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SSccooppee::  TThhee  ppuurrppoossee  ooff  tthhiiss  SSuupppplliieerr  QQuuaalliittyy  MMaannuuaall  iiss  ttoo  ddeeffiinnee  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  aanndd  

ddeettaaiilleedd  ddooccuummeennttaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  vveerriiffyy  ccoonnffoorrmmaannccee  rreeqquuiirreedd  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  

AAmmeerriiccaa  ((TTSSAA))  ooff  tthhee  ssuupppplliieerr  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss  aanndd  aa  mmeecchhaanniissmm  ffoorr  rraattiinngg  SSuupppplliieerr  

ccoonnffoorrmmaannccee  ttoo  tthhee  ssttaannddaarrdd..    

  

FFoorr  TTSSAA  ttoo  sshhiipp  qquuaalliittyy  pprroodduuccttss  ttoo  oouurr  ccuussttoommeerrss,,  wwee  mmuusstt  rreellyy  oonn  oouurr  ssuupppplliieerrss  ttoo  mmaakkee  

ccoonnttiinnuuaall  iimmpprroovveemmeennttss  ttoo  tthheeiirr  pprroocceesssseess  aanndd  pprroodduuccttss..  

  

WWee  ssttrroonnggllyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  bbuuiillddiinngg  aa  ssttrroonngg  rreellaattiioonnsshhiipp  wwiitthh  oouurr  ssuuppppllyy  bbaassee,,  tthhrroouugghh  

ccooooppeerraattiioonn  aanndd  tteeaammwwoorrkk  wwiillll  eennaabbllee  aa  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  TTSSAA  ttoo  aacchhiieevvee  oouurr  ggooaallss  aanndd  ttoo  

eennssuurree  aallll  ooff  oouurr  ccoonnttiinnuueedd  ssuucccceessss..  

  

TThhiiss  mmaannuuaall  aapppplliieess  ttoo  aallll  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPrroodduuccttiioonn  SSuupppplliieerrss..  TThhee  SSuupppplliieerr  

AAggrreeeemmeenntt  iinncclluuddeess  aaddddiittiioonnaall  rreeqquuiirreemmeennttss  bbeeyyoonndd  tthhee  ssccooppee  ooff  tthhiiss  MMaannuuaall..    

  

FFoorr  aannyy  ccoonncceerrnnss  oorr  ddiissccuussssiioonnss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  oouurr  SSuupppplliieerr  QQuuaalliittyy  AAssssuurraannccee  ((SSQQAA))..    

551177--554488--44990000  

  

33..  AApppprroovveedd  SSuupppplliieerrss::  AApppprroovveedd  SSuupppplliieerr  ssttaattuuss  iiss  aawwaarrddeedd  ffoorr  aallll  PPrroodduuccttiioonn  

PPaarrtt  SSuupppplliieerr  tthhaatt  mmeeeett’’ss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ccrriitteerriiaa::  

  

33..11  AAllll  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  bbee  IISSOO//TTSS  1166994499  tthhiirrdd  ppaarrttyy’’  rreeggiisstteerreedd..  

PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aa  ccuurrrreenntt  ccooppyy  ooff  tthheeiirr  cceerrttiiffiiccaattee  ttoo  TThhaaii  

SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  ((TTSSAA))  PPuurrcchhaassiinngg  oorr  hhaavvee  rreecceeiivveedd  aa  wwrriitttteenn  wwaaiivveerr  ffrroomm  TTSSAA  

PPuurrcchhaassiinngg  aanndd  SSQQAA..  

  

33..22  AA  SSuupppplliieerr  SSeellff  aanndd  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  SSeeccuurriittyy  AAsssseessssmmeennttss  mmuusstt  bbee  ccoommpplleetteedd  aanndd  

ssuubbmmiitttteedd  ttoo  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPuurrcchhaassiinngg  ffoorr  aallll  nneeww  aanndd  eexxiissttiinngg  

PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss,,  aann  aasssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  aallll  SSuupppplliieerr  eevveenn  iiff  tthheeyy  

ssaattiissffiieedd  oonnee  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg::  

••  IISSOO//TTSS1166994499::22000099  cceerrttiiffiieedd  ((cceerrttiiffiiccaattee  rreeqquuiirreedd))  

••  TTSSAA  CCuussttoommeerr  ((OOEEMM))  aapppprroovveedd  SSuupppplliieerr    

  

33..33  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  mmeeeett  tthhee  mmiinniimmuumm  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  SSuupppplliieerr  

PPeerrffoorrmmaannccee  RRaattiinngg  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  ““AApppprroovveedd  SSuupppplliieerr””  ssttaattuuss  ((RReeffeerreennccee  sseeccttiioonn  44  

ooff  tthhiiss  mmaannuuaall))..  

  

33..44  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPuurrcchhaassiinngg  wwiillll  nnoottiiffyy  ssuupppplliieerrss  qquuaarrtteerrllyy  iiff  tthheeyy  ffaallll  bbeellooww  

tthhee  rreeqquuiirreedd  mmoonntthhllyy  SSuupppplliieerr  PPeerrffoorrmmaannccee  RRaattiinngg..    

  

  

  
 

 

 



             Supplier Quality Manual 

ROM-Q.7.4.1.2 Rev. 5 Page 4

  

44..  SSuupppplliieerr  PPeerrffoorrmmaannccee  RRaattiinngg::  

 
44..11  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  rraattiinnggss  ccoonnssiisstt  ooff  ffoouurr  aarreeaass,,  qquuaalliittyy  PPPPMM’’ss,,  oonn--ttiimmee  

ssuubbmmiissssiioonn  ooff  88--DD’’ss,,  oonn--ttiimmee  ddeelliivveerryy  aanndd  iinnvvooiiccee  aaccccuurraaccyy..  

  

44..22  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  ((TTSSAA))  PPuurrcchhaassiinngg  rraatteess  aallll  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrttss  SSuupppplliieerrss  

mmoonntthhllyy  oonn  110000%%  oonn  ttiimmee  ddeelliivveerryy,,  bbaasseedd  oonn  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  sshhiippmmeennttss  ppeerr  ppaarrtt  

ddiivviiddeedd  bbyy  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoottaall  sshhiippmmeennttss  llaattee  oorr  eeaarrllyy..  LLaattee  oorr  eeaarrllyy  sshhiippmmeennttss  aarree  

ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  eeaarrlliieerr  tthhaann  sseevveenn  ddaayyss  ffrroomm  ddaattee  rreeqquuiirreedd  oorr  mmoorree  tthheenn  zzeerroo  ddaayy’’ss  

llaattee  tthheenn  rreeqquuiirreedd  ddaattee..  

  

44..33  WWhheenn  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  ffaallll  bbeellooww  aann  oovveerraallll  rraattiinngg  ooff  8800%%  iinn  aa  ccaalleennddaarr  

mmoonntthh,,  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPuurrcchhaassiinngg  wwiillll  nnoottiiffyy  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  

ttoo  rreeqquueesstt  aann  aaccttiioonn  ppllaann..  TThhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  mmuusstt  ssuubbmmiitt  aann  aaccttiioonn  ppllaann  

ttoo  TTSSAA  PPuurrcchhaassiinngg  aanndd  SSQQAA  ffoorr  iimmpprroovveemmeenntt..  TThhee  aaccttiioonn  ppllaann  iiss  rreeqquuiirreedd  wwiitthhiinn  

oonnee  wweeeekk  ffrroomm  nnoottiiffiiccaattiioonn  aanndd  aapppprroovveedd  bbyy  TTSSAA..  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  wwiillll  

mmoonniittoorr  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  ffoorr  aann  aaddddiittiioonnaall  tthhrreeee  mmoonntthhss  ttoo  vveerriiffyy  

eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhee  aaccttiioonn  ppllaann..  IIff  nnoo  iimmpprroovveemmeenntt  iiss  eevviiddeenntt,,  TTSSAA  PPuurrcchhaassiinngg  

wwiillll  aarrrraannggee  aa  mmeeeettiinngg  ttoo  ddiissccuussss  tthhee  nneexxtt  sstteepp  iinn  tthhee  pprroocceessss  aanndd  mmoovvee  tthhee  

SSuupppplliieerr  ttoo  tthhee  ““PPrroobbaattiioonn  LLiisstt  FFoorrmm  DDOOFF--PP..1188  uunnttiill  iissssuueess  aarree  rreessoollvveedd..  AAfftteerr  tthhee  

pprroobbaattiioonnaarryy  ppeerriioodd,,  iiff  tthhee  rraattiinngg  hhaass  iimmpprroovveedd  ttoo  aann  aacccceeppttaabbllee  lleevveell  tthhee  

PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  wwiillll  bbee  bbaacckk  oonn  tthhee  AApppprroovveedd  SSuupppplliieerr  LLiisstt..  IIff  tthhee  rraattiinngg  

iiss  nnoott  aacccceeppttaabbllee,,  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  wwiillll  aarrrraannggee  aa  mmeeeettiinngg  wwiitthh  tthhee  SSuupppplliieerrss  

uuppppeerr  mmaannaaggeemmeenntt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  ppllaann  ooff  aaccttiioonn..  TTwwoo  pprroobbaattiioonnss  wwiitthhiinn  aannyy  1188--

mmoonntthh  ppeerriioodd  wwiillll  bbee  tteerrmmss  ffoorr  aauuttoommaattiicc  rreessoouurrcciinngg..      

Ratings

0 40 0 Days 30

1-50 30 1-10 days 15

51-100 20 11-20days 10

101-150 10 21-30 Days 5

151 or above 0 31 or above 0

On-time Delivery Invoice Accuracy

95% - 100% 30 100% 10

90% - 94% 20 50% 5

80% - 89% 10 Below 50% 0

Below 79% 0

PPM's Late 8'D's

Rating Metrics

Quality PPM's 

On-time Delivery Invoice Acurracy 

Possible Points

40

30

20

10

Rating Metrics Possible Points

Late 8'D's

1-79 Points - Immediate Action Plan Required within 5 Business Days.

80-90 Points - Approved Supplier, 3 months Yellow-Action Plan Required  

91-100 Points - Approved Certified Supplier
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55..  SSuupppplliieerr  AAsssseessssmmeenntt::    
  

AA  SSuupppplliieerr  SSeellff--AAsssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  oonn  aallll  nneeww  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  oorr  

eexxiissttiinngg  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  iiff  rraattiinnggss  aarree  uunnssaattiissffaaccttoorryy..  TThhee  PPrroodduuccttiioonn  

PPaarrtt  SSuupppplliieerr  wwiillll  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  ssuubbmmiitt  aann  aaccttiioonn  ppllaann  wwiitthh  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss  ttoo  

TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPuurrcchhaassiinngg  pprriioorr  ttoo  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  aannyy  ssoouurrcciinngg  aaccttiivviittyy..  

TThhee  SSuuppppllyy  CChhaaiinn  SSeeccuurriittyy  AAsssseessssmmeenntt  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbee  oonn  ffiillee  ffoorr  aallll  TTSSAA  

SSuupppplliieerrss..      

  

TThhee  ppuurrppoossee  ooff  aann  oonn--ssiittee  aasssseessssmmeenntt  iiss  ttoo  ccoonnffiirrmm  tthhee  ssuupppplliieerr’’ss  qquuaalliittyy  

mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemm,,  wwiitthh  tthhee  ggooaall  ooff  ccoonnffoorrmmiittyy  ttoo  IISSOO//TTSS1166994499::22000099..  

  

PPrriioorriittyy  ffoorr  qquuaalliittyy  ssyysstteemm  ddeevveellooppmmeenntt  wwiillll  ddeeppeenndd  uuppoonn  ssuupppplliieerr  qquuaalliittyy  

ppeerrffoorrmmaannccee..  

  

TThhee  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  aasssseessssmmeenntt  tteeaamm  ccoonnssiissttss  ooff,,  PPuurrcchhaassiinngg,,  SSQQAA  aanndd  

EEnnggiinneeeerriinngg  aanndd  mmaayy  iinncclluuddee  ootthheerr  ddeeppaarrttmmeennttss  aass  nneecceessssaarryy  ttoo  ppeerrffoorrmm  ssuupppplliieerr  

aasssseessssmmeennttss..                          

    

66..  PPPPAAPP  RReeqquuiirreemmeennttss::  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  uusseess  tthhee  AAIIAAGG  ssttaannddaarrddss  uunnlleessss  

ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  bbyy  oouurr  ccuussttoommeerrss..  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  SSQQAA  wwiillll  ssuuppppllyy  aa  

PPPPAAPP  wwoorrkksshheeeett,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  PPPPAAPP  EEvviiddeennccee  MMaannuuaall,,  wwiitthh  tthhee  

mmaannuuaall  ttaabbbbeedd  aanndd  iinnddeexxeedd  ppeerr  tthhee  wwoorrkksshheeeett..    

((SSeeee  tthhee  PPPPAAPP  RReeqquuiirreemmeennttss  WWoorrkksshheeeett  RROOFF--QQ..4400))..    

  

66..11  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  ssuubbmmiitt  LLeevveell  33  PPPPAAPP  ffoorr  ffiirrsstt  ttiimmee  ssuubbmmiissssiioonnss  

oonn  aallll  nneeww  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  pprroodduuccttss,,  iinncclluuddiinngg  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  PPaarrtt  

QQuuaalliittyy  //  EEnnggiinneeeerriinngg  CChhaannggee  LLeevveell  HHiissttoorryy  RReeppoorrtt  RROOFF--QQ..4466,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  

ssppeecciiffiieedd..    

  

66..22  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  mmuusstt  hhaavvee  PPPPAAPP  aapppprroovvaall  bbeeffoorree  sshhiippmmeenntt  ooff  

pprroodduuccttss..  

  

66..33  IInniittiiaall  PPPPAAPP  ccaappaabbiilliittyy  rruunn  mmuusstt  bbee  aa  mmiinniimmuumm  ooff  330000  ppiieecceess  ffrroomm  aa  ccoonnttiinnuuoouuss  

rruunn  aatt  hhoommee  lliinnee  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd..  

  

66..44  AAllll  pprroodduucctt  ppaarrtt  ssuupppplliieerrss’’  pprroodduuccttss  mmuusstt  hhaavvee  aa  CCpp  ooff  11..6677,,  aanndd  CCppkk  ooff  11..6677,,  

bbaasseedd  oonn  ggiivveenn  pprriinntt  ttoolleerraanncceess,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd????????????  

  

66..55  PPrroodduucctt  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  pprroodduucciinngg  pprroodduuccttss  ffoorr  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  mmuusstt  

ppeerrffoorrmm  ggaaggee  RR  &&  RR  ssttuuddiieess;;  hhoowweevveerr,,  oouurr  ccuussttoommeerrss  mmaayy  rreeqquuiirree  aa  mmoorree  

ssttrriinnggeenntt  RR  &&  RR  vvaalluuee  ffrroomm  oouurr  ssuupppplliieerrss..  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  rreeqquuiirreess  aa  ggaaggee  

RR  &&  RR  ooff  3300%%  mmaaxxiimmuumm  ffoorr  aallll  ggaaggeess  uussiinngg  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttoolleerraannccee..  
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66..66  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  wwiillll  uussee  tthhee  ccuurrrreenntt  eeddiittiioonn  ooff  tthhee  AAIIAAGG  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  

AApppprroovvaall  PPrroocceessss  MMaannuuaall  ffoorr  ddeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  wwhheenn  rree--ssuubbmmiissssiioonn  ooff  aa  PPPPAAPP  iiss  

rreeqquuiirreedd..  

  

66..77  SSuubb--ssuupppplliieerr  cchhaannggeess  mmuusstt  bbee  pprriioorr  aapppprroovveedd  iinn  wwrriittiinngg  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa,,  

PPuurrcchhaassiinngg  aanndd  SSQQAA..  CChhaannggee  ooff  ssuubb--ssuupppplliieerrss  wwiillll  rreeqquuiirree  rree--ssuubbmmiissssiioonn  ooff  LLeevveell  

33  PPPPAAPP..  

  

66..88  TThhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  mmuusstt  nnoottiiffyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  SSQQAA  ffoorr  PPPPAAPP  

rree--ssuubbmmiissssiioonn  oonn  aallll  eennggiinneeeerriinngg  cchhaannggeess..  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  SSQQAA  wwiillll  ssuuppppllyy  

aa  PPPPAAPP  wwoorrkksshheeeett,,  wwhhiicchh  mmuusstt  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  PPPPAAPP  EEvviiddeennccee  MMaannuuaall,,  wwiitthh  

tthhee  mmaannuuaall  ttaabbbbeedd  aanndd  iinnddeexxeedd  ppeerr  tthhee  wwoorrkksshheeeett..  

                      ((SSeeee  tthhee  PPPPAAPP  RReeqquuiirreemmeennttss  WWoorrkksshheeeett  RROOFF--QQ..4400))..  

    

NNoottee::  TThhee  ffiirrsstt  sshhiippmmeenntt  ooff  tthhee  EECCNN  ppaarrttss  mmuusstt  bbee  iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  aa  TThhaaii  SSuummmmiitt  

ssuupppplliieedd  EECCNN  ttaagg..  NNoottiiffyy  SSQQAA  ffoorr  ttaagg  ((sseeee  ppaaggee  1133--RROOFF--QQ..4433))    

  

66..99            IItt  iiss  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aallll  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss’’  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  tthheeiirr  TTiieerr  22  

aanndd  TTiieerr  33  SSuupppplliieerrss  ttoo  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa))  aarree  mmeeeettiinngg  ssiimmiillaarr  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  

rreeqquuiirreemmeennttss..          
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88..  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  

  

88..11      TThhee  pprreeffeerrrreedd  mmeetthhoodd  ooff  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  RReeppoorrttiinngg  iiss  tthhee  88--DD  ffoorrmm..  IIff  aann  

aalltteerrnnaattiivvee  ffoorrmmaatt  iiss  uusseedd,,  iitt  mmuusstt  iinncclluuddee  aallll  eelleemmeennttss  ooff  tthhiiss  ffoorrmm..  AAllll  QQRR’’ss  iissssuueedd  

ttoo  ssuupppplliieerrss  rreeqquuiirree  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd..    

((SSeeee  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  FFoorrmm  88’’DD  RROOFF--QQ..2288))  

  

88..22        PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  pprroovviiddee  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  SSQQAA  wwiitthh  aa  ““CClleeaann  

PPooiinntt””  ((CCPP))  wwiitthhiinn  2244  hhoouurrss  eeaacchh  ttiimmee  TTSSAA  ccoonnttaaccttss  aa  SSuupppplliieerr  wwiitthh  aa  ccoonncceerrnn..  TThhiiss  

CCPP  wwiillll  pprroovviiddee  TTSSAA  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aapppprrooxxiimmaattee  aarrrriivvaall  ooff  tthhee  

ddeeffeecctt  ffrreeee  pprroodduucctt  aatt  oouurr  ffaacciilliittyy..  TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiillll  iinncclluuddee  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aaccttiioonnss,,  

sshhiippppiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aanndd  aannyy  ootthheerr  rreelleevvaanntt  iinnffoorrmmaattiioonn..  

  

88..33  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  mmaaiinnttaaiinn  aann  AAccttiioonn  RReeggiisstteerr  WWoorrkksshheeeett,,  ttrraacckkiinngg  aallll  

ooppeenn  iissssuueess  aanndd  rreevviieeww  oonn  aa  rreegguullaarr  bbaassiiss..  ((SSeeee  FFoorrmm  ##  RROOFF--QQ..1199  RReevv..00))  

  

            99..        IInnssttrruuccttiioonnss  ffoorr  88--DD  CCoonncceerrnn  AAnnaallyyssiiss  RReeppoorrttss  

  

PPuurrppoossee::    

TThhee  ““CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  FFoorrmm  ((88--DD))””  iiss  ttoo  pprroovviiddee  mmaannaaggeemmeenntt  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ssttaattuuss  

aanndd  rreessuullttss  uuttiilliizziinngg  tthhee  SSPPCC  pprroobblleemm  ssoollvviinngg  mmeetthhooddss  ttoo  eelliimmiinnaattee  aa  ccoonncceerrnn  

ppeerrmmaanneennttllyy..  CCoommpplleettee  tthhiiss  ffoorrmm  ssoo  tthhee  ppeerrssoonn  rreeaaddiinngg  iitt  wwiillll  FFUULLLLYY  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  

ccoonncceerrnn,,  tthhee  aaccttiioonnss  ttaakkeenn  ttoo  rreessoollvvee  tthhee  ccoonncceerrnn,,  aanndd  tthhee  eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthhoossee  aaccttiioonnss..  

((SSeeee  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  FFoorrmm  88’’DD  RROOFF--QQ..2288))  

  

CCoommpplleettiinngg  tthhee  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  FFoorrmm::  

FFiillll  oouutt  tthhee  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  FFoorrmm  ((88--DD))  aass  tthhee  aaccttiioonnss  ooccccuurr..  TThhee  ffoolllloowwiinngg  iiss  aann  

eexxppllaannaattiioonn  ooff  hhooww  ttoo  ccoommpplleettee  tthhee  ffoorrmm  ccoorrrreeccttllyy..  

    

11..  PPaarrtt  NNuummbbeerr::  FFiillll  iinn  tthhee  ccoommpplleettee  ppaarrtt  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ppaarrtt  rreejjeecctteedd  bbyy  TThhaaii  

SSuummmmiitt..    

  

22..      PPaarrtt  NNaammee::  TThhee  nnaammee  ooff  tthhee  ppaarrtt  rreejjeecctteedd  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  

  

33..    MMaannuuffaaccttuurreerr::  YYoouurr  CCoommppaannyy  nnaammee  oorr  CCoorrppoorraattiioonn  

  

44..  DDaattee  IInniittiiaatteedd::  TThhee  rreecceeiivveedd  ddaattee  ooff  tthhee  QQuuaalliittyy  RReejjeeccttiioonn  ((QQRR))    

  

                          55..  QQRR  NNuummbbeerr::  TThhee  QQuuaalliittyy  RReejjeeccttiioonn  NNuummbbeerr  ssuupppplliieedd  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  

  

66..  IInniittiiaattoorr::  TThhee  ppeerrssoonn  aatt  yyoouurr  ccoommppaannyy  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  88’’DD  

  

77..  PPhhoonnee  NNuummbbeerr::  TThhee  pphhoonnee  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  

tthhee  88’’DD..    
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88..  TTeeaamm  MMeemmbbeerrss::  TThhee  nnaammeess  ooff  tthhee  tteeaamm  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthheeiirr  ppoossiittiioonnss  rreessppoonnssiibbllee  

ffoorr  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  88’’DD  wwiitthh  tthhee  iinniittiiaattoorr..  

    

99..          CCoonncceerrnn  DDeessccrriippttiioonn::  SSppeecciiffyy  tthhee  pprroobblleemm  bbyy  iiddeennttiiffyyiinngg  iinn  qquuaannttiiffiiaabbllee  tteerrmmss  tthhee  

wwhhaatt,,  wwhhoo,,  wwhheenn,,  wwhheerree,,  wwhhyy,,  hhooww,,  hhooww  mmaannyy  ffoorr  tthhee  pprroobblleemm..  

  

1100..  PPiiccttuurree  ooff  CCoonncceerrnn::  AA  pphhoottoo,,  ddrraawwiinngg  oorr  cclleeaarr  sskkeettcchh  ooff  tthhee  ppaarrtt  wwiitthh  

nnoonnccoonnffoorrmmaannccee  aarree  iinnddiiccaatteedd  bbyy  aann  aarrrrooww  aanndd  nnoottaattiioonn..  

  

1111..        CCoonnttaaiinnmmeenntt  AAccttiioonn::  DDeeffiinnee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ccoonnttaaiinnmmeenntt  aaccttiioonnss  ttoo  iissoollaattee  tthhee  

iimmppaacctt  ttoo  TTSSAA  uunnttiill  ppeerrmmaanneenntt  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  aarree  iimmpplleemmeenntteedd  aanndd  vveerriiffiieedd    

  

1122..  RRoooott  CCaauussee::  IIddeennttiiffyy  aallll  ppootteennttiiaall  ccaauusseess  tthhaatt  ccoouulldd  eexxppllaaiinn  wwhhyy  tthhee  pprroobblleemm  

ooccccuurrrreedd..  IIssoollaattee  aanndd  vveerriiffyy  tthhee  rroooott  ccaauussee  bbyy  tteessttiinngg  eeaacchh  ppootteennttiiaall  ccaauussee  aaggaaiinnsstt  tthhee  

pprroobblleemm  ddeessccrriippttiioonn  aanndd  tteesstt  ddaattaa..  LLiisstt  tthhee  iissoollaatteedd  rroooott  ccaauussee..  

  

1133..  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn::  DDeeffiinnee  aanndd  iimmpplleemmeenntt  tthhee  bbeesstt  ppeerrmmaanneenntt  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss..  

CChhoooossee  oonnggooiinngg  ccoonnttrroollss  ttoo  eennssuurree  eeffffeeccttiivvee  rroooott  ccaauussee  aannaallyyssiiss..  OOnnccee  iinn  pprroodduuccttiioonn,,  

mmoonniittoorr  tthhee  lloonngg--tteerrmm  eeffffeeccttss  aanndd  iimmpplleemmeenntt  ccoonnttiinnggeennccyy  aaccttiioonnss,,  iiff  nneecceessssaarryy..      

  

1144..  PPrreevveennttiioonn::  MMooddiiffyy  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ssyysstteemmss,,  ooppeerraattiinngg  ssyysstteemmss,,  pprraaccttiicceess,,  aanndd  

pprroocceedduurreess  ttoo  pprreevveenntt  rreeccuurrrreennccee  ooff  tthhiiss  aanndd  aallll  ssiimmiillaarr  ccoonncceerrnnss..    

  

1155..  VVeerriiffiiccaattiioonn  ooff  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonnss::  CCoonnffiirrmm  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonnss  wwiillll  eelliimmiinnaattee  tthhee  

ccoonncceerrnn  aanndd  wwiillll  nnoott  ccaauussee  uunnddeessiirraabbllee  ssiiddee  eeffffeeccttss..  PPaarrttss  wwiillll  rruunn  oovveerr  ttiimmee  aanndd  

qquuaannttiittiieess  iinnssppeecctteedd  tthheenn  rreeccoorrdd  ssuuppppoorrttiinngg  eevviiddeennccee..    

  

1166..  CCoonnggrraattuullaattee  tthhee  TTeeaamm::  RReeccooggnniizzee  tthhee  ccoolllleeccttiivvee  eeffffoorrttss  ooff  tthhee  tteeaamm..  

  

1177..  DDaattee  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  cclloossuurree::  FFiillll  iinn  tthhee  ddaattee  tthhee  ccoommpplleetteedd  88’’DD  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  

TThhaaii  SSuummmmiitt..  TThhee  ppeerrssoonn  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhee  ccoorrrreeccttiivvee  aaccttiioonn  mmuusstt  

aallssoo  ssiiggnn  tthhee  ffoorrmm..  UUppddaattee  tthhee  FFMMEEAA  aanndd  CCoonnttrrooll  PPllaann..    
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1100..  SSuupppplliieerr  SSoorrtt  //  RReewwoorrkk    

    

1100..11          NNoonn––ccoonnffoorrmmiinngg  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  pprroodduuccttss  wwiillll  bbee  rreettuurrnneedd,,  uunnlleessss  

ssoorrttiinngg  oorr  rreewwoorrkk  aatt  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  pprreevveenntt  pprroodduuccttiioonn  

ddoowwnnttiimmee..      

  

1100..22  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  SSQQAA  mmuusstt  aapppprroovvee  aallll  SSuupppplliieerr  rreewwoorrkk//wwoorrkk  iinnssttrruuccttiioonnss  

pprriioorr  ttoo  bbeeiinngg  sshhiippppeedd  ttoo  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa..  AA  ssaammppllee  ooff  tthhee  rreewwoorrkk  

ppeerrffoorrmmeedd  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  bbeeffoorree  aapppprroovvaall..    ((NNoottee::  SSRRDD  1111..11  mmuusstt  bbee  

ssuubbmmiitttteedd//aapppprroovveedd;;  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  EEnnggiinneeeerriinngg//SSQQAA))..    

  

1100..33  AAllll  rreewwoorrkkeedd  pprroodduucctt  sshhiippppeedd  ttoo  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  iiddeennttiiffiieedd  

bbyy  uussiinngg  tthhee  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  ttaagg  ttoo  iiddeennttiiffyy  rreewwoorrkkeedd  oorr  cceerrttiiffiieedd  mmaatteerriiaall..  

AAllll  pprroodduuccttss  ssoorrtteedd  oorr  rreewwoorrkkeedd  aatt  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa,,  mmuusstt  bbee  cclleeaarrllyy  

iiddeennttiiffiieedd  wwiitthh  tthhee  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  GGrreeeenn  XX  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  TTaagg  aanndd  ssiiggnneedd  

bbyy  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  rreepprreesseennttaattiivvee..  

  

1100..44  AAllll  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmuusstt  pprroovviiddee  pprrooooff  ooff  iinnssuurraannccee,,  tthheeiirr  oowwnn  ssaaffeettyy  

ggllaasssseess,,  sstteeeell  ttooee  wwoorrkk  sshhooeess,,  KKeevvllaarr  gglloovveess,,  aanndd  sslleeeevveess,,  hheeaarriinngg  pprrootteeccttiioonn  aanndd  

aannyy  jjoobb  ssppeecciiffiicc  ssaaffeettyy  iitteemmss  nnoott  lliisstteedd  hheerree  wwhheenn  iinn  tthhee  TThhaaii  SSuummmmiitt  TThhaaii  

SSuummmmiitt  ffaacciilliittyy..  AAllll  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  tthhaatt  eenntteerr  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  

mmuusstt  ccoommpplleettee  tthhee  TThhaaii  SSuummmmiitt  TThhaaii  SSuummmmiitt  ssaaffeettyy  oorriieennttaattiioonn..    

  

1100..55  AAllll  ssoorrttiinngg  oorr  rreewwoorrkk  ppeerrffoorrmmeedd  ooff  tthhee  PPrroodduucctt  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  pprroodduucctt  bbyy  TThhaaii  

SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  oorr  aann  oouuttssiiddee  ssoouurrccee  ccoonnttrraacctteedd  bbyy  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  wwiillll  bbee  

cchhaarrggeedd  ttoo  tthhee  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerr  aalloonngg  wwiitthh  aannyy  rreessuullttaanntt  TThhaaii  SSuummmmiitt  

AAmmeerriiccaa  oorr  ccuussttoommeerr  lliinnee  ddoowwnnttiimmee  aanndd  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ccoossttss..    

  

1111..  SSuupppplliieerr  RReeqquueesstt  ffoorr  DDeevviiaattiioonn  ((SSRRDD))  

  

1111..11  PPrroodduuccttiioonn  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss  mmaayy  rreeqquueesstt  aa  tteemmppoorraarryy  ddeevviiaattiioonn  ffoorr  pprroodduuccttss  tthhaatt  ddoo  

nnoott  mmeeeett  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhee  pprriinntt,,  ssppeecciiffiiccaattiioonnss,,  ssuuppppllyy  aaggrreeeemmeenntt,,  oorr  tthhee  

rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  tthhiiss  mmaannuuaall..  AA  ddeevviiaattiioonn  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aa  kknnoowwnn  oorr  ppllaannnneedd  

ddeeppaarrttuurree  ffrroomm  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss..  AA  wwaaiivveerr  iiss  ddeeffiinneedd  aass  aann  uunnppllaannnneedd  ddeeppaarrttuurree  

ffrroomm  tthhee  rreeqquuiirreemmeennttss  dduuee  ttoo  aann  eerrrroorr  oorr  pprroobblleemm..  AAnn  SSRRDD  sshhoouulldd  bbee  rreeqquueesstteedd  

ffrroomm  TThhaaii  SSuummmmiitt  TThhaaii  SSuummmmiitt  aass  ffaarr  iinn  aaddvvaannccee  aass  ppoossssiibbllee  ooff  tthhee  ddaattee  ooff  

iimmpplleemmeennttaattiioonn  oorr  sshhiippmmeenntt..  TThhee  SSRRDD  mmuusstt  bbee  ffiilllleedd  oouutt  ccoommpplleetteellyy  wwiitthh  aann  

eeffffeeccttiivvee  CCoorrrreeccttiivvee  AAccttiioonn  aanndd  CCoouunntteerrmmeeaassuurree..  TThhee  SSRRDD  mmuusstt  hhaavvee  aallll  

ssiiggnnaattuurreess  bbeeffoorree  bbeeiinngg  ssuubbmmiitttteedd..  NNoo  pprroodduucctt  iiss  ttoo  bbee  ddeelliivveerreedd  uunnttiill  tthhee  SSuupppplliieerr  

rreecceeiivveess  aann  aapppprroovveedd  SSRRDD..  WWhheenn  pprroodduucctt  iiss  sshhiippppeedd  ttoo  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  aa  

““DDeevviiaattiioonn  AApppprroovvaall  TTaagg””  mmuusstt  bbee  aattttaacchheedd  ttoo  eeaacchh  pprroodduucctt  ccoonnttaaiinneerr  iinn  aa  vviissiibbllee  

llooccaattiioonn,,  ttaaggss  aarree  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  OOAACC  PPrroodduuccttiioonn  SSuupppplliieerr  QQuuaalliittyy..  ((SSeeee  ssaammppllee  

RROOFF--QQ..4433))  
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TSA Receiving:    Send four copies to mail room for distribution.   Keep hard copy on material.

White:   Manufacturing Mgr.-Press/Assembly    Yellow: Material Handling Mgr.    Pink: Purchasing Mgr.    Blue: Engineering Mgr.    Manilla: Material Copy 

Quantity:Part Number:

Thai Summit America Corporation

1480 W.McPherson Park Dr.

Howell, Michigan 48843

Supplier Name:

Address:

Phone:

Special Material Identification / (ECN)

Reason Material is Special:

Part Description:

Date:

Part Number:

Part Description:

Quantity:

Supplier #: 

Attention to:

Reason for Deviation:

Approved by:

ROF-Q.43 Rev.1

Model:

Deviation Approval Only

Date:

QR/SRD #

Attention to: Fax:

THIS SHIPMENT REQUIRES SPECIAL HANDLING

Purchase Order:
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1122..  BBllaannkkeerr  SSppeecciiffiiccaattiioonnss::  MMuusstt  mmeeeett  TTSSAA  ssttaannddaarrddss  ffoorr  ddeelliivveerryy  ooff  iinnccoommiinngg  bbllaannkkss..    

  

  

1122..11  FFllaattnneessss  ––  SShhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  66mmmm,,  wwhheenn  mmeeaassuurreedd  oonn  aa  ffllaatt  ssuurrffaaccee..    

  

  
  

1122..22  SSqquuaarreenneessss  ––  TThhee  mmaaxxiimmuumm  tthhaatt  tthhee  ssqquuaarreenneessss  mmaayy  bbee  ooffff  iiss  66mmmm  ppeerr  tthhee  

                      ffoolllloowwiinngg  ddrraawwiinngg..  

  
1122..22  SSttaacckkiinngg  ––  TThhee  mmaatteerriiaall  ssttaacckkiinngg  ccaann  bbee  ooffff  bbyy  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  33mmmm..  PPlleeaassee  nnoottee  

tthhee  ffoolllloowwiinngg  gg  ddrraawwiinngg..  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1122..44  BBuurrrrss  ––  TThhee  mmaaxxiimmuumm  hheeiigghhtt  aalllloowweedd  ffoorr  aa  bbuurrrr  iiss  5500%%  ooff  mmeettaall  tthhiicckknneessss  wwiitthh  

tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  aanndd  ccoommpplliiaannccee  ooff  ccoonnttiinnuuoouuss  iimmpprroovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  1100%%  

IInndduussttrryy  SSttaannddaarrdd..    

  

1122..55  AAllll  rreewwoorrkkeedd  //  ddeevviiaattiioonn  mmaatteerriiaall  ––  MMuusstt  ffoollllooww  tthhee  SSoorrtt//RReewwoorrkk  aanndd  SSRRDD  

pprroocceesssseess  ttoo  aallllooww  ttrraacckkiinngg  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall..  RReeffeerreennccee  1100..00  

  

1122..66  MMaatteerriiaall  TThhiicckknneessss  ––  TThhee  mmaatteerriiaall  tthhiicckknneessss  ccaann  bbee  nnoo  mmoorree  tthhaann  1100%%  ooff  tthhee  

mmiinniimmuumm  ggaauuggee  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall..  WWhheenn  tthhee  mmaatteerriiaall  iiss  ooff  nnoommiinnaall  ggaauuggee  tthheenn  tthhee  

mmaatteerriiaall  ccaann  bbee  ++//--  55%%  ooff  tthhee  tthhiicckknneessss..  

  

  

6mm 

3mm 
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1122..77    QQuuaannttiittyy  PPeerr  LLiifftt  ––  TThhee  mmaaxxiimmuumm  aalllloowweedd  oovveerr  tthhee  sseett  ssttaannddaarrdd  ppiieeccee  ccoouunntt  iiss  

1100%%..  EExxaammppllee::    mmaaxxiimmuumm  qquuaannttiittyy  iiss  110000  ppccss  tthhee  mmaaxxiimmuumm  aalllloowweedd  wwoouulldd  bbee  

111100  ppccss..  TThhee  mmiinniimmuumm  hheeiigghhtt  ooff  tthhee  lliifftt  ooff  sstteeeell  iiss  110000mmmm  ttaallll  ((nnoott  iinncclluuddiinngg  

sskkiidd))..  

  

1122..88  BBllaannkk  aanndd  oorr  CCooiill  WWiiddtthh  ––  UUssee  tthhee  AASSTTMM  ssttaannddaarrdd..  

  

1122..99  CCrriittiiccaall  BBllaannkk  DDiimmeennssiioonn  TToolleerraannccee  ttoo  bbee  ++//--  33..00  mmmm  --  IIff  bbllaannkk  ddooeess  nnoott  eexxhhiibbiitt  

ccrriittiiccaall  ddiimmeennssiioonnss,,  AASSTTMM  SSttaannddaarrddss  ffoorr  ccooiill  wwiiddtthh  aanndd  ppiittcchh  wwiillll  aappppllyy..  

      

1122..1100  QQuuaalliittyy  ooff  BBllaannkkss  ––  TThhee  ssuurrffaaccee  iiss  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  ddiirrtt,,  ppiittss,,  wwaavveess,,  llaammiinnaattiioonn,,  

ggaallvvaanniizzeedd  ffllaakkiinngg,,  rroolllleerr  mmaarrkkss,,  ppiinncchheerr  mmaarrkkss,,  ssccrraattcchheess,,  ssttrraaiinn  mmaarrkkss,,  ssttrreettcchh  

mmaarrkkss,,  oorraannggee  ppeeeell,,  eexxcceessssiivvee  ooiill,,  aanndd  ssttaaiinnss..  TThhee  mmaatteerriiaall  iiss  ttoo  bbee  ffrreeee  ooff  rruusstt,,  

bbeenntt  ccoorrnneerrss,,  sslluugg  mmaarrkkss,,  aanndd  hhaannddlliinngg  ddaammaaggee..  NNoottee::  UUnnlleessss  ootthheerrwwiissee  nnootteedd  

ssuurrffaaccee  ssttaannddaarrddss  sshhoouulldd  ffoollllooww  ccuussttoommeerr  rreeqquuiirreemmeennttss  ffiirrsstt  aanndd  iinndduussttrryy  

ssttaannddaarrddss  sseeccoonndd  rreeggaarrddiinngg  ccllaassss  AA  oorr  BB..  EExxaammpplleess  bbeeiinngg  ddiirrtt,,  llaammiinnaattiioonn,,  

ssccrraattcchheess,,  rruussttss  ssttaaiinnss,,  eettcc..  

  

1122..1111  OOiill  SSttaannddaarrddss  ––  111100  mmgg  ppeerr  ssqquuaarree  ffoooott  ++//--  4400,,  uunnlleessss  ootthheerrwwiissee  ssppeecciiffiieedd  oonn  tthhee  

ppuurrcchhaassee  oorrddeerr  oorr  PPPPAAPP      

  

  

1133..  CChheecckkiinngg  FFiixxttuurree//GGaaggee  BBuuiilldd//DDeessiiggnn  SSppeecciiffiiccaattiioonnss  

  

1133..11  SSuupppplliieerr  mmuusstt  oobbttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  mmaannuuaall  ffrroomm  OOAACC’’ss  PPuurrcchhaassiinngg  DDeeppaarrttmmeenntt  oorr  

DDiimmeennssiioonnaall  CCoonnttrrooll  EEnnggiinneeeerrss..  

  

  

  

  

  

WWee  aatt  TThhaaii  SSuummmmiitt  AAmmeerriiccaa  CCoorrppoorraattiioonn  vvaalluuee  oouurr  PPrroodduucctt  PPaarrtt  SSuupppplliieerrss’’..  TThhaannkk  yyoouu  

ffoorr  bbeeiinngg  aann  eesssseennttiiaall  ppaarrtt  ooff  sshhiippppiinngg  tthhee  bbeesstt  iinn  aauuttoommoottiivvee  ppaarrttss  ttoo  oouurr  ccuussttoommeerrss..  WWee  

rreeccooggnniizzee  yyoouu  ppllaayy  aann  iinnvvaalluuaabbllee  rroollee  iinn  oouurr  aabbiilliittyy  ttoo  pprroodduuccee  qquuaalliittyy  pprroodduuccttss  oonn  ttiimmee..    

  

WWee  aarree  ccoommmmiitttteedd  ttoo  mmeeeettiinngg  oorr  eexxcceeeeddiinngg  ccuussttoommeerr  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  ssiinnccee  tthhee  

aauuttoommoottiivvee  iinndduussttrryy  iiss  ppllaacciinngg  eevveerr--iinnccrreeaassiinngg  ddeemmaannddss  oonn  ssuupppplliieerrss  ffoorr  ccoonnttiinnuuaall  

iimmpprroovveemmeenntt,,  wwee  mmuusstt  aacctt  oonn  iissssuueess  wwee  ddoo  nnoott  ddiirreeccttllyy  ccoonnttrrooll  ttoo  pprrootteecctt  oouurr  lloonngg--  tteerrmm  

ccuussttoommeerr  rreellaattiioonnsshhiippss..  IItt  iiss  aann  aabbssoolluuttee  nneecceessssiittyy  ffoorr  TThhaaii  SSuummmmiitt  ttoo  ppuurrssuuee  aaggggrreessssiivvee  

oobbjjeeccttiivveess  wwiitthh  oouurr  ssuupppplliieerrss..    

  

WWee  wwiillll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  rreellyy  oonn  yyoouu  aanndd  wwoorrkk  wwiitthh  yyoouu  ttoo  eennssuurree  oouurr  mmuuttuuaall  ssuucccceessss..    


