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ผูจ้ดัการส่วนจดัหางานโรงงานและงานบรกิาร 
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 ผูจ้ดัการทัว่ไป สายงานซพัพลายเชน 

ผูจ้ดัการฝ่ายปฏบิตักิารซพัพลายเชน (รกัษาการแทน)  
  
  

 
 

 

 
 

 

“ระเบยีบการปฏบิตังิานน้ีจะไดร้บัการทบทวนอย่างน้อย หนึ่ง ครัง้ทุกสามปีปฏทินิ” 
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สารบญั 
1.  บทน า 

1.1 ขอบเขต 
1.2 การตอบรบัคู่มอืคุณภาพส าหรบัผูส้ง่มอบ 

 
2. วิสยัทศัน์ 

2.1 วสิยัทศัน์องคก์ร 
2.2 วสิยัทศัน์และหลกับรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
2.3 นโยบายคุณภาพ 
2.4 นโยบายดา้นการจดัหา (จรรยาบรรณจดัหา) (สนบัสนุนผลติภณัฑใ์นเครอืก่อน ภายใตเ้งื่อนไขราคาและ 

condition เดยีวกนั)  
   (change for RM and other : impact to quality of product ตอ้งมรีะบุไว ้SC4/Manual) 
 
3. ระบบการจดัการดา้นคุณภาพ (Quality Management System Requirement) 

3.1 มาตรฐานสากลหรอืเทยีบเท่า, Process, CSR, Eco Factory, CPK of product,  
3.2 Quality process (flow) 
3.3 CA/PA process 

 
4.   ตรวจสอบและรบัรองคณุสมบติัผูส่้งมอบรายใหม่  

4.1 การคดัเลอืกผูส้ง่มอบรายใหม่ ส าหรบัเครื่องจกัรและอุปกรณ์ (SC3) 
4.2 การคดัเลอืกผูส้ง่มอบรายใหม่ ส าหรบัผูร้บัเหมางานบรกิารเครื่องจกัร อุปกรณ์ และบรกิารทัว่ไป (SC3) 

 
5. การประเมิน (Evaluation & Audit) และการก าหนดสถานะผูส่้งมอบ  
6. การตรวจรบัสินค้าหรอืบริการ  
7. การด าเนินการท่ีไม่เป็นไปตามข้อก าหนด (NC, Claim process) 
 (อา้งองิเรื่องการ inspection (RM/Process/Final at site) P. Project (EPM1) 
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1.  บทน า 
1.1 ขอบเขต  ยงัไม่ไดเ้ขยีน 
1.2 การตอบรบัคู่มอืคุณภาพส าหรบัผูส้ง่มอบ  ยงัไม่ไดเ้ขยีน 
1.3 ค าจ ากดัความ  ยงัไม่ไดเ้ขยีน 

1.3.1 ผูส้ง่มอบ = ผูส้ง่มอบ ผูร้บัเหมา และผูใ้หบ้รกิาร 
 
2.   วิสยัทศัน์ 
2.1 วสิยัทศัน์องคก์ร 

วสิยัทศัน์องคก์ร : นวตักรรมเคมีภณัฑเ์พื่อการเติบโตอยา่งมีคณุค่า 
พนัธกจิ : 
พนัธกจิที ่1  : ไม่มอีนัตราย กบัทกุคน ทุกเวลา 
พนัธกจิที ่2  : เหนือกว่าคู่แขง่โดยการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องในดา้น 
   :: ประสทิธภิาพผลติภณัฑ ์
   :: ประสทิธภิาพกระบวนการผลติ 
   :: ความน่าเชื่อถอืในการจดัหาจดัสง่ 
พนัธกจิที ่3  : ตัง้มัน่ต่อขอ้ผกูพนัทีม่กีบั 
   :: ลกูคา้ 
   :: ชุมชนและสงัคม 
   :: ซึง่กนัและกนั 
พนัธกจิที ่4  : เตบิโตอย่างมคีุณค่าในฐานะคูค่า้ทีเ่ชีย่วชาญในนวตักรรมใหม่ 

 
2.2  วสิยัทศัน์และหลกับรหิารความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

วสิยัทศัน์ : ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม ของกลุ่มบรษิทั BST คอื : 
 “ไม่มีอนัตราย กบัทุกคน ทุกเวลา” 

“No Harm to Anyone Anytime” 
เป็นพนัธสญัญาทีเ่ราทุกคนทัง้องคก์รยดึถอืปฏบิตัใิหเ้ป็นแบบอย่าง 

และต่อเนื่องในทุกกจิกรรมโดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
เราพรอ้มสือ่สารและรบัฟัง เพื่อใหเ้ขา้ใจเหตุผลและวธิกีารในการลดความเสีย่งทีก่่อใหเ้กดิอนัตราย และตดัสนิใจอย่าง

มทีศิทางทีเ่หมาะสม มกีระบวนการพฒันาระบบและบุคลากรใหม้คีวามรูค้วามสามารถ 
เราทุกคนตอ้งมภีาวะผูน้ า และใชค้วามรูค้วามสามารถ เพื่อสรา้งวฒันธรรมความปลอดภยั  

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้มทีม่คีวามหว่งใยซึง่กนัและกนั อย่างยัง่ยนืและปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 
โดยวสิยัทศัน์นี้ยดึถอืและน าไปปฏบิตัใิชโ้ดยพนกังานทุกคนในกลุ่มบรษิทั BST โดยทัว่กนั  
ตวัอย่างความหมายของค าว่า "อนัตราย" ไดแ้ก่: 

- การบาดเจบ็หรอืเสยีชวีติ (Injuries or Fatalities) 
- การหกรัว่ไหลของสารเคมทีีไ่ม่ไดว้างแผนไว ้(Unplanned Chemical Releases) 
- โรคเกีย่วเน่ืองจากการท างาน (Occupational Illnesses) 
- การปลดปล่อยพลงังานทีไ่ม่ไดว้างแผนไว ้(Unplanned Energy Releases) 
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REPORTING MISCONDUCT 
Suppliers who believe that an BST employee or anyone acting on behalf of BST has engaged in illegal or otherwise 
improper conduct with respect to their business with the supplier should report the matter to BST.  Suppliers should 
also report any potential violation of this Code.  Reports may be addressed to: 
Jackra Swasdiburi (Confidential & Personal) 
General manager – Supply Chain 
Bangkok Synthetics Co., Ltd. 
175 Sathorn City Tower, 22F 
So. Sathorn Rd., Tung Mahamek,  
Sathorn, Bangkok 10120 
Thailand 
A supplier’s relationship with BST will not be affected by an honest report of potential misconduct that the supplier is 
committed to correct in a timely manner. 
 
 
 


