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ในช่วงปี	 พ.ศ.	 2556-2557	 นับเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอย่างยิ่ง
สำาหรับบริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 แม้ว่าเราจะเผชิญกับ
สถานการณ์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองซึ่งส่งผล
ไปถึงความผันผวนทางเศรษฐกิจภายในประเทศ	 รวมถึงกาชะลอ
ตัวทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ	 ทั่วโลก	 และการแข่งขัน
ในตลาดรถจักรยานยนต์	 แต่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ก็ยังคงดำาเนิน
กิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากความสำาเร็จทางธุรกิจ	สิ่งที่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์
ยึดมั่นเป็นกลยุทธ์พื้นฐานขององค์กร	คือ	
ความรับผิชอบขององค์กรต่อสังคม	
หรือ	Corporate	Social	Responsibility	–	CSR	

เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน	 โดยมีนโยบายและแนวทาง
การปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจน

รายงานฉบับนี้จัดทำาเป็นรายงานข้อมูลปี	
พ.ศ.	 2556-2557	 โดยเนื้อหาหลักของรายงาน
ครอบคลุมกิจกรรมที่ทำาเพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย	 อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า	 ไทยยามาฮ่า
มอเตอร์	มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ	กลับคืน
สู่สิ่งแวดล้อมและสังคม	ให้อยู่ร่วมกันอย่างมั่นคง

และยั่งยืนตลอดไป

บทบรรณาธิการ
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บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	มีทิศทางที่ชัดเจนและกลยุทธ์

ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม	 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนา

อย่างยั่งยืน	 ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญา

องค์กร	 หลักธรรมาภิบาล	 จริยธรรมองค์กร	 การบริหารความ

เสี่ยง	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายทั้งระดับประเทศและ

ระดับสากล	 เราทุ่มเทเพื่อให้ ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม	 และให้

ความสำาคัญกับการส่ือสารสองทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	

เราเชื่อมั่นในการพัฒนาธุรกิจให้ควบคู่ไปกับสังคมเพื่อการ

เติบโตอย่างย่ังยืนและในบรรดากลุ่มบริษัทในเครือยามาฮ่าทั่วโลก

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ถือเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีความโดดเด่น

ในเรื่อง	CSR	มากที่สุด

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคม			เราจะ

รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรของเราทุกฝ่ายโดย

•		มอบผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพสูง	เพื่อความพึงพอใจ			

			สูงสุดกับลูกค้า

•		ดำาเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม	และโปร่งใส

•		สร้างสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดีและปลอดภัยให้กับ				 	

			พนักงาน	

•		ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	และทำาประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคม

				เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเราจะร่วมยึดมั่นในหลักการ				

				นี้และปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน

นาย เท็ตสึยะ อินะมูระ
ประธานกรรมการบริหาร

สารจากประธาน
กรรมการบริหาร
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•	เรามอบความตื่นเต้นเร้าใจและเติมเต็มชีวิตมากขึ้นให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านสินค้าและบริการคุณภาพสูง
			ที่รวมเอาความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่เข้าไว้ด้วยกัน
•	เราให้ข้อมูลการใช้งานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับลูกค้า
•	ปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอย่างเคร่งครัด

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขึ้นในสังคม	ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	
ที่อยู่บนพื้นฐานของปรัชญาองค์กร	การบริหาร
ความเสี่ยง	และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมาย
ทั้งระดับประเทศและระดับสากลเราทุ่มเทเพื่อให้ ได้รับ
ความเชื่อมั่นจากสังคมโลกและให้ความสำาคัญกับการ
สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเราคาดหวังว่าคู่
ค้าทางธุรกิจของเราทุกรายจะร่วมยึดมั่นในหลักการนี้
และปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน

ลูกค้า

•	เรามุ่งหวังที่จะทำาให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กรผู้ถือหุ้น

•	เราให้โอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกันเพื่อเสริมสร้างทีมงานที่มีความหลากหลายและปราศจากการ	 	
			เลือกปฏิบัติ
•	เราจัดให้มีสภาพการทำางานที่เป็นธรรมโดยบำารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัย			
				และถูกสุขลักษณะ
•	เราดำารงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชนและจะไม่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ
•	เราทำางานเพื่อให้ ได้ผลสำาเร็จทั้งกับพนักงานและกับองค์กรผ่านการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และอยู่บนพื้นฐาน	
				ของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน

•	เราเคารพผู้ผลิตชิ้นส่วน	ผู้จำาหน่าย	และคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ	และมุ่งหวังที่จะสร้างการเติบโตในระยะยาว				
			ร่วมกันบนพื้นฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน
•	เรายึดนโยบายให้โอกาสกับคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ๆ	ทั่วโลก	และคัดเลือกด้วยการพิจารณาถึงความ	 	
			เหมาะสมโดยไม่คำานึงถึงสัญชาติและขนาดขององค์กร

•	เราเคารพในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีทุกประเทศและชุมชน	และมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดี	
			ของสังคม
•	เราทำางานเพื่อให้ชุมชนเกิดการเติบโตอย่างแข็งแรงโดยการกระตุ้นและการสร้างโอกาสการจ้างงาน	และ		
			ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการชำาระภาษีอย่างเคร่งครัด
•	เราส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ	การรักษาสิ่งแวดล้อม	
			การรณรงค์เรื่องความปลอดภัย	และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ที่ริเริ่มโดยพนักงาน
•	เราดำารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ

•	เราพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลย์ทั้งทาง	 	

			เศรษฐกิจและการรักษาสิ่งแวดล้อม

•	เรามุ่งหวังท่ีจะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด
•	เราสร้างพันธมิตรในวงกว้างกับชุมชนทั่วโลกเพื่อกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

คู่ค้าทางธุรกิจ

สังคมและชุมชน

สิ่งแวดล้อม

นโยบาย
ความรับผิดชอบ

ต่อสังคม
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วิธีการดำาเนินธุรกิจ
เพื่อมุ่งไปสู่

ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

ปรัชญาองค์กร
“เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักคันโด”

หลักในการบริหาร
1.	ให้ทุกส่ิงที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า
2.	สร้างบรรยากาศการทำางานที่ก่อให้เกิด
ความภาคภูมิใจในคุณค่าของตนเอง			

3.	รับผิดชอบต่อสังคมโลก

พันธกิจของบริษัท
แนวทางปฏิบัติวิถียามาฮ่า	6	ประการ การสื่อสาร

นโยบายความ
รับผิดชอบ
ต่อสังคม

การดำาเนิน
ธุรกิจ

นโยบายการ
จัดการ

แบบบูรณาการ

ประมวลจริธรรม

ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

คู่ค้า ทางธุรกิจ

สังคมและชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
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ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม
และคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายโดยเร่ิม
จาก	 “ลูกค้า”	 เราให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของ
ลูกค้าเป็นอันดับแรก	เราจึงพยายามพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้
มาตรฐานและน่าประทับใจ	 เหนือความคาดหวังของลูกค้า	 พร้อม
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่เพื่อมอบคุณค่าและประสบการณ์ที่
พิเศษสุดและเติมเต็มความสมบูรณ์แบบให้ชีวิตในขณะเดียวกันก็
ไม่ลืมที่จะใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าโดยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดและจัดอบรม
การขับขี่ปลอดภัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเราจัดกิจกรรมเพ่ือ
สื่อสารกับลูกค้าและมีการสำารวจและรับฟังความคิดเห็นของ
ลูกค้า

ลูกค้า
นวัตกรรมเพื่อความตื่นเต้นเร้าใจ
และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ยามาฮ่านำาเสนอรถจักรยานยนต์แนวใหม่แบบล้อหน้าคู่	
(Leaning	Multi	Wheeler)	รุ่น	Tricity	ซึ่งเป็นพาหนะขับเคลื่อนรูป
แบบใหม่ที่กำาลังเป็นที่นิยมในตลาดยุโรปและทั่วโลก	 โดยไทยยามา
ฮ่ามอเตอร์ได้รับความไว้วางใจให้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกให้
กับทั่วโลก	 นอกจากนี้ยังพัฒนาเครื่องยนต์แบบใหม่	 Blue	 Core
ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง	 เป็นเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยอากาศ
ประหยัดน้ำามันและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนโยบายในการ
ห้ามใช้สารที่ เป็นพิษในชิ้นส่วนทุกประเภทของการผลิตรถ
จักรยานยนต์

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร
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บริการก่อนและหลังการขายที่ประทับใจ

ยามาฮ่ามีช่องทางให้บริการและข้อมูลเพ่ือให้ลูกค้าได้ศึกษาก่อน
ตัดสินใจซื้อ	และบริการหลังการขายที่น่าประทับใจ	อาทิ	
	 •	การสื่อสารข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่ง	
	 			เสริมการขายผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	
	 			(Customer	Relation	Management	–	CRM)	
	 			ที่ทำาร่วมกับผู้จำาหน่ายทั่วประเทศ	
	 •		ระบบ	Call	Center	หมายเลข	02 263-9999	
	 			ซึ่งให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง
	 •		เว็บไซต์	www.yamaha-motor.co.th
	 •		ศูนย์บริการทางด้านเทคนิคผ่านร้านผู้จำาหน่าย
	 				ทั่วประเทศ	การรับประกันสินค้านานถึง	3	ปี

พัฒนาคุณภาพสินค้า
และกิจกรรมสำาหรับลูกค้า

ยามาฮ่ามุ่ งพัฒนาสินค้ารุ่นใหม่ที่มีดี ไซน์ โฉบฉ่ียวใช้ วัสดุ
คุณภาพเย่ียมและนำาเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เติมเต็มความสมบูรณ์
แบบให้ชีวิตและยังจัดกิจกรรมกับลูกค้าที่เป็นสมาชิก
“Yamaha	 Club”	 อย่างต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในรูปแบบ
ใหม่ที่ให้ประสมการณ์ที่สุดพิเศษการร่วมกันทำากิจกรรมเพ่ือ
สังคมในพ้ืนที่ทุรกันดารที่จะมอบความรู้สึกที่ทั้งสนุกและความ
ภาคภูมิใจไปพร้อมๆ	กัน
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 “พนักงาน”	 ถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่าและสำาคัญที่สุดประการ
หนึ่งขององค์กร	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้จัดสภาพแวดล้อมการ
ทำางานที่ปลอดภัย	 ถูกสุขลักษณะ	 สร้างบรรยากาศการทำางาน
ให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ตนทำามีคุณค่าให้สวัสดิการและค่า
ตอบแทนที่เหนือกว่าระดับมาตรฐานในท้องตลาดและจัดการ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเราจัดช่องทางและ
กิจกรรมเพื่อส่ือสารหรือรับฟังความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียน
จากพนักงาน	ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 •  การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน	
	 				(Employee	Satisfaction	Survey	–	ESS)	ทุกปี		 	
	 				เพื่อนำาประเด็นที่มีคะแนนน้อยมาปรับปรุง
 •  มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน	ซึ่งจะมีการ	 	
	 				เลือกตั้งจากพนักงานทุกระดับชั้นและทุกสายงาน
	 				ซึ่งจะมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูง
	 				ด้านทรัพยากรบุคคลทุก	2	เดือน	
	 				โดยเป็นเสมือนตัวแทนที่คอยรับฟังปัญหาจาก
	 				พนักงานทั่วไป	เพื่อสื่อสารให้กับฝ่ายบุคคลและ
	 				ผู้บริหารได้รับทราบ	และร่วมกันแก้ไขปัญหา
 •  มีช่องทางเพื่อการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะของ	 	
	 				พนักงานหลายช่องทาง	เช่น	HR	Online	
	 				ซึ่งพนักงานสามารถร้องเรียนผ่านระบบ	 	
	 				คอมพิวเตอร์	มีกล่องรับความคิดเห็นตั้งไว้
	 				ที่โรงอาหาร	ซึ่งทุกคำาร้องจะถือเป็นความลับและ
	 				ถูกส่งตรงถึงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล	

 •  มีการประชุมพนักงานระดับจัดการ	อย่างน้อย
	 					ปีละ	3	ครั้ง	
 •  จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความ	 	
	 				สัมพันธ์ระหว่างพนักงาน	เช่นการแข่งขันประกวด
	 				วงดนตรี	แข่งขันกีฬา	เช่น	ฟุตบอล	ตะกร้อ	และ		 	
	 				วอลเลย์บอล	เป็นต้น

สวัสดิการที่เหนือกว่ามาตรฐาน

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ให้ความสำาคัญกับสวัสดิการและความเป็น
อยู่ที่ดีของพนักงานจนได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการสังคม	 จากกระทรวงแรงงาน
ถึง	 5	ปีติดต่อกัน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	 2553-2557	 โดยในช่วงปี	พ.ศ.	
2556-2557	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้พิจารณาเพิ่มสวัสดิการ
เพื่อช่วยเหลือพนักงานที่มีรายได้น้อยในภาวะที่เศรษฐกิจยัง
ชะลอตัว	เช่น	การเพิ่มเงินค่าครองชีพการเพิ่มสวัสดิการค่ารักษา
พยาบาลให้ครอบคลุมถึงครอบครัว	
(สามี	ภรรยา	บุตร	และ/หรือ	ธิดา)	การปรับค่ากะดึก	และโครงการ
ร่วมกับธนาคารออมสินเพื่อช่วยให้คำาปรึกษากับพนักงานเพื่อ
ลดหนี้ครัวเรือน

เน้นความสมดุลย์ระหว่างการทำางาน
และการใช้ชีวิต

นอกจากการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการ
ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งเน้น
ที่จะสร้างบรรยากาศในการทำางานให้พนักงานรู้สึกภาคภูมิใจ
ในงานของตนเองและมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานที่ดีมี
ประสิทธิภาพ	 โดยไม่ลืมที่จะรณรงค์ในเรื่องความสมดุลย์ในงาน
และการใช้ชีวิตส่งเสริมให้พนักงานใช้วันลาพักร้อนเพื่อพักผ่อน
กับครอบครัว	รวมถึงกิจกรรมสนับสนุนให้พนักงานดูแลสุขภาพ

พนักงาน

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร
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ทำาให้ในปัจจุบัน	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	นับเป็นบริษัทข้ามชาติจาก
ญี่ปุ่นที่มีผู้บริหารคนไทยมากที่สุดแห่งหนึ่ง	

บริษัทฯ	 ได้เริ่มต้นจากการริเริ่มออกแบบ	Competency	Model
เป็นของตนเอง	 และใช้	 Competency	 Model	 ดังกล่าวในการ
พัฒนาพนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องโดยแบ่งออกเป็น	
Core	Competency	หรือ	 ความรู้ความสามารถหลักซึ่งปรากฎ
อยู่ในหลักปฏิบัติตามวิถียามาฮ่า	 6	 ประการ	 ในพันธกิจบริษัทฯ	
Managerial	 Competency	 สำาหรับพนักงานระดับจัดการ	 และ	
Functional	 Competency	 ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถในงาน
แต่ละงาน

การฝึกอบรมและการศึกษา 

ด้วยจุดมุ่งหมายท่ีจะเป็นบริษัทที่เป็นเลิศในอุตสาหกรรมทั้งใน
ทางธุรกิจและในทางบริหารงานภายในองค์กร	 โดยตั้งเป้าหมาย
ที่จะเป็น	 “Employer	 of	 Choice”	 หรือหนึ่งในบริษัทชั้นนำาที่ทุก
คนอยากเข้ามาทำางานด้วย	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จึงมุ่งพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	 โดยมีกลยุทธ์ที่สำาคัญ
ประการหนึ่งคือ	 การพัฒนาบุคลากรชาวไทยให้มีศักยภาพใน
ระดับสากลและเป็นที่ยอมรับในฝีมือ	

ตนเองด้วยการเล่นกีฬา	อาทิเช่น	มีการจัดตั้งชมรม	TYM	
Running	โดยพนักงานด้วยกันเองเพื่อรวมกลุ่มวิ่งมาราธอน
ในงานต่างๆ	ตลอดทั้งปี
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คู่ค้า
ทางธุรกิจ

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 เคารพผู้ผลิตชิ้นส่วน	 ผู้จำาหน่าย	 และคู่ค้า

ทางธุรกิจอื่นๆ	 และมุ่งหวังที่จะสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกัน

อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันตลอดระยะเวลา

ของการทำาธุรกิจอย่างมีมิตรไมตรีโดยการจัดกิจกรรมเพื่อ

สื่อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

 • ประชุมแถลงนโยบายประจำาปี	สำาหรับผู้จำาหน่าย	
	 				และกิจกรรมแนะนำาสินค้ารุ่นใหม่

 • ประชุมผู้ผลิตชิ้นส่วนประจำาปี	และมอบรางวัลผู้ผลิต	
	 				ชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ	ประจำาปี

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร
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ผู้ถือหุ้น
เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงเพ่ือเพ่ิมมูลค่า

ให้องค์กรและเพ่ือประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นโดยมีการประชุม

ผู้ถือหุ้นทุกปีและรายงานผลประกอบการพร้อมแผนระยะกลาง	

3	 ปี	 (Mid-Term	 Plan)	 เพื่อรายงานให้บริษัท	 ยามาฮ่ามอเตอร์	

ประเทศญ่ีปุ่นซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง	

ตลอดทั้งปี



Thai Yamaha Motor Co., Ltd.  | CSR Report 2013-201413

การจัดการของเสีย

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี	 การเพิ่มขึ้นของประชากร	 และการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 เป็นสาเหตุหลักของการเกิดปริมาณขยะ
ที่มากขึ้น	โดยปัญหาหลัก	คือ	การขาดการจัดการอย่างเหมาะสม
กับปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพอนามัยโดยตรงการควบคุมปริมาณของเสียจาก
ต้นทาง	 รวมถึงวิธีการกำาจัดที่ถูกต้องและเหมาะสม	 ถือเป็นปัจจัย
หลักในการบริหารจัดการของเสียทั้งกระบวนการ	

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ให้ความสำาคัญในการบริหารจัดการของ
เสียตามหลัก	 3Rs	 คือ	 การลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด
(Reduce)	 โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบหรือทรัพยากรการผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพการนำากลับไปใช้ซ้ำาหรือใช้ ใหม่ให้ ได้มาก
ที่สุด	 (Reuse	 and	 Recycle)	 โดยพิจารณาถึงศักยภาพการ
ใช้ประโยชน์ของของเสียแต่ละประเภทรวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	 และเลือกใช้วิธีการกำาจัดของ
เสียเป็นวิธีสุดท้าย

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ตระหนักถึงความสำาคัญของการจัดการสิ่ง
แวดล้อมอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งหมายรวมถึงทั้งทรัพยากรธรรมชาติ	
และทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น	 เพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเต็มประสิทธิภาพและก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	รวมถึงเป็นการรักษาทรัพยากรอย่างยั่งยืน	

การดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มบริษัทยามาฮ่าทั่วโลก
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 บริษัท	 ยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	
(ประเทศญี่ปุ่น)	ได้มีนโยบาย	Single	Registration	คือการรับรอง
มาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	(ISO	14001)	ฉบับเดียวใน
กลุ่มยามาฮ่าทั่วโลก	 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นบรรทัดฐานเดียวกันทั่วโลก
	

สิ่งแวดล้อม

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร
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ซึ่งหมายถึงน้ำาเสียจากกระบวนการผลิตจะมีการหมุนเวียนกลับ
มาใช้ซ้ำาในกระบวนการผลิตทั้งหมดซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรน้ำาให้
เกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

การจัดการพลังงาน
ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ ได้เล็งเห็นความสำาคัญในการอนุรักษ์
พลังงานมาโดยตลอดโดยการนำาเทคโนโลยีเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานเข้ามาประยุกต์ใช้ ในองค์กรและรณรงค์ส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานเรื่อยมาจน	ในปี	2556	
ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านการ
จัดการด้านพลังงาน	ISO	50001:	2011	จากบริษัท	บูโรเวอริทัส	
ประเทศไทย	จำากัด	จนถึงปัจจุบัน

การจัดการทรัพยากรน้ำา
ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ให้ความสำาคัญกับการใช้ทรัพยากรน้ำาให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	 โดยเราได้นำาหลัก	 3Rs	 มาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ำาอีกด้วย	 คือการลดปริมาณการใช้น้ำาและใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในแต่ละกิจกรรม	 นอกจากนี้เรายังเล็งเห็นคุณค่า
ของทรัพยากรน้ำาโดยมีการลงทุนเก่ียวกับเทคโนโลยีขั้นสูงใน
การนำาน้ำาเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่เพื่อเข้ามาปรับใช้ในบริษัทฯ		
ทั้งในส่วนของการอุปโภคในโรงงาน	 เช่น	การรดน้ำาต้นไม้	 และการ
ชำาระล้างในห้องน้ำา	 	 และในส่วนการผลิตมีการนำาเทคโนโลยีการ
บำาบัดโดยระบบถังปฏิกรณ์ชีวภาพชนิดเยื่อกรอง	 (MBR:	Mem-
brane	Bio-Reactor)	เพื่อนำาน้ำาเสียกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต
โดยการทำาให้น้ำามีความบริสุทธิ์มากขึ้นโดยผ่านกระบวนการรี
เวิร์ส	ออสโมซิส	(RO:	Reverse	Osmosis)	
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สังคม
และชุมชน

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	มีนโยบาย
ท่ีชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้
สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้	 สนับสนุน
กิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้าง	 โดยการกระตุ้นให้พนักงานมี
ส่วนร่วม	 สนับสนุนโครงการของมูลนิธิที่น่าเชื่อถือต่างๆ	 บนพื้น
ฐานของความต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น	การตระหนักถึง
ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์	ในขณะเดียวกันเราไม่
เคยมองข้ามความสำาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 จะเห็นได้จาก
การเป็นผู้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 มา
ใช้กับสินค้าต่างๆ	 และการปรับระบบภายในโรงงานให้เอื้อต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อม	เช่น	ระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ระบบระบายอากาศ	
พร้อมสวนหย่อมที่ร่มรื่นและสนามกีฬาสำาหรับพนักงาน	เป็นต้น

ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิด
ชอบต่อสังคมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร
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ใส่ใจอนาคตของชาติ 

การศึกษาและการกีฬาเป็นเรื่องที่ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ให้ความ

สำาคัญ	เพราะมีส่วนพัฒนาให้ประเทศชาติมีบุคลากรที่มีคุณภาพ	

จึงมีโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและมอบอุปกรณ์กีฬาให้

กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกล	 นำาพนักงานหรือลูกค้าร่วมกิจกรรม

ซ่อมแซมโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารเป็นต้น	

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพ้ืนที่

ชนบทห่างไกลให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 3	 ปี	 เพื่อศึกษา

ต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 จำานวน	 20	 ทุน/ปี	 ซึ่งให้การ

สนับสนุนมาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2552	 โดยมอบผ่านมูลนิธิกองทุน

การศึกษาเพื่อการพัฒนา	 (The	Education	 for	Development	

Foundation	 –	 EDF)	 ซึ่งไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้มอบทุนการ

ศึกษาติดต่อกันเป็นปีที่	5	ในปี	พ.ศ.	2557

นอกจากนี้ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	ได้ดำาเนินโครงการเปิดอบรม

เทคนิคการซ่อมรถจักรยานยนต์ให้แก่ภาคประชาชนอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านยานยนต์	 ให้แก่เยาวชน

และผู้ที่สนใจรวมถึงสร้างโอกาสทางอาชีพสำาหรับช่างซ่อมรถ

จักรยานยนต์ทั่วประเทศ	โดยเนื้อหาในการฝึกอบรมประกอบด้วย	

เทคโนโลยีหัวฉีด	ทบทวนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์	และ

การวิเคราะห์เครื่องยนต์	 ฯลฯ	 โดยส่งมอบศูนย์ฝึกอบรมเทคนิค

ไปแล้ว	6	จุด	ทั่วประเทศ	ในระหว่างปี	พ.ศ.	2556-2557
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ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตสำานึกของการร่วมรักษาส่ิงแวดล้อมกับ
พนักงานและลูกค้าไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้จัดกิจกรรมรณรงค์
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องทุกปีในปีพ.ศ.	2556-2557
ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย
กับพนักงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 อาทิเช่น	 กิจกรรมการปลูก
ต้นไม้ภายในบริเวณโรงงานในวันสิ่งแวดล้อมโลกทุกปี	 การปลูก
ป่าชายเลนและการสร้างฝายชะลอน้ำากับกลุ่มยามาฮ่าคลับ	 และ
การเก็บขยะตามชายหาดร่วมกันในกลุ่มพนักงานยามาฮ่าใน
ประเทศไทย	 เพื่อให้พนักงานและลูกค้าได้มีโอกาสทำากิจกรรมเพื่อ
สังคมร่วมกัน	 และร่วมสร้างจิตสำานึกด้านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ	
กัน	

ใส่ใจสุขภาพและความปลอดภัย 

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์คำานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานและ
ลูกค้าเป็นอันดับแรกสำาหรับพนักงานบริษัทฯ	ได้จัดสถานที่
ทำางานและกำาหนดมาตรการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าพนักงานทุกคนจะ
ทำางานอย่างปลอดภัย	จนทำาให้ ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้รับรางวัล
สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำางานระดับประเทศ	3	ปีติดต่อกัน
(ปีพ.ศ.	 2555-2557)	 จาก	 กระทรวงแรงงาน	 กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน

สำาหรับลูกค้า	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มี
ความปลอดภัย	 เชื่อมั่นได้ในคุณภาพ	 และยังใส่ใจความปลอดภัย
บนท้องถนนของลูกค้าและพนักงาน	 จึงจัดให้มีการฝึกอบรมขับขี่
ปลอดภัยในหลักสูตรที่หลากหลาย	อาทิเช่น	

การอบรมพ้ืนฐานเพ่ือสอบใบขับข่ีการฝึกอบรมทั้งระดับเริ่มต้น
ระดับสูงและการฝึกอบรมเฉพาะสำาหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ	 เช่น	
จักรยานยนต์รับ	 จ้างตำารวจจราจร	 เจ้าหน้าที่ทหารและตำารวจ
เพื่อการขับขี่นำาขบวน	 การฝึกอบรมขับขี่บิ๊กไบค์อย่างปลอดภัย
และการฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์เด็ก	เป็นต้น
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ใส่ใจสังคม 

ด้วยสำานึกในความเป็นองค์กรพลเมืองที่ดีของสังคม	

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ทำากิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนอย่างต่อ

เนื่อง	 ทั้งร่วมกับองค์กรที่น่าเชื่อถือ	 และจัดกิจกรรมกับพนักงาน

และลูกค้าไม่ว่าจะเป็นการร่วมกับกรมกิจการพลเรือนทหาร	

กองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ	 โดยไทยยามาฮ่าได้มอบของใช้ที่จำาเป็น	 และ

เงินบริจาค	ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา	

บ้านราชาวดีชาย	ต่อเนื่องเป็นประจำาทุกปี

นอกจากนี้	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ได้ร่วมกับสภากาชาดไทยจัด

กิจกรรมบริจาคโลหิตปีละ	 2	 ครั้ง	 เพื่อให้พนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่

ได้ร่วมทำากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม	 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัด

ขึ้นที่บริษัทฯ	อย่างต่อเนื่องทุกปี	จนถึงปัจจุบัน	
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