณีที่เปนบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกาขอใหทําเชนเดียวกับหัวขอที่ 「② กรณีที่เปนบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา」② กรณีที่เปนบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย รายเกา ขอใหทําการตรวจสอบโดยใชเอกสารSOC Management System Self-Check Sheet ปละ １ คร้ัง (ประมาณเดือนกันยายน) และในกรณีที่
บริษัทฯ รองขอใหสงเอกสารฉบับน้ี ขอใหจัดสงตามวัน และเวลาที่กําหนดดวย

　
กรณีชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศมีความเปนไปไดที่จะมีสาร Asbestos เจือปน จะตองขอ

ตรวจสอบวาไมมีการเจือปน โดยการสุมตรวจ หรือขอดูเอกสารรับรองอื่นๆ วาไมมีสาร Asbestos เจือปน 
กรณีมีชิ้นสวน หรือผลิตภัณฑที่เขาขายทางบริษัทฯ จะแจงใหสงเอกสารเพ่ิมเติม จึงตองขอความรวมมือดวย
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　４－６　รายละเอียด อื่นๆ



การใช Guideline ฉบับน้ีมีรายละเอียดดังตอไปน้ี（１） 「TSM Green Procurement Guideline」สามารถดูไดใน Home Page ของ TSM（２） ทุกคร้ังที่มีการแกไขเอกสาร Guideline ฉบับน้ี และรายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI(เอกสารแนบ 1) ทางเราจะให Purchasing Department หรือผูรับผิดชอบเร่ือง Green Procurement
แจงไปยังบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย ทาง E-Mail
    อน่ึง หลังจากมีการปรับปรุงแกไข ขอใหใชฉบับที่ปรับปรุงแกไขน้ัน

เอกสารที่รองขอใหสงจะใชเฉพาะภายในบริษัท SUZUKI เทาน้ัน จะไมเปดเผยขอมูลแกหนวยงานภายนอก
แตขอเรียนใหทราบลวงหนากอนวาจะมี กรณีที่องคกรส่ิงแวดลอมสาธารณะ เชน สถาบันที่ทําการรับรองหนวยงาน
ภาครัฐของแตละประเทศ เปนตน ถามีการรองขอก็ใหสงขอมูลดวย ดังน้ันจึงตองขอความรวมมือดวย เชนกัน

Purchasing Department หรือ THAI SUZUKI MOTOR CO., LTD.
ผูรับผิดชอบ เร่ือง Green Procurement 31/1 RANGSIT-ONGKHARANK ROAD,

　５－１　การใช TSM Green Procurement Guideline
http://www.thaisuzuki.co.th/about.php#3

５．รายละเอียด อ่ืนๆ

　５－２　การจัดสงเอกสารที่รองขอ
　５－３　ติดตอสอบถาม และจัดสงเอกสารไดที่

BUNGYEETHO THANYABURI, PATHUMTHANI12130 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
 - เขียนอธิบายหัวขอเกี่ยวกับ「การจัดตั้งระบบควบคุมสารเคมีที่สงผล
     กระทบตอส่ิงแวดลอม」 - เขียนอธิบายใหรักษากฎ SUZUKI ENGINEERING STANDARD「SES N 2402     (ขอกําหนดในการใชสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม)」 - เพ่ิมหัวขอรองขอ 「การลดภาระทางส่ิงแวดลอม โดยการทํากิจกรรม
    ในกิจการของบริษัทผูผลิต และผูจัดจําหนาย」 - จัดทํา และเพ่ิม 「SOC Management System Self-Check Sheet」 - จัดทํา และเพ่ิม 「Environmental Survey Report A」 และ - จัดทํา และเพ่ิม 「Environmental Survey Report B」 - ลบ 「ข้ันตอนการเปลี่ยนชิ้นงานที่มีสารเคมีที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเจือปน」
 - เพ่ิมรายการสารเคมีควบคุมของ SUZUKI (เอกสารแนบ 1) แทรกขอท่ี 22, 23
 - แกไขคําวา Buyer เปน Purchasing Department หนาท่ี 7, 8, 9
 - รวมเลขท่ีเอกสารจาก TSM-PO-F0002-TSM-PO-F0006 เปน TSM-PO-F0002 = 21 หนาTSM-PO-F0002 REV.02   20/11/2017【Page 9/21】ปรับปรุง

คร้ังท่ี 2
20 พฤศจิกายน 2017

วันที่แกไข1 กันยายน 2011
1 ตุลาคม 2014

ปรับปรุง
คร้ังท่ี 1

รายละเอียด
เร่ิมใช


