
มาตรฐานสากล ส ำาหรบั วสัด ุ และสสาร

ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

ความท้าทาย

 k มกีารลงโทษและการยกเวน้คา่ใชจ้า่ยจาก
ตลาดอนัเน ือ่งมาจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้
กำาหนด

 k การตคีวามกฎระเบ ยีบท ีซ่บัซอ้นและแตก
ตา่งกนัในแตล่ะประเทศและแมแ้ตภ่ มูภิาค

 k ตอ้งเตร ยีมพรอ้มรบัมอืกบักฎระเบ ยีบท ีเ่คย
เปล ีย่นแปลง

 k ตอ้งใชเ้วลาและความพยายามอยา่งมากใน
การรวบรวมขอ้ม ลูและนำามาประยกุต ์ใชก้บั
สายการผลติ ประโยชน์ที่ได้รับ

 k ปกปอ้งธรุกจิดว้ยการลดความเส ีย่งจากการไมป่ฏบิตัติามขอ้กำาหนด

 k เพ ิม่ม ติ ิใหม่ในกระบวนการคดัเลอืกวสัด ุ

 k ประหยดัเวลาในการว เิคราะหก์ารปฏบิตัติามขอ้กำาหนด

โมดูล Compliance เป็นแหล่งข้อมูลเดียวเกี่ยวกับกฎระเบียบสากลสำาหรับวัสดุและสารเคมีต่างๆ

วิธีการแก้ปัญหา

 โมดลู Compliance ม มีมุมองเก ีย่วกบักฎระเบ ยีบท ีท่นัสมยั ส ำาหรบั
ท ั ง้วสัดแุละสารเคม ี ซ ึง่ชว่ยใหธ้รุกจิสามารถปรบัตวัใหท้นักบัแรง
กดดนัท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ส ำาหรบั บร ษิทัตา่งๆ ในการปฏบิตัติามขอ้กำาหนด
ทางกฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผลติภณัฑส์ว่นประกอบและวสัดทุ ี ่ใช ้ 

 การปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจะชว่ยในงานท ีซ่บัซอ้นหลายอยา่ง เชน่การ
ออกแบบและการเป ดิตวัผลติภณัฑ ์ใหม่ การแปลงพอรต์โฟล ิโอท ีม่ ี
อย ูเ่พ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามหลกัเกณฑด์า้นกฎระเบ ยีบการอนมุตั ผิ ูข้ายการ
ควบคมุวสัดแุละอ ืน่ ๆ

Compliance

การสำารวจสารเคมี ตัวบ่งชี้สารพิษ มาตรฐานการขนส่งสสาร
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การสำรวจสารเคมี

- การเข้าถึงได้โดยตรง
- ข้อมูลจำเพาะของมาตรฐานยูโรป
- คลังสินค้านานาชาติ
- ข้อบังคับของส่วนกลาง

มาตรฐานการขนส่ง

ตัวบ่งชี้สารพิษ สสาร

Compliance

หลักเกณฑ์ทั่วๆไป

Total Metals

PolyPLUS

- ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี
- แยกประเภท, ติดฉลาก, 
   และแพ็คเกจ
- มาตรฐาน OSHA HCS

- มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การเข้ากันได้ทางชีววิทยา
- ช่องทางการสื้อสาร
- ความต้านทานทางด้านจุลชีววิทยา

- ตัวเลขอ้างอิง cas/ec/miti
- การบ่งชี้สสาร
- รหัสสสารอันตราย
- รายชื่อผู้ผลิต

- ตัวเลขบ่งบอกชนิดสารเคมี
- ระดับการขนส่งสารเคมีที่เ
   ป็นพิษ
- พิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ประกอบดว้ยรายการส นิคา้คงคลงั การระบคุวามเปน็อนัตรายขอ้มลูการขนสง่และอ ืน่ ๆ อกีมากมาย
สำาหรบัวสัดหุลายพนัรายการ Compliance ยงัรวมไปถงึ กฏระเบยีบสากลเชน่ REACH,  RoHS รวมไปถงึ

กฏระเบยีบของแตล่ะประเทศ เชน่สหรฐัฯ ญ ีป่ ุน่ จนี รสัเซ ยี รวมทั ง้กฎระเบยีบเฉพาะดา้นเชน่อตุสาหกรรม
อาหาร, น ้ ำาและสขุาภบิาล, รวมทั ง้หมดและสามารถคน้หาขอ้มลูคณุสมบตัขิองวสัด ุ

การประเม นิความพรอ้มใชง้านของวสัดสุ ำาหรบัโซอ่ปุทานระหวา่งประเทศ 
เน ือ่งจากการครอบคลมุของขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศและระดบัชาต ิ การปฏบิตัติามขอ้
กำาหนดจงึเป น็ไปไดท้ ีจ่ะประเม นิผลติภณัฑท์ ีส่รา้งข ึ น้ท ั ว่โลกไดอ้ยา่งรวดเรว็ตวัอยา่งเชน่
ไดร้บัการออกแบบในสหรฐัอเมร กิาโดยมสีว่นประกอบจากประเทศญ ีป่ ุน่ผลติในประเทศจนี
โดยใชว้ตัถดุ บิและสารเคม ีในทอ้งถ ิน่ สง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปในท ีส่ดุ

ขอ้มลูเก ีย่วกบั บร ษิทัท ีก่วา้งขวางและทนัสมยั 
ไมว่า่จะเป น็วตัถปุระสงคเ์พ ือ่ประเม นิวสัดใุหม่ ๆ ในการออกแบบแนวคดิเพ ือ่แก ้ไขคา่วสัด ุ
ส ำาหรบัผลติภณัฑท์ ีม่ อีย ูเ่พ ือ่ทดสอบช ิ น้สว่นใหม่ในหอ้งปฏบิตั กิารเพ ือ่รวบรวมเอกสาร
ท ีค่รบถว้นหรอืเพ ือ่ประเม นิซพัพลายเออร ์ใหม่โมด ลูการปฏบิตัติามขอ้กำาหนดจะใหค้วาม
รวดเรว็และเร ยีบงา่ย เขา้ถงึขอ้ม ลูสว่นกลางรวมเป น็หน ึง่เดยีวและเป น็ปจัจบุนัเพ ือ่ลดขอ้
ผดิพลาดตลอดกระบวนการทำางาน

ระดบัใหมข่อง INTEGRABILITY 
รวมทั ง้ทรพัยากรท ีม่ อีย ูอ่ยา่งมากมายทั ง้คณุสมบตั ขิ ั น้พ ื น้ฐานและข ั น้สงูการปฏบิตั ิ
ตามขอ้กำาหนดการปฏบิตัติามกฎระเบ ยีบระหวา่งประเทศและกฎระเบ ยีบตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
สามารถสง่ออกไปยงัระบบไอทขีองบร ษิทั เชน่การจดัการวงจรช วีติผลติภณัฑแ์ละการ
วางแผนทรพัยากรขององคก์รซ ึง่ชว่ยประหยดัเง นิและชว่ยเพ ิม่ขอ้ม ลูหมนุเวยีน
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