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ประวัติความป็นมา / ( YT Company profile)
        บริษทั  ยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั  เป็นสาขาของบริษทัยามากาตะ  ซ่ึงเป็นบริษทัการพิมพย์กัษใ์หญ่ ของ

ช่วยทุกกระบวนการท างาน  ตั้งแต่  การเขียนเน้ือหา   การออกแบบรูปเล่ม  จนถึงการพิมพ ์  ท  าให้เราสามารถรองรับงานได้
เตม็รูปแบบ    ตั้งแต่เร่ิมตน้   จนถึงส้ินสุดกระบวนการพิมพ ์  เรียกว่า  "  INPUT   COMPLETE  SYSTEM "
  เพ่ือท าให้งานของลูกคา้ออกมาสมบูรณ์  ทนัก าหนด  คุณภาพดี และอยู่ภายในงบประมาณ

         บริษทัให้ความส าคญักบังานทางดา้น    Prepare & Electronic Publising    เป็นอยา่งสูง     โดยมีการขยายระบบ
คอมพิวเตอร์  และ  โครงขา่ยอยา่งต่อเน่ือง    อีกทั้งยงัเนน้การพฒันาบุคลากรทางดา้นน้ีเป็นพิเศษโดยเชิญผูช้  านาญ
มาถ่ายทอดทกัษะความช านาญท่ีบริษทั และส่งพนกังานไปรับการอบรมท่ีญ่ีปุ่ นเสมอ   จนในปัจจุบนัเราสามารถ
รองรับงานไดห้ลากหลายรูปแบบ  ทั้งขนาดเลก็ท่ีเร่งด่วน จนถึง โครงการขนาดใหญ่    ท่ีตอ้งการ การวางแผนล่วงหนา้
 เช่น   การจดัท าหนงัสือคูมื่อหลายภาษา ของชุดสินคา้หลายรุ่น  ท่ีเปิดตวัใหมสู่่ตลาด  โดยทีมงานของเรา พร้อมมีส่วนร่วม 

          ความช านาญของเราไมไ่ดห้ยดุน่ิงอยู่ท่ีการผลิตส่ิงพิมพเ์ท่านั้น     แต่เรายงักา้วต่อไป สู่การออกแบบผลิตส่ือ 

Multimedia  and Web  site  ทั้งน้ีดว้ยปรัชญาท่ีตอ้งการพฒันา  และแขง่ขนัดา้นเทคโลยีสารสนเทศ   โดยตวัอยา่ง
ความส าเร็จของเรา ไดแ้ก่   e-sim   (Electonic Simulation)  ท่ีทีมงานของเรา    ไดผ้ลิตส่ืออิเลก็ทรอนิคส์ ท่ีแสดงขั้นตอน
การใชง้าน   และ  จ  าลองการท างานทุกอยา่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ  เช่น  วิทย,ุ  โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี    ทั้งน้ีเพ่ือทดแทนการพิมพ์

อิเลก็ทรอนิคส์    ทั้งเพ่ือการผลิตส่ิงพิมพ ์  และ   การผลิตส่ือ   อ่ืนๆ  ท  าให้เรากา้วข้ึนเป็นผูน้ าพร้อมให้บริการท่ีดีท่ีสุด

ทุกๆ ดา้น เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายมากข้ึนของ  ลูกคา้เรา

G นโยบายด้านคุณภาพ / Quality Policy

    ผลติสินค้าคุณภาพด ี มมีาตรฐาน   บริการฉับไว  
    ลูกค้าประทับใจ   พัฒนาก้าวไกล ร่วมกนัปรับปรุง

Q :Quality: มุ่งเน้นคุณภาพ,         C :Cost : ควบคุมต้นทุน, 


D :Delivery : ส่งสินค้าตรงเวลา,  E: Environment :เป็นมติรกบัส่ิงแวดล้อม

G นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม / Environmental Policy
บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากัด    ซึง่ตัง้อยูเ่ลขที ่324  หมู ่4  นิคมอตุสาหกรรมบางป ู ซอย 6บี

ถ.สขุมุวิท  ต. แพรกษา อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10280 เป็นผู้ให้บริการในด้านการผลติคูมื่อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
และรถยนต์ (พิมพ์ระบบออฟเซ็ท และพิมพ์ระบบดจิิตอล ) ลาเบลสติก๊เกอร์ และบรรจภุณัฑ์ 

ตามวิสยัทศัน์ของเรามีความมุง่มัน่ทีจ่ะผลติสนิค้าทีมี่คณุภาพ และให้การบริการกบัลกูค้าด้วยความซ่ือสตัย์ 

ตระหนกัถึงการใช้วตัถดุบิทีป่ลอดสารต้องห้าม สอดคล้องข้อก าหนดลกุค้า การรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและ 

ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมของแตล่ะกระบวนการโดยจะด าเนินการตามพนัธสญัญาดงัตอ่ไปนี ้

G เรามีความมุง่มัน่ทีจ่ะปฏิบตัติามกฎหมายด้านสิง่แวดล้อม, ควบคมุด้านสารเคมีตามระเบยีบ และ

ข้อก าหนดตา่ง ๆ  เชน่  Rohs, REACH, SVHC, อ่ืน ๆ  ทีเ่ป็นอนัตรายตอ่สิง่แวดล้อมในผลติภณัฑ์  เป็นต้น

G เรามีความมุง่มัน่ที ่ลด เลกิใช้สารเคมี และควบคมุสารเคมี อนัตรายในการผลติ ทัง้ทางตรง( Direct) , 
ทางอ้อม ( In direct)   และใช้ทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม ตลอดจนด าเนินการหาสารเคมีทดแทนอยา่งตอ่เน่ือง  
G เรามุง่มัน่ทีจ่ะลดขยะ และ ของเสยีอนัตราย ( Hazardous waste),ควบคมุมลพิษตา่งๆ ทีเ่กิดขึน้จากการ

ประเทศญ่ีปุ่ น  ไดก่้อตั้งเม่ือ  พ.ศ.  2538  เพ่ือรองรับลูกคา้ต่างประเทศในทวีปเอเชีย  โดยเนน้บริการส่ือส่ิงพิมพ์
หนงัสือ   คูมื่อเฉพาะดา้น   จนถึงป้าย  หรือ ฉลากสินคา้ดว้ยเทคโนโลยีท่ีล  ้าหนา้    ในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่ การโอน
ขอ้มลูทางอิเลก็ทรอนิค    การจดัการขอ้มลูโดยระบบอตัโนมติั    ระบบเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั   และ  การใชค้อมพิวเตอร์

ประกอบ  ถ่ายภาพการบริหาร  และ จดัเกบ็ขอ้มลู จนถึงการยิงพิมพ ์ และแยกสีก่อนส่งเขา้สู่การ กระบวนการพิมพ์
 ในการวางแผน และ ให้ค  าปรึกษา   ตลอดจนเขียนเน้ือหา การออกแบบเล่ม   การแปลเป็นภาษาต่างๆ   การวาดภาพ-

หนงัสือคูมื่อท่ีใชก้นัในปัจจุบนั  เราเช่ือว่าความเช่ียวชาญ  และการพฒันาธุรกิจท่ีไมห่ยดุย ั้งของเรา  ดา้นการผลิตขอ้มลู
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ปฏิบตังิาน เชน่ ฝุ่ น  ควนั ไอระเหยสารเคมี และน า้ทิง้  ตลอดจนปรับปรุงด้านสิง่แวดล้อมอยา่งตอ่เน่ือง
G เรามีความมุง่มัน่ทีจ่ะลดความเสีย่งทีจ่ะมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมโดยอบรม ปรับปรุงระบบการจดัการ

พนกังานให้ทราบอยา่งทัว่ถงึ
G เรามีความมุง่มัน่ทีจ่ะรักษาทรัพยากร และ ใช้พลงังานให้คุ้มคา่ และมีประสทิธิภาพสงูสดุ
G เราจะสือ่สารนโยบายด้านสิง่แวดล้อมนี ้ตอ่พนกังานของบริษัท ฯ,  ผู้ รับจ้างชว่ง พร้อมเปิดเผยตอ่สาธารณชน
บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากัด   มีความภาคภูมิใจที่จะให้การสนับสนุน แล ะด ารงไว้ซึ่ง
การผลิตในแต่ละกระบวนการตามนโยบาย เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมข้างต้น ร่วมกันด้วยดีตลอดไป
G  การจัดการส่ิงที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และหน้าที่รับผดิชอบ (NC Management and Responsibility)

ในกรณีท่ี YT / Supplier /vender หรือลูกคา้ ตรวจพบรายการท่ีมีปัญหาดา้นคุณภาพ  และ/หรือ สารตอ้งห้าม ปนเป้ือน
ซ่ึงไมส่อดคลอ้งต่อ  Rohs, กฎหมาย, ขอ้ก าหนดลุกคา้ ผูส่้งมอบ/ ผูรั้บจา้งช่วง  ตอ้งแจง้สถานะให้ทราบภายใน  24 ชัว่โมง 
 แผนก ISO (ดูแลเร่ืองกฎหมายและส่ิงแวดลอ้ม) , แผนก QA (ดูแลเร่ืองปัญหาดา้นคุณภาพ) จะตอ้งออก CAR  (F/QA33)
(Attachment 2)  และท าการสอบสวน วิเคราะห์ หาสาเหตุของปัญหา ด าเนินการแกไ้ข ตอบกลบั CAR กลบัมายงัแผนกท่ีดูแล

และ แสดงหลกัฐาน ประกอบการ ตรวจติดตามประสิทธิภาพ ของการด าเนินการแกไ้ข  ป้องกนัไมใ่ห้เกิดซ ้าภายใน 7 วนั

G การจัดเกบ็  ถนอมรักษา ( Ware house Control & Preservative)
-  ผูข้าย /  ผูรั้บจา้งช่วง ตอ้งด าเนินการควบคุมสตอ๊ก ถนอมรักษาวตัถุดิบ ให้มีคุณภาพ และเบิกใชง้านตาม FI/FO 

ตลอดจน ผลิตภณัฑท่ี์อยู่ระหว่างการผลิต (WIP), ผลิตภณัฑส์ าเร็จรุป และมีการบนัทึกเกบ็ขอ้มลูไวอ้ยา่งเหมาะสม 
และสามารถสอบกลบัได ้

-  ผูข้าย / ผูรั้บจา้งช่วง  ตอ้งด าเนินการตรววจสอบ  Materials  / Parts  ท่ีส่งมอบให้ลูกคา้ว่า  ไมมี่ส่วนผสม
สารเคมีตอ้งห้ามอยู่ พร้อมทั้งท  าการควบคุม จดัท าบนัทึกการส่งมอบสินคา้อยา่งเหมาะสม

-  ทุกเอกสาร และ บนัทึกท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการสารเคมี จะตอ้งมีการจดัเกบ็อยา่งนอ้ย 10 ปี  ตามขอ้ก าหนด

G การสอบกลบัได้ของผลติภณัฑ์ (Tracebility)

ผลิตภณัฑท่ี์ส่งให้กบั  YT   จะตอ้งสามารถสอบกลบัได ้ตั้งแต่วตัถุดิบ ขาเขา้  จนถึงผลิตภณัฑท่ี์ส่งออก  โดย 
สามารถสอบกลบั จากเลขท่ีลอ็ตของวตัถุดิบ (Lot no.)   และผลิตภณัฑท่ี์ใช ้  สถานท่ีผลิต  ขอ้มลูการผลิต และผูรั้บจา้งช่วงท่ี
เก่ียวขอ้ง  ตาม Job no. ท่ีทาง YT  ไดมี้การสัง่ซ้ือ / ว่าจา้งผลิต
G การควบคุมการเปลีย่นแปลง  / Change control ( 4M Change)

YT  และบริษทั ท่ีร่วมธุรกิจมีเจตจ านงคร่์วมกนั ในการควบคุมคุณภาพ และ ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดท่ีเก่ียวขอ้ง 
โดยจะคงไวซ่ึ้ง วตัถุดิบ คน วิธีการ และเคร่ืองจกัร  (4M)  ท่ีไดรั้บอนุมติั  เม่ือใดกต็ามท่ีมีการเปล่ียนแปลง ส าคญัเหล่าน้ี
จะตอ้งไดรั้บการควบคุมการเปล่ียนแปลง เพ่ือเสนอพิจารณาอนุมติัจาก YT / ลูกคา้    

ผูส่้งมอบ/ ผูรั้บจา้งช่วง จะตอ้งเขียนใบร้องขอในการเปล่ียนแปลง  ECR( Engineering car request) (F/QA50)
 (attachment  3 ) เพ่ือแจง้ให้กบัทางบริษทั ยามากาตะ  (ประเทศไทย) จ ากดั ทราบโดยไมล่ะเลย
อน่ึง เกณฑใ์นการแจง้ให้ YT  ทราบแสดงตาม ตารางที่ 1 :  ประเภทการเปลีย่นแปลง ( Categories of changes)

ประเภทการแจง้ YT  ให้ทราบ แบ่งออกเป็น 2 ประภท  ดงัน้ี
*1)  แนบเอกสาร ท่ีเก่ียวขอ้งเปรียบเทียบก่อน/หลงั  (Before vs After) พร้อมกบัส่งตวัอยา่งช้ินงาน ( Sample)
         เพ่ืออนุมติัก่อนท าการเปล่ียนแปลง
*2)   แนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเปรียบเทียบก่อน/หลงั  (Before vs After)  แต่ไมต่อ้งส่งช้ินงาน (sample)

ส่ิงแวดลอ้มและระเบียบขอ้บงัคบัของผลิตภณัฑ ์และลูกคา้ รวมถึงระเบียบปฏิบติัการสหภาพยโุรปกบั
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*1) *2)





2. วิธีการปฏิบัตงิาน และเงื่อนไข / Manufacturing method and conditions















*1) *2)













เปล่ียนโปรแกรมการปฏิบติังาน

ตารางที่ 1 : ประเภทการเปลีย่นแปลง 
ไม่ต้องแจ้ง YT

Not issue

แจ้ง YT( Issue)

กระบวนการที่

เกีย่วข้องกบั

เคร่ืองมอื/Process 

equipment

กระบวนการที่

เกีย่วข้องกบั

เคร่ืองมอื/Process 

equipment

เปล่ียนแปลงระเบียบปฏิบติั (procedure) ในการปฏิบติังาน
 (ความถ่ี การลด หรือการเพ่ิม การปฏิบติังาน)

เปล่ียนแปลงสายการผลิต หรือ ลดสายการผลิตลง

เปล่ียนแปลงวิธีการผลิต

เปล่ียนกะพนกังาน / Shift change

การบ ารุงรักษาของมาตฐานช้ินงาน

วธีิการ / 

ระเบียบปฏบัิต ิ

Method/ procedure

วธีิการ / 

ระเบียบปฏบัิต ิ

Method/ procedure

โรงงาน / Plant

แจ้ง YT( Issue)
ตารางที่ 1 : ประเภทการเปลีย่นแปลง 

ไม่ต้องแจ้ง YT

Not issue

1. สถานที่การผลติ/ Production Site

มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี หรือเพ่ิมโรงงานท่ีใชผ้ลิต 
(รวมถึงการเปล่ียนแปลงผูรั้บจา้งช่วง)
เปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มในการท างาน (อุณหภูมิ, ความ
ช้ืน,การท าความสะอาด และแสงสว่าง ฯลฯ)

เปล่ียนสภาวะ ปัจจยัแวดลอ้ม ในการปฏิบติังาน ( การพน่
สี, การบดักรี)เงือ่นไข / ปัจจัย

แวดล้อม / Condition

การเปล่ียนกระบวนการจากการใชค้นเป็นแบบอตัโนมติั
ดว้ยเคร่ืองจกัร

เพ่ิมเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ ท่ีมีลกัษณะเหมือนของเดิม

มีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีต่างจากเดิม (เคร่ืองกด, 
เคร่ืองท าโมดล์ ฯลฯ)

เพ่ิมเติม, เปล่ียนแปลง การบดตดั, การซ่อมแซม หรือการ
แกไ้ขของเคร่ืองมือ (Jigs)

การซ่อมแซมเคร่ืองมือ / อุปกรณ์ ท่ีเกิดช ารุดให้คืนสู่
สภาพปกติ

เปล่ียนแปลงช่วงเวลา การหยดุพกัเพ่ือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร
 หรือเปล่ียนวิธีการในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือ / อุปกรณ์

เคร่ืองมอื / อุปกรณ์ /

 Jigs / tool
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ตารางที่ 1 : ประเภทการเปลีย่นแปลง 
ไม่ต้องแจ้ง YT

Not issue

แจ้ง YT( Issue)

เปล่ียนแปลง หรือเพ่ิม ผูผ้ลิตวตัถุดิบ

ผูท้  างานใน
โรงงาน / 

Manufacturing 
Staff

เปล่ียนผูท้  างาน (Staff)

3. เกีย่วกบับุคคล / Personel  / Man

มีการสบัเปล่ียนกระบวนการจดัซ้ือระหว่างจดัซ้ือดว้ย
ตนเอง และผา่นผูอ่ื้น

ผู้ผลติวตัถุดบิ / 

Materials Maker

เปล่ียนแปลงวตัถุดิบท่ีระบุใน drawing หรือ specification

เปล่ียนแปลงวตัถุดิบท่ีไมไ่ดร้ะบุใน drawing หรือ 
specification

ข้อจ ากดั / 

คุณลกัษณะ / 

Specification

4. ช้ินส่วน และวัตถุดบิ /Parts and Materials





ผูต้รวจสอบ / 
Inspector

เปล่ียนผูป้ฏิบติังานในฝ่ายประกนัคุณภาพซ่ึงรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการคุมระบบคุณภาพสินคา้ในโรงงาน

ตวัแทนดา้น
คุณภาพ Quality 

representative

เปล่ียนแปลงตวัแทนฝ่ายบริหารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
 (EMR /MR)

ตวัแทนฝ่ายบริหาร

ด้านส่ิงแวดล้อม / 

EMR/MR

เปล่ียนผูต้รวจสอบช้ินงาน 

เปล่ียนแปลงลอ็ตของวตัถุดิบท่ีใชใ้นกระบวนการผลิต
ลอ็ตของวตัถุดบิ / 

Materials lot

ใช้วตัถุดบิรีไซเคลิ / 

Use of recycled 

materials

มีการสบัเปล่ียนระหว่างวตัถุดิบบริสุทธ์ิ (Virgin 
Materials) เป็นวตัถุดิบรีไซเคิล หรือเปล่ียนแปลงอตัรา
ส่วนผสม

วธีีการจัดซื้อ จัดหา /

 Procurement 

method

การเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ 

การเปล่ียนรูปแบบจากแบบหมนุ เป็นแบบตดัช้ิน

เคร่ืองมอื / อุปกรณ์ /

 Jigs / tool
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5. ส่วนประกอบของช้ินส่วน / Parts structure





6. แม่แบบ / แม่พิมพ์ (อืน่ ๆ นอกเหนือที่กล่าว /Die (Die change without parts specification change)





*1) *2)











ตารางที่ 1 (Table 1) : ประเภทการเปลีย่นแปลง  / Changes Catogory
ไม่ต้องแจ้ง YT

Not issue

แจ้ง YT( Issue)

เปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีไมไ่ดถู้กระบุใน drawing 
หรือ specification

การเปล่ียนแปลงรูปแบบของแมแ่บบ, ฐานของแมพิ่มพ,์ 
ต าแหน่ง, การโคง้งอ

การซ่อมแซมให้คืนสภาพภายหลงัจากการเช่ือม หรือการ
ขดัถูเพ่ือความสวยงามของพ้ืนผิว หรือ ป้องกนัการเกิด
ขอ้บกพร่อง

ข้อจ ากดั คุณลกัษณะ

 / Specification

การแก้ไขแม่แบบ, 

แม่พมิพ์ / 

ข้อบกพร่อง / 

ซ่อมแซม  /Die 

modification 

/defect/ repair

การเพ่ิมขยาย หรือการอพัเดทแมพิ่มพใ์ห้ทนัสมยัข้ึน

การขยายหรือ

อพัเดทแม่พมิพ์ /

Expended or 

update die

8. การเคลอืบที่ผวิหน้าช้ินงาน / Surface treatment / Coating

7. จุดที่มกีารเช่ือมต่อ (การเปลีย่แปลงที่เกีย่วกบั การเช่ือม, การตดิกาว, การฉีดขึน้รูป, การอุดรอยร่ัว, การผูกเกลยีว) 

Junction (change in welding, adhesion, caulking, injection, pressure bonding, or screw tightening)

การเปล่ียนรูปแบบจากติดกาวหน่ึงต าแหน่งเป็นสอง
ต าแหน่ง

สภาวะของ

กระบวนการผลติ /

Processing 

condition

การเปล่ียนแปลงความเร็วในการหมนุรอบ, อุณหภูมิ, เวลา
 , สภาวะการแห้งตวั ฯลฯ

มีการสบัเปล่ียนวิธีการผลิต
วธีีการผลติ / 

Processing method

เปล่ียนแปลงวิธีการ
 (ความถ่ีในการตรวจสอบ, ระเบียบปฏิบติั ฯลฯ)

การซ่อมบ ารุง / 

Maintenance

สถาวะแวดล้อมการ

จัดเกบ็ / Storage 

environmental

เปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้มการจดัเกบ็ เช่น การเกิด
ไฟฟ้าสถิตย,์ ความช้ืน, อุณหภูมิ, แสงสว่าง, การป้องกนั
ฝุ่ น ฯลฯ

ข้อจ ากดั คุณลกัษณะ

 / Specification

การตดิกาว /

Adhesive

เปล่ียนแปลงส่วนประกอบท่ีถูกระบุไวใ้น drawing หรือ 
specification
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การเปล่ียนกระบวนการพิมพ,์ ต าแหน่งของอิเลก็โทรด, 
การแห้งตวั อุณหภูมิ ฯลฯ

สภาวะของ

กระบวนการผลติ /

Processing 

condition
อุปกรณ์ทีใ่ช้ใน

กระบวนการผลติ / 

Processing 

equipment

มีการสบัเปล่ียนระหว่างการท างานแบบต่อเน่ืองเป็นแบบ
คร้ังคราว ระหว่างการใชหุ่้นยนตแ์ทนแรงงานคน

สารท าความสะอาด 

ขจัดคราบ/ 

Cleansing/ 

degreasing agent

มีการเปล่ียนสารท่ีใชท้  าความสะอาด / ขจดัคราบ

วตัถุดบิทีใ่ช้ใน

กระบวนการผลติ/

Processing 

materials

มีการเปล่ียนแปลงตวัท าละลาย, สี, หมึก, สารละลายใน
การชุบ ฯลฯ

การเปล่ียนรอบท าความสะอาด, สารละลายท่ีใชใ้นการท า
ความสะอาด, จ านวนคร้ังในการท าความสะอาด / Change 
in the cleansing cycle, cleansing solution, or batch 
quantity

สภาวะ เงือ่นไข / 

Conditions

ตารางที่ 1 (Table 1) : ประเภทการเปลีย่นแปลง  / Changes Catogory
ไม่ต้องแจ้ง YT

Not issue

แจ้ง YT( Issue)

การเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรท่ีใชท้  าความสะอาดอุปกรณ์/Equipment

9. การท าความสะอาด, การขจัดคราบ / Cleansing / degreasing

รายการทีอ่นุมตั ิ/ 

Approval item
การตดัออก หรือ ละเลย รายการท่ีตอ้งมีการอนุมติั

เปล่ียนแปลงการสุ่มตรวจช้ินงาน, จ านวนจุดท่ีตอ้งมีการ
ตรวจสอบ, หรือ สดัส่วนท่ีตอ้งตรวจสอบ

วธีิการ / Method

10. การอนุมตัภิายในกระบวนการผลติ / In-process Approval

การอนุมตั ิเคร่ืองมอื ,

 อุปกรณ์ / Approval

 instrument / jig

มีการเปล่ียนแปลง แกไ้ข การคืนสู่สภาพปกติ 
การสอบเทียบ

รายการทีอ่นุมตั ิ/ 

Approval item
การตดัออก หรือ ละเลย รายการท่ีตอ้งมีการอนุมติั

11. การอนุมตักิารส่งมอบ
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ไม่ต้องแจ้ง YT
แจ้ง YT( Issue)

การอนุมตั ิเคร่ืองมอื ,

 อุปกรณ์ / Approval

 instrument / jig

มีการเปล่ียนแปลง แกไ้ขเพ่ือให้คืนสู่สภาพปกติ

การบรรจุภายใน 

(เป็นแนวตั้ง) / 

Internal packaging 

(mounted parts)

มีการเปล่ียนบรรจุภณัฑท่ี์กนัความช้ืน, การมว้นฟิลม์, ใส่
ถาด หรือท่ีมีการระบุไว้

การเปล่ียนแปลงลกัษณะท่ีบรรจุในถุง, ถาด ฯลฯ

การบรรจุภายใน 

(นอกเหนือจาก

แนวตั้ง) /Internal 

packaging (other 

than mounted 

parts)

เปล่ียนแปลงการสุ่มตรวจช้ินงาน, จ านวนจุดท่ีตอ้งมีการ
ตรวจสอบ, หรือ สดัส่วนท่ีตอ้งตรวจสอบ

สถานที ่/ Place

ตารางที่ 1 : ประเภทการเปลีย่นแปลง  / Categories of changes  (ต่อ)

12. ลักษณะบรรจุภณัฑ์ / Packaging specification

วธีิการ / Method

มีการเปล่ียนแปลง, การเพ่ิมสถานท่ีส่งมอบ

มีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอ้ม เช่น การเกิดไฟฟ้า
สถิตย,์ ความช้ืน, อุณหภูมิ, แสงสว่าง, การป้องกนัฝุ่ น
ละออง ฯลฯ

บรรจุภณัท์ภายนอก

 / External 

packaging
เปล่ียนวตัถุดิบ (เช่น จากกระดาษแขง็ เป็น กล่องพลาสติก)

วธีิการบรรจุ / 

Packaging method

การเปล่ียนวิธีการในบรรจุ (ความจุของบรรจุภณัท,์ ถุงท่ี
ใชใ้นการบรรจุ ฯลฯ)

ปริมาณการบรรจุ / 

Packaging quantity

มีการเปล่ียนแปลงปริมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่ีเคยระบุไวค้ร้ัง
แรก / Change in quantity relative to the initial 
specification

สถานที ่/ Location

13. สถานที่จัดเก็บสินค้า / Warehouse

มีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีหรือตวัแทนในการขนส่ง

วธีิการขนส่ง / 

Transportation 

method

มีการเปล่ียนแปลงวิธีการขนส่ง เช่น จากการขนส่ง
โดยตรงเป็นการขนส่งแบบรวมรายการ

สภาวะแวดล้อมการ

จัดเกบ็ / Storage 

environment
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G การช้ีบ่งเคร่ืองหมายของการเปลีย่นแปลง ( Identify Change control)
ผูข้าย / ผูผ้ลิต/ผูรั้บจา้งช่วง หลงัจากการไดรั้บอนุมติัการร้องขอในการเปล่ียนแปลงตามใบ ECR (F/QA50) แลว้นั้น

จะตอ้งส่ือสารให้  YT  และบริษทั ท่ีร่วมธุรกิจร่วมกนัทราบ โดยตอ้งสแตมป์/ ประทบัตรา " 4M " ท่ีฉลากภายนอกกล่อง
สินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงทุกกล่อง  และ  ควบคุมระบุ  5 Lot ของการผลิตต่อเน่ือง นบัจากเร่ิมมีการเปล่ียนแปลง

ตวัอย่างการบ่งช้ีการเปลีย่นแปลง โดยประทับตรา  4M ที่ฉลาก  5 Lot.การผลติต่อเนื่อง
G การตรวจสอบคุณภาพ และติดตามผลกระทบภายหลงัการเปล่ียนแปลง 'ผูส่้งมอบ / ผูรั้บจา้งช่วง   จะตอ้งด าเนินการ
ตรวจสอบ และทดสอบช้ินงาน ท่ีไดข้อเปล่ียนแปลง  เพ่ือยืนยนัผลดา้นคุณภาพของช้ินงาน  และ อ่ืน ๆ ท่ีมีผลกระทบ

G การตรวจสอบและประเมนิผู้ขาย และผู้รับจ้างช่วง (Supplier/ Subcontractor Evaluation )
เพ่ือมุง่ส่งเสริมและปรับปรุง Supplier ดา้นระบบ, กระบวนการ และผลิตภณัฑใ์ห้มีคุณภาพสูง ดงันั้น YT

 จึงมีนโยบาย ในการคดัเลือก  และประเมิน Supplier / Subcontractor อยา่งนอ้ยปีละ  1 คร้ัง  เพ่ือเป็นการยืนยนั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน    ซ่ึงจะมีการตรวจประเมิน  ในเร่ืองของการประเมินผลดา้นคุณภาพ   และการ
จดัการสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี supplier/subcontractor จะตอ้งมีการตรวจประเมินผูข้าย และ
 ผูรั้บจา้งช่วงของท่านต่อไปดว้ย
G วัตถุดบิที่สามารถหมุนเวียนน ากลบัมาใช้ใหม่   ( Recycle product /Part)

 ห้ามน าวตัถุดิบ หรือผลิตภณัฑก์ลบัมามาใชใ้หม ่เพ่ือป้องกนัการปนเป้ือนโลหะหนกั (Rohs) และสารเคมีตอ้งห้าม
ในกรณีท่ีน ามาใชง้านในกระบวนการผลิตจะตอ้งมีการยืนยนัปริมาณโลหะหนกัในวตัถุดิบโดย Test report (ICP data) เสมอ
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YT Company's History

Yamagata (Thailand) Co.,Ltd   is a  branch of   Yamagata in Japan,  established  on  B.E. 2538  for support
international   customer  in Asia.  By emphasizing services printed manual  (Offset-printing, on demand digital printing)
 specific tag  or label with the advanced technology   in the manufacturing process,   firstly we can  tranfe r information 
 by electronic and automatically management,  progress  technology and using computer co-operate  in process
 since  writing  content,  designed and  printed.  We can support  fully  product  from start   to  finished  the printing
process was called "Input complete system'' in order to delivery on time, under budget and best quality.

The company has focused on Prepare & Electronic Publishing is highly. We are expansion network and

computer system continously.   Moreover  the  development of particular by invited professional pass on skills 

at the company and send employees to training at Japan. Now, we can supported small urgent  job to the larger

projects  such as  preparation  manual  many  languages of  new models that released to the  market. 

Our  team  is ready to  participate in the planning and consultation  as well as writing content,  designed  book,  translated,

 take photograph,  management and storage untill color separation before send to printing process.

We don't stop with the printing only, but also develop into design multimedia and web site. By our vision, 

we intend to develop the information technology. Our achievements include the  e-sim  (Electronic Simulation) 

by the  team  has  produced  electronic  media to  show step in  work  and  make a copy all work  such as  radio 

communication and mobile telephone. So that process printing and other make us the leader in this field and we 

provide in the best service to meet various demand of our clients.  

Quality management YT Policy.

To improve customer satisfaction, we continue to manufacture our products with best quality and high standard 

Q :Quality  C :Cost D :Delivery E: Environment 

 Environmental  management YT Policy.
        Yamagata (Thailand) Co.,Ltd , located at 324 Moo 4  Bangpoo Industrial Estate Soi 6B, Sukhumvit  Road.
T. Phraeksa., A. Muang Samutprakarn,  Samutprakarn, 10280 . 
Is a service provider in the production of manual electrical home appliances and CAR 
(offset printing system And digital printing) sticker label And packaging
According to our vision, we are committed to producing quality products. And provide services to customers 
with integrity Realizing the use of prohibited substances Consistent with the requirements  of the customers
 Maintaining natural resources and the environmental impact of each process by following the following commitments

- We are committed to complying with environmental laws, chemical control according to regulations and

Requirements such as Rohs, REACH, SVHC, others that are harmful to the environment in the product etc

- We are committed to reducing the use of chemicals. And control chemicals The danger of producing both direct (Direct),

 Indirect (In direct) and use that is environmentally friendly. As well as continue to find alternative chemicals

- We are committed to reducing waste and hazardous waste (Hazardous waste), controlling pollution. That occurs from

 operations such as dust, smoke, vapors, chemicals and effluents, as well as continuous environmental improvements

for continuous improvement, good services and supplies.
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-We will communicate this environmental policy. To employees of the company, subcontractors Ready to publicly
"Yamagata (Thailand) Limited is proud to provide support and maintain production in each process according 
to the policy. Environmentally friendly above Together well forever"

 Chemical & Environmental Management System 
The  objectives  for this issue  is mainly to  communicate with Supplier / Vender and all YT partner 

 understood  of  our  YT  Quality and Environment policy and  good  continue  supply  all   Raw maeterial , equipments ,  
improve  the   quality of product  from  overview of chemical  &  environmenta l   by   clearly  and  comply the -
section as an inspection and testing report

G NG Management and Responsibility
When YTL/ End user found the NG,  Quality problem  out of  Limit color / Customer specification / 

Art work approved , Drawing approved  etc. YTL QA section is person in charge whom to issue the CAR ( F/QA33)
show as the attachment 2 to Vendor/ sub contractor /supplier to analytical  the main root  cause, over flow process and 
make a Corrective action and preventive action, Target finish and improvement action and control date to YTL within 7 days.

When YTL /End user found the  over limit  ppm. Ingredient in the finished product or  Hazardous 
chemical  substances did not comply Rohs,Customer requirements, Environment control standard, Law etc. 
Vendor /supplier / sub contractor  should be  immediately responses  separated and keel all return NG product and any 
  support within 24 hours. And after thein YTL ISO/QA section  will  issue the  CAR ( F/QA33) show as the attachment 2 to 
  Vendor/ sub contractor /supplier to analyticalthe main root  cause, over flow process and make a Corrective  action and 
preventive action, Target finish and improvement action to ensure the re-occurrence to  YTL within 7 days.

G Ware house Control & Preservative
Vendor /supplier / sub contractor  should be keep stock, control FI/FO include work in process ( WIP) and preservative

 product and Raw material under good condition, Ventilation, avoid high  heat zone and high humidity and kept all recorded

and YTL can request and Trace back all Job no. / Lot no. of production.

Vendor /supplier / sub contractor  should be  Testing andensure that the material and product supply to YTL 

comply Rohs and did not intended use Hazardous substance comply WI-ES-13 , customer requirements.
and  keep all record control  10 years and YTL can request for trace back in the favourable time.

G Tracebility
Finished product / Raw material / intermediate product, etc.which supply to YTL should be ensure 

and Trace back the production  and quality control reccord from starting to Ending process  by Job No.
YTL will receive all data such as :Manufacterer plant, production details, Production date, QC incoming, 
QC patrol inprocess, FQC etc.

G  Change control ( 4M/5M Change )
YTL and all party is aim  to produce the product quality  under product specification, Customer requirement,

 - We are committed to reducing the risk of environmental impacts by training Improve management system Environment
      and product regulations and customers, including the European Union's operating regulations  Employees thoroughly
        -We are committed to conserving resources and using energy efficiently. And the most effective
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Chemical & environment requirement as same as method as we produce and submit  sample customer approved.
We will maintain all process as same as  Man, Material,  Machine,  Methods,  did not change anything without Customer approved.
in case Changes occur Vendor/supplier/sub contractor  should be request change  approve ( ECR : F/QA50)  to YTL  and 
Customer approve and Quality control  before production, we will set guidance  Change table 1. Changes Category

*1)   Attach the Before vs After details and testing confirm include submit sample for YTL/Customer approval

*2)   Attach the Before vs After details and testing confirm, No submit sample .

*1) *2)





2. Manufacturing method and conditions











*1) *2)



















Table 1  :Changes Catogory
Not issue

YT

YT( Issue)

Change in the program.

Jigs / tool

Jjigs) / Addition, change, scrapping, repair, or 
Change of tools

Process equipment

 Change to different equipment (press 
machine, molding machine, etc) 

Addition of equipment of the same type. 
Occurrence of and recovery from equipment 
failure.

Change in the maintenance interval or method 
and implementation of maintenance

Condition

Change in the work condition (e.g. SPM, 
painting condition, soldering conditions wtc.)

Process equipment

 Switch between manual and automatic, 
between manual and tool-based, and between 
single-axis and   multi-axis  

Method/ procedure

Change in the production method (e.g. from batch 
from cell or vice versa)

Change of lines (e.g. from line A to line B) or deletion

Change in the work procedure (work 
sequence / work addition or deletion )

Maintenance of work standards

operation Shift change

Table 1  :Changes Catogory
Not issue

YT

YT( Issue)

1. Production Site

Factory /  Plant
Location address / Production plant
Production surrouding/Lay out
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*1) *2)







5.  Parts structure





6. Die  and Tooling change without parts specification change









Die & Tooling & Block modification /defect/ 

repair

Nesting, pin addition, gate method / position, 
bent addition / deletion, shape change, or 
spool/runner shape change
Resumption of production after welding, 
polishing of cosmetic surface or defact 
occurrence

Maintenance Method change (frequency, procedure, etc.)
Expended or update die Creation of an expanded or updated die.

Table 1  :Changes Catogory
Not issue

YT( Issue)

 Specification 
 specification / Change of structures specified 
in drawing and specification 

Specification 
 specification /  Change of structures not 
specified in drawing and specification 

Use of recycled materials
Switch between virgin materials and recycled 
materials or change in the mix ratio

Procurement method Switch between self supply and supply

Storage environmental

Change in the environment, such as static 
electricity, humidity, temperature, lighting, 
gas, dust preventive, etc

Materials Maker Change or addition of material makers 

Specification 

drawing /specification  / Change of materials 
specified in drawing or specification 
 drawing /Specification /Change of materials 
not specified in drawing or specification.

Materials lot Change of materials lots

Quality management representative / 

QMR/EMR/MR

Change of the person of environmental 
management representative.

4. Parts and Materials

Inspector Change of the inspector 

Jigs / tool

 Tap change (from rolling to cutting or vice 
3. Personel  / Man /Window to contact

Manufacturing Staff Change of staff 
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*1) *2)





























 Change, addition

12. Packaging specification
Internal packaging (mounted parts)  Change in the moisture-proof packaging , 

Internal packaging (other than mounted 

parts)
 Change in the specificationof internal bag, 

 Method
Change in the sampling method, number of 
Approval points, or Approval ratio

Approval instrument / jig Change, modification, recovery from failure

Place

Method
Change in the sampling method, number of 
Approval points, or Approval ratio

Approval instrument / jig 

 Change, modification, recovery from failure, 
or calibration 

11. Final inspection 
Approval item Deletion or omission of an Approval item

10.  In-process Approval
Approval item  Deletion or omission of an Approval item

9.  Cleansing / degreasing

Conditions
Change in the cleansing cycle, cleansing 
solution, or batch quantity

Equipment  Change in the cleansing machine
Cleansing/ degreasing agent Change of the cleansing / degreasing agent

Processing condition 
Change in printing, electrod position, 
drying/formation sealing time/temperature, 
etc.

Processing equipment
Switch between continuous and batch, 
between robot and manual spraying etc.

Processing materials
Change in solvent, paint, plating solution, 
foil, hardener, ink etc.

Adhesive / Glue

 Change in the bond (from one-component to 
two-component or vice versa), Glue type, 
Vicosity, Glue line condition etc.

8.  Surface treatment / Coating

Table 1  :Changes Catogory
Not issue

YT( Issue)

7. Junction (change in welding, adhesion, caulking, injection, pressure bonding, or screw tightening

Processing condition 
Change in rotation speed, temperature, time 
drying conditions etc.

Processing method
Switch between press caulking and spin 
caulking, etc.
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*1) *2)





G Identify Change control
After vendor/subcontractor/supplier receive  ECR approved (F/QA50) should be identify

"4M" on the label with 5 Lots of production  and confrim lot no. and feedback  to YTL and /or End user
to acknowledge and visual control as sample below ;

 Identify   4M  on the label  with  5 Lot. Of production
G  Changes and  Quality & Environment  Confirmed  

Vendor/sub contractor/Supplier should be analysis  and Testing to  confirm quality part product
base on Changes point that direct effect  and Indirect method to ensure the Quality and Environment are
comply YTL/Customer / Green Environment procurement standart / EHS/Sony Guidance ( depends on product)
and submit to YTL QA /ISO section to evaluate and monitoring after  start Change  in mass product.

G  Supplier/ Subcontractor Evaluation 
YT aim to permit and improvement supplier in system, process and product high quality. Therefor YT 

has a policy to selection and evaluation supplier and subcontractor least once a year to confirm the continuous
management  about  quality  and  environmental  hazardous  substances  management.   In additional  supplier/
subcontractor must be evaluate your  supplier  continually.

G Recycle material , part   
Recycle  material  is  prohibited  to  apply.  In case of recycled  materials  are used for manufacturing 

process, EHS substance content will be confirm by test report (ICP data)

Table 1  :Changes Catogory
Not issue

YT( Issue)

Location Change of the location or agent

Storage environment / Preservative better 

condition

 Change in the environment, such as static 
electricity, humidity, temperature, lighting, 
gas, dust preventive, etc

Transportation method
 Change of the carrier or change in the method (e.g. 
from direct delivery to mixed loading) 

13. Warehouse Control

 External packaging  Change of material (e.g. from cardboard box 
to plastic container or vice versa)

Packaging method

 Change in the packaging method (bulk 
packaging, discrete packaging, bag packaging, 
etc.) or in the direction

Packaging quantity Change in quantity relative to the initial specification

Job no / Batch 
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เอกสารแนบ :  1 ( Attach : 1 )  F/ES 07  Warantee of disused hazardous chemical substance

เอกสารแนบ :  2  ( Attach : 2   )  F/ES 25 Warantee of disused Environmental  hazardous substance

 Attachment 1 : F/ES07 - Environmental Hazardous Substance Report
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เอกสารแนบ :  3  ( Attach : 3   )  F/ES50  Engineering Change Report

หมายเหตุ : ใชย้ืน่การร้องขอการเปล่ียนแปลง 4M ( Man , Material. Machine, Method, Location อ่ืน ๆ เป็นตน้
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เอกสารแนบ :  4  ( Attach : 4   )  F/ QA 33  Corrective & Preventive action request

หมายเหตุ :  YT  จะจดัท าให ้Supplier / vendor/subcontractor เม่ือตรวจพบพบ NC ( Non conformance
 raw material and products) , ปัญหาดา้นคุณภาพ และตรวจพบสารเคมีตอ้งหา้ม เพ่ือร้องขอใหด้ าเนิน
การแกไ้ขสาเหตุท่ีแทจ้ริง (Root cause) และป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า
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Version
05 เพ่ิมรายช่ือสารเคมีตอ้งหา้มท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มดงัน้ี

C09 : Dibuthyltin (DBT) compound
C10 : Dioctyltin (DOT) compound
C11 : Dimethyl fumarate (DMF)

06 - เพ่ิมรายการสารเคมีตอ้งหา้มท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม'ดงัน้ี
     A19 : Boron and its compound      A23 : Anhydrous compound
     A20 : Organostannic compound      A24 : Anhydrate compound
     A21 : Cobalt and its compound      C12 : Specified benzotrizole
     A22 : Refractory Ceramic Fibers
- เพ่ิมตารางส ารวจสาร SVHC  F/ES55 Survey of containing SVHC substance

07 - เพ่ิมประวติัความเป็นมาของบริษทั ยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั
- เพ่ิมนโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มและนโยบายดา้นคุณภาพ
- หวัขอ้ท่ี 3 บทนิยาม เพ่ิมนิยามของ YT, Supplier และ Subcontractor/ Vendor
- เพ่ิมหวัขอ้ท่ี 4 อธิบายค าศพัท์
- ใหค้วามหมายของระดบัการจดัการใหม่ เพ่ือความเขา้ใจง่ายข้ึน
- เปล่ียนหวัขอ้ท่ี 5 ขอ้ก าหนดทัว่ไปใน Version 06 เป็น หวัขอ้ท่ี 6 ขอ้ก าหนด
ของ บริษทั ยามากาตะ (ประเทศไทย) จ ากดั ใน Version 07
- ตดัตาราง บญัชีรายช่ือกลุ่มสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ิม
ตารางท่ี 1 แสดงรายการสารเคมีตอ้งหา้มและสารเคมีท่ีตอ้งท าการควบคุมการ
- ตดัหวัขอ้ท่ี 6 ระดบัในการจดัการสารเคมีตอ้งหา้ม
          6.1 สารเคมีตอ้งหา้มโดยไม่มีเง่ือนไข
           6.2 สารเคมีตอ้งหา้มโดยมีเง่ือนไข ใน Version 06
- เปล่ียนตาราง บญัชีแจกแจงสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้ม ใน Version 06
ตารางท่ี 2 แจกแจงสารเคมีตอ้งหา้มและสารเคมีท่ีตอ้งควบคุมแต่ละรายการ
- เพ่ิมตารางท่ี 3 แสดงรายการสารเคมีท่ีมีความเส่ียงสูง (SVHC) ตาม  REACH
- ตดัความหมายของ Recycle material 

08  เพ่ิมรายการสารเคมีตอ้งหา้มในระดบั Rank A 3 สาร คือ
- Halogen compound and halogen resins    - Arsenic compound- Methyl bromide
 เพ่ิมรายการสารเคมีตอ้งหา้มในระดบั Rank C 6 สาร คือ
- 4-[4,4-bis(dimethyllamino)benzhydrylidene] cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]
 dimethylammonium chloride (C.I.Basic Violet3)
- 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl) phenol- Bis(2-methoxyethyl) ether
- Bis(2-methoxyethyl) phthalate - N,N-dimethylacetamide (DMAC)

Jul 25,12

Jul 01,10

Aug 15, 11

May 24,11

Effective Date รายละเอยีดพอสังเขป / Description
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Version
08 - Triethyl arsenate 

อพัเดทรายการสารเคมี SVHC เป็น 86 สาร, แกไ้ขเกณฑใ์นการตรวจสอบ
และประเมิน Supplier and Subcontractor 
แกไ้ขตารางท่ี 2 การแจกแจงสารเคมีตอ้งหา้มและสารเคมีท่ีตอ้งท าการควบคุม
แต่ละรายการ โดยตดัตวัอยา่งกลุ่มสารเคมีออก

09 1. เพ่ิมค  าอธิบายภาษาองักฤษ
2. ตดัตารางสารเคมีออก โดยน าไป link กบั WI-ES-13 : Yamagata List of 
Hazardous Chemical Substances in Products / Packaging
3. เพ่ิมเติมขอ้ก าหนดเร่ือง เอกสารและการจดัเกบ็ (Documentation and 
Record) และการสอบกลบัไดข้องผลิตภณัฑ ์(Tracebility)
4. เปล่ียนแปลงรูปแบบเอกสารท่ีใชส้ ารวจ Survey / Warranty of disuse of  
EHS in Products / Materials  (F/ES 25 ) Attachment 2.
5. เพ่ิมตารางท่ี 1 ประเภทของการเปล่ียนแปลง และอธิบายเพ่ิมเติมในหวัขอ้ 
การควบคุมการเปล่ียนแปลง

 15 Mar 16 10 ทบทวนการท างานทั้งหมด ใหเ้ช่ือมต่อเอกสาร WI-ES-13,QP-PU-01-02
 - แกไ้ขวตัถุประสงค ์ขอบขา่ย และการจดัการสารเคมีใหส้อดคลอ้งกบัการ
ปฏิบติังานปัจจุบนั เพ่ือส่ือสารและเขา้ใจง่ายมากข้ึน
 - เพ่ิมค  านิยามพ้ืนฐานท่ี Vender / supplier ท่ีควรรู้ 

 Revise by  - ปรับรายละเอียดแยกเป็น Thai version , Eng version เพ่ือง่ายต่อการเขา้ใจ
ISO Mnger.  - จดัท าตารางระเบียบปฏิบติัผูข้ายรายใหม่ และรายปัจจุบนั

 - ปรับรายละเอียด การร้องขอเปล่ียนแปลง 4M ,Update แบบฟอร์ม ฉบบัล่าสุด
  ในเอกสารอา้งอิง F/ES07,F/QA50,F/QA33
 - ยกเลิก F/ES55 Survey  SVHC โดยใช ้WI/ES/13 ,F/ES07,F/ES25 แทน

10-Jun-17 11  - เพิม่การแจง้กลับของ Supplier/vender กรณีพบปัญหาผลการตรวจสารปนเป้ือน
  เกนิมาตรฐานไมส่อดคลอ้งกบั Rohs, ขอ้ก าหนดลกุคา้ WI-ES-13 ภายใน24 ชั่วโมง

Oct 25,13

รายละเอยีดพอสังเขป / Description
Jul 25,12

Effective Date
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