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เรยีน  ซัพพลำยเออร์

ขอขอบคณุทีใ่หค้วำมรว่มมอืเป็นอยำ่งดใีนกจิกรรมกำรพัฒนำ กำรผลติ และกำรจัดซือ้
ตัง้แตS่MTมกีำรจัดตัง้「Green Procurement Promotion Guideline」เมือ่เดอืนกันยำยน ปี2011 เรำมุง่มัน่
ด ำเนนิกจิกรรมปกป้องสิง่แวดลอ้มดว้ยควำมรับผดิชอบตอ่สงัคม ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มไปพรอ้มๆกัน
กับซัพพลำยเออร ์รวมทัง้พยำยำมปลกูฝังเรือ่งกำรมคีวำมรับผดิชอบตอ่สงัคม ขอควำมรว่มมอื
และขอกำรสนับสนุนกำรท ำกจิกรรมจำกทกุทำ่นดว้ย

เพือ่รองรับกจิกรรมทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และกฎระเบยีบทีเ่ครง่ครัดเกีย่วกับสำรทีม่ผีล
กระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC) บรษัิทจะใชส้ ิง่นีส้ง่ผลไปสูก่ำรแกไ้ขกำรควบคมุมำตรฐำนแตล่ะประเภทเกีย่วกับ
「Green Procurement Promotion Guideline」ซึง่ฉบับนีเ้ป็นฉบับแกไ้ข

ดังนัน้ จงึขอแจง้รำยละเอยีดทีแ่กไ้ขตำมเนือ้หำดังตอ่ไปนี้

เนือ้หำทีท่ ำกำรแกไ้ขมดีังนี้

① เพิม่เตมิหวัขอ้เกีย่วกับ「กำรสรำ้งระบบควบคมุสำรทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC)」
② เพิม่กำรรอ้งขอเรือ่ง「กำรลดและหลกีเลีย่งกำรใชส้ำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC) 

ในกจิกำรของซัพพลำยเออร」์
③ เพิม่เตมิกำรระบใุหป้ฏบิัตติำมSuzuki Engineering Standard「SESN2402 (ขอ้ก ำหนดในกำรใชส้ำรเคมี

ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC)」
④ จัดท ำและเพิม่คูม่อื「 SOC Management System Self-Check Sheet Utilization Manual」

บรษัิทของเรำอยูร่ะหวำ่งกำรเรง่ปฏบิัตกิจิกรรมกำรขำย กำรจัดซือ้ และกำรพัฒนำไปสู่
ระดับสำกลเรำจะปฏบิัตกิจิกรรมอยำ่งกระตอืรอืรน้เพือ่เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มทีฐ่ำนกำรผลติในกลุม่เป้ำหมำย 
และประเทศในกลุม่เป้ำหมำยทัง้หมด ไมเ่พยีงแตป่ระเทศญีปุ่่ น

ดังนัน้ จงึใครข่อควำมรว่มมอืใหท้ ำควำมเขำ้ใจและใหค้วำมรว่มมอืในกำรท ำกจิกรรม
ของทำงบรษัิทเรำดว้ย

ตลุำคม 2014
Suzuki Motor Thailand

１．บทน ำ

【１】



กฎบัตรสิง่แวดลอ้มโลกSUZUKI   คอืแนวคดิพืน้ฐำนในกำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มทีS่UZUKI ก ำหนดขึน้
ตัง้แตเ่ดอืนมนีำคม ปี2002 (แกไ้ขเมือ่ เดอืนธนัวำคม ปี2006)

SUZUKI ใหท้กุบรษัิทด ำเนนิกำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มอยำ่งเป็นระบบภำยใตแ้นวคดิกฎบัตร
สิง่แวดลอ้มโลกฉบับนี้

เพือ่สบืทอดบรษัิททีม่คีณุคำ่และโลกทีส่วยงำมสูค่นรุน่ถัดไป จงึปฏบิัตกิจิกรรม
ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้มของโลก และตระหนักถงึกำรกระท ำทีส่ง่ผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มของโลกในอนำคต 

●รักษำกฎตำมกฎหมำยสิง่แวดลอ้ม และน ำไปใชก้ับมำตรฐำนของตนเองอยำ่งเครง่ครัด
●ลดสำรทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในกจิกรรมของธรุกจิและผลติภัณฑ์

●ปรับปรงุระบบควบคมุมลพษิสิง่แวดลอ้มใหม้ปีระสทิธภิำพอยำ่งตอ่เนือ่ง

●ผลักดันกำรสือ่สำรเรือ่งสิง่แวดลอ้มอยำ่งกระตอืรอืรน้

２．กฎบัตรสิง่แวดลอ้มโลกของSUZUKI

【２】

【นโยบำยพืน้ฐำนเรือ่งสิง่แวดลอ้ม】

【แนวคดิสิง่แวดลอ้ม】

กฎบตัรสิง่แวดลอ้มโลกของSUZUKI



SUZUKIก ำหนด「Green Procurement」ขึน้มำโดยใหค้ ำจ ำกัดควำมดังตอ่ไปนี้

แนวคดิเรือ่งGreen Procurement　＝　「กำรจัดซือ้ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม(Green Products)
จำกซัพพลำยเออรท์ีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม(Green Supplier)」

<Green Products> ・ชิน้สว่นทีเ่ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดหรอืกฎหมำย

ชิน้สว่น, ชิน้สว่นอะไหล,่ วตัถดุบิตัง้ตน้, วตัถดุบิรอง,  เกีย่วกบัควำมรับผดิชอบเรือ่งสิง่แวดลอ้ม
วสัดภัุณฑ,์ เครือ่งจักร, อปุกรณ์ทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม ・ชิน้สว่นทีไ่มม่สีำรตอ้งหำ้มเจอืปนอยู ่และ
(ตอ่ไปจะเรยีกวำ่「ชิน้สว่น เป็นตน้」)  พสิจูน์แลว้วำ่ไมม่สีำรตอ้งหำ้มเจอืปน

<Green Supplier> ・ซพัพลำยเออรท์ีม่กีำรจัดท ำระบบ

　บรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม

ซพัพลำยเออรท์ีม่กีำรปฏบิัตติำมกฎสิง่แวดลอ้ม ・ซพัพลำยเออรท์ีม่รีะบบควบคมุสำร

อยำ่งเครง่ครัด 　ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC)

SUZUKI มบีทบำทในกำรอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มโลกตำมแนวคดิของ「กฎบัตรสิง่แวดลอ้มโลกSUZUKI」
รักษำควำมหลำกหลำยทำงชวีภำพและลดกำรปลอ่ยคำรบ์อนออกสูส่งัคม ไปพรอ้มกับซัพพลำยเออร์
หนึง่ในกำรปฏบิัตกิจิกรรมเพือ่ปลกูฝังเรือ่งกำรรับผดิชอบตอ่สงัคม ด ำเนนิกำรโดย「Green Procurement」

นโยบำยGreen Procurement　＝　「เรำจะซือ้ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรตอ่สงิแวดลอ้มจำกซัพพลำยเออรท์ีเ่ป็นมติร
 ตอ่สิง่แวดลอ้ม」

３．แนวคดิเรือ่งGreen Procurement

【３】

　３－１　ควำมหมำยของGreen Procurement

　３－２　นโยบำยGreen Procurement

＝

＝



Guidelineฉบับนี ้ใชใ้นกจิกรรมจัดซือ้และสง่มอบชิน้สว่น เป็นตน้ ทีโ่รงงำนSMT

（１）กำรเริม่ใชง้ำน
　 เริม่ด ำเนนิกำรตัง้แตว่ันที ่1 กันยำยน ปี2011

（２）ขอบเขต
　 เป้ำหมำยคอืซัพพลำยเออรท์ีส่ง่มอบชิน้สว่นและอืน่ๆใหก้ับโรงงำนSMT และส ำหรับซัพพลำยเออร์

「ผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurement」ในสว่นงำนจัดซือ้1 แผนกจัดซือ้ จะผลักดันกำรจัดซือ้
ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มอยำ่จรงิจังและประสำนงำนกับแผนกทีเ่กีย่วขอ้งในบรษัิท

【４】

　３－３　ขอบเขตกำรใชง้ำนGreen Procurement Guideline

　３－４　ระบบกำรด ำเนนิงำนGreen Procurement



ตำมนโยบำยGreen ProcurementของSUZUKIทีว่ำ่『เรำจะซือ้ผลติภัณฑท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้มจำก
ซัพพลำยเออรท์ีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม』ขอใหป้ฏบิัตติำมหวัขอ้Green Procurementดังตอ่ไปนี้

หวัขอ้ปฏบิัตปิระกอบดว้ย ล ำดับทีห่นึง่「กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม」 ล ำดับทีส่อง
「กำรจัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม」 ล ำดับทีส่ำม「กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม」 ล ำดับทีส่ ี「่กำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มในกจิกำรของซัพพลำยเออร」์ ล ำดับทีห่ำ้
「กำรสง่เอกสำรเกีย่วกับGreen Procurement」ล ำดับทีห่ก「อืน่ๆ」

Guidelineนี ้ใหร้ำยละเอยีดโดยแบง่เป็นกำรจัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม และ ระบบควบคมุ
สำรเคมทีีส่ง่ทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม แตห่ำกน ำกำรควบคมุสำรทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มไปใช ้
กับระบบบรหิำรคณุภำพ ระบบบรหิำรสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ก็ไมม่ปัีญหำ

เนือ่งจำกสรปุรำยกำรหวัขอ้ปฏบิัตแิยกตำมประเภทซัพพลำยเออรไ์วแ้ลว้ ขอใหท้ ำกำรตรวจสอบดว้ย
และเนือ่งจำกหวัขอ้เป้ำหมำยจะแตกตำ่งกันตำมแตล่ะซัพพลำยเออร ์ดังนัน้ขอใหท้ ำกำรตรวจสอบตำมหวัขอ้
ดำ้นลำ่งนีด้ว้ย「รำยกำรหวัขอ้ปฏบิัตGิreen Procurement 」

○ ○ ○ － －

○ ○ ○ ○ ○

（※１）อำ้งองิ「สำรเคมคีวบคมุของSUZUKI」（เอกสำรแนบ１）

（※２）ชิน้สว่นและผลติภัณฑท์ีน่ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศ กรณีมAีsbestosเจอืปน
เนือ่งจำกจะมกีำรตรวจสอบAsbestos โดยกำรสุม่ตรวจ ดงันัน้จะตอ้งมใีบรับรองวำ่ไมม่Aีsbestosเจอืปน

○

○

「SES N 2402」ขอ้ก ำหนดในกำรใชส้ำรเคมี
ทีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม<※１>

ปฏบิัตติำมSUZUKI ENGINEERING STANDARD

○ ○ ○กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

4-2 ○

４．เรือ่งรอ้งขอกบัทำงซพัพลำยเออร์

ชิน้สว่น
วตัถดุบิ

วตัถดุบิรอง

4-3 กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC)

○กำรจัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม ○ ○○

ชิน้สว่น
ประดบัยนต์

รำยกำรกจิกรรมGreen Procurement

วสัดภัุณฑ์
บรรจภัุณฑ์

ซพัพลำยเออรเ์ป้ำหมำย

ชิน้สว่นโครงสรำ้ง
ผลติภัณฑข์องบรษัิทเรำ

เครือ่งจักร
อปุกรณ์

ไมใ่ชช่ ิน้สว่นโครงสรำ้งผลติภัณฑ์
ของบรษัิทเรำ

「SOC Control System Self-Check Sheet」

4-6 อืน่ๆ（※２）

○ ○ ○

○ ○

（４）

○ ○

（○）

○ ○

【５】

（○） （○）（○）（○）

（１） ก ำหนดผูรั้บผดิชอบเรือ่งSOC

－

－

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

－

○

ลงขอ้มลูIMDS（２） －－

○

ควบคมุซพัพลำยเออรT์ier2และอืน่ๆ

－

「Environment Survey Report A」และ
「Environment Survey Report B」

（２）

ท ำกำรออดทิโดยSMT

กำรบรหิำรสิง่แวดลอ้มในกจิกำรของซพัพลำยเออร์

（５）

○ ○

○ ○

－（３）

4-1

（１）

4-5 เกีย่วกบักำรสง่เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัGreen Procurement

「SMT Green Procurement Promotion Agreement」

○

4-4

○

○

（３）

○ ○ ○



ขอใหป้ฏบิัตติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม และท ำธรุกจิทีรั่บผดิชอบตอ่สงัคม(CSR)

เรำใหค้วำมส ำคัญในกำรท ำธรุกจิกับซัพพลำยเออรท์ีก่ระตอืรอืรน้ในกำรปฏบิัตกิจิกรรมทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

（ขอ้（１）และ（２）ดำ้นลำ่ง）
※อำ้งองิ <4-5（２）　「Environment Survey Report A」และ「Environment Survey Report B」>

（１） ไดรั้บกำรรับรองดำ้นกำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มจำกหน่วยงำนภำยนอกแลว้

　 ※กำรรับรองจำกภำยนอก หมำยถงึ ISO14001 (นำนำชำต)ิ  Eco Action (Japan)  
   Eco Stage (Japan)เป็นตน้

（２） กรณียังไมไ่ดก้ำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอกเรือ่งกำรบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม

ก ำลังท ำกำรจัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มของตนเอง

หวัขอ้ส ำคัญอืน่ๆ ตำมหวัขอ้ดำ้นลำ่ง
① ตอนใชง้ำนเกดิเสยีงรบกวน,แรงสัน่สะเทอืน,กลิน่เหม็น นอ้ย
② กำรก ำจัด  มสีำรเคมทีีก่อ่ใหเ้กดิมลพษิในดนิ มลพษิทำงน ้ำ มลพษิทำงอำกำศ

ในปรมิำณนอ้ย

③ มแีผนกำรประหยัดพลังงำนประหยัดทรัพยำกรมำกกวำ่กำรใชท้รัพยำกรหรอืชิน้สว่นใหน้อ้ยลง

④ กำรออกแบบค ำนงึถงึกำรน ำไปรไีซเคลิ

⑤ เปิดเผยขอ้มลูสิง่แวดลอ้มเกีย่วกับทรัพยำกรส ำรองตอ่สำธำรณชน

⑥ เกีย่วกับวัสดบุรรจภัุณฑ ์มกีำรประหยัดทรัพยำกร・รไีซเคลิ・ลดปรมิำณสำรเคมทีีเ่จอืปน 

ใหด้ ำเนนิธรุกจิกับซัพพลำยเออรท์ีม่กีำรควบคมุสำรเคมทีีผ่ลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

※อำ้งองิ <4-5（３）　「SOC Control System Self-Check Sheet」>

（１） ขอใหก้ ำหนดผูรั้บผดิชอบกำรควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

（２） ใหก้ ำหนดผูรั้บผดิชอบในกำรลงขอ้มลูIMDS  และขอใหล้งขอ้มลูสำรเคมทีีเ่จอืปนในผลติภัณฑ์

ตำมทีS่MTเรยีกรอ้ง (หรอื แบบฟอรม์ทีS่MTระบ)ุ
<ควำมส ำคัญของIMDS>
（ⅰ） ตรวจสอบกำรเจอืปนของสำรตอ้งหำ้ม (มกีำรพสิจูน)์
（ⅱ） ตรวจสอบวำ่มสีำรทีน่่ำกังวลเจอืปนหรอืไม ่และตรวจสอบปรมิำณทีเ่จอืปน 

(ยโุรป：ขอ้บังคับREACH)
（ⅲ） อัตรำทีส่ำมำรถรไีซเคลิไดแ้ละค ำนวณอัตรำควำมสำมรถในกำรรวบรวม 

(ยโุรป：ระเบยีบกำรELV)
（ⅳ） เพือ่ค ำนวณอัตรำกำรรไีซเคลิและกำรดงึทรัพยำกรกลับคนื 

(ญีปุ่่ น：กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรรไีซเคลิรถยนต)์

SMTขอใหก้รอกขอ้มลูเกีย่วกับกำรตรวจสำรทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มตำมIMDS
เกีย่วกับสำรเจอืปนในวัตถดุบิทัง้หมดในชิน้สว่นทีซ่ัพพลำยเออรส์ง่มอบมำยังSMT
เกีย่วกับวันครบก ำหนดทีใ่หก้รอกขอ้มลูและชิน้สว่นเป้ำหมำยทีใ่หก้รอกขอ้มลู จะตดิตอ่ไป
อกีชอ่งทำง「ชอ่งทำงตดิตอ่IMDS」
【คูม่อืกำรใชI้MDSของSUZUKI】

https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/home

HELP ⇒ OEM Specific Info ⇒ SUZUKI

　４－１　ปฏบิัตติำมกฎหมำยเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม

【６】

　４－２　จัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม

　４－３　กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม(SOC)

https://public.mdsystem.com/en/web/imds-public-pages/home


（３） ขอใหป้ฏบิัตติำม Suzuki Engineering Standard「SES N 2402」
และใหบ้ันทกึสำรเคมตีอ้งหำ้มทีไ่มไ่ดใ้ชล้ง「รำยกำรสำรเคมคีวบคมุ
ของSUZUKI」
【เอกสำรแนบ１】
※ ซัพพลำยเออรท์ีไ่มม่「ีSES N 2402 (ขอ้ก ำหนดกำรใชส้ำรทีส่ง่ผลตอ่สิง่แวดลอ้ม)」
　  กรณุำสอบถำมมำยังBuyerหรอืผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurement

ใหบ้ันทกึสำรเคมตีอ้งหำ้มทีไ่มใ่ชล้งใน「รำยกำรสำรเคมคีวบคมุ
ของSUZUKI」
【เอกสำรแนบ１】

（４） ควบคมุซัพพลำยเออรต์ัง้แตT่ier2 และซัพพลำยเออรอ์ืน่ๆ
อตุสำหกรรมยำนยนต ์เป็นอตุสำหกรรมทีม่เีครอืขำ่ยกวำ้งขวำง จงึตอ้งขอควำมรว่มมอื

จำกซัพพลำยเออรทั์ง้Supply Chainรวมทัง้Tier2และอืน่ๆเพือ่ทีจ่ะควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม

มกีำรรอ้งขอใหล้ดสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทัง้ในดำ้นทีเ่กีย่วกับสถำนกำรณ์

กำรปฏบิัตติำมกฎหมำยเกีย่วกับสิง่แวดลอ้ม กำรจัดตัง้ระบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้มกำรจัดตัง้
ระบบควบคมุสำรทีไ่มม่ผีลตอ่สิง่แวดลอ้ม และกำรด ำเนนิกจิกำร ส ำหรับซัพพลำยเออรT์ier2 
Tier3 และTierล ำดับถัดมำก็เชน่กัน ขอใหค้วบคมุและปฏบิัตเิชน่เดยีวกัน

（５） ท ำกำรออดทิโดยSMT
เกีย่วกับสถำนกำรณ์กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม

และระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้กำรออดทิคณุภำพของชิน้สว่นตัง้แตอ่ดตีจนถงึปัจจบุัน 
มกีรณีทีม่กีำรออดทิจรงิดว้ยดังนัน้ขอควำมรว่มมอืดว้ย

ใหท้ ำกำรลดสำรทีม่ผีลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มในกำรด ำเนนิกจิกำรของซัพพลำยเออร ์ดังตอ่ไปนี้
① ลดปรมิำณกำรเผำไหมC้O2 ④ ลดปรมิำณกำรใชน้ ้ำ

② ลดปรมิำณกำรเผำไหมV้OC ⑤ ผลักดันกำรประหยัดพลังงำน

③ ลดปรมิำณของเสยี

※ไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่เอกสำร

（１） 「SMT Green Procurement Promotion Agreement」
　เกีย่วกับGreen Procurement เพือ่ใหม้คีวำมเขำ้ใจไดอ้ยำ่งลกึซึง้ทัง้สองฝ่ำยกับซัพพลำยเออร ์
ขอไดรั้บควำมเห็นชอบกับ「SMT Green Procurement Guideline」(มแีผนกำรปรับปรงุตลอดเวลำ)
และใหส้ง่｢SMT Green Procurement Promotion Agreement｣( ตอ่ไปจะเรยีกวำ่Agreement)

① ซัพพลำยเออรร์ำยใหม ่ขอใหส้ง่เอกสำรกอ่นจะเริม่ท ำกำรซือ้ขำย
② กรณีทีเ่ป็นซัพพลำยเออรอ์ยูแ่ลว้แตย่ังไมไ่ดส้ง่ ขอใหช้ว่ยสง่ดว้ย

※เกีย่วกับ「 Agreement」 กรณุำสอบถำมไปยังBuyerหรอืผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurement
 ของบรษัิทเรำ
※กรณีมกีำรแกไ้ข「SMT Green Procurement Guideline」ทำงBuyerหรอืผูรั้บผดิชอบ
　 เรือ่งGreen Procurementของบรษัิทเรำจะแจง้ไปยังทำ่น ส ำหรับซัพพลำยเออรท์ีส่ง่
　 「Agreement」มำแลว้ใหต้รวจสอบGuidelineฉบับแกไ้ข กรณีไมเ่ห็นชอบกับจดุทีม่กีำรแกไ้ข
　 กรณุำแจง้ทำงเรำภำยใน90วันนับจำกไดรั้บแจง้วำ่มกีำรแกไ้ขจำกทำงเรำ(วันทีส่ง่E-mail)
　 หำกไมม่กีำรแจง้กลับมำภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด จะถอืวำ่กำรเห็นชอบนัน้จะตอ่เนือ่ง 
　 ไปถงึฉบับแกไ้ข

<ซพัพลำยเออรเ์ป้ำหมำย>

ชิน้สว่น วตัถดุบิ/

วสัดภัุณฑ/์วสัดบุรรจภัุณฑ์

　４－５　เกีย่วกับกำรสง่เอกสำรGreen Procuement　

<ซพัพลำยเออรเ์ป้ำหมำย>

　４－４　กำรลดภำระทำงสิง่แวดลอ้มโดยกำรท ำกจิกรรมในกจิกำรของซัพพลำยเออร์

【７】

วตัถดุบิรอง ชิน้สว่นอะไหล่

 เครือ่งจักรและอปุกรณ์



（２） 「Environment Survey Report A」และ「Environment Survey Report B」
※เกีย่วกับ「Environment Survey Report A」และ「Environment Survey Report B」 กรณุำสอบถำม
 　ไปยังBuyerหรอืผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurementของบรษัิทเรำ

หนังสอืรำยงำนนีเ้ป็นกำรส ำรวจเรือ่ง「กำรจัดตัง้ระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม」ของซัพพลำยเออร์
① ส ำหรับซัพพลำยเออรร์ำยใหม ่ขอใหส้ง่ตอนท ำกำรส ำรวจเลอืกซัพพลำยเออรด์ว้ย

・「Environment Survey Report A」⇒ตรวจสอบวำ่ไดก้ำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอก

 เรือ่งระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม
・「Environment Survey Report B」⇒ตรวจสอบสถำนกำรณ์ด ำเนนิกำรจัดตัง้ระบบบรหิำร

 สิง่แวดลอ้มของตนเอง
※ซัพพลำยเออรท์ีไ่ดก้ำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอกแลว้ ขอใหส้ง่「Environment Survey 
Report A」ดว้ย
 ซัพพลำยเออรท์ีย่ังไมไ่ดก้ำรรับรองจำกหน่วยงำนภำยนอก ขอใหส้ง่「Environment Survey 
Report A」และ「Environment Survey Report B」ดว้ย

② กรณีทีเ่ป็นซัพพลำยเออรอ์ยูแ่ลว้ แลว้มกีำรยกเลกิกำรรับรองระบบบรหิำรจัดกำรสิง่แวดลอ้ม
จำกหน่วยงำนภำยนอก หรอื เปลีย่นหน่วยงำนทีรั่บรอง หรอื มกีำรเปลีย่น เปลีย่นใหม ่
ยืน่ขอใหมข่อใหส้ง่เอกสำรรำยงำนดำ้นบนนีม้ำดว้ย

（３） 「SOC Control System Self-Check Sheet」

※เกีย่วกับ「SOC Control System Self-Check Sheet」กรณุำสอบถำม
 　ไปยังBuyerหรอืผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurementของบรษัิทเรำ

Check Sheetฉบับนี ้เป็นกำรตรวจสอบเกีย่วกับ「กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม」ของซัพพลำยเออร์

① ส ำหรับซัพพลำยเออรร์ำยใหม ่ใหส้ง่ตอนท ำกำรส ำรวจเลอืกซัพพลำยเออรด์ว้ย<หวัขอ้ใหม>่
หลังจำกเริม่ท ำกำรซือ้ขำยแลว้ ขอใหท้ ำเชน่เดยีวกับหวัขอ้ที「่②กรณีทีเ่ป็นซัพพลำยเออร์

อยูแ่ลว้」

② กรณีทีเ่ป็นซัพพลำยเออรอ์ยูแ่ลว้ ใหท้ ำกำรตรวจสอบโดยใชS้OC Control System
 Self-Check Sheetปีละ１ครัง้ และกรณีทีม่กีำรรอ้งขอใหส้ง่เอกสำรนีจ้ำกทำงบรษัิทเรำ
ก็ขอใหส้ง่ดว้ย

　
กรณีชิน้สว่นหรอืผลติภัณฑท์ีน่ ำเขำ้จำกตำ่งประเทศมคีวำมเป็นไดท้ีจ่ะมAีsbestosเจอืปน จะขอตรวจสอบ

วำ่ไมม่กีำรเจอืปนโดยกำรสุม่ตรวจหรอืขอดเูอกสำรรับรองอืน่ๆวำ่ไมม่Aีsbestosเจอืปน 
กรณีมชี ิน้สว่นหรอืผลติภัณฑท์ีเ่ขำ้ขำ่ยทำงเรำจะแจง้ใหส้ง่เอกสำรเพิม่เตมิในตอนนัน้ก็ขอควำมรว่มมอืดว้ย

　４－６　อืน่ๆ

【８】



กำรใชG้uidelineฉบับนี ้มรีำยละเอยีดดังตอ่ไปนี้

（１） 「SMT Green Procurement Guideline」อยูใ่นHome PageของSMT

http://www.suzuki.co.th/webpage/home/index.html

（２） ทกุครัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเอกสำรGuidelineฉบับนีแ้ละรำยกำรสำรควบคมุของSUZUKI
 (เอกสำรแนบ1) ทำงเรำจะใหB้uyerหรอืผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurement
สว่นงำนจัดซือ้1 แจง้ไปยังซัพพลำยเออรท์ำงE-Mail
อนึง่ หลังจำกมกีำรปรับปรงุแกไ้ข ขอใหใ้ชฉ้บับปรับปรงุนัน้

เอกสำรทีใ่หส้ง่จะใชเ้ฉพำะภำยในบรษัิทSUZUKIเทำ่นัน้ จะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูแกห่น่วยงำนภำยนอก
แตข่อเรยีนใหท้รำบลว่งหนำ้วำ่จะมกีรณีทีอ่งคก์รสิง่แวดลอ้มสำธำรณะ เชน่ สถำบันทีท่ ำกำรรับรอง 
หน่วยงำนภำครัฐของแตล่ะประเทศ เป็นตน้รอ้งขอใหส้ง่ขอ้มลูดว้ย ดังนัน้ขอควำมรว่มมอืดว้ย

Buyer แผนกจัดซือ้ 500/121 Moo 3, T.Tasit, A.Pluakdaeng, Rayong,  
หรอื 21140 THAILAND 

ผูรั้บผดิชอบเรือ่งGreen Procurement Tel.+66-38-964-244, 265-272 Ext.2209
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　５－４　ประวัตกิำรแกไ้ข

เขยีนอธบิำยหวัขอ้เกีย่วกับ「กำรจัดตัง้ระบบควบคมุสำรแคมทีีส่ง่ผล

กระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม」
เขยีนอธบิำยใหรั้กษำกฏSUZUKI ENGINEERING STANDARD「SES
 N 2402 (ขอ้ก ำหนดในกำรใชส้ำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม)」
เพิม่หวัขอ้รอ้งขอ「กำรลดภำระทำงสิง่แวดลอ้มโดยกำรท ำกจิกรรม
ในกจิกำรของซัพพลำยเออร」์
จัดท ำและเพิม่「SOC Control System Self-Check Sheet」ลบ
「ขัน้ตอนกำรเปลีย่นชิน้งำนทีม่สีำรเคมทีีส่ง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม
เจอืปน」ออก

วันทีแ่กไ้ข

1 กันยำยน 2011

５．อืน่ๆ

　５－１　กำรใชS้MT Green Procurement Guideline

　５－２　กำรใชเ้อกสำรทีใ่หส้ง่

　５－３　ตดิตอ่สอบถำม และสง่เอกสำรไดท้ี่

เร ิม่ใช ้

1 ตลุำคม 2014
ปรับปรงุ
ครัง้ที1่

【９】

รำยละเอยีด
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