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Editorial Message 
บทบรรณาธิการ
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	 ในช่วงปี	 2558-2559	 ที่ผ่านมาสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง	 

และสถานการณท์างเศรษฐกจิ	การชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก	การ

แขง่ขนัในตลาดรถจกัรยานยนต	์ทีเ่ปน็อปุสรรคของการดำาเนนิธรุกจิ 

ของบริษัทฯ	 แต่ด้วยความมุ่งมั่นร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย	 จึง

สามารถผ่านอุปสรรคและเติบโตอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม 

รถจักรยานยนต์	 จากความสำาเร็จในธุรกิจ	 บริษัทฯ	 ยังมีนโยบาย

และแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	 

(Corporate	Social	Responsibility	CSR)	และสิ่งแวดล้อม	เพื่อมุ่งมั่น

ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	

	 บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	ไดจ้ดัทำารายงานความ

ยัง่ยนืประจำาป	ีเพือ่สือ่สารกบัผูถ้อืผลประโยชนร์ว่มทกุคน	ถงึวธิกีาร

และกิจกรรมในการดำาเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม	

(CSR)		เพือ่ปลกูฝงัความเขา้ใจและเชือ่มัน่อยา่งแทจ้รงิภายในบรษิทั

	 ซึ่งรายงานฉบับนี้จัดทำาขึ้นจากข้อมูลของปี	 2558-2559	

เป็นการนำาเสนอเนื้อหาหลักๆ	 ที่เป็นจุดเด่นขององค์กรที่จะร่วม

สนับสนุนไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	 ได้แก่	 การดำาเนินงานด้าน

เศรษฐกจิ	สิง่แวดลอ้มและสงัคม	เปน็การตอกย้ำาถงึความตัง้ใจของ	

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม	ให้ยั่งยืนกับประเทศต่อไป

	 Looking	 back	 to	 the	 period	 of	 year	 2015-2016,	 the	 

problems	of	drought,	Thai	economic	situations,	global	economic	 

deceleration	 and	 high	 competition	 in	 Thailand’s	 motorcycle	

market were the obstacles of business growth of the Company.  

However,	with	the	spirit	and	unity	of	everyone	at	Thai	Yamaha	 

Motor,	 we	 could	 overcome	 all	 these	 barriers	 and	 grow	 

continuously	in	motorcycle	industry.	Parallel	to	the	success	of	business, 

the Company has determined with the policy of Corporate Social  

Responsibility (CSR) and environmental care for the aim of  

sustainable development. 

	 Thai	Yamaha	Motor	publishes	 the	annual	sustainability	

report to communicate to all stakeholders its approaches and 

activities	concerning	corporate	social	responsibility	(CSR),	and	to	

cultivate	a	deeper	understanding	and	trust	in	Thai	Yamaha	Motor	

Co.,	Ltd.

	 This	report	focused	primarily	on	the	activities	undertaken	 

during	year	2015-2016.	The	contents	in	this	report	also	includes	

past	background	 information	and	activities	conducted	 in	2015-

2016,	as	well	as	other	matters	including	future	outlook	and	plans.	

Therefore,	this	report	is	published	as	a	detailed	reporting	tool	on	

the	Group’s	sustainability	activities.	
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Mr. Shigeo Hayakawa
Chief Executive Officer

มร. ชิเงโอะ ฮายาคาวะ 
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด มีความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการดำาเนินธุรกิจ ด้วยความซ่ือสัตย์
สุจริต โปร่งใสและเป็นธรรม ควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและให้ความสำาคัญกับส่ิงแวดล้อม

We believe in developing business together with the society for sustainable 
growth. Among Yamaha group subsidiaries worldwide, Thai Yamaha Motor is 

one of the most active companies on CSR.

“ “

04  THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD.
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CEO Message  
สาส์นจากประธานบริหาร 

	 บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่

ในการดำาเนินธุรกิจ	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	 โปร่งใสและเป็นธรรม	

ควบคูก่บัความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและใหค้วามสำาคญักบัสิง่แวดลอ้ม

เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนื	ผา่นกจิกรรมทางธรุกจิทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานของ

ปรัชญาองค์กร	หลักธรรมาภิบาล	จริยธรรม	การบริหารความเสี่ยง	

และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายทั้งระดับประเทศและระดับ

สากล	เพื่อให้ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม	

	 การดำาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ 

บริษัทฯ	 ที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง	 มีการนำาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม	การสนับสนุนการพัฒนาชุมชน	และสนับสนุนโครงการ

ต่างๆ	จากมูลนิธิที่มีความน่าเชื่อถือ	เพื่อมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ดี

ของสังคม

	 ในโอกาสนี	้ผมขอขอบคณุผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ยทีจ่ะรว่ม 

ยึดมั่นในหลักการและปฎิบัติตามโดยพร้อมเพรียง	 เพื่อสร้างการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสังคมและสามารถพึ่งพาตัวเองได้

ตลอดไป	ดงันัน้ผมจงึอยากขอแรงสนบัสนนุอยา่งตอ่เนือ่งจากทกุทา่น

ในความพยายามครั้งนี้ของเรา

มร.	ชิเงโอะ	ฮายาคาวะ	

ประธานกรรมการบริหาร
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	 Thai	 Yamaha	 Motor	 remains	 steadfast	 in	 conducting	 

business	with	honesty,	transparency	and	integrity	along	with	social	

and environmental responsibility for a sustainable growth through 

our	 business	 activities	 based	 on	 corporate	 philosophy,	 good	 

governance,	ethics,	risk	management	and	to	always	abide	by	the	

letter and spirit of domestic and international laws and regulations 

in order to gain public trust. 

 Our business operation under the principal of sustainable 

development has continuously practiced in different areas such 

as	an	adoption	of	environment-friendly	 technology,	 a	support	of	 

community development and a support of the other projects  

organized by reliable public foundations with the aim to be a good 

corporate citizen.

 I would like to take this opportunity to express our gratitude 

to all stakeholders for their cooperation and tremendous support 

of	Thai	Yamaha	Motor	Co.,	Ltd.’s	values.	By	pursuing	this	vision,	

we aim to contribute toward the realization of a sustainable society 

and to continue achieving sustainable growth together with society. 

Therefore,	I	would	like	to	ask	for	your	continued	support	for	our	

endeavors.

 Mr. Shigeo Hayakawa

Chief Executive Officer
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ข้อมูลองค์กร 
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ชื่อบริษัท บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด 

บริษัทแม่ บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด (ประเทศญี่ปุ่น) 

ประเภทธุรกิจ ผลิตและจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ รถกอล์ฟ และอะไหล่นำาเข้า 
 และจำาหน่าย สินค้าจากกลุ่มบริษัทยามาฮ่าทั่วโลก อาทิ รถจักรยานยนต์ประกอบสำาเร็จ  
 (CBU) ยานยนต์ทางน้ำา เครื่องยนต์ติดท้ายเรือ เครื่องยนต์อเนกประสงค์ และอื่นๆ  
 ส่งออกจักรยานยนต์และอะไหล่ที่ประกอบในประเทศ

ทุนจดทะเบียน 1,820 ล้านบาท 

สำ�นักง�นใหญ่ 64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 21 ตำาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางเสาธง
 จังหวัดสมุทรปราการ 10570 

Company Name Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

Parent Company Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan) 

Business Manufacture and sales of motorcycles, outboard motors,
 golf cars and spare parts. Import and sales of products from
 Yamaha Motor Global network such as Complete-Built-Unit motorcycles,  
 water vehicles, outboard motors, multi-purpose engines and others.  
 Export of locally assembled motorcycles outboard motors, golf cars
 and parts. 

Registered Capital 1,820 Millions Baht 

Head Office 64 Moo1 Bangna-Trad Km. 21, Tambol Srisa Jorrake Yai,    
 Bangsaothong, Samutprakarn 10570 

Corporate Profile 
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ผู้ถือหุ้น 
Shareholders 

คณะกรรมการบริษัท 
Board of Directors 

ประธานกรรมการบริหาร 
Chief Executive Officer

คณะกรรมก�รบริห�ร 
Management Committee 

รองประธ�นกรรมก�รบริห�ร
ด้�นก�รค้�และบริห�ร

 Chief Operating Officer 

 ด้านการผลิต 
Manufacturing 

ด้านการค้า
 Commerce 

ด้านการเงิน วางแผน และบริหาร
Finance, Corporate

Planning & Administration

การตลาด
Marketing

การขาย
Sales

การผลิต (กระบวนการผลิต)
Manufacturing (Production)

การผลิต (วิศวกรรม)
Manufacturing (Engineering)

การวางแผนและสนับสนุนการค้า
Commercial Support

& Planning

คณะกรรมการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Social Responsibility Committee

คณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Committee 

คณะกรรมการด้านคุณภาพ 
Quality Management Committee 

คณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม 
Environment Management Committee

คณะกรรมการด้านความปลอดภัย
 Safety Committee 

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ 
Labor Standard Committee 

คณะกรรมการควบคุมด้านการส่งออกสินค้า 
Security Trading Control Committee 

โครงสร้างองค์กร
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TYM Organization
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Corporate Philosophy
ปรัชญาองค์กร

08  THAI YAMAHA MOTOR CO., LTD.

 ยามาฮ่าเป็นองค์กรท่ียึดม่ันในปรัชญา “คันโด” ซึ่งหมายถึง การสร้างความรู้สึกพึงพอใจอย่าง 

ลึกซึง้และความตืน่เตน้เรา้ใจในเวลาเดียวกัน ไม่ว่าจะเปน็เรือ่งของสนิค้าหรอืบรกิาร และความทา้ทายสงูสดุของเรา

ก็คือ ความพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าสินค้าและบริการของเรา จะให้ความตื่นเต้นเร้าใจความประทับใจ 

และสามารถสัมผัสใจของลูกค้าได้นับตั้งแต่ครั้งแรกและตลอดไป

 Yamaha is “Kando” creating company that offers simultaneous feelings of deep  

satisfaction and intense excitement to customers through our products and services. Our 

utmost challenge is to make sure that all the products and services genuinely thrill, impress, 

and touch customers’ hearts at the very first time and forever.

1. สร้างคุณค่าที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า

2. สร้างบรรยากาศการทำางานที่ส่งเสริมให้พนักงาน รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า

3. ตอบสนองความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

1.  Creating value that surpasses customer expectations

2.  Establishing a corporate environment that fosters self-esteem

3.  Fulfilling social responsibility globally

Management Principles
หลักในการบริหาร 



TYM Mission Statement
พันธกิจบริษัท 
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	 พนักงานของเราคือทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง	 เราส่งเสริม

บรรยากาศการทำางานที่ทำาให้พนักงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า	เรามุ่ง

มั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกคนสู่ความเป็นมืออาชีพใน

ระดับสากล	และไปสู่งานอาชีพที่มีความก้าวหน้า	คุณภาพของชีวิต

จะไดร้บัการปรบัปรงุใหด้ขีึน้	ดว้ยรายได	้สวสัดกิาร	ผลตอบแทนตา่งๆ	

ความปลอดภัย	รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการทำางานที่ดี

	 เราจะใชค้วามพยายามอยา่งเตม็ความสามารถในการทำางาน

เพือ่ใหเ้กดิผลตอบแทนทีด่แีกผู่ถ้อืหุน้	ทัง้ในดา้นกำาไร	ความกา้วหนา้

และมัง่คัง่ของกจิการ	เราจะพฒันาธรุกจิดว้ยการใชท้รพัยากรใหเ้กดิ

ผลสูงสุดต่อพันธมิตรทางธุรกิจ	 ผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้จำาหน่าย	 โดย

ให้ผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม	 ทั้งนี้บริษัทฯ	 จะดำาเนินกิจการด้วย

แนวทาง	 เป้าหมายและนโยบายที่โปร่งใสชัดเจนในฐานะที่เป็นส่วน

หนึ่งของสังคม	 เราจะดำาเนินธุรกิจอย่างมีหลักจริยธรรม	 เอื้ออาทร

แก่สังคม	และด้วยสำานึกในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

	 เพื่อที่จะเป็นบริษัทชั้นนำาระดับโลกทั้งในด้านการตลาดและ

การผลิตสินค้ายามาฮ่า	 เป้าหมายของเราคือ	 การมีตราสินค้าที่มี

คณุคา่สงูสดุในอตุสาหกรรม	โดยการสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้	

ด้วยนวัตกรรม	 คุณภาพ	 เทคโนโลยีชั้นสูงและความมุ่งมั่นที่จะให้

สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ	ปลอดภัย	และเหนือความคาดหวังของ

ลูกค้า	

	 เพื่อบรรลุพันธกิจนี้	พนักงานทุกคนควรปฏิบัติตามแนวทาง

ดังต่อไปนี้

	 To	 be	 the	 world’s	 leading	 company	 in	 marketing	 and	 

manufacturing	of	YAMAHA	products.	Our	goal	is	to	have	the	best	

brand equity in the industry by satisfying our customers through  

innovations,	 high	 quality	 and	 technology.	We	 are	 committed	 to	 

provide safe and excellent products and services which exceed 

customer expectations.

	 To	 realize	 this	mission,	 employees	 should	 follow	 these	

guidelines: 

 Our employees are the most valuable resources.  

We	 create	 corporate	 environment	 that	 fosters	 self-esteem.	 

We	intend	to	develop	our	employees	to	achieve	international	level	 

of professionalism with progressive career development. Quality of 

life	will	be	improved	by	means	of	good	compensation,	benefits,	

safety,	and	working	environment.

	 We	will	use	our	best	efforts	to	provide	a	good	return	on	

investment	for	our	shareholders,	and	to	create	an	environment	for	

stable	and	continuous	business	prosperity.		We	will	develop	our	

business	 through	 optimizing	 resources	with	 partners,	 suppliers,	

and	dealers,	and	compensating	them	fairly.	The	company	will	be	

managed	with	clear	directions,	goals	and	policies.

	 As	a	good	corporate	citizen,	we	will	conduct	our	business	

ethically and socially in a responsible manner with concerns for 

the environment. 

• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

• การกระทำาที่ดีที่สุดด้วยความรวดเร็ว

• จิตวิญญาณแห่งความท้าทาย

• การทำางานอย่างมุ่งมั่นไม่ย่อท้อ

• การทำางานร่วมกันเป็นทีม และ

• การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

• Customer satisfaction

• Best actions with speed

• Challenging spirit

• Persistence

• Teamwork and

• Effective communication
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Corporate Social Responsibility Policy
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งมั่นที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึ้นในสังคม	 ผ่านกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ที่อยู่บนพื้นฐาน

ของปรัชญาองค์กร	 การบริหารความเสี่ยง	 และการปฏิบัติตามข้อกำาหนดกฎหมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล	 เราทุ่มเทเพื่อให้

ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคมโลก	 และให้ความสำาคัญกับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 เราคาดหวังว่าคู่ค้าทางธุรกิจของเรา 

ทุกรายจะร่วมยึดมั่นในหลักการนี้และปฏิบัติตามโดยพร้อมเพรียงกัน

ลูกค้�  •	 เรามอบความตืน่เตน้เรา้ใจและเตมิเตม็ชวีติมากขึน้ใหก้บัผูค้นทัว่โลกผา่นสนิคา้และบรกิารคณุภาพสงู	ทีร่วมเอา 

	 	 ความปลอดภัยและนวัตกรรมใหม่เข้าไว้ด้วยกัน	

 •	 เราให้ข้อมูลการใช้งานที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสินค้าและบริการกับลูกค้า	
 •	 เราปกป้องข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเราอย่างเคร่งครัด	

ผู้ถือหุ้น •	 เรามุ่งหวังที่จะทำาให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้องค์กร	

พนักง�น  •	 เราใหโ้อกาสการจา้งงานทีเ่ทา่เทยีมกนัเพือ่เสรมิสรา้งทมีงานทีม่คีวามหลากหลายและปราศจากการเลอืกปฏบิตั	ิ
 •	 เราจัดให้มีสภาพการทำางานที่เป็นธรรมโดยบำารุงรักษาและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในการทำางานให้ปลอดภัยและ 
	 	 ถูกสุขลักษณะ	

 •	 เราดำารงไว้ซึ่งการเคารพสิทธิมนุษยชน	ไม่ใช้แรงงานเด็ก	และแรงงานบังคับไม่ว่ากรณีใดๆ	

 •	 เราทำางานเพื่อให้ได้ผลสำาเร็จทั้งกับพนักงานและองค์กรผ่านการสื่อสารที่ซื่อสัตย์และอยู่บนพื้นฐานของความ 

	 	 ไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน	

คู่ค้�ท�งธุรกิจ  •	 เราเคารพผูผ้ลติชิน้สว่น	ผูจ้ำาหนา่ย	และคู่คา้ทางธรุกจิอืน่ๆ	และมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งการเตบิโตในระยะยาวรว่มกนั 

	 	 บนพื้นฐานของการไว้เนื้อเชื่อใจกัน	

 •	 เรายึดนโยบายให้โอกาสกับคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ๆ	ทั่วโลก	และคัดเลือกด้วยการพิจารณาถึงความเหมาะสม 

	 	 โดยไม่คำานึงถึงสัญชาติและขนาดขององค์กร	

สังคมและชุมชน •	 เราเคารพวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนียมประเพณีทุกประเทศ	และมุ่งมั่นที่จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม	

 •	 เราทำางานเพื่อให้ชุมชนเกิดการเติบโตอย่างแข็งแรง	 การสร้างโอกาสการจ้างงาน	 และปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 

	 	 ในการชำาระภาษีอย่างเคร่งครัด	

 •	 เราส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคมรวมถึงการพัฒนาสุขภาพร่างกายและจิตใจ	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	 การรณรงค์ 

	 	 เรื่องความปลอดภัย	และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ	ที่ริเริ่มโดยพนักงาน	

 •	 เราดำารงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์และสัมพันธภาพที่เป็นธรรมกับหน่วยงานราชการต่างๆ	

สิ่งแวดล้อม  •	 เราพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลทั้งทางเศรษฐกิจและ 

	 	 การรักษาสิ่งแวดล้อม	

 •	 เรามุ่งหวังที่จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด	
 •	 เราสร้างพันธมิตรในวงกว้างกับชุมชนทั่วโลกเพื่อกิจกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อม	
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	 Thai	Yamaha	Motor	strives	to	contribute	to	the	sustainable	development	of	society	through	our	business	activities	based	

on	our	corporate	philosophy,	risk	management,	and	to	always	abide	by	the	letter	and	spirit	of	domestic	and	international	laws	and	

regulations.	We	are	dedicated	to	earning	the	trust	of	the	global	community,	and	we	place	great	value	on	communicating	with	all	

stakeholders.	We	expect	all	of	our	business	partners	to	share	our	principles	and	to	act	in	accordance.

Customers  •	 We	offer	new	excitement	and	a	more	fulfilling	life	for	people	all	over	the	world	through	high	quality	products	 

  and services that combine safety and innovation.

 •	 We	provide	practical,	helpful	information	about	products	and	services	to	customers.

 •	 We	make	every	effort	to	protect	the	personal	information	of	our	customers	and	others	involved	in	our	business.	

Shareholders  •	 We	aim	to	deliver	stable	long-term	growth	to	enhance	corporate	value.

Employees  •	 We	provide	equal	employment	opportunities	to	build	a	diverse	and	discrimination-free	workforce.

 •	 We	provide	fair	working	conditions	while	maintaining	and	improving	a	safe	and	healthy	working	environment.

 •	 We	maintain	respect	for	human	rights	and	never	tolerate	child	labor	or	forced	labor	in	any	form.

 •	 We	work	toward	building	success	for	both	our	employees	and	the	company	through	honest	communication	 

  and dialogue founded on mutual trust. 

Business  •	 We	respect	our	suppliers,	dealers	and	other	business	partners	and	aim	to	build	mutual	long-term	growth	 

Partners  founded on mutual trust.

 •	 We	maintain	an	open	door	to	new	business	partners	around	the	world	and	choose	companies	based	on	 

	 	 comprehensive	value,	regardless	of	nationality	or	size.

 •	 We	respect	the	competition	laws	of	each	nation	and	region	and	maintain	fair	business	practices.	

Community  •	 We	honor	the	culture	and	customs	of	every	country	and	community,	and	we	strive	as	a	corporate	citizen	 

  to act in balance with society.

 •	 We	work	to	contribute	to	the	development	of	sound	communities	by	providing	means	of	mobility,	creating	 

  employment opportunities and fulfilling our tax obligations.

 •	 We	promote	social	action	programs	including	personal	mental	and	physical	development,	environmental	 

	 	 preservation	and	safety	activities,	as	well	as	supporting	private	initiatives	undertaken	by	employees.

 •	 We	maintain	honest	and	fair	relationships	with	government	agencies	and	public	authorities.	

Environment  •	 We	develop	environmental	technologies	to	create	products	that	balance	economic	needs	with	environmental	 

	 	 well-being.

 •	 We	aim	to	minimize	the	environmental	impacts	of	our	operations	and	make	efficient	use	of	limited	natural	 

  resources.

 •	 We	 form	 wide-ranging	 partnerships	 with	 communities	 around	 the	 world	 to	 perform	 environmental	 

  conservation activities. 
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TYM Approach to Corporate Social Responsibility
วิถีการดำาเนินธุรกิจ เพื่อมุ่งไปสู่ความรับผิดชอบต่อสังคม

ปรัชญ�องค์กร  Corporate Philosophy
“เราเป็นองค์กรที่ยึดมั่นในหลักคันโด”
“We	are	Kando	creating	company.”

หลักในก�รบริห�ร  Management Principles  

1.	 ให้ทุกสิ่งที่เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 Creating value that surpasses customer expectation
2.	 สรา้งบรรยากาศการทำางานทีก่อ่ใหเ้กดิความภาคภูมใิจในคณุคา่ของตนเอง
	 Establishing	a	corporate	environment	that	fosters	self-esteem
3.	 รับผิดชอบต่อสังคมโลก
 Fulfilling social responsibilities globally

พันธกิจบริษัท  TYM Mission Statement  
แนวท�งปฏิบัติวิถีย�ม�ฮ่� 6 ประก�ร

6 Action Guidelines    

การดำาเนินธุรกิจ
Business	Operations

ประมวลจริยธรรม
Code of Ethics

นโยบายการจัดการ
แบบบูรณาการ

Integrated
Management Policy

นโยบายความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

Corporate Social
Responsibility Policy

การสื่อสาร
Communication
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ลูกค้า
Customers 

พนักงาน
Employees

คู่ค้าทางธุรกิจ
Business	Partners

ผู้ถือหุ้น
Shareholders

สังคมและชุมชน
Community

สิ่งแวดล้อม	
Environment

	 บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	มีนโยบายที่ชัดเจน
ในเรื่องการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม	 และ 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ	 โดยเริ่มจากประกาศในพันธกิจบริษัท	 
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม	และประมวลจริยธรรม

	 บริษัทฯ	 ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบและการสื่อสารสอง
ทางอย่างโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 ไม่ว่าจะเป็น
ลูกค้า	พนักงาน	บริษัทคู่ค้า	ผู้ถือหุ้น	ส่ิงแวดล้อม	สังคมและชุมชน	

	 With	clear	policy	on	corporate	social	responsibility	and	 
business	ethics,	Thai	Yamaha	Motor	has	integrated	this	commitment	 
in	its	Mission	Statement,	Corporate	Social	Responsibility	Policy,	
and Code of Ethics.

	 The	Company	has	committed	to	the	responsibility	and	
transparent	 two-way	 communications	 with	 all	 stakeholders,	 
including	customers,	employees,	business	partners,	shareholders,	 
environment,	and	community.	It	has	set	clearly	the	corporate	
environment and community. 
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Integrated Management System Policy
นโยบายการจัดการแบบบูรณาการ

	 	 Thai	 Yamaha	 Motor	 Company	 is	 committed	 to	 

continuously	 manage	 the	 Quality,	 Environment,	 Energy,	 

Occupational Health and Safety System for sustainable 

growth.	 The	 company	 considers	 Quality,	 Environment,	

Energy,	 Occupational	 Health	 and	 Safety	 System	 as	 

important	part	of	its	operation,	where		the	management	

and employees at all levels will cooperate to comply with 

the Policy by the following;

•	 Commit	to	satisfy	customers	with	high	quality	products,	 

 prompt delivery and services that meet customer  

 needs;

•	 Comply	 with	 the	 Quality,	 Environment,	 Energy,	 

 Occupational Health and Safety related laws and  

	 official	requirements.	Take	actions	to	manage	possible	 

 risks;

•	 Define	objectives,	targets	and	plans	for	the	management	 

	 systems	of	the	Quality,	Environment,	Energy,	Occupational	 

 Health and Safety;

•	 Create employee consciousness and awareness at all  

 working process as follows; 

	 -	 Control	the	process	effectiveness	to	ensure	that	comply	 

  with international standard and company standard;

	 -	 Reduce	waste,	hazardous	substances	and	greenhouse	 

  gas emission;

	 -	 Eliminate	and	reduce	all	possible	hazards	and	all	risks.	 

  Continuously improve and commit to prevent injury and  

  ill health;

	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 มีความมุ่งมั่นที่จะ

บรหิารงานระบบบรหิารงานคณุภาพ	การจดัการสิง่แวดลอ้ม	การ

จัดการพลังงาน	รวมถึงการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย		

ทีเ่หมาะสมอยา่งตอ่เนือ่งและยัง่ยนื	บรษิทัฯ	จะดำาเนนิการพฒันา

ระบบบริหารงานคุณภาพ	 การจัดการสิ่งแวดล้อม	 การจัดการ

พลังงาน	 และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 โดย

กำาหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินธุรกิจ	 และบริษัทฯ	 ถือว่า

การดำาเนินการด้านคุณภาพ	สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	อาชีวอนามัย

และความปลอดภยั	เปน็หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและ

พนกังานทกุระดบัทีจ่ะใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามนโยบาย

ที่กำาหนด	ดังนี้

•	 มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยคุณภาพของ 

	 ผลติภณัฑ	์การสง่มอบตรงเวลา	และการบรกิารทีด่ตีามความ 

	 ต้องการของลูกค้า

•	 ปฏิบัติตามหลักของกฎหมาย	ข้อกำาหนดและระเบียบปฏิบัติ 

	 ต่างๆ	 และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยระบบบริหารงาน 

	 คุณภาพ	การจัดการสิ่งแวดล้อม		การจัดการพลังงาน		และ 

	 การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 ในการทำางาน 

	 อย่างเคร่งครัด

•	 กำาหนดวัตถุประสงค์		เป้าหมาย		และแผนการดำาเนินงานใน 

	 ระบบบรหิารงานคณุภาพ	การจดัการสิง่แวดลอ้ม	การจดัการ 

	 พลังงาน	 และการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

	 อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 มุ่งมั่นที่จะให้พนักงานเกิดความตระหนักและมีจิตสำานึก	 ใน 

	 กระบวนการทำางานทุกประเภท	ดังนี้

	 -	 ตอ้งควบคมุกระบวนการทำางานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	ตาม 

	 	 มาตรฐานสากลและมาตรฐานของบริษัทฯ

	 -	 ต้องควบคุมของเสีย	 ลดการใช้สารที่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

	 	 ต่อสิ่งแวดล้อม	 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	 รวมถึง 

	 	 การอนรุกัษพ์ลงังานเพือ่ใหเ้กดิการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิ

	 	 อย่างมีประสิทธิภาพ

	 -	 ต้องมุ่งเน้นที่ขจัดอันตราย	ลดความเสี่ยงและมุ่งมั่นที่จะ 

	 	 ป้องกันการบาดเจ็บและโรคที่เกิดจากการทำางาน	 รวม 

	 	 ทั้งมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำางานให้ดีขึ้น 

	 	 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง
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	 -	 ต้องให้ความร่วมมือและดูแลสถานที่ทำางาน	 ให้เกิด 

	 	 สภาพแวดลอ้มทีด่	ี	มกีารใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	 

	 	 และเกิดความปลอดภัยสูงสุดในขณะทำางาน

•	 สนับสนุนด้านงบประมาณ	 สินค้า	 บริการ	 และจัดสรร 

	 ทรพัยากรอืน่ๆ	อยา่งเหมาะสมในการพฒันางานดา้นคณุภาพ	 

	 สิ่งแวดล้อม	พลังงาน	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	เพื่อ 

	 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพนักงานและองค์กร	 พร้อมทั้ง 

	 สนบัสนนุ	การใชพ้ลงังานทดแทน	และ/หรอืพลงังานทางเลอืก				 

	 รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

	 การใช้พลังงาน

•	 จัดให้มีการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก	 โดยให้พนักงาน 

	 ทกุคน	ชมุชนรอบขา้ง	และผู้มสีว่นไดส้ว่นเสยี	ทัง้ภาครฐัและ 

	 เอกชน	ใหเ้ขา้ใจและรบัทราบผลการปฏบิตังิานดา้นคณุภาพ	 

	 สิ่งแวดล้อม	 พลังงาน	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	 

	 พร้อมทั้งสร้างกิจกรรมภายในองค์กรให้พนักงานทุกระดับมี 

	 ส่วนร่วมและเข้าร่วมกับกิจกรรมภายนอกองค์กร	 เพื่อเสริม 

	 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

•	 บริษัทจะดำาเนินการทบทวนนโยบายคุณภาพ	 สิ่งแวดล้อม					 

	 พลังงาน	 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นประจำา 

	 ทุกปี	เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติถูกต้องตามข้อกำาหนด	กฎหมาย 

	 และสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

	 -	 Cooperate	for	continuous	improvement	on	programs	 

	 	 in	order	to	improve	workplace	environment,	to	utilize	 

  energy efficiently and to promote safety at work site.

•	 Provide	appropriate	budget,	product,	services	and	resources	 

 allocation for development of the management systems  

	 of	the	Quality,	Environment,	Energy,	Occupational	Health	and	 

 Safety for the benefits of employee and organization. Support  

	 the	use	of	alternative	energy	and/or	renewable	energy	 

 sources including concerned with an engineering design  

 to improve an  energy efficiency;

•	 Provide the communication to stakeholders for effective  

 understanding and improve relationship with by organizing  

	 activities,	and	

•	 Review	the	Quality,	Environment,	Energy,	Occupational	 

 Health and Safety Policy on annual basis to ensure  

 compliance and to adaptation the changes that may  

 arise.
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Environmental Performance
ผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
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Environmental Management System:
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

	 	 ดว้ยความมุง่มัน่ในการดำาเนนิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ	ISO	14001:	2004		บริษัท	

ยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น	 ได้ปรับปรุงแนวทางการ

บริหารจัดการด้วยการกำาหนดนโยบายในกลุ่มยามาฮ่าทั่วโลก	 

ให้มีเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแผนและเป้าหมายด้าน 

สิ่งแวดล้อม	 2020	 มีช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน 

สิง่แวดลอ้ม	การดำาเนนิการ	รวมถงึกจิกรรมตา่งๆ	ดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของแตล่ะบรษิทัผา่นทางระบบเชือ่มโยงเครอืขา่ยดา้นสิง่แวดลอ้ม

ของกลุ่มยามาฮ่าทั่วโลก	(G-YECOS)	รวมทั้งมีการควบรวมใบรับ

รองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของกลุ่มยามาฮ่าทั่วโลก	

(Global	Integration	by	single	registration	of	ISO	14001)	โดยเริ่ม

ตั้งแต่ปี	2012

	 	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีศักยภาพที่

ไดร้บัความไวว้างใจใหด้ำาเนนิการเปน็ประเทศแรกในกลุม่ยามาฮา่ 

ทั่วโลก	 โดยขอบเขตของการดำาเนินการนี้มีทั้งหมด	 44	 บริษัท	 

ทัว่โลกรวมถงึ	ญีปุ่น่,	เอเชยี,	ยโุรป,	สหรฐัอเมรกิา	และอเมรกิาใต	้

ซึ่งในปี	 2016	 ดำาเนินการแล้วเสร็จ	 41	 บริษัท	 หรือ	 93%	 จาก

แผนที่วางไว้

	 	 In	concern	with	environment	management,	Yamaha	Motor	

Co.,	Ltd.	(Japan)	has	improved	its	direction	continuously	by	setting	

up	the	global	policy	for	the	Yamaha	subsidiary	group	for	sharing	

information and activities related to environmental conservation 

through	the	environment	network	of	Global	Yamaha	Environmental	 

Information	Network	System	(G-YECOS)	and	also	setting	up	the	

policy	of	“Global	Integration	by	single	registration	of	ISO	14001”		

for	the	entire	global	network	of	Yamaha	Group.

	 	 Thai	Yamaha	Motor	is	one	of	the	lead	organization	within	

its group to conduct Global Integration by single registration of 

ISO14001	since	2012.	The	term	of	this	project	is	to	integrate	

multi-site	audit	 for	44	companies	 in	the	entire	world	 include	

Japan,	Asia,	Europe,	USA,	and	South	America	by	Yamaha	Motor	

Japan.	In	2016,	there	were	41	companies	get	certified	which	

accounted	for	93%	completion	of	the	project.
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	 มุ่งสู่ความเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 ไทยยามามาฮ่ามอเตอร์	 ได้ดำาเนินการเป็นไปในทิศทาง

ให้สอดคล้องกับนโยบายของ	บริษัท	ยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น	ที่มุ่งมั่นในการดำาเนินการตามแผน	และเป้าหมายด้าน 

สิง่แวดลอ้ม	2020	ซึง่เริม่ขึน้ตัง้แตป่	ี2010	พรอ้มตัง้เปา้ในการเปน็บรษิทั	ทีม่คีวามรบัผดิชอบตอ่สงัคม	โดยความมุง่มัน่พฒันาผลติภณัฑ์

ให้เป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อมตามสโลแกน	“ความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”	

แผนปฎิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 2020

พื้นที่ปฎิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การ
ดำาเนินงาน
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

การจัดการที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

จิตสำานึกเพื่อ
สิ่งแวดล้อม

ยกระดับความน่าสนใจด้านสิ่งแวดล้อม
ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมุมมอง
ด้านสิ่งแวดล้อมและความต้องการของลูกค้า

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจระดับโลก
ที่มุ่งหวังจะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

การจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านการดำาเนินงาน
ภาพรวมในการจัดการระบบการกำากับดูแล
ด้านสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อม	ผ่านการริเริ่ม
ที่หลากหลายเพื่อความยั่งยืนในด้าน
สิ่งแวดล้อม

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ประยุกต์ใช้แผนระยะยาวของ	
Frontier	2020	Groupwide	

ลดความเสี่ยงจากสารที่เป็นอันตราย
ต่อสิ่งแวดล้อมโดยการประยุกต์ใช้แนว
ปฏิบัติของ	Green	Procurement

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประยุกต์ใช้กฎ	3Rs	ผ่าน	3Es	และ
ลดการใช้น้ำา
(3Es:	ง่ายต่อการผลิต	ง่ายต่อการ
ซ่อมแซม	และง่ายต่อการถอดประกอบ)
(3Rs:	ลดการใช้	การใช้ซ้ำา	และการนำา
กลับมาใช้ใหม่)

ดำาเนินการจัดการระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในภาพรวม

สร้างทัศนคติด้านสิ่งแวดล้อมผ่านการ
ให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความรู้สึก	
(กลิ่น	เสียง	ฯลฯ)
สื่อสารกับชุมชนท้องถิ่น
อนุรักษ์ระบบนิเวศ

เปิดเผยข้อมูลเชิงรุกในมุมมองด้าน
สิ่งแวดล้อม

ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม

พนักงานดำาเนินการภายใต้มาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม	อันมีจิตสำานึกด้าน
สิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายสำาคัญ

เป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจจากชุมชน
ท้องถิ่น

การปฎิบัติที่สำาคัญ  เป้าหมาย 2020

ทิศทางการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และความรับผิดชอบต่อสังคม

ระบุสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
และสนับสนุนการใช้สารทดแทน

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหน่วยของยอดขาย	1%	(เฉลี่ยต่อปี)	

สนับสนุนการใช้และการนำากลับมาใช้
ใหม่ของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำากัด
อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อมการดำาเนินงานในภาพรวมกับ
กิจกรรมของแต่ละประเทศ
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	 To	be	in	a	harmony	with	the	nature	and	to	drive	our	society	to	sustainable	development,	Thai	Yamaha	Motor	has	operated	

the	business	in	accordance	with	Yamaha	Motor	Co.,	Ltd.	(Japan)	which	strongly	determine	to	follow	the	Environmental	Plan	2020.	

We	aim	to	be	the	Company	with	Corporate	Social	Responsibility	by	committing	to	develop	products	in	harmony	with	the	nature.

Yamaha Motor Group Environmental Plan 2020

Action Areas

Eco
Products

Eco
Operations

Eco
Management

Eco
Mind

Raise environmental attractiveness
through product development from the
perspectives of the environment and
customers

Environmental preservation through
global business activities that aim to
minimize environmental impact

Environmental management through
reinforcement of Group environmental
govemance systems

Environmental contributions through
diverse initiatives that seek to create
a sustainable environment

In	the	Eco	Products	area,	implement	the	Frontier	2020	
Groupwide	long-term	vision

Reduce risks from environmentally
hazardous substances Implement
green procurement

Reduce emissions of greenhouse
gases

Implement	the	3	R’s	through	the
3	E’s	Reduce	water	consumption
(3	E’s:	Easy	to	make,	Easy	to	
repair,	Easy	to	disassemble)
(3	R’s:	Reduce,	Reuse,	Recycle)

Change and operate Groupwide
environmental management 
systems

Create attitudes through continuous 
environmental education

Improve sensory environments
(odors,	noise,	etc.)
Communicate with local  communities
Preserve ecosystems

Proactively disclose information
from an environmental perspective

Well	received	by	the	community
as an environmentally advanced
company

Have all Group employees actively
undertake environmental measures
with a high awareness of targets

Be	trusted	and	respected	as	a	
corporate citizen by local 
communities

Priority Actions 2020 Targets

Identify environmentally hazardous
substances and support the use
of alternatives

Reduce CO
2	
emissions per unit of

sales	by	1%	(annual	averge)

Support the effective use and
recycling of limited resources

Link Groupwide operations with
local activities
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Input of Resources and Energy 

วัตถุดิบและพลังง�นที่เข้�สู่กระบวนก�ร

  2015	 2016

Total resources used การใช้วัตถุดิบ

Metals	โลหะ		 6,836.20	 6,333.30	 Tons/year	ตันต่อปี	
Non-metals	อโลหะ		 1,739.34	 1,973.65	 Tons/year	ตันต่อปี	
Chemicals	สารเคมี		 280.580	 361.390	 Tons/year	ตันต่อปี	
Total energy used การใช้พลังงาน

Electricity	ไฟฟ้า	 63,406,800	 63,306,000	 MJ/year	เมกกะจูลต่อปี
LPG	แอลพีจี	 20,213,822	 23,005,305	 MJ/year	เมกกะจูลต่อปี
Diesel	ดีเซล	 1,426,863	 1,346,848	 MJ/year	เมกกะจูลต่อปี
Gasoline	เบนซิน	 2,220,662	 2,319,982	 MJ/year	เมกกะจูลต่อปี
การจัดการทรัพยากรนำ้า

น้ำาประปา	 122,018	 108,976	 cu.m./year	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

น้ำาจากการบำาบัดที่นำากลับมาใช้ใหม่	 45,709	 41,321	 cu.m./year	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

Production Process 
ขั้นตอนก�รผลิตรถจักรย�นยนต์

Output of Substances and Environmental Impacts
 ผลิตภัณฑ์และผลกระทบด้�นสิ่งแวดล้อมที่ออกจ�กกระบวนก�ร

  2015	 2016

Total volume of product manufactures ปริมาณการผลิต

Domestic	รถจักรยานยนต์ภายในประเทศ	 111,708	 147,615	 Units	คัน
CBU	Export	รถจักรยานยนต์เพื่อการส่งออก	 24,943	 7,082	 Units	คัน
CKD	Export	ชุดอะไหล่เพื่อการส่งออก	 138,485	 136,697	 Pieces	ชิ้น
Total volume of waste generation ปริมาณขยะทั้งหมด

General	waste	ขยะทั่วไป	 126.74	 138.02	 Tons/year	ตันต่อปี	
Hazardous	waste	ขยะอันตราย	 358.83	 431.99	 Tons/year	ตันต่อปี	
Recycle	waste	ขยะรีไซเคิล	 2,361.74	 2,858.38	 Tons/year	ตันต่อปี	
Substances emitted to the air มลสารที่ปล่อยสู่บรรยากาศ

CO
2
	Emission	ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 10,296.43	 10,303.08	 Ton	CO

2
/year	

ที่ปลดปล่อย	 	 	 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี
NOx	ไนโตรเจนออกไซด์			 144.81	 278.42	 ppm
SOx	ซัลเฟอร์ไดออกไซด์	 6.98	 12.00	 ppm

Wastewater	ปริมาณน้ำาเสียที่เกิดขึ้น	 101,179	 74,915	 cu.m./year	ลูกบาศก์เมตรต่อปี

Material Input and Environment
Impact of Output
วัตถุดิบเพื่อเข้ากระบวนการผลิตและผลผลิต
รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



021รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2558-2559 Sustainability Report 2015-2016

    

0.33 0.44 0.37
2557/2014 2559/20162558/2015

ปริมาณการใช้นำาต่อการผลิตรถจักรยานยนต์ 1 คัน
Water consumption per unit of motorcycle

ลูกบาศก์เมตรต่อหน่วย 
(Cubic meter/unit)

	 น้ำาเปน็แหลง่ทรพัยากรทีม่คีวามสำาคญัทีส่ดุในการดำาเนนิ

ชีวิตและการดำาเนินธุรกิจ	 ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม	 ภาค

เกษตรกรรม	 และภาคครัวเรือน	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามี

ปริมาณความต้องการใช้น้ำาสูงมากขึ้นทุกปี	และมีแนวโน้มสูงขึ้น

เรื่อยๆ	เนื่องจากจำานวนประชากรที่มีมากขึ้น	และการเติบโตของ

ภาคธุรกิจ	บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	มีความตระหนัก

ถึงการขาดแคลนแหล่งทรัพยากรน้ำา	จึงได้สรรหาเทคโนโลยีและ

มาตรการต่างๆ	 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบการ

จัดการน้ำาของบริษัทฯ	 อีกทั้งยังมีการสร้างจิตสำานึกให้พนักงาน

ตระหนกัในการใชน้้ำาอยา่งประหยดัและเกดิประโยชนส์งูสดุ	อยา่ง

ต่อเนื่อง	

	 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการใช้น้ำาประปาและเพิ่ม

ปริมาณการใช้น้ำารีไซเคิลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

บรษิทั	ทางบรษิทัฯ	จดัทำาโครงการการนำาน้ำาเสยีจากกระบวนการ

ผลติมาผา่นระบบบำาบดัน้ำาเสยีประสทิธภิาพสงู	และกระบวนการ

รีไซเคิลอีกครั้งเพื่อนำากลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการผลิต	และยัง

นำาไปใช้ระบบชักโครกห้องน้ำา	 ระบบสปริงเกิลรดน้ำาต้นไม้	 และ

อื่นๆ	 นั่นคือน้ำาเสียที่เกิดจากกระบวนผลิตถูกนำากลับมาใช้ใหม่

อีกครั้ง	100%

	 Water	Resource	is	the	most	important	fundamental	need	

for human living and business operation in terms of industrial 

sector,	agricultural	sector	and	household	sector.	For	the	past	

decades,	the	demand	of	water	has	been	increasing	every	year	

with a higher trend due to the increasing number of population 

and	the	growth	of	business	sector.	Thai	Yamaha	Motor	is	aware	

of	the	problem	of	insufficient	water	resource.	Therefore,	we	

have searched for the technologies and measures to enhance 

the efficiency of water management as well as to build an 

awareness of efficient water use among our employees.

 In order to support our aim to reduce the use of tap 

water	 and	 to	 increase	 the	 use	 of	 recycled	water,	we	 have	

initiated the wastewater recycle project for reusing water in 

the	production	process	and	also	in	the	toilet	flushing,	sprinkler	

system	for	plants,	etc.	As	a	result,	100%	of	wastewater	from	

production process has been recycled and reused.

Water Resource Management
การจัดการทรัพยากรน้ำา
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TSP (mg/m3) ปริมาณฝุ่นรวม

NO
x 
(ppm) ออกไซด์ของไนโตรเจนSO

2
(ppm) ซัลเฟอร์ไดออกไซด์

CO (ppm) คาร์บอนมอนออกไซด์

13.19
2557/2014

3.19
2559/2016

0
2559/2016

9.63
2557/2014

6.39
2558/2015 6.96

2559/2016

2.43
2558/2015 61.72

2558/2015

162.86
2557/2014

	 บริษัทฯ	เล็งเห็นความสำาคัญในเรื่องของคุณภาพอากาศ

ที่เกิดจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศ	 เพราะ

นอกจากจะเป็นการสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพของระบบการ

จัดการคุณภาพอากาศภายในโรงงานแล้ว	 ยังหมายรวมถึง

สุขภาพอนามัยของพนักงานและชาวบ้านในชุมชนรอบข้าง

โรงงานด้วย	 ดังนั้นทางบริษัทฯ	 จึงมีมาตรการและแผนการ 

ดำาเนินงานในการตรวจสอบระบบการบำาบัดมลพิษทางอากาศ

อย่างสม่ำาเสมอ	

	 บริษัทฯ	 ได้ทำาการติดตั้งระบบบำาบัดอากาศแบบเตา

เผากลิ่น	 (Incinerator)	 เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจาก

กระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพอากาศให้อยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน	 มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศปีละ	 2	 ครั้งตาม

พารามิเตอร์ที่กฎหมายกำาหนด	อีกทั้งยังมีการพัฒนาและสรรหา

เทคโนโลยทีีม่คีวามทนัสมยัและมปีระสทิธภิาพสงูกวา่มาทดแทน	

เพื่อให้มั่นใจว่ามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากกระบวนการผลิต

ของบริษัทฯ	 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	 ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อม	สุขภาพของพนักงานและชุมชน

	 Thai	 Yamaha	 Motor	 has	 realized	 the	 importance	 of	

air emission from the production process which is not only 

reflecting the efficiency of air quality management system in 

the	 factory,	but	also	 reflecting	 the	health	of	employees	and	

people	in	nearby	community.	Therefore,	the	Company	has	set	

up an operational plan for examination of air pollution treatment 

system on a regular basis.

	 The	Company	 has	 installed	 Incinerator	 to	 reduce	 air	

pollution from the production process and to ensure the air 

quality maintain at the standard level by measuring twice a year 

as	regulating	in	legal	parameter.		In	addition,	the	Company	has	

developed and searched for modern and highly efficient technol-

ogy of air quality system to ensure the safety of air emission 

with no impact to environment and health of employees and 

community.

Air Quality Management
การจัดการคุณภาพอากาศ

114.99
2559/2016

0
2557/2014

4.98
2558/2015
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	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 มีความมุ่งมั่นใน

การจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการให้ถูกต้อง

ตามกฎหมายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 ทางบริษัทฯ	 ให้

ความสำาคัญกับการจัดการของเสีย	 โดยเริ่มตั้งแต่การลดของ

เสียตั้งแต่กระบวนการผลิต	 นำาของเสียที่เกิดขึ้นกลับมาใช้ใหม่

ในกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดปริมาณของเสียออกมาน้อยที่สุด

และเปน็การใชป้ระโยชนจ์ากของเสยีอยา่งคุม้คา่	โดยใชห้ลกัการ 

ใช้หลัก	3R	(Reduce,	Reuse,	Recycle)	การรณรงค์สร้างจิตสำานึก

เรื่องการคัดแยกขยะให้ถูกประเภท	เพื่อลดขั้นตอนในการจัดการ

ขยะ	 และความเสี่ยงในการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งการ

กำาจัดของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และปฏิบัติอย่างถูก

ต้องตามกฎหมาย	 ซึ่งเป็นวิธีการกำาจัดของเสียที่เป็นมิตรต่อ 

สิง่แวดลอ้ม	ทัง้หมดนีส้ง่ผลใหบ้รษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	

ไดร้บัรางวลั	3Rs	Award	หรอืสถานประกอบการทีม่ศีกัยภาพการ

ใชป้ระโยชนจ์ากกากของเสยีประจำาป	ีพ.ศ.2555	จากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	และจากการบริหารจัดการ

ของเสียที่มีประสิทธิภาพ	 และการกำาจัดของเสียด้วยวิธีที่เป็น 

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มีของเสียที่นำาไปกำาจัดโดยวิธีการฝังกลบ	

ซึ่งเป็นวิธีการกำาจัดที่มีความเสี่ยงที่น้ำาชะขยะจากการฝังกลบจะ

ปนเปือ้นสูด่นิและสิง่แวดลอ้ม	สง่ผลใหบ้รษิทัฯ	ไดร้บัรางวลัการใช้

ประโยชนข์องเสยีไดท้ัง้หมด	(Zero	Waste	to	Landfill	Achievement	

Awards)	เมือ่ป	ีพ.ศ.2558	จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม	กระทรวง

อตุสาหกรรม	ซึง่เปน็สิง่การนัตไีดว้า่	บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์

จำากดั		มรีะบบการบรหิารจดัการของเสยีทีม่ปีระสทิธภิาพ	ยดึถอื

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม	ถือ

เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของบริษัทฯ	 ในการดูแลและป้องกัน

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม	นำาไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่าง

ยั่งยืนของทุกภาคส่วน

	 Thai	 Yamaha	 Motor	 has	 a	 strong	 determination	 to	 

implement a proper management of waste from production  

process	in	compliance	with	environmental	laws	and	environment-

friendly.		The	Company	sets	the	priority	for	waste	management	

starting with a waste reduction at the production process and 

waste recycle to minimize the waste and to take the maximum 

benefit	from	the	waste	use	with	the	principal	of	3R	(Reduce,	

Reuse,	 Recycle).	We	 also	 promote	 a	 campaign	 to	 build	 an	

awareness of waste sorting to reduce waste disposal process 

and a risk of waste contamination in the environment with an 

eco-friendly	waste	disposal.	As	a	result,	Thai	Yamaha	Motor	was	

awarded	3Rs	Award	as	the	organization	with	efficient	waste	

management	 since	 2012	 from	 the	 Department	 of	 Industrial	 

Works,	 the	Ministry	of	 Industry.	Besides,	 the	Company	also	

received	 “Zero	 Waste	 to	 Landfill	 Achievement	 Awards”	 in	

2015.	This	award	can	guarantee	the	efficiency	of	our	waste	

management	and	environment-friendly.	These	are	the	company	

commitment in terms of preventing any harmful activities to 

environment and society in order that everyone can stay together 

with sustainability.

Waste Management
การจัดการของเสีย 

ขยะทั่วไป
General Waste

กิโลกรัม / หน่วย 
Kg / Unit

0.37
2557/2014

0.46
2558/2015 0.47

2559/2016

ขยะรีไซเคิล
Recycled Waste

3.06
2557/2014

8.58
2558/2015

9.81
2559/2016

ขยะอันตราย
Hazardous Waste

กิโลกรัม / หน่วย 
Kg / Unit

1.21
2557/2014

1.30
2558/2015 1.48

2559/2016

กิโลกรัม / หน่วย 
Kg / Unit
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Waste Management Project in 2015-2016
โครงการด้านการจัดการของเสีย ของปี 2015-2016

โครงการลดการฝังกลบของเสียเท่ากับศูนย์
	 ของเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการทั้งของเสียทั่วไป
และของเสียอุตสาหกรรม	ซึ่งเป็นของเสียอันตราย	ตัวอย่างเช่น	 
กากตะกอนจากกระบวนการบำาบัดน้ำาเสีย	 วัสดุปนเปื้อนน้ำามัน	
เป็นต้น	 ถูกนำาไปกำาจัดโดยใช้เป็นเชื้อเพลิงร่วมในกระบวนการ
เผาเพื่อผลิตปูนซีเมนต์	 ที่เรียกว่า	 co-processing	 ซึ่งถือเป็นวิธี
การกำาจัดของเสียที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	
ไม่มีการส่งไปกำาจัดด้วยวิธีฝังกลบ	คิดเป็น	 0%	ทำาให้ลดความ
เสี่ยงและป้องกันการปนเปื้อนของน้ำาชะขยะออกสู่สิ่งแวดล้อม	

โครงการ Go/No Go เพื่อลดการเกิดของเสีย
	 โครงการ	 Go/No	 Go	 เป็นโครงการที่ช่วยส่งเสริมเรื่อง
การประหยัดทรัพยากรเพื่อลดการเกิดของเสีย	 สร้างจิตสำานึก
ให้กับพนักงานในการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลและวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ	 ก่อนที่จะเบิกของใหม่มา
ใช้	 โดยจะมีคู่มือให้ความรู้กับพนักงานสำาหรับตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของอุปกรณ์	 หากตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์ยังอยู่
ในสภาพปกติและสามารถนำากลับมาใช้งานต่อได้	 จะแสดง
สถานะ	“Go”	แต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าอุปกรณ์อยู่ในสภาพ
ที่ไม่สามารถนำากลับมาใช้งานต่อได้	จะแสดงสถานะ	“No	Go”	
เพื่อเบิกของใหม่มาใช้	

Zero Waste to Landfill Project
	 Waste	 from	 business	 operation	 can	 be	 classified	
as general waste and industrial waste which considered as  
hazardous waste such as sludge from the biological wastewater 
treatment	process	and	oil-contaminated	waste.		Therefore,	the	
Company	has	 implemented	 the	co-pressing	 in	 cement	 kilns	
which	is	an	efficient	and	eco-friendly	disposal	that	can	reduce	

a risk of contamination in the environment.

Go/No Go Campaign for Waste Reduction
	 Go/No	Go	project”	 is	aimed	 to	promote	a	 resource	
conservation	to	reduce	the	waste.	The	campaign	encourages	 
employees for a regular check of their equipment and  
consumable	materials	prior	to	the	replacement.		This	campaign	
is prepared with guideline information to verify the status 
of equipment. If the status indicates a normal and reusable  
condition,	“GO”	status	will	appear	whereas	“No	Go”	status	is	

for no longer use and need a further replacement.

โครงการ นำาบรรจุภัณฑ์มาใช้ซ้ำาและนำากลับมาใช้ใหม่
	 การจัดการของเสียที่มีประสิทธิภาพ	คือการลดการเกิด
ของเสียที่แหล่งกำาเนิดให้ได้มากที่สุด	ทางบริษัทฯ	เห็นว่าการนำา
ของเสยีทีเ่กดิขึน้กลบัมาใชซ้้ำาและนำากลบัมาใชใ้หม	่นอกจากจะ
เป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว	ยังเป็นการสร้างรายได้	
ลดตน้ทนุในการผลติไดอ้กีดว้ย	โดยจากการเกบ็ขอ้มลูในป	ี2559	
พบวา่บรษิทัฯ	สามารถนำาของเสยีมาใชซ้้ำาและนำากลบัมาใชใ้หม่
โดยลดค่าใช้จ่ายได้ถึง	2,820,256	บาท

Reuse & Recycle of Packaging Project
	 The	efficient	way	of	waste	management	is	a	reduction	
of	waste	at	source.	The	Company	considers	that	reuse	and	
recycle	process	is	not	only	a	waste	reduction,	but	also	can	make	
income	and	can	decrease	the	production	cost.		A	database	in	
2016	revealed	that	the	company	can	save	2,820,256	Baht	by	

reusing and recycling of the waste.
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Energy Management
การจัดการพลังงาน

Energy Management System: ISO 50001 
	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ได้ปรับปรุงระบบ

การจดัการพลงังาน	และพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง	หลงัจากไดร้บัการ

รับรองครั้งแรกใน	ปี	2011	ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นอกจากการปรับปรุง

การใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพ	และสอดคลอ้งกบักฎหมาย

ด้านการอนุรักษ์พลังงาน

Energy Management System: ISO 50001 
	 After	 getting	 a	 certificate	 of	 ISO	 50001	 in	 2011,	 

Thai	Yamaha	Motor	has	continuously	improved	and	developed	

our energy management system which results in achieving the 

efficiency in energy saving program and aligining with Energy 

Conservation	Promotion	Act.

Energy Conservation Project 
	 การลดการใช้พลังงาน	 นอกจากจะเป็นการลดการสิ้น

เปลืองทรัพยากรแล้ว	 ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดำาเนิน

ธุรกิจอีกด้วย	 ซึ่งถือเป็นเป้าหมายหลักที่ทางผู้บริหารให้ความ

สำาคัญเป็นอย่างมาก	 ดังนั้นทางบริษัทฯ	 จึงได้สรรหามาตรการ

และกลไกต่างๆ	 เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นการ

ใช้เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อลดการใช้

พลังงานในกระบวนการผลิต	 และการรณรงค์เกี่ยวการอนุรักษ์

พลังงานกระตุ้นให้พนักงานรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ 

เกิดประโยชน์สูงสุด	 เพื่อให้ปริมาณการใช้พลังงานของบริษัทฯ	

ลดลงอย่างต่อเนื่อง

Energy Conservation Project
	 The	importance	of	Energy	Conservation	is	not	only	to	

reduce	the	waste	of	natural	resources,	but	also	to	save	cost	in	

business operation which is one of the main objectives of the 

company.	The	Company	has	implemented	various	measures	

and efficient technologies to reduce energy use in production 

process.	Meanwhile,	the	Company	has	encouraged	employees	

to conserve energy and has promoted the awareness of energy 

efficiency and the utmost usage for a gradual decrease of 

energy consumption.

ปริมาณการใช้พลังงานต่อการผลิตรถจักรยานยนต์ 1 คัน
Energy used per unit of motorcycle

ปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
การผลิตรถจักรยานยนต์ 1 คัน 

CO
2
 emission per unit motorcycle

3,456.15
2557/2014

3,726.96
2559/2016

3,912.63
2558/2015

เมกกะจูล / หน่วย / ปี
MJ / Unit / year

ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี 
Ton CO

2
 / year

0.033
2557/2014

0.037
2558/2015

0.037
2559/2016
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ลดจำานวนหลอดไฟบริเวณ Load P/T-G,H 
	 จากการเข้าสำารวจพื้นที่สีพลาสติกที่มีค่าความสว่างสูง 
เกนิมาตรฐานพบวา่มจีดุทีส่ามารถลดจำานวนโคมไฟเพือ่ลดความสวา่ง
ลง	แตค่า่ความสวา่งยงัอยูใ่นมาตรฐานตามทีก่ฎหมายกำาหนด	คอืพืน้ที่
บริเวณ	Loading	line	G	และ	Loading	line	H	โคมไฟบริเวณจุดโหลด
งาน	Line	G,H	มีค่าความสว่างเกินกว่ามาตรฐาน	(600	lux)	จากการ
วัดได้	3,181	lux	พื้นที่ดังกล่าว	มีโคม	82	โคม	จึงทำาการลดโคมไฟลง
เหลือ	52	โคม	(ปลดโคมเว้นโคม)	แล้วทำาการวัดค่าความสว่างซึ่งค่าที่
วดัไดย้งัอยูใ่นมาตรฐานทีก่ฎหมายกำาหนด	จงึกำาหนดเปน็มาตรการเพือ่
การประหยดัพลงังานในพืน้ทีส่พีลาสตกิ	ซึง่สามารถลดการใชพ้ลงังาน

ไฟฟ้าได้	7,027	กิโลวัตต์ต่อปี

ปรับปรุง Welding line จากคนเชื่อมเป็น Robot 
	 จากกระบวนการเชือ่มชิน้สว่นของบรษิทัฯ	เดมิเปน็การใชค้นเชือ่มซึง่จากการศกึษาของหนว่ยวศิวกรรมการผลติดา้นเชือ่ม	พบ

ว่าหากนำาวิธีการเชื่อมแบบ	Robot	มาเชื่อมแทนคนสามารถที่จะลดกระบวนการเชื่อมต่อชิ้นได้	ทำาให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในเครื่อง
เชือ่ม	เนือ่งจากจำานวนเครือ่งจะลดลง	อกีทัง้ไมส่ง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของพนกังานเนือ่งจากไมต่อ้งเปน็คนเชือ่มโดยตรง	รวมถงึตน้ทนุ
ต่อชิ้นก็จะลดลงด้วย	 จึงทำาการปรับปรุง	 Line	 เชื่อมเป็นแบบ	 Robot	 เข้ามาทดแทนแรงงานคนโดยเริ่มทีละสายการผลิต	 ซึ่งถือเป็น 

การลดพลังงาน	และใส่ใจต่อสุขภาพอนามัยของพนักงาน	รวมถึงเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อประหยัดพลังงาน

Change of Human Welding Line to Robot
 The	study	of	engineering	in	welding	process	showed	that	the	replacement	of	human	welding	with	robot	welding	can	
save	time	with	an	effect	of	energy	saving.		Moreover,	by	using	robots,	there	is	no	impact	to	employees’	health.	Even	though	
this	process	requires	a	high	investment,	it	is	worth	in	terms	of	energy	saving	and	promote	technology	for	energy	conservation.

รูปก่อนปรับปรุง / Before

รูปหลังปรับปรุง / After

Energy Conservation Management in 2015-2016
โครงการด้านการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานของปี 2015-2016

Reduction of Light Bulbs in Loading Line P/T-G, H
 According	 to	 the	 inspection	 of	 lighting	 system	 in	 plastic 
painting	area,	it	showed	that	the	brightness	was	over	the	standard	
(600	 lux).	To	solve	this	problem,	the	company	decided	to	reduce	
the	number	of	 light	bulbs	in	loading	line	G	and	H	from	82	bulbs	
(3181lux)	to	52	bulbs	while	still	maintaining	the	brightness	to	meet	
the	standard	level.	As	a	result,	it	can	save	7,027	kWh	per	year	of	
electricity;	therefore,	this	program	has	further	been	assigned	in	the	
energy saving plan for plastic painting area.

รูปก่อนปรับปรุง / Before รูปหลังปรับปรุง / After
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รูปก่อนปรับปรุง / Before

รูปหลังปรับปรุง  / After

รูปก่อนปรับปรุง / Before

รูปหลังปรับปรุง / After

โครงการ เปลี่ยน High bay Metal halide 400 W เป็น LED 
110W
	 จากการสำารวจพื้นที่อาคารคลังสินค้ามีการเปิดไฟ	(High	bay)	
เวลาทำางานตลอดเวลา	และเป็นโคมที่มีค่าการใช้พลังงานค่อนข้างสูง
คือ	 400	 วัตต์ต่อโคม	 และมีเป็นจำานวนมากทั้งอาคารมีจำานวนทั้งสิ้น	
350		โคม	จึงทำาการเปลี่ยนโคมไฟดังกล่าวเป็น	LED	แทน	เนื่องจาก
ใช้กำาลังไฟฟ้าที่น้อยกว่าและมีค่าความสว่างที่อยู่ในค่ามาตรฐานที่
ต้องการ	แต่เนื่องด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำากัด	จึงทำาการเปลี่ยน
เป็นบางส่วนก่อนคือเปลี่ยน	 95	 โคมก่อนจึงกำาหนดเป็นมาตรการ 
เพื่อการประหยัดพลังงานในพื้นที่อาคารคลังสินค้า	ซึ่งสามารถลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าได้	86,230	กิโลวัตต์ต่อปี

โครงการ เปล่ียน Fluorescent T8 36 W เป็น LED 18W 
	 จากการสำารวจระบบแสงสว่างที่มีใช้ในสำานักงานพบว่า 
มีการใช้หลอด	 Fluorescent	 T8	 ขนาด	 36	 วัตต์อยู่เป็นจำานวน
มาก	 ทางหน่วยงานจึงปรับปรุงการใช้พลังงานระบบแสงสว่างโดย
การเปลี่ยนเป็นหลอด	 LED	 18	 วัตต์	 ซึ่งเนื่องจากมีงบประมาณ
จำากัดจึงได้จัดทำาโครงการเปลี่ยนหลอดจำานวนหนึ่งคือ	 500	 หลอด	
แล้วจะขยายในปีต่อไป	 ซึ่ งก็ เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถ
ทำาให้ลดการใช้พลังงานในสำานักงานได้เป็นอย่างดี	 จึงกำาหนด
เป็นมาตรการเพื่อการประหยัดพลังงานในพื้นที่อาคารสำานักงาน 
ซึ่งสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้	27,328	กิโลวัตต์ต่อปี

Replacement of High Bay Metal Halide 400W with 
LED 110W
	 According	to	the	inspection	of	lighting	system	in	warehouse	
area,	it	showed	that	350	bulbs	of	High	bay	400W	have	been	inten-
sively	used	during	working	period.	Therefore,	the	company	decided	
to	 replace	 them	with	 LED	 110W	 as	 it	 consumes	 less	 electricity	
meanwhile	maintaining	the	brightness	at	the	standard	level.	However,	
due	to	limited	budget,	only	95	bulbs	were	replaced	which	resulted	
in	saving	of	86,230	kWh/year.	The	company	has	further	included	this	

project in the energy saving plan.

Replacement of Fluorescent T8 36W with LED 18W
	 According	 to	 the	 inspection	of	 lighting	system	 in	office	
area,	 it	 showed	 that	 a	 lot	 of	 Fluorescent	 T8	 36W	 were	 used.	
Therefore,	the	company	decided	to	improve	the	lighting	system	by	
replacing	them	with	LED	18W.	However,	due	to	limited	budget.	only	
500	bulbs	were	replaced	and	the	rest	will	be	done	in	the	following
year.	As	a	result,	this	can	save	27,328	kWh	per	year	of	electricity	

and also include in the energy saving plan for office area.
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โครงการ ติดต้ัง VSD ควบคุม Air blower บ่อบำาบัดน้ำาเสีย 
(MBR plant)
	 จากการสำารวจการใช้งานของเครื่องเติมอากาศของระบบ
บ่อบำาบัดน้ำาเสียพบว่ามีค่าอากาศที่เติมเข้าไปสูงกว่ามาตรฐาน
ที่กำาหนดจึงทำาการติดตั้ ง	 VSD	 สำาหรับควบคุมมอเตอร์ของ 
Air	Blower	เพือ่ควบคมุใหผ้ลติอากาศทีเ่ตมิเขา้ในบอ่บำาบดัใหเ้หมาะสม	
อีกทั้งยังสามารถช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนให้แก่มอเตอร์ดัง
กล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วยซึ่งจากการติดตั้งและทดลองปรับความถี่เพื่อ
ควบคุมการผลิตอากาศให้เหมาะสมสามารถช่วยลดการใช้พลังงาน
ได้ถึง	35	%	ของการใช้เดิม	จึงกำาหนดเป็นมาตรการเพื่อการประหยัด
พลังงานในพื้นที่บ่อบำาบัดน้ำาเสีย	 (MBR	 Plant)	 ซึ่งสามารถลดการใช้

พลังงานไฟฟ้าได้	37,318	กิโลวัตต์ต่อปี

โครงการ เปล่ียนชนิดน้ำายาล้างช้ินงานท่ีไม่ต้องใช้ความร้อน
เพ่ือลดการใช้หม้อน้ำา
	 เปน็โครงการที	่บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	ไดท้ำา 

การคิดริเริ่มที่แผนกพ่นสีพลาสติกจะมีกระบวนการล้างชิ้นงาน

ก่อนเข้าห้องอบเตรียมการพ่นสีต่อไป	 ซึ่งการล้างชิ้นงานจะเป็น

น้ำายาเคมีที่จำาเป็นต้องมีความร้อนที่ต้องการประมาณ	45	ถึง	55	

องศาเซลเซยีส	โดยความรอ้นทีน่ำามาแลกเปลีย่นเพือ่เพิม่อณุหภมูิ

ให้น้ำายาได้มาจากหม้อน้ำาขนาดหนึ่งตันที่มี	 LPG	 เป็นเชื้อเพลิง

โดยมีหม้อน้ำาที่ใช้ในกระบวนการพ่นสีพลาสติกจำานวน	 3	 ลูก	

จากบนัทกึการใช	้LPG	จากมเิตอรข์องหมอ้น้ำารวมปรมิาณการใช้

ประมาณ	74,885	กิโลกรัมต่อปี	คิดเป็นเงิน	1,463,250	บาทต่อปี

รูปหลังปรับปรุง  / After

Installation of VSD to Control Air Blower in MBR Plant
	 An	inspection	of	air	blower	in	MBR	process	discovered	that	
the amount of air input was higher than the indicated standard. Owing 
to	that,	the	installation	of	VSD	was	implemented	to	control	motor	of	
air	blower	to	ensure	the	appropriate	air	input	in	MBR	plant.		With	
this	VSD	installation,	it	resulted	in	35%	of	energy	saving	comparing	
to	 the	previous	operation	and	37,318	kWh	per	year	of	electricity	
saving.	Therefore,	this	project	has	been	set	as	the	standard	policy	
in	order	to	save	energy	in	MBR	Plant.

Change of Pretreatment Process with no Use of 
Temperature to Reduce the Use of Boiler 
	 Thai	 Yamaha	 Motor.	 has	 initiated	 to	 improve	 the	
pretreatment process by changing the chemical use in 
the painting process in order to reduce the use of boilers.  
The	previous	chemical	used	in	the	pretreatment	process	needs	
the	 temperature	 of	 45-55°C	 which	 comes	 from	 the	 boilers.	 
A	record	showed	that	3	boilers	in	the	plastic	painting	sector	
consumed	 74,885	 kg./year	 of	 LPG	which	 costed	 1,463,250	
Baht	per	year.
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กิจกรรม Office Saving Friday 
	 เนื่องจากกิจกรรม	Earth	hour	(กิจกรรมปิดไฟ	1	ชั่วโมง)	

พบว่ามีผลประหยัดโดยที่ไม่ต้องลงทุนจึงได้ประกาศให้ทำา

กิจกรรมคือ	Office	Saving	Friday	คือการปิดไฟ	และอุปกรณ์ที่

ไม่จำาเป็นในช่วงพักกลางวันของวันศุกร์	ซึ่งจะทำาทุกวันศุกร์	เริ่ม

ตั้งแต่เดือนมกราคม	 จนถึงเดือนกรกฎาคม	 จำานวนครั้งเท่ากับ	 

25	 ครั้ง	 จากการตรวจวัดและเทียบผลการใช้พลังงานเทียบกับ 

ชว่งเวลาเดยีวกนักอ่นทำากจิกรรม	ประหยดัได	้99.72	kWh	ตอ่	ครัง้

ทีท่ำากจิกรรม	ทำากจิกรรมทัง้สิน้	25	ครัง้ตอ่ป	ีคดิเปน็ผลประหยดั	

2,493	 kWh	ต่อ	ครั้ง	ซึ่งก็เป็นอีกมาตรการหนึ่งที่สามารถทำาให้ 

ลดการใช้พลังงานในสำานักงานได้เป็นอย่างดี
รูปก่อนปรับปรุง / Before

รูปหลังปรับปรุง  / After

Office Saving Friday
	 Due	to	1-hour	light	off	activity	under	the	Earth	Hour	

Campaign,	 it	 could	 help	 the	 company	 save	 electricity	 cost	

without	 any	 extra	 expenses.	 Therefore,	 the	 Company	 has	

set	up	an	activity	called	“Office	Saving	Friday”	by	turning	off	

unnecessary lights and appliances during lunch break every 

Friday	starting	from	January	to	July	for	a	total	of	25	times.	As	

a	result,	it	could	help	the	company	save	99.72	units/time	with	

total	of	2,493	units/year	of	energy	consumption	comparing	to	

the same period before launching the campaign.
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Environmental and Energy Activities
กิจกรรมการสร้างจิตสา นึกด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

	 การขับเคลื่อนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ
พลงังาน	ของบรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	สามารถดำาเนนิ
ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้	กลไกทีส่ำาคญัมากทีส่ดุ	คอืการให้
ความรู้และสร้างความตระหนักให้พนักงานทุกระดับเห็นคุณค่า
และความสำาคัญของการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 ผลักดันให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมใน
การรบัผดิชอบ	ดแูลรกัษา	พฒันาและปรบัปรงุ	เพือ่ใหเ้กดิการขบั
เคลื่อนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม	พลังงาน	ที่มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน
	 ผลจากการให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้กับ
พนักงานผ่านทางกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ต่างๆ	 ทำาให้พนักงานเข้าใจและเห็นคุณค่าของการใช้ทรัพยากร
และพลงังาน	กอ่ใหเ้กดิการปฏบิตัสิบืตอ่กนัมาในรปูแบบเดยีวกนั
กลายเป็นวัฒนธรรมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม	 จากความ 
มุ่งมั่นดังกล่าว	 ส่งผลให้บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 
ผ่านการพิจารณาและได้รับการรับรองเป็น	 อุตสาหกรรมสีเขียว	
ระดับที่	4	(Green	Industry	Level	4)	จากกระทรวงอุตสาหกรรม	
เป็นองค์กรแรกๆ	ของประเทศ	รางวัลนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า	 
บุคลากรและพนักงานในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจในการ
ดำาเนินกิจการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร

	 The	most	important	strategy	for	Thai	Yamaha	Motor	
to successfully drive the environment and energy management 
system is to give knowledge and to build awareness to every 
level of employees to recognize the values and the importance 
of	environment	and	energy	use	for	the	utmost	benefit.	The	
Company promotes the participation of all employees to take 
a responsibility in caring and developing for the efficient and 
sustainable environment and energy management system. 
 
	 Through	the	activities	and	internal	communications,	the	
employees understand and recognize the importance of natural 
resources usage and put into practice until become a corporate 
culture	of	environmental	care.	As	a	result,	Thai	Yamaha	Motor	
has	been	awarded	a	certification	of	Green	 Industry	Level	4	
from	the	Ministry	of	Industry.	Yamaha	is	one	of	the	very	first	
few	organizations	in	Thailand	who	obtain	this	award.	The	award	
reflects	the	participation	and	cooperation	of	employees	in	eco-
friendly business operation and finally turns into our corporate 
culture.
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การอบรมสร้างความตระหนักด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
	 การให้ความรู้และการฝึกอบรมเป็นสิ่ งสำาคัญใน 

การสรา้งความตระหนกั	บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	จดัให ้

มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและพลังงานมาอย่างต่อ

เนื่อง	 โดยเป็นการอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป	

เพื่อให้สามารถถ่ายทอดความรู้และกระตุ้นให้พนักงานที่อยู่ใน

ความดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 เกิดความตระหนักในการใช้

ทรัพยากรและพลังงาน	

Environment and Energy Awareness Training
	 Thai	Yamaha	Motor	has	continually	conducted	a	training	

to	build	an	awareness	of	environment	and	energy.	The	training	

is designed for supervisor level in order to enable them to 

motivate and transfer knowledge regarding to the use of natural 

resources and energy consumption to their teams effectively.

ข้อเสนอแนะด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	จัดให้มีช่องทางใน

การสื่อสาร	และเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อม

และพลังงาน	ทั้งภายในและภายนอกองค์กร	โดยภายในองค์กร

พนกังานสามารถรอ้งเรยีนและเสนอแนะเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มและ

พลังงานได้ทุกช่องทาง	 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับชาวบ้าน 

ในชุมชนใกล้เคียงได้สามารถแสดงความคิดเห็น	 และเสนอแนะ

การปรบัปรงุแกไ้ขระบบการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มและพลงังาน

ของบริษัทฯ	 ผ่านทางกล่องรับฟังความคิดเห็นที่ติดไว้บริเวณ

ศูนย์กลางของชุมชน

Suggestions on Environment and Energy
	 Thai	Yamaha	Motor	has	established	a	communication	

channel for any suggestions regarding to environment and 

energy improvements from both internal and external. For 

internal	communication,	employees	can	make	any	complaints	

or suggestions through every internal communication channel. 

Besides,	 the	 Company	 also	 welcomes	 any	 comments	 and	

suggestions from nearby community regarding to environment 

and energy management system through a suggestion box in 

a community center.
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กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก
	 ขยะจำาพวกถุงพลาสติกเป็นขยะที่ก่อให้เกิดปัญหา 

สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการ

ย่อยสลายนานหลายร้อยปี	 และหากนำาไปกำาจัดด้วยวิธีการ

เผาจะก่อให้เกิดมลสาร	 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญในการเกิด 

ภาวะโลกร้อน	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 จึงมีความ 

มุง่มัน่ทีจ่ะลดการใชถ้งุพลาสตกิจากการอปุโภคและบรโิภคสนิคา้

ภายในองค์กร	 ผ่านกิจกรรมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกที่จัด

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Reduction of Plastic Bag Usage Campaign
 Plastic bags are considered as one of the most 

important causes of environmental problem as they take more 

than	 hundred	 years	 to	 decompose.	 Moreover,	 the	 burning	

process of plastic bags also emit toxic gases which seriously 

harm	the	atmosphere	and	cause	global	warming.	Therefore,	

Thai	Yamaha	Motor	has	a	strong	determination	to	reduce	plastic	

bag usage in consumer goods within the company through a 

persistent campaign of reduction of plastic bag.
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กิจกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน
	 บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	ให้ความสำาคัญกับ

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นอย่างมาก	 มีทั้งการ

จัดกิจกรรมภายในและภายนอกบริษัทฯ	 และยังเปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถนำาครอบครัวออกไปทำากิจกรรมในวันสำาคัญ

เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมร่วมกันได้อีกด้วย	 เพื่อเป็นการปลูกฝัง

ให้พนักงานภายในองค์กรมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์

ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มและพลงังาน	อกีทัง้ยงัเปน็การสง่เสรมิและ

จุดประกายให้เยาวชนรู้จักการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า

Environmental Care & Energy Conservation 
Activity
 Environmental care and energy conservation are  

regarded	as	the	top	priority	at	Thai	Yamaha	Motor.	The	Company	 

has organized both internal and external activities for employees 

and their families to participate in order to build an awareness 

of environment and energy conservation among the employees 

and among the youth.  
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Eco-Friendly Product
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 คำานึงและใส่ใจดูแลทุกขั้นตอน

การผลิต	 เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่ง

แวดล้อมในทุกๆ	 การดำาเนินการ	 เราจึงได้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์

ของเราอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตข่ัน้ตอนการรเิริม่สรา้งสรรคผ์ลติภณัฑ	์

โดยดำาเนินการเชิงรุกในการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุม

วงจรผลิตภัณฑ์ทั้งหมด		มีการพัฒนาเทคโนโลยี	Blue	Core	ซึ่ง

เปน็การเพิม่ประสทิธภิาพในการเผาไหมแ้ละระบายความรอ้นได้

ดียิ่งขึ้น	ลดการสูญเสียกำาลัง	มาพร้อมกับความประหยัดน้ำามัน	

ช่วยลดมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	 และได้มีการประยุกต์

ใช้แนวปฏิบัติของ	 Green	 Procurement	 เพื่อลดความเสี่ยงจาก

สารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของ

เราด้วยความร่วมมือที่ดีกับคู่ค้าทางธุรกิจนอกจากนี้เรายังคง 

มุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ด้วยเทคโนโลยีใหม่ในเวลาเดียวกันเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ของธุรกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม

	 We	 develop	 environmental	 technologies	 to	 create	

products that balance economic needs with environmental 

well-being	which	aim	to	minimize	the	environmental	impacts	

of our operations and make efficient use of limited natural 

resources.	 By	 doing	 so,	we	 have	 continually	 improved	 the	

way our products at the initiative step by taken a proactive 

approach to raising on environmental concerns in the entire life 

cycle.	We	have	been	promoted	recycling	and	cut	down	on	the	

use of environmentally hazardous substances in our products 

and its parts with the good collaboration with our business 

partners.	In	addition,	we	also	strive	to	reduce	environmental	

impacts and to develop products with the new technology at 

the same time for the sustainability growth

ส่วนประกอบทุกชิ้นประกอบด้วยสารที่ไม่ก่ออันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
The use of environmentally hazardous substances in our products and its parts

เทคโนโลยีอัจฉริยะใหม่
ช่วยลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำามัน

New intelligent technology improving fuel efficiency

เครื่องยนต์ Blue Core เทคโนโลยีแห่งความแรง
ความประหยัด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

“Blue Core” technology with high performance,
fuel efficiency and eco-friendly

เติมน้ำามันได้หลายประเภทจนถึง E85
Flex fuel for various types of fuel

เรือนไมล์แยกส่วน Duo meter
พร้อมกับไฟแสดงการขับขี่แบบ Eco lamp

Duo meter with Eco lamp

ประหยัดพลังงานไปกับไฟหน้า LED
Energy saving with the LED light
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Corporate Social Responsibility Performance
ผลการดำาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
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 พนักงาน
	 เรามุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและคำานึง

ถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย	 โดยเริ่มจาก	

“พนักงาน”บริษัทฯ	 ได้จัดสภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย	

ถกูสขุลกัษณะ	สรา้งบรรยากาศการทำางานใหพ้นกังานรูส้กึวา่งาน

ที่ตนทำามีคุณค่า	 ให้สวัสดิการและค่าตอบแทนที่เหนือกว่าระดับ

มาตรฐานในทอ้งตลาด	และจดัการฝกึอบรมและพฒันาบคุลากร

อย่างต่อเนื่อง	 เราจัดช่องทางและกิจกรรมเพื่อสื่อสารหรือรับฟัง

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจาก	พนักงาน	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

	 •	 การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน	 (Employee	 

	 	 Satisfaction	Survey	-	ESS)	เพือ่นำาประเดน็ทีม่คีะแนนนอ้ย 

	 	 ที่สุด	3	เรื่องมาปรับปรุง

	 •	 มีคณะกรรมการสวัสดิการพนักงาน	ซึ่งจะมีการเลือกตั้ง 

	 	 จาก	 พนักงานทุกระดับชั้นและทุกสายงาน	 ซึ่งจะมีการ 

	 	 ประชมุรว่ม	กบัผู้บรหิารระดบัสงูดา้นทรพัยากรบคุคลทกุ	 

	 	 2	 เดือน	 โดยเป็นเสมือนตัวแทนที่คอยรับฟังปัญหาจาก 

	 	 พนกังานทัว่ไป	เพือ่สือ่สารใหก้บัฝา่ยบคุคลและผูบ้รหิาร 

	 	 ได้รับทราบ	และร่วมกันแก้ไขปัญหา

	 •	 มีช่องทางเพื่อการร้องเรียนและให้ข้อเสนอแนะของ 

	 	 พนักงานหลายช่องทาง	 เช่น	 HR	 Online	 ซึ่งพนักงาน 

	 	 สามารถร้องเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์	 มีกล่องรับ 

	 	 ความคิดเห็นตั้งไว้ที่โรงอาหาร	 ซึ่งทุกคำาร้องจะถือเป็น 

	 	 ความลับและถูกส่งตรงถึงผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากร 

	 	 บุคคล

	 •	 มกีารประชมุพนกังานระดบัจดัการ	อยา่งนอ้ยปลีะ	3	ครัง้

	 •	 จัดให้มีกิจกรรม	“ผู้บริหารพบพนักงาน”	อย่างน้อยปีละ	 

	 	 1	 ครั้ง	 โดยแบ่งกลุ่มตามสายงานซึ่งประกอบด้วย 

	 	 พนักงานทุกระดับ

	 •	 จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ 

	 	 ระหว่างพนักงาน	เช่น	กีฬา	ดนตรี	เป็นต้น

1. Stakeholder Engagement 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร

Employees
	 Thai	Yamaha	Motor	puts	importance	on	ethical	business	

conduct,	and	considers	mutual	benefits	for	stakeholders	as	our	

first	priorities.	Starting	from	“Employees”,	we	create	good	and	

safe	working	environment	that	fosters	self-esteem.	We	provide	 

competitive	 and	 above-standard	 welfare	 and	 remuneration	 

package together with continuous human resource development 

and	training	sessions.	We	provide	communication	channels	for	

hearing or receiving comments or complaints from employees 

as follows:

	 •	 Employee	Satisfaction	Survey	(ESS)	-	the	annual	survey	 

	 	 of	which	the	3	lowest-point	items	will	be	selected	for	 

  improvement.

	 •	 Welfare	 Committee	 -	 elected	 by	 all	 employees	 and	 

  acting as representatives to communicate with HR  

  management at the meeting held every two month.

	 •	 Communication	 Channels	 -	 1)	 HR	 Online	 which	 is	 

	 	 communication	 channel	 on	 computer	 intranet	 2)	 

	 	 Suggestion	Box	at	canteen,	for	employee	to	submit

	 •	 any	 complaints	 or	 recommendations	 directly	 and	 

	 	 confidentially	to	GM-HR.

	 •	 All-Manager	Meeting	held	at	least	three	times	a	year.

	 •	 “Management	 Meets	 Employee”	 activity	 held	 by	 

  operation at all levels once a year.

	 •	 Create	activities	for	better	relationship	such	as	sports, 

	 	 musics,	etc.
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 ลูกค้า
	 นอกจากพนักงานแล้ว	 สิ่งที่ทำาให้เราเติบโตมาได้ทุกวัน

นี้ก็คือ	 “ลูกค้า”	 เราให้ความสำาคัญกับความพึงพอใจสูงสุดของ

ลูกค้าเป็นอันดับแรก	 จึงพยายามพัฒนาสินค้าและบริการที่ได้

มาตรฐานและน่าประทับใจ	เหนือความคาดหวังของลูกค้า	และ

ไม่ลืมที่จะใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของลูกค้า	โดยการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด	 และจัดอบรม

การขับขี่ปลอดภัยให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง	 เราจัดกิจกรรมเพื่อ

สื่อสารกับลูกค้า	 และมีการสำารวจและรับฟังความคิดเห็นของ

ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ	ดังนี้

	 •	 สื่อสารข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริม 

	 	 การขายผ่านกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์	(Customer	Relation	 

	 	 Management-CRM)	ที่ทำาร่วมกับผู้จำาหน่ายทั่วประเทศ

	 •	 ระบบ	Call	Center	หมายเลข	02-263-9999	ซึ่งให้บริการ 

	 	 ตลอด	24	ชั่วโมง

	 •	 การสำารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยบริษัท	 นิลเส็น 

	 	 (ประเทศไทย)	จำากัด	ทุกปี

Customers
	 Apart	 from	 Employee,	 one	 of	 the	 most	 important	

stakeholders	is	“Customers”.	We	consider	highest	customer	

satisfaction	 as	our	 first	 priority.	We	have	 tried	our	 best	 to	

develop standardized products and services that exceed  

customer’s	 expectation.	 Together,	 we	 care	 for	 customer’s	

safety	by	developing	products	with	highest	safety	standard,	and	

provide	safety	riding	training	to	customer	continuously.We	have	

communication	activities	with	customer,	and	conduct	survey	

to get feedback from customer through following channels

	 •	 Customer	Relation	Management	(CRM)	activities	joining	 

  with dealers nationwide.

	 •	 Call	Center	Number	02-263-9999	(24	hour-service).

	 •	 Annual	 Customer	 Satisfaction	 Index	 (CSI)	 survey	 

	 	 conducted	by	Nielsen	(Thailand)	Co.,	Ltd.

คู่ค้าทางธุรกิจ 
	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 เคารพผู้ผลิตชิ้นส่วน	 ผู้จำาหน่าย	

และคูค่า้ทางธรุกจิอืน่ๆ	และมุง่หวงัทีจ่ะสรา้งโอกาสในการเตบิโต

ร่วมกันอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจกันตลอด

ระยะเวลาของการทำาธรุกจิอยา่งมมีติรไมตร	ีโดยการจดักจิกรรม

เพื่อสี่อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง	ดังนี้

	 •	 ประชุมแถลงนโยบายประจำาปี	 สำาหรับผู้จำาหน่ายและ 

	 	 กิจกรรมแนะนำาสินค้ารุ่นใหม่

	 •	 ประชุมผู้ผลิตชิ้นส่วนประจำาปี	 และมอบรางวัลผู้ผลิต 

	 	 ชิ้นส่วนที่มีผลงานดีเด่นประเภทต่างๆ	ประจำาปี

Business Partners 

	 Thai	Yamaha	Motor	always	respects	all	the	suppliers,	

dealers,	and	other	business	partners.	We	put	efforts	to	create	 

opportunity of mutual and sustainable grow based on the trust in 

each	other	along	the	way	of	business	operations.	The	Company	

continuously conducts communication activities as par below:

	 •	 Dealer	Meeting	to	announce	annual	policy	and	new	 

  product launching.

	 •	 Annual	 parts	 suppliers	 meeting	 where	 awards	 are	 

  presented to outstanding parts suppliers.
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 ผู้ถือหุ้น 
	 เรามุง่หวงัทีจ่ะพฒันาธรุกจิใหเ้ตบิโตอยา่งมัน่คงเพือ่เพิม่

มูลค่าให้องค์กรและเพื่อประโยชน์ร่วมกันกับผู้ถือหุ้น	 โดยมีการ

ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี	 และรายงานผลประกอบการพร้อมแผน

ระยะกลาง	3	ป	ี(Mid-Term	Plan)	เพือ่รายงานให	้บรษิทั	ยามาฮา่ 

มอเตอร์	จำากัด	(ประเทศญี่ปุ่น)	ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่	ได้รับทราบ

เป็นระยะๆ	ตลอดทั้งปี

Shareholders
	 We	strive	to	develop	business	for	enhanced	corporate	

value	and	mutual	sustainable	growth	with	shareholders.	We	

hold	 shareholder	 meeting	 every	 year,	 and	 report	 business	 

performance	together	with	Mid-term	plan	to	Yamaha	Motor	 

Co.,	Ltd.	(Japan)	who	is	the	major	shareholder	on	a	regular	basis	 

throughout the year.

Environment 
	 Thai	Yamaha	Motor	 realized	 the	effects	 from	global	

warming	and	natural	disasters.	We	therefore	develop	environment	 

friendly	products,	and	have	clear	policy	to	make	efficient	use	of	

limited	natural	resources.	We	have	standardized	Environmental	

Performance section.

ส่ิงแวดล้อม
	 ด้วยกระแสโลกร้อนและภัยพิบัติต่างๆ	 ไทยยามาฮ่า

มอเตอร์	 ตระหนักถึงเรื่องนี้มาโดยตลอด	 โดยจะเห็นได้จาก

ความพยายามพฒันาผลติภณัฑท์ีเ่ปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม	และม ี

นโยบายใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	 

มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบดังรายละเอียดใน

ส่วนของผลการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

สังคมและชุมชน
	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมให้เติบโต

อย่างแข็งแกร่งและสามารถพึ่งพาตนเองได้	 สนับสนุนกิจกรรม

เพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้างโดยการกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม	

และช่วยเหลือสังคมในโครงการต่างๆ	 บนพื้นฐานของความ

ต้องการที่แท้จริงของคนในท้องถิ่น	 ดังรายละเอียดในส่วนของ 

การพัฒนาสังคมและชุมชน

Community
	 For	society,	Thai	Yamaha	Motor	focuses	on	sustainable	

development	and	self-dependence.	Social	contribution	activities	

have been conducted with participation from employees based 

on actual requirement of local people as described in the Social 

Investment and Community Development Section.
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2. People Management
 การบริหารจัดการบุคคล

	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัดมีนโยบายในการ

บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจน	 โดยให้ความสำาคัญกับการบำารุง

ขวัญและกำาลังใจให้กับพนักงาน	 ให้พนักงานรู้สึกว่างานที่ตน

ทำามีคุณค่าและมั่นคงมีโอกาสเติบโตในงานของตนได้เมื่อถึง

เวลาที่เหมาะสม	 ได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เทียบเท่า

หรือดีกว่าบริษัททั่วไป	 ไม่เพียงแต่จะได้รับผลตอบแทนเป็นตัว

เงินเท่านั้น	แต่สิ่งสำาคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ	ความภาคภูมิใจไปกับ

ความสำาเร็จขององค์กร	 นอกจากนี้	 บริษัทฯยังให้ความสำาคัญ

เป็นอย่างยิ่งกับความคิดเห็นของพนักงาน	 และเพื่อให้ทราบถึง

ความต้องการที่แท้จริงของพนักงาน	คณะผู้บริหารจึงได้จัดให้มี

การสำารวจความพึงพอใจของพนักงาน	 (Employee	Satisfaction	 

Survey	หรือ	ESS)	ทุกปี	หลังจากประมวลผลแล้ว	คณะผู้บริหาร

จะเลือกข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุดหรือเรื่องที่พนักงานเรียกร้อง 

มากที่สุด	3	เรื่อง	มาพิจารณาเพื่อปรับปรุงและตอบสนองความ

ต้องการของพนักงานอย่างเหมาะสมผ่านกระบวนการ	 PDCA	

หรือ	 วงจรพัฒนาคุณภาพ	 ซึ่งเริ่มจากการวางแผน	 (Plan	 :	 P)	

วิเคราะห์ปัญหาจากผลการ	 สำารวจ	 รวบรวมข้อมูลสาเหตุของ

ปัญหาและร่วมพิจารณาหาวิธีแก้ไข	 และลงมือปฏิบัติตามแผน	

(Do	:	D)	จากนั้นก็ตรวจสอบการปฏิบัติงานประกอบกับผลการ

สำารวจในปีถัดไป	(Check	:	C)	แล้วปรับการดำาเนินงานให้เหมาะ

สมต่อไป	(Action	:	A)	

	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังคำานึงถึงความปลอดภัยและ

สภาพแวดล้อม	 ในการทำางานที่ดี	 จึงให้ความสำาคัญกับการ

ปรับปรุงสถานที่ทำางานทั้งในโรงงานและอาคารสำานักงานให้มี

สภาพแวดลอ้มทีส่ขุสบาย	และปลอดภยัในดา้นตา่งๆ	โดยการนำา

เอาหลกัมาตรฐานสากล	OHSAS	18001:2003	มาเปน็แนวทางใน

การบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัย	

	 Thai	Yamaha	Motor	has	clear	policy	on	human	resource	

management	 system.	 The	 Company	 puts	 enhancement	 of	 

employees’	 morale	 and	 self-esteem	 as	 a	 first	 priority,	 by	 

providing	 reasonable	 career	 development	 opportunity,	 and	 

competitive	 compensation	 and	 welfare	 packages.	 The	 

compensation	 is	not	only	 in	 terms	of	money,	but	 also	 the	

even more important factors like ownership and pride with 

the	 Company’s	 success.	 Further,	 the	management	 of	 Thai	

Yamaha	Motor	has	continuously	pursued	to	study	and	achieve	

balance of satisfaction of employees and Company. In order 

to	accomplish	the	ultimate	corporate	goal,	the	Company	has	

conducted	“Employee	Satisfaction	Survey	or	ESS”	every	year.	

After	the	result	processing,	management	selects	3	lowest-point

items	for	improvement.	The	cycle	of	PDCA	is	implemented	for	

quality	improvement,	starting	with	analyzing	results	from	the	

survey	(Plan	-	P),	collecting	reasons	of	problem,	considering	

solutions,	and	implementing	as	planned	(Do	-	D),	monitoring	

performance	together	with	results	of	next	year	(Check	-	C),	

and adjust for appropriate improvement for better results  

(Action	-	A).

	 Thai	Yamaha	Motor	considers	occupational	safety	and	

good working environment as one of the important factors. 

The	Company	has	improved	its	premise	both	factory	and	office	

buildings to be in good and pleasant condition with effective 

safety measurements to be in accordance with international 

standard	of	OHSAS18001:2003.
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 การจ้างงาน 
	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์คำานึงถึงสิทธิมนุษยชนและ 

ตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำาคัญขององค์กร	 จึง

มีการนำามาตรฐานแรงงานไทยฉบับสมบูรณ์ขั้นริเริ่ม	 (มรท.	

8001:2546)	เข้ามาใช้ในองค์กร	ตั้งแต่ปี	2550	นอกจากนี้บริษัทฯ	

ยังได้ยกระดับมาตรฐานการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดี

เทียบเท่าหรือสูงกว่าบริษัทชั้นนำาทั่วไป	 จนทำาให้ได้รับรางวัล

สถานประกอบการดีเด่น	 ด้านแรงงานและสวัสดิการ	 ระดับ

ประเทศ	 จากกระทรวงแรงงาน	 4	 ปีซ้อน	 ตัวอย่างสวัสดิการ	

พนักงาน	 เช่น	 การดูแลพนักงานตั้งครรภ์โดยจัดอบรมพิเศษ	มี

การโยกย้ายพนักงานในสายการผลิตที่ตั้งครรภ์มาทำางานใน

สำานกังาน	มมีมุนมแม	่มคีลนิคิพรอ้มแพทยแ์ละพยาบาลสำาหรบั

พนักงานทุกคน	 เปิดบริการตลอด	 24	 ชั่วโมง	 มีบัตร	 SOS	 ให้

พนกังานทกุคนสามารถใชแ้ทนคา่รกัษาพยาบาลในโรงพยาบาล

ชั้นนำาทั่วประเทศ	 มีสวัสดิการอาหารกลางวัน	 มีรถรับ-ส่งแบบ

ปรบัอากาศ	มชีดุยนูฟิอรม์	และอปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยั

ส่วนบุคคล	 (PPE)	 เพื่อความปลอดภัยในการทำางาน	 และอื่นๆ	

ที่สำาคัญคือ	 บริษัทให้ความสำาคัญกับการป้องกันการคุกคาม	 

(Anti-Harassment)	 จึงมีการจัดทำาแบบสำารวจกับพนักงานและ

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาทุกกรณีที่ได้รับร้องเรียน

Employment
	 With	 respect	 for	 human	 rights	 and	 the	 value	of	 its	

human	resources,	Thai	Yamaha	Motor	has	adopted	the	Thai	

Labour	Standard	(TLS	8001:2546)	since	2007.	The	company	has	

continuously	upgraded	its	employees’	benefits	and	remuneration	

to	be	in	line	with	or	better	than	other	leading	companies.	This	

has earned the company the Excellent Establishment on Labour 

Relations	and	Welfare	Award	from	the	Ministry	of	Labour	for	

four	consecutive	years.	Some	of	its	employees’	benefits	are	

special	training	for	pregnant	employees,	transfer	of	pregnant	

employees	in	the	production	line	to	office,	breast	feeding	corner,	

a	24-hour	clinic	with	full	time	doctor	and	nurse,	SOS	card	that	

can be used for seeking medical service at leading hospitals 

nationwide,	 free	 lunch,	 air-conditioned	 bus	 service,	 uniform,	

personal protection equipment (PPE) for enhanced workplace 

safety,etc.	More	importantly,	anti-harassment	practice	has	been	

widely	implemented,	under	which	an	employees’	survey	has	

been conducted and every omplaints were taken into immediate 

attention.

จำานวนพนักงานท้ังหมด
Total employees

2,454
2557/2014

2,383
2558/2015

2,329
2559/2016

จำานวนพนักงานจำาแนกตามประเภทการจ้าง
No.of employees by type of employment

23
2557/2014

2,431
2557/2014

42
2558/2015

2,341
2558/2015

52
2559/2016

2,277
2559/2016

พนักงานช่ัวคราว
Temporary

พนักงานประจำา
Permanent
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จำานวนพนักงานจำาแนกตามอายุ
No. of employees by age

จำานวนพนักงานจำาแนกตามเพศ
No. of employees by gender

507
< 30

623
หญิง/Female

600
หญิง/Female

598
หญิง/Female

403
< 30

324
< 30

1,817
31-50

1,831
ช�ย/male

1,783
ช�ย/male

1,731
ช�ย/male

1,842
31-50

1,843
31-50

130
>50

138
>50

162
>50

2557/2014 2557/2014

2558/2015

2559/2016

2558/2015

2559/2016

176
M1-M2

1,213
S1

86
M3-M4

667
S2

93
M3-M4

680
S2

104
M3-M4

673
S2

8
M5-M6

213
S3

7
M5-M6

213
S3

7
M5-M6

220
S3

2557/2014 2557/2014

2558/2015 2558/2015

2559/2016 2559/2016

จำานวนพนักงานจำาแนกตามระดับพนักงาน (ระดับบริหาร)
No. of employees by ranks (management level)

จำานวนพนักงานจำาแนกตามระดับพนักงาน (ระดับปฏิบัติการ)
No. of employees by ranks (operational level)

165
M1-M2

1,314
S1

184
M1-M2

1,140
S1

Note: M7 =  1 person
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อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ตระหนักถึงความรับผิดชอบด้าน 

ความปลอดภยัในการทำางาน	จงึจดัใหม้โีครงการและการจดัการ

เกีย่วกบัอาชวีอนามยัและความปลอดภยั	และสภาพแวดลอ้มใน 

การทำางานทีด่	ีโดยจดัใหม้คีณะกรรมการความปลอดภยั	เจา้หนา้ที ่

ความปลอดภยัระดบับรหิาร	ระดบัหวัหนา้งาน	และระดบัวชิาชพี	

อีกทั้งมีแผนการดำาเนินการและ	 งบประมาณประจำาปีด้าน 

ความปลอดภัยฯ	 ครอบคลุมในทุกๆ	 ด้านเช่น	 การตรวจสอบ 

ความปลอดภัย	 การประเมินความเสี่ยง	 การจัดสัปดาห์ความ

ปลอดภัย	การฝึกอบรม	เป็นต้น

	 ในช่วงปี	 2015-2016	 บริษัทฯ	 ไม่มีผู้เสียชีวิต	 จากการ

ทำางานทั้งพนักของบริษัทเองและผู้รับเหมา

จำานวนอุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน ท้ังพนักงานและผู้รับเหมา
No. of serious accidents causing work interruption, both in employees and contractors

จำานวนผู้บาดเจ็บจากการทำางาน ท้ังพนักงานและผู้รับเหมา
No. of injury at work, both in employees and contractors

0
พนักง�น

3
พนักง�น

0
พนักง�น

0
พนักง�น

2
พนักง�น

6
พนักง�น

0
ผู้รับเหม�

0
ผู้รับเหม�

0
ผู้รับเหม�

0
ผู้รับเหม�

0
ผู้รับเหม�

0
ผู้รับเหม�

2557/2014

2557/2014

2558/2015

2558/2015

2559/2016

2559/2016

Occupational Health and Safety
 Thai	 Yamaha	Motor	 recognize	 occupational	 health	

and safety through occupational health and safety projects 

and	management,	also	good	workplace	environment.	Various	

committees	and	jobs	were	created	to	ensure	high	safety	level,	

including	safety	officer	at	the	executive	level,	supervisor	level,	

and	professional	level.	An	annual	safety	plan	and	budget	has	

been	prepared	to	cover	all	related	areas,	including	safety	patrol,	 

risk	assessment,	Safety	Week	activity	and	trainings,	etc.

 No. of death at work of employees and contractors. 

From	2015-2016,	there	is	no	death	reported.
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Health Promotion โครงการสร้างเสริมสุขภาพ 
โครงการ “Health Promotion @ the Workplace

มีวัตถุประสงค์

1.	 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน	 ที่มีปัญหาด้าน 

	 สุขภาพให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างปกติสุข

2.	 เพ่ือให้พนักงานมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและนำาไปปฏิบัติ 

	 อย่างต่อเนื่อง

3.	 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่มีต่อ 

	 สุขภาพให้กับพนักงาน

4.	 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการในด้านการบริการและการ 

	 รักษาพยาบาล

ตัวชี้วัดประสิทธิผลโครงการ (KPI)

1.	 ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมมีความรู้ 

	 เพิ่มขึ้นเป้าหมาย		80%	

2.	 อตัราความพงึพอใจของผูเ้ขา้รว่มโครงการ(ภาพรวมทัง้หมด)	 

	 เป้าหมาย		>	90%

	 	 โดยจะรับสมัครผู้ เข้าร่วมโครงการที่มีผลการตรวจ

สุขภาพผิดปกติจากการตรวจสุขภาพประจำาปีของบริษัทฯ	 โดย

มีค่าความดันโลหิตสูง	เบาหวาน	คลอเรสเตอรอล	น้ำาหนัก/BMI	

เกินมาตรฐาน	 ซึ่งทางบริษัทได้ร่วมกับโรงพยาบาลไทยนครินทร์	

บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกๆเดือน	 ตลอด

ระยะเวลา	4	เดือน	ช่วง	พฤษภาคม-สิงหาคม	2558	โดยทำาการ

ตรวจประเมินสุขภาพทั่วไป	 ได้แก่	 ตรวจวัดความดันโลหิต	 ชั่ง

น้ำาหนัก	 วัดส่วนสูง	 ตรวจวัด	 BMI	 (วัดรอบเอว)	 ตรวจเลือดที่

ปลายนิ้วเพื่อดูค่าเบาหวาน	(DIX)	คอลเรสเตอรอล	(CHOL)	และ

มีวิทยากรบรรยายความรู้เรื่องต่างๆ	 (แพทย์	 นักกำาหนดอาหาร	

นักกายภาพบำาบัด)	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	 33	 ท่าน	 (เป็นสมาชิก

เดิม	28	คนและสมาชิกใหม่	5	คน)	สรุปผลการตรวจสุขภาพจะ

เห็นได้ว่าสมาชิกเดิม	28	คน	(คิดเป็นร้อยละ	68.29%)

•	 ดัชนีมวลกายผิดปกติ	 27	ราย

•	 ความดันโลหิตผิดปกติ	 14	ราย

•	 น้ำาตาลในเลือดผิดปกติ	 17	ราย

	 มหีลายรายมคีา่น้ำาตาล	>300	mg%	dL	แนะนำาใหพ้บแพทย ์

	 และควบคุมอาหาร)

•	 คลอเรสเตอรอลผิดปกติ	 24	ราย

	 เพิ่มขึ้นเยอะมากจากครั้งที่	3	เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดและ 

	 ฉลองกับครอบครัว	หากมีค่าเกิน	300	mg/dL	แนะนำาให้พบ 

	 แพทย์และควบคุมอาหารและออกกำาลังกาย

•	 เส้นรอบเอวผิดปกติ	 23	ราย

Health Promotion
“Health Promotion @ the Workplace”  Campaign
 

Objectives :
1.	 To	enhance	quality	of	life	of	employees	who	have	health	 
 problems.
2.	 To	educate	employees	with	health	care	and	self	practice.	
3.	 To	promote	employees’	health	and	minimize	the	risk	of	 
 health problems.
4.	 To	satisfy	employees	in	using	medical	treatment	service.

Key Performance Indicator (KPI)
1.	 To	achieve	a	target	of	80%	of	knowledge	increase	after	 
 the training.
2.	 To	achieve	a	target	of	more	than	90%	of	satisfaction	of	 
 the participants in the project.

	 	 This	project	was	made	for	volunteer	employees	with	
health	problems	such	as	blood	pressure,	diabetes,	cholesterol,	
weight/BMI	over	standard	as	indicated	in	the	report	of	employees’	 
annual	 health	 check	 program.	 The	 Company	 in	 cooperation	
with	Thainakarin	Hospital	organized	a	monthly	check	up	for	the	 
participating	group	for	a	4-month	period	from	May	to	August	2015.	 
The	program	provided	blood	pressure	check,	weight	measurement,	 
height	measurement,	BMI	 (Waist	Circumference),	Dextrostix	
(DTX),	cholesterol	(CHOL)	and	guest	speakers	such	as	physician,	
dietitian,	and	physical	therapist	to	give	knowledge	on	health.		
The	total	participants	of	this	project	were	33	people	including	
28	existing	participants	and	5	new	participants.	The	below	is	
health	check	up	results	of	28	existing	participants	(68.29%).
	 	 	 	 	 (Unit:	person)

•	 Abnormal	BMI	 27

•	 Abnormal	blood	pressure	 14

•		 Abnormal	blood	sugar	 17	 (more	than	300	 
	 mg/dL	is	recommended	to	see	a	doctor	and	diet	control)

•		 Abnormal	cholesterol	 24	 (a	high	increase	 
 from last checking program due to holidays and family  
	 celebration,	more	than	300	mg/dL	is	recommended 
	 to	see	a	doctor,	diet	control	and	exercise)

•		 Abnormal	waist	circumference	 23
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ผลตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ 5 ราย

•	 ดัชนีมวลกายผิดปกติ	 4	 ราย

•	 ความดันโลหิตผิดปกติ	 -		ราย

•	 น้ำาตาลในเลือดผิดปกติ	 2	 ราย	

•	 คลอเรสเตอรอลผิดปกติ	 4	 ราย	

•	 เส้นรอบเอวผิดปกติ	 3	 ราย

สรุปผลจากการประเมิน

•	 ระดับความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการอบรมมีความรู้ 

	 เพิ่มขึ้นเป้าหมายที่	 80%	ทำาได้	79.30%	ต่ำากว่าเป้าหมาย 

	 ที่ตั้งไว้เล็กน้อย

•	 อัตราความพึงพอใจภาพรวมของผู้เข้าร่วมโครงการที่ 

	 เป้าหมาย	 >90%	 ทำาได้	 90.48%	 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้	 

	 สำาหรับภาพรวมของงาน	 จัดกิจกรรมในครั้งนี้เปอร์เซ็นต์ 

	 ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมวันนี้อยู่ที่	 81.38%	 อยู่ใน 

	 เกณฑด์	ีพนกังานใหค้วามสนใจเรือ่งสขุภาพมากโดยเฉพาะ 

	 เรือ่งการรบัประทานอาหารทีถ่กูสขุลกัษณะ	กนิแลว้ไมท่ำาให ้

	 อ้วนไม่เพิ่มน้ำาหนัก

สรุปผล

	 	 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถปฎิบัติตัวโดยภาพรวมอยู่ที่	 

85.34%	อยู่ในเกณฑ์ดี	ผู้เข้าร่วมโครงการภายใน	1	เดือน	สถิติ

การกลับมาใช้บริการมีดังนี้

•	 1	ครั้ง	จำานวน	1	คน	และไม่ระบุจำานวนครั้ง	1	คน

•	 ไม่มาใช้บริการ	19	คน	อาจเป็นเพราะว่ามีการดูแลสุขภาพ 

	 ตัวเองดีขึ้น	เลยไม่ค่อยจะเจ็บป่วย

•	 ไม่ให้ข้อมูล	4	คน

Project Conclusion

	 	 After	 finishing	 the	 program,	 the	 participants	 could	
maintain	their	health	care	at	the	percentage	of	85.34%	which	
was	satisfactory.			Below	was	a	report	of	the	participants	who	
returned	to	use	medical	treatment	service	within	1	month.	
•	 1	person	with	1	time	and	another	1	person	with	no	record	 
 of time
•	 19	persons	no	show	which	may	be	an	effect	of	a	better	 
 care of own health
•	 4		persons	no	data	provided

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติตัว 1 เดือนหลังจากทำากิจกรรม
Evaluation after 1 Month of Health Promotion Campaign

ปฏิบัติตามคำาแนะนำาแพทย์	Follow	doctor’s	
instruction

การออกกำาลังกาย
Exercise

การรับประทานอาหาร
Eating

การนอนหลับพักผ่อน
Sleep

โรคประจำาตัวCongenital disease

การหาความรู้เรื่องสุขภาพ

Knowledge	of	health	

ภาพรวมการปฏิบัติตัว
Overall performance

79.17 69.79 76.00 74.00 77.27 82.29 85.34

Health check up results of 5 new participants 

	 	 	 	 	 (Unit:	person)

•	 Abnormal	BMI	 4

•	 Abnormal	blood	pressure	 0

•	 Abnormal	blood	sugar	 2

•	 Abnormal	cholesterol		 4

•	 Abnormal	waist	circumference	 3

Evaluation Results

•	 The	 result	of	 knowledge	after	 the	 training	was	79.30%	 

	 which	was	a	bit	lower	than	the	target	(80%).

•	 The	result	of	 the	participants’	satisfaction	 in	the	project	 

	 was	90.48%	which	was	a	bit	higher	than	the	target	(90%).	 

	 However,	the	overall	satisfaction	of	this	project	was	81.38%	 

 which was satisfactory.  Employees gave a lot of concerns  

 and attention to own health care particularly in their dietary  

 plan.
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โครงการมุมนมแม่
	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ดูแลพนักงาน

ตั้งครรภ์จนถึง	 หลังคลอดขวบปีแรก	 มีการเตรียมคุณแม่ 

คุณภาพ	 จัดอบรมการดูแลครรภ์	 ตรวจสุขภาพคุณแม่

ตั้งครรภ์	 1	 ครั้ง/เดือน	 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 1	 ครั้ง/

เดือนนอกจากนี้ยังให้ความสำาคัญในการส่งเสริมและให้ 

การสนับสนุนสายใยรักจากแม่สู่ลูก	 ด้วยการประกาศ

นโยบายส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่	อย่างน้อย	6	เดือน	 

เพื่อให้ลูกได้รับสารอาหารที่ดีที่สุด	 และการลดค่าใช้จ่าย

สำาหรับครอบครัว	 จัดมุมนมแม่ในสถานประกอบการ	 เริ่ม

ตั้งแต่ปี	 2012	 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน	 โดยมีพนักงาน 

บีบนมแม่เก็บนมปี	2558	จำานวน	14	คน	ได้ปริมาณน้ำานม	

15,259	ออนซ์	

5S
	 	 The	 5S	 practice	 is	 aimed	 at	 promoting	 clean	 and	

well organized workplace for enhance safety and efficiency. 

Employees are  encouraged to participate in this program and 

awards	-	gold,	silver	and	bronze	medal	are	presented	to	the	

outstanding employees with best practice in this program.

5S อบรมกิจกรรม 5 ส  
	 	 บริษัทมีกิจกรรม	 5ส	 เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด

การรักษาสภาพการทำางานที่ดีมีความสะอาดเป็นระเบียบ

และเกิดความปลอดภัยในพื้นที่ทำางาน	 โดยกำาหนดให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรม	 และจัดแบ่ง	 

เป็นระดับเหรียญทอง	เหรียญเงิน	เหรียญทองแดง

Breastfeeding Corner
	 	 Thai	 Yamaha	 Motor	 is	 also	 committed	 to	 the	 

well-being	of	pregnant	employees	during	pregnancy	to	1-year	

postpartum	period.		Preparation	for	motherhood,	antenatal	class,	monthly	pregnancy	check-up,	monthly	pregnancy	knowledge	exchange	 

are	 the	examples	of	 the	activities	 that	have	been	organized	by	 the	Company.	Moreover,	 the	Company	sets	a	policy	promoting	 

breastfeeding	at	least	for	the	first	6	months	to	ensure	the	best	nutrient	to	the	baby	and	to	save	cost	of	family	expenses.	Since	2012	

to	present,	the	Company	has	established	a	breastfeeding	corner	in	workplace.	In	2015,	the	database	showed	that	there	were	15,259	

oz.	of	breastmilk	collected	by	14	employees.
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การฝึกอบรมและการศึกษา
	 	 ดว้ยจดุมุง่หมายทีจ่ะเปน็บรษิทัทีเ่ปน็เลศิในอตุสาหกรรม

ทั้งใน	 ทางธุรกิจและในทางบริหารงานภายในองค์กร	 โดยตั้ง 

เป้าหมายที่จะ	 เป็น	 “Employer	 of	Choice”	หรือหนึ่งในบริษัท 

ชั้นนำาที่ทุกคนอยาก	 เข้ามาทำางานด้วย	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่า

มอเตอร์	 จำากัด	 จึงมุ่งพัฒนา	 ระบบบริหารงานบุคคลให้มี

ประสทิธภิาพ	โดยมกีลยทุธท์ีส่ำาคญั	ประการหนึง่คอื	การพฒันา

บุคลากรชาวไทยให้มีศักยภาพในระดับ	สากลและเป็นที่ยอมรับ

ในฝีมือ	 ทำาให้ในปัจจุบัน	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 นับเป็นบริษัท 

ขา้มชาตจิากญีปุ่น่ทีม่ผีูบ้รหิารคนไทยมากทีส่ดุแหง่หนึง่	บรษิทัฯ	

ได้เริ่มต้นจากการริเริ่มออกแบบ	 Competency	 Model	 เป็นของ

ตนเอง	 และใช้	 Competency	 Model	 ดังกล่าวในการ	 พัฒนา

พนักงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยแบ่งออกเป็น	 Core	 

Competency	 หรือ	 ความรู้ความสามารถหลัก	 ซึ่งปรากฎอยู่

ในหลักปฏิบัติตามวิถียามาฮ่า	 6	 ประการ	 ในพันธกิจบริษัทฯ	 

Managerial	 Competency	 สำาหรับพนักงานระดับจัดการ	 และ	

Functional	 Competency	 ซึ่งเป็นความรู้ความสามารถในงาน

แต่ละงาน

Training and Education 
	 	 With	the	ultimate	goal	to	be	the	“Excellent	Company”	

in industry in terms of both business operation and internal 

management,	the	Company	aims	to	be	“Employer	of	Choice”	

or	the	company	everyone	would	like	to	work	with.Thai	Yamaha	

Motor strives to develop efficient human resources management 

system with strategy to develop and enhance capability and 

potential	of	Thai	managers	to	reach	the	international	standard.	

Now,	Thai	Yamaha	Motor	is	one	of	the	Japanese	companies	

that	have	the	most	Thai	executive	members.	The	Company	

has	initiated	and	designed	its	own	Competency	Model,	and	

uses this Competency Model in developing employees at 

all	 levels.	The	Competency	Model	can	be	divided	into	Core	 

Competency	as	shown	in	6	Action	Guidelines	in	the	Mission	

Statement,	Managerial	Competency	for	managers,	and	Functional	 

Competency which is job competency for each individual 

function.
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	 	 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	

มีนโยบายที่ชัดเจนในการรับผิดชอบต่อสังคมโดยมุ่งเน้นการ

พัฒนาให้สังคมเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้	

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนรอบข้าง	 โดยการกระตุ้น

ให้พนักงานมีส่วนร่วม	 สนับสนุนโครงการของมูลนิธิที่น่าเชื่อ

ถือต่างๆ	 บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของคนในท้อง

ถิ่น	 การตระหนักถึงความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์	

ในขณะเดียวกันเราไม่เคยมองข้ามความสำาคัญในการรักษาสิ่ง

แวดล้อม	 จะเห็นได้จากการเป็นผู้นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 และ

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มาใช้กับสินค้าต่างๆและการปรับระบบ

ภายในโรงงานให้เอื้อต่อการรักษาสภาพแวดล้อม	 เช่น	 ระบบ

บำาบัดน้ำาเสีย	ระบบระบายอากาศ	พร้อมสวนหย่อมที่ร่มรื่นและ

สนามกีฬาสำาหรับพนักงาน	เป็นต้น

	 	 As	 a	 good	 corporate	 citizen,	 Thai	 Yamaha	 Motor	

has various programs with clear policy on Corporate Social  

Responsibility (CSR) by focusing on sustainable development 

and	 self-sufficiency	 of	 the	 society.	We	 support	 community	

development	 activities	 with	 employees’	 participation,	 and	 

support projects of reputable foundations based on actual 

requirements	of	local	people.	Meanwhile,	we	have	dedicated	

to pursuing environmental preservation activities by developing 

environment friendly motor technology for our products and 

eco-friendly	factory	for	our	employees	and	society.	We	have	

standardized	waste	water	treatment	system,	good	ventilation	 

system	 at	 factory,	 and	 green	 and	 recreation	 areas	 for	 

employees.

3. Social Investment and Community Development
 การพัฒนาสังคมและชุมชน

3.1 ใส่ใจอน�คตของช�ติ 
	 	 การศึกษาเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาประเทศให้มี

ความเจริญก้าวหน้า	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์จึงมุ่งสนับสนุนให้

ความสำาคัญเพื่อสร้างบุคลกรที่มีคุณภาพ	 โดยมีโครงการต่างๆ

ทีใ่หพ้นกังานของบรษิทัฯมสีว่นรว่มและใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ย

งานตา่งๆ	สนบัสนนุทนุการศกึษาและอปุกรณก์ารเรยีนการสอน	

ให้กับโรงเรียนต่างๆ	 พื้นที่โดยรอบและพื้นที่ห่างไกล	 โดยให้

พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรม	

3.1 Future Leaders Care
  Due to the fact that education is the main drive in the 

development	of	the	country,	Thai	Yamaha	Motor	has	a	strong	

commitment to support for future leaders by holding various 

projects with a participation of employees and in cooperation 

with other organizations in giving scholarships and educational 

equipment to the nearby schools and in remote areas.
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3.1.1 สนับสนุนการศึกษาสำาหรับนักเรียน ยากจนใน 
 พ้ืนท่ีชนบทห่างไกล 
	 	 มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ชนบทห่างไกล

ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 3	 ปี	 เพื่อศึกษาต่อในระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น	 จำานวน	 20	 ทุน/ปี	 ซึ่งให้การสนับสนุนมา

ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2552	โดยมอบผ่านมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการ

พัฒนา	(The	Education	for	Development	Foundation-EDF)

3.1.1 Scholarships for Students in the Remote  
 Areas 
	 	 Thai	Yamaha	Motor	has	provided	20	scholarships	per	

year	to	students	in	remote	areas	since	2009.	The	3-year	schol-

arships are provided through the Education for Development 

Foundation (EDF).

3.1.2 สร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพ้ืนท่ี    
 จ.สมุทรปราการ
	 	 สร้างอาคารเรียนยามาฮ่า	 ณ	 โรงเรียนบางพลีน้อย	

จ.สมุทรปราการ	(เนื่องจากอาคารหลังเดิมถูกไฟใหม้)	

3.1.2 Building a School Building in 
 Samutprakarn Area
	 	 Thai	Yamaha	Motor	supported	in	the	school	building	

project	at	Bangpleenoi	school,	Samutprakarn	in	a	replacement	

of an old building which was previously damaged from fire.

3.1.3 กิจกรรมค่ายอาสาของพนักงาน 
	 	 กลุม่พนกังานยามาฮา่ซึง่มใีจจติอาสาและรกัการพฒันา

ชุมชน	 ได้ร่วมกันจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านคุย	

ในจ.กาฬสนิธ	์โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาการศกึษาของเดก็ใน

ชนบท	และสนบัสนนุอปุกรณก์ารศกึษา	รวมถงึอปุกรณก์ฬีา	และ

ยงัชว่ยแบง่เบาภาระของสงัคมทางดา้นการศกึษาอกีทางหนืง่ดว้ย	

โดยกจิกรรมในการพฒันาประกอบไปดว้ย	สนบัสนนุงบประมาณ

สรา้งลานเอนกประสงค	์การปรบัปรงุทศันยีภาพ	ทาสรีัว้โรงเรยีน	

และยังมีกิจกรรมสันทนาการสำาหรับนักเรียน	 ได้แก่	 คลีนิคสอน

ฟตุบอลสำาหรบันกัเรยีน	โดยชมรมกฬีา	แขง่ขนัฟตุบอลกระชบัมติร 

กับครูและผู้ปกครอง	เล่นเกมส์	และแจกรางวัลอีกมากมาย	

3.1.3 Volunteer Camp for School Development  
 in Rural Areas
	 	 A	group	of	Thai	Yamaha	Motor’s	employees	volunteer	

organized	a	development	camp	at	Baan	Thoong	Setthi	School,	

Kamphaeng	Petch	province,	with	an	aim	to	promote	children’s	

education.	 Under	 the	 program,	 the	 company’s	 volunteers	 

donated	sport	and	education	equipment,	supported	multipurpose	 

courtyard,	improved	school’s	landscape,	fence	painting	and	hosted	 

various	fun	activities	for	students,	such	as	football	clinic	by	the	 

Sports	Club,	arranged	teachers-parents	friendship	football	match,	

games and prizes resentation.
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3.1.4 สนับสนุนฟุตบอล Yutaka
	 	 Yataka	Football	Academy	เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดย	Mr.	Ahihara	Yutaka	นักฟุตบอลอาชีพชาวญี่ปุ่นผู้พิการไม่มีมือซ้าย	มา

ตั้งแต่กำาเนิด	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอล	ให้กับเด็กๆ	ที่มีอายุต่ำากว่า	8	ปี	รวมถึงเด็กที่ด้อยโอกาสอย่างเด็ก	

ผูพ้กิารทางสายตาและหูอกีดว้ย	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์เลง็เหน็ถงึความมุง่มัน่ตัง้ใจจรงิในการทีจ่ะชว่ยเหลอืเดก็ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม	

จึงได้ร่วมให้การสนับสนุน	Yataka	Football	Academy	อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี	2010

3.1.4 Yutaka Football Sponsorship
	 	 The	Yutaka	Football	Academy	was	founded	by	Mr.	Ahihara	Yatuka,	the	football	player	who	has	left	his	left	hand	from	birth.	

The	academy	was	set	up	with	purpose	of	teaching	the	football	playing	skill	to	the	children	with	age	under	8	years	and	also	to	

the	disadvantaged	children	with	impaired	sight	and	hearing.	Thai	Yamaha	Motor	foresees	its	willing	in	helping	the	disadvantaged	

children,	therefore	we	have	been	provided	the	financial	support	to	Yutaka	Football	academy	continually	since	2010.
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3.1.5 ยามาฮ่ามอบรถจักรยานยนต์สนับสนุนส่ือการเรียน 
 การสอน
	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ร่วมทำาการมอบรถ

จักรยานยนต์ยามาฮ่า	 Filano	 และเครื่องยนต์	 1	 เครื่อง	 ให้กับ 

คณะวิศวะกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 เพื่อใช้

สำาหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน

3.1.6 โครงการสานฝันบอลไทยไปบอลโลก
	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ร่วมงานแถลงข่าว

โครงการสานฝันบอลไทยไปบอลโลก	 ด้วยลีกเยาวชนแห่งชาติ	

2016	 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ	 กกท.	 ในการพัฒนา

เยาวชนอย่างจริงจัง	 โดยทางยามาฮ่าได้เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วม

การชว่ยผลกัดนั	และพฒันาวงการฟตุบอลของไทยมาโดยตลอด	

และยงัเหน็ถงึความสำาเรจ็ตา่งๆ	ของฟตุบอลไทยมาอยา่งตอ่เนือ่ง	

ณ	การกีฬาแห่งประเทศไทย	

3.1.5 Donation of a Motorcycle for the Use of   
 Instructional Media
	 	 Thai	Yamaha	Motor	donated	a	Yamaha	Filano	motorcycle	

and	one	engine	to	Faculty	of	Engineering	at	University	of	the	

Thai	Chamber	Commerce	for	the	use	of	instructional	media.

3.1.6 Thai Football to World Cup
	 	 Thai	 Yamaha	Motor	 joined	 the	 press	 conference	 of	

“Thai	Football	to	World	Cup”	with	2016	Thai	Youth	League	as	

a	part	of	a	strategy	of	SAT	(Sports	Authority	of	Thailand)	to	

support	youth	in	football.		The	Company	has	supported	and	

persistently been a part of football development for a success 

of	Thai	football	in	collaboration	with	SAT.
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3.2  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
3.2.1 “ยามาฮ่าอาสาสร้างฝายชะลอน้ำาเน่ืองในวัน
 ส่ิงแวดล้อมโลก”
	 	 พระราชดำารขิองพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล
อดุลยเดช	เรื่อง	“ฝายชะลอน้ำา”	ให้เป็นทางเลือกที่สำาคัญในการ
ฟืน้ฟูปา่	พระองคท์รงตระหนกัถงึความสำาคญัของการอยูร่อดของ
ป่าไม้เป็นอย่างยิ่ง	 ผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน	 กลุ่มบริษัท 
ยามาฮา่ประเทศไทย	จงึนอ้มนำาพระราชดำารโิดยการรว่มอนรุกัษ ์
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรม	 “ยามาฮ่าอาสาสร้างฝายชะลอน้ำาเนื่อง
ในวันสิ่งแวดล้อมโลก”	โดยมีพนักงานกว่า	200	คนร่วมกิจกรรม	
ณ	 อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน	 จ.เพชรบุรี	 เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง 
ในการรักษาสภาพแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป	

3.2 Environmental Care
3.2.1 “Check Dam Building on the Celebration  
 of World Environment Day”
	 	 Following	 His	 Majesty	 King	 Bhumibol	 Adulyadej’s	 

royal project	 of	 “Check	 Dam”,	 an	 efficient	 way	 of	 forest	 
restoration,	Yamaha	Thailand	group	companies	organized	an	
activity to promote the environmental conservation under the 
campaign	“Yamaha	Volunteer	 to	build	a	check	dam	on	 the	 
celebration	of	World	Environment	Day”	with	a	participation	of	
over	200	employees	at	Kaeng	Krachan	National	Park,	Phetchaburi.

3.2.2 โครงการ “ยามาฮ่าสามัคคี ทำาดีเฉลิมพระเกียรติ”
	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ร่วมกับ	 สมาชิก 
ยามาฮ่าคลับร่วมทำากิจกรรม	 “ปลูกป่าหญ้าแฝกพระราชทาน”	 
ณ	บ้านสวนสายใยก้อนแก้ว	จ.ฉะเชิงเทรา	เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
แกพ่ระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	ในรชักาลที	่9	และประโยชน ์
จากการปลูกหญ้าแฝกเพื่อเป็นการรักษาการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดินช่วยกักเก็บตะกอนดิน	ลดความเร็วของน้ำาที่ใหลบ่า	 
เพิ่มอินทรียวัตถุแก่ดิน	 รักษาความชุ่มชื้นในดินอีกทางหนึ่งอีก
ด้วย

3.2.2 “Yamaha in the Unity for Good Deeds in   
 Honor of His Majesty King Bhumibol  
 Adulyadej” 
	 	 Thai	Yamaha	Motor	in	cooperation	with	Yamaha	Club	
members	 participated	 in	 the	 activity	 called	 “Royal	 Vetiver	 
Reforestation”	at	Ban	Kon	Kaeo,	Chachoengsao,	in	honor	of	
His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej.	The	project	was	aimed	
at the great benefits of cultivation vetiver grass such as  
prevention	of	soil	erosion,	sediment	control,	soil	organic	matter	
improvement and conservation of soil moisture.
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3.2.3 โครงการเพาะพันธ์ุกล้าไม้ 
	 	 สมาชิกยามาฮ่าคลับ	 ร่วมกันทำาการเพาะพันธุ์กล้าไม้	 

ณ	อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	จ.กาญจนบุรี	ซึ่งตระหนัก

ถึงสภาพพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยในปัจจุบันที่ลดลงเรื่อยๆ	

และเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้	 และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม

ทางธรรมชาติ	 ทั้งนี้ยังเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของ

คนในชุมชน

3.2.3 Seedling Breeding Project
	 	 Members	of	Yamaha	Club	jointly	participated	in	seedling	

breeding	at	Chalerm	Phrakiat	National	Park,	Kanchanaburi	 in	

order to improve forest areas and natural surroundings for a 

better living of people in the community.

3.2.4 รวมพลคนรักยามาฮ่า ร่วมกิจกรรม CSR 
 “มันส์...ฮา...ซ่าส์เป็นก๊วน”
	 	 ปา่ชายเลนมคีวามสำาคญัและมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย

ในระบบนิเวศน์	 เพราะป่าชายเลนเป็นแหล่งพลังงานและ

แหล่งวัตถุดิบในครัวเรือน	 เป็นแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของ 

สัตว์น้ำา	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 จึงได้ตระหนักถึง

ความสำาคัญของป่าชายเลน	 ด้วยนโยบายและจิตสำานึกในการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่	สมาชิกชมรม	YAMAHA	CSR	Club	

จึงได้รวมพลคนรักยามาฮ่า	ร่วมกิจกรรม	CSR	“มันส์...ฮา...ซ่าส์

เปน็กว๊น”	ปลกูปา่ชายเลน	ณ	อ.คลองโคน	จ.สมทุรสงคราม	เพือ่

เป็นการอนุรักษ์ให้ธรรมชาติอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

3.2.4 Yamaha CSR Club Activity
 “Fun...Laugh...Show-off Gang”
  Mangrove forest is vital and useful in ecosystem 

as it is the source of energy and household raw materials  

including	source	of	food	and	home	for	aquatic	animals.		With	

the recognition and awareness of importance of mangrove 

forest	 and	 environment	 protection,	 Yamaha	 CSR	 Club	with	

Yamaha	fans	jointly	held	the	CSR	activity	under	the	campaign	

“Fun…Laugh…Show-off	Gang”	for	a	mangrove	forest	planting	

at	Klong	Klone	district,	Samutprakarn
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3.2.6 โครงการ “คิดถึงป่า”
	 	 ยามาฮ่าตระหนักถึงปัญหาผืนป่าที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง	 
และได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการกระตุ้นการอนุรักษ์ป่าไม้ 
พร้อมส่งเสริมการปลูกป่าอย่างจริงจัง	 ซึ่งยามาฮ่ามีความ 
มุ่งมั่นในการเป็นผู้นำาด้านเชิงสร้างสรรค์ต่อสังคม	 จึงได้เข้าร่วม
เป็นผู้สนับสนุนโครงการ	“คิดถึงป่า”	เพื่อสร้างต้นแบบการปลูก
ป่าอย่างยั่งยืน	 ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนปลูก	 การคัดพรรณ
ไม้	 จนกระทั่งดูแลให้เติบโตแข็งแรง	 เพื่อพลิกฟื้นคืนผืนป่าที่
ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทย	ประเดิมที่แรกบนพื้นที่กว่า	20	ไร่	ด้วย
โครงการคืนผืนป่า	สู่ภูฝอยลม	จ.อุดรธานี	ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำา	
และในปัจจุบันกำาลังลดลงอย่างต่อเนื่องจนเหลือไม่ถึง	 10%	
ก่อนเดินหน้าขยายพื้นที่สีเขียวเพื่อเติมเต็มผืนป่าครอบคลุม 

ทั่วประเทศต่อไปในอนาคต

3.2.6 “Thinking of Forest” Project
	 	 Thai	Yamaha	Motor	has	been	aware	of	the	continual	
decrease in forest areas and has recognized the importance 
of the urge of forest conservation along with a strong support 
of	reforestation.		With	a	determination	to	become	a	leader	in	
social	creativity,	the	Company	granted	a	sponsor	of	the	Project	
“Thinking	of	Forest”	in	order	to	build	a	role	model	of	sustainable	 
reforestation from the early stage in terms of reforestation 
plan,	plant	selection,	and	a	long-term	care	in	order	to	reach	the	
objective	of	sustainable	forest.	The	project	first	launched	on	
the	landscape	of	20	rais	at	Phu	Foi	Lom,	Udon	Thani,	which	
is	a	watershed	forest.	At	present,	the	watershed	forest	area	is	
gradually	decreasing	to	less	than	10%.	Therefore,	the	Company	
intends to expand the project to cover nationwide in the future.

3.2.5 โครงการ “Billion Dreams. One Planet.  
 Consume with Care”
	 	 พนกังานยามาฮา่	และบรษิทัในเครอื	รว่มสรา้งจติสำานกึ
รักสิ่งแวดล้อมปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวและมอบเงินสนับสนุน
การอนุรักษ์ป่าไม้	เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก	“	Billion	Dreams.	
One	 Planet.	 Consume	 with	 Care”	 ณ	 วนอุทยานแห่งชาติ 
น้ำาตกเจด็สาวนอ้ย	จ.สระบรุ	ีโดยมวีตัถปุระสงคข์องการอนรุกัษ์
ปา่ไมแ้ละเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวกลบัมาสูธ่รรมชาตเิพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สู่สังคมพร้อมทั้งยังสร้างจิตสำานึกให้กับพนักงานในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

3.2.5 “Billion Dreams One Planet Consume  
 with Care” Project
	 	 On	the	celebration	of	World	Environment	Day,	employees	 
of	Thai	Yamaha	Motor	and	Yamaha	Thailand	Group	Companies	 
jointly participated in the activity to build an awareness of 
environmental	 care,	 reforestation	 and	 to	 donate	money	 for	
a	support	of	forest	conservation	under	the	campaign	“Billion	
Dreams.	One	Planet.	Consume	with	Care”	at	Nam	Tok	Chet	
Sao	Noi	National	Park,	Saraburi.		The	objective	of	this	project	
was to pursue forest conservation by increasing green areas 
back to nature and to promote the awareness of environmental 
care among employees.
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3.3  ใส่ใจสุขภ�พและคว�มปลอดภัย 

3.3.1 ฝึกอบรมขับข่ีปลอดภัยให้กับเยาวชน
	 	 บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	รว่มกบับรษิทั	ซพีเีอฟ	

(ประเทศไทย)	จำากดั	(มหาชน)	จดักจิกรรมอบรมขบัขีป่ลอดภยัให้

แก่	นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	และมัธยมศึกษาปีที่	

2-3	ในโครงการ	“เยาวชนรุน่ใหม	่ขบัขีป่ลอดภยั	ใสใ่จกฎจราจร”	

ณ	 โรงเรียน	 วัดเสาธงกลาง	 อ.บางเสาธง	 จ.สมุทรปราการ	

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้เยาวชนมีความ

รู้และมีจิตสำานึกในเรื่องการ	 ขับขี่ปลอดภัยและรู้จักการใช้รถ

จกัรยานยนตอ์ยา่งถกูวธิ	ีรวมทัง้เปน็หนทางหนึง่ในการลดปญัหา

สังคมในเรื่องแก๊งซิ่งมอเตอร์ไซค์กวนโดยมีนักเรียนที่เข้ารับการ

อบรมหลกัสตูรการขบัขีร่ถจกัรยานยนตส์ำาหรบัเดก็เลก็	(Kids	Bike	

Program)	จำานวนทั้งสิ้น	50	คน	และผ่านการอบรมหลักสูตรขับขี่

ปลอดภัย	(Learn	to	Ride	Program)	จำานวน	ทั้งสิ้น	75	คน

 

3.3  Safety and Health Care 

3.3.1 Safe Driving Training in Communities
	 	 Thai	Yamaha	Motor	Co.,	Ltd.	in	cooperation	with	CPF	

(Thailand)	Plc.	held	a	safe	driving	training	for	students	in	Prathom	

3	and	Mattayom	2-3	of	Wat	Sao	Thong	Klang	School,Bang	 

Sao	Thong	District,	Samut	Prakarn.	The	training	is	aimed	at	

providing young people with basic knowledge and awareness 

on driving with responsibility as well as appropriate motorcycle  

riding.	 By	 educating	 people	 at	 early	 age,	 social	 problems	

like	motorcycle	 racing	 gangs	 can	 be	 reduced.	 50	 students	 

participated	in	the	Kids	Bike	Program	and	75	participated	in	

the Learn to Ride Program.

3.3.2  จัดนิทรรศการและกิจกรรมการอบรม ขับข่ีปลอดภัย 
 ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซ่ึงจัดโดยกองทัพไทย
 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 เข้าร่วมจัด

นิทรรศการและกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติซึ่งจัดโดยกองทัพไทย	

โดยจัดกิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับเด็กๆ	ที่มาร่วมงาน	

นอกจากนีย้งัมมีมุกจิกรรมหลากหลาย	อาท	ิมมุวาดภาพระบายส	ี 

มุมถ่ายภาพ	การเล่นเกมส์	โดยการจัดกิจกรรมคร้ังน้ีมีวัถตุประสงค์ 

เพือ่ปลกูฝงัจติสำานกึในการขบัขีอ่ยา่งปลอดภยัตัง้แตว่ยัเยาวแ์ละ

เพือ่เปน็การสรา้งความสมัพนัธท์ีด่ภีายในครอบครวั	รวมถงึเสรมิ

สร้าง	พัฒนาการในด้านอื่นๆ	ของเยาวชนอีกทางหนึ่ง	

3.3.2  Safe Driving Exhibition and Campaign on  
 Children’s Day
	 	 Thai	 Yamaha	 Motor	 participated	 in	 the	 Children’s	

Day	 exhibition	 and	 activities	 held	 by	 the	 Royal	 Thai	 Army.	 

At	the	event,	a	safe	driving	training	and	fun	activities,	such	as	 

painting,	 photo	 shooting	 and	 games,	 were	 organized	 to	 

educate and entertain participating children and at the same 

time	promoted	close	relations	among	family	members,	which	

will	support	children’s	development	in	all	areas.
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3.3.3 ยามาฮ่า จัดการอบรมทักษะการขับข่ีปลอดภัยให้ 
 แก่สมาชิก ชาว R-Series และ MT-Series
	 	 บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	ไดจ้ดักจิกรรมอบรม

เสรมิสรา้งทกัษะการขบัขีใ่นรปูแบบของ	Sport	Riding	Skill	ใหก้บั

กลุ่มลูกค้า	R-Series	และ	MT-Series	โดยได้รับความร่วมมือจาก

ครูฝึกผู้ชำานาญการจากสถาบันฝึกอบรมขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ยามาฮ่า	หรือ	YRA	ซึ่งได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ 

ทัง้	4	รุน่ประกอบดว้ย	Yamaha	YZF-R3	Yamaha	YZF-R15	Yamaha	

MT-03	และ	Yamaha	M-SLAZ	ได้นำาทักษะในการขับขี่ไปปรับใช้

ในชีวิตประจำาวันได้อย่างปลอดภัย	 ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบ

รับเป็นอย่างดี	จากสมาชิกชาวยามาฮ่าคลับ	ทั่วภาคใต้	โดยใน

การอบรมทกัษะการขบัขีค่รัง้นีจ้ดัขึน้	ณ	บรเิวณเขือ่นรชัชประภา	

จ.สุราษฎร์ธานี	

3.4 ใส่ใจสังคม Social Care 

3.4.1 มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช 
 ชนนี
	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	มอบเงินสนับสนุน

แก่มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ใน

โครงการพัฒนาข้อเข่าเทียมสำาหรับขาเทียมระดับเข่า	 (Multiple	 

Knee	Joint)	ซึง่เปน็โครงการทีท่างมูลนธิ	ิกำาลงัศกึษา	และออกแบบ	 

โดยจะนำาไปมอบให้แก่ผู้พิการโดยไม่คิดมูลค่า	 ณ	 สำานักงาน 

มูลนิธิขาเทียม	

3.4 Social Care

3.4.1 The Prostheses Foundation of H.R.H  
 Srinagarindra the Princess Mother 
	 	 Thai	Yamaha	Motor	presented	money	to	Prostheses	

Foundation of H.R.H the Princess Mother for the development 

of the prosthetic knee joints for knee level prostheses (Multiple 

Knee	Joint)	which	later	will	give	to	the	disabled	without	any	

charge.

3.3.3 Training of Safe Riding for R-Series and  
 MT-Series Members
	 	 Thai	Yamaha	Motor	held	a	training	program	of	Sport	

Riding	 Skill	 to	 the	 R-Series	 and	MT-Series	 customers.	 The	 

training	was	conducted	by	professional	trainers	from	Yamaha	

Riding	Academy	(YRA)	for	4	models	of	Yamaha	motorcycles;	

YZF-R3,	YZF-R15,	MT-03	and	M-SLAZ	with	the	aim	of	safe	

riding.	 The	 training	 was	 taken	 place	 at	 Ratchaprapa	 Dam,	

Surat	Thani	which	gained	a	good	feedback	from	Yamaha	Club	

members.
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3.4.2 ยามาฮ่าร่วมกับกองทัพไทย จัดกิจกรรมเล้ียง 
 อาหารกลางวัน และมอบส่ิงของท่ีจำาเป็นให้กับ
 เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดี (ชาย)
	 	 บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	ร่วมกับกรมกิจการ

พลเรือนทหาร	 กองบัญชาการกองทัพไทย	 จัดกิจกรรมเลี้ยง

อาหารกลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญาเพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล	 และน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 พระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	โดย	บรษิทั	ไทยยามาฮา่ 

มอเตอร	์จำากดั	ไดม้อบพดัลม	รวมถงึสนบัสนนุเงนิบรจิาคเพือ่นำา

ไปซื้อของใช้ที่จำาเป็น	ให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง

และปัญญา	บ้านราชาวดี	(ชาย)

3.4.3 ยามาฮ่าร่วมกับกองทัพไทย จัดกิจกรรมเล้ียง 
 อาหารกลางวัน และมอบส่ิงของท่ีจำาเป็นให้กับ
 เด็กพิการทางสมองและปัญญาบ้านราชาวดี(หญิง)
	 	 บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	ร่วมกับกรมกิจการ

พลเรอืนทหาร	กองบญัชาการกองทพัไทย	จดักจิกรรมเลีย้งอาหาร

กลางวันเด็กพิการทางสมองและปัญญา	 เพื่อถวายเป็นพระราช

กุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาส

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	12	สิงหาคม	2559		โดย

บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั	ไดม้อบพดัลม	รวมถงึสนบัสนนุ

เงินบริจาคเพื่อนำาไปซื้อของใช้ที่จำาเป็น	 ให้กับสถานสงเคราะห์ 

เด็กพิการทางสมองและปัญญา	บ้านราชาวดี	(หญิง)

3.4.3 Cooperation with Royal Thai Armed Forces  
  in Hosting Luncheon and Necessities 
  Donation to Rachawadee Home for Mentally  
  Handicapped Children (Girls House)
	 	 Thai	Yamaha	Motor	 in	 cooperation	with	Civil	Affairs	

Department	of	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters	hosted	

luncheon to the mentally handicapped children to present as 

an	act	of	charity	to	Her	Majesty	Queen	Sirikit’s	84th	Birthday	

Anniversary	 on	August	 12,	 2016.	 In	 addition,	 the	Company	

also donated electrical fans and money for necessities to  

Rachawadee Home for Mentally Handicapped Children (Girls 

House).

3.4.2 Cooperation with Royal Thai Armed  
 Forces in Hosting Luncheon and 
 Necessities Donation to Rachawadee  
 Home for Mentally Handicapped Children  
 (Boys House)
	 	 Thai	Yamaha	Motor	 in	cooperation	with	Civil	Affairs	

Department	of	Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters	hosted	

luncheon to the mentally handicapped children in the event of 

presentation	of	charity	to	His	Majesty	King	Bhumibol	Adulyadej.		

In	addition,	the	Company	also	donated	electrical	fans	and	money	

for necessities to Rachawadee Home for Mentally Handicapped 

Children	(Boys	House).
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3.4.4 กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย
	 	 จากปัจจุบันสภากาชาดไทยมีความต้องการโลหิตเป็น

จำานวนมาก	 จากปัญหาการขาดแคลนที่มาจากความต้องการ

ของการใช้โลหิตทั่วทั้งประเทศ	 ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคม	

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงร่วมกับ

สภากาชาดไทยจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตปีละ	 2	 ครั้ง	 เพื่อให้

พนักงานเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมทำากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม	

โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นที่บริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องทุกปี	 จนถึง

ปัจจุบัน	

3.4.4 Blood Donation to the Thai Red Cross  
 Society
  Due to a high demand of blood resulting in shortage 

and	inadequacy,	Thai	Yamaha	Motor	has	realized	this	problem	

and has determined to support by organizing a blood donation 

activity	in	collaboration	with	the	Thai	Red	Cross	Society	twice	

a year to promote our employees to participate and make a 

contribution	to	society.	This	activity	has	been	held	in	a	yearly	

basis	at	the	company’s	head	office.

3.4.5 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด ร่วมสืบสาน 
 วัฒนธรรมท้องถ่ินในชุมชน
	 	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	

จำากดัไดใ้หค้วามสำาคญัในการสนบัสนนุการรกัษาขนบธรรมเนยีม

ประเพณแีละวฒันธรรมไทยใหค้งอยู	่โดยบรษิทัฯไดเ้ขา้ไปมสีว่น

ร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม	 รวมถึงด้านศาสนาของชุมชน	

ต.ศรีษะจรเข้ใหญ่	 ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัทฯ	

มาโดยตลอดอาทิ	 เช่น	 การร่วมเป็นเจ้าภาพกิจกรรมการรดน้ำา	

ขอพรผู้สูงอายุ	 ในวันผู้สูงอายุ	 หรือการร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	 เป็นต้น	 โดยบริษัทฯ	มุ่งหวังที่จะ

เปน็สว่นหนึง่ในการสง่เสรมิและสนบัสนนุการรูร้กัสามคัคภีายใน

ชุมชน	การปลูกจิตสำานึก	ในการร่วมกันเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	

ขนบธรรมเนยีมประเพณขีองไทยตลอดจนคา่นยิมอนัดงีาม	และ

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	

3.4.5 Conservation of Local Cultural Heritage
  During	 the	 past	 years,	 Thai	 Yamaha	Motor	 has	 set	

the	priority	for	the	conservation	of	Thai	cultures	and	traditions	

by giving a support in cultural and religious activities in Srisa 

Jorrake	 Yai	 sub-district,	 a	 nearby	 community.	 Some	 of	 the	

activities	are	the	co-host	of	watering	blessing	of	the	elders	on	

the	Elderly	Day	and	being	the	co-host	of	novice	ordination	in	

summer	school	break.		These	activities	reflect	the	company’s	

commitment to promote harmony and unity in the community 

and	 to	 build	 a	 conscious	 in	 conservation	 of	 Thai	 cultures,	 

traditions,	values	and	intelligence	of	locality
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3.4.6 ยามาฮ่า มอบทริซิต้ี 200 คันให้ สตช.
	 	 บรษิทั	ไทยยามาฮา่มอเตอร	์จำากดั		มอบรถจกัรยานยนต	์	

ยามาฮ่า	 ทริซิตี้จำานวน	 200	 คัน	 ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ		 

ซึ่งวัตถุประสงค์ในการมอบรถจักรยานยนต์ครั้งนี้	 เพื่อให้ 

เจ้าหน้าที่ตำารวจได้มีรถจักรยานยนต์ที่มีความคล่องตัว	 และ

เหมาะกับการขับขี่ในเมือง	 สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง

รวดเร็วในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขให้กับ

ประชาชน	ณ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

3.4.7 กลุ่มยามาฮ่าในไทยสบทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
 ในประเทศเนปาล
	 	 ผูบ้รหิารและพนกังานกลุม่บรษิทัยามาฮา่ในประเทศไทย	

ร่วมกันสมทบทุนช่วยเหลือ	“ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศ

เนปาล”	 ให้กับมูลนิธิรักษ์ไทย	 เพื่อนำาไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ที่ได้รับความเดือดร้อนจากแผ่นดินไหวที่ผ่านมา

3.4.7 Yamaha Group Thailand’s Donation for   
 Earthquake Victims in Nepal 
	 	 The	executives	and	employees	of	Yamaha	Group	Thailand	 

donated	fund	to	Raks	Thai	Foundation	to	help	and	support	the	

victims of massive earthquake in Nepal.

3.4.6 Donation of 200 Tricity Motorcycles to  
 Royal Thai Police
	 	 Thai	Yamaha	Motor	had	donated	200	Yamaha	Tricity	

Motorcycles	to	Royal	Thai	Police.	The	purpose	of	this	donation	 

was to enhance work efficiency for the police with the streamlined  

vehicles that are suitable for urban riding to ensure a speedy 

service for people in the community.
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3.4.8 กิจกรรมจิตอาสา
	 	 พนักงานของบริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	ได้ร่วม

กจิกรรม	“จติอาสา”	ณ	ชัน้ผูป้ว่ยหญงิ	โรงพยาบาลบางพล	ีดว้ย

การติดตั้งอุปกรณ์สำาหรับวางเครื่องมือแพทย์	 จัดทำาราวแขวน	 

จดัปรบัปรงุภูมทิศัน	์การบรกิารสระผมใหส้ำาหรบัผูป้ว่ย	และการ

จัดทำา	 5	 ส.ในพื้นที่อาคาร	 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำาลังใจ 

ให้กับผู้ป่วย

3.4.8 Volunteering Activity
	 	 Thai	Yamaha	Motor	held	a	“Volunteering	Activity”	with	

a	participation	of	our	employees	at	Bangplee	Hospital,	female	

ward	by	installing	equipment	for	keeping	medical	tools,	install-

ing	racks	for	hanging	things,	improving	landscape,	doing	hair	

washing	service	to	patients	and	implementing	5S	practice	in	

the	building	area	in	order	to	boost	patients’	morale	and	self-

esteem.
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Summary Achievement
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2015-2016

รางวัลแห่งความสำาเร็จ

	 	 ไทยยามาฮา่มอเตอร	์ไดมุ้ง่มัน่พฒันาในทกุๆ	ดา้นอยา่ง

จริงจัง	 เพื่อก้าวสู่มาตรฐานชั้นเลิศในระดับสากล	 รางวัลต่างๆ	 

ที่ได้รับเปรียบเสมือนบทพิสูจน์คำามั่นสัญญาว่า	 เราพร้อมทำา

ทุกวิถีทางเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ	 ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

ตลอดไป

ACHIEVEMENT

	 	 Thai	 Yamaha	 Motor	 has	 continuously	 improved	 its	

operations in all areas to achieve excellence in its operations. 

Awards	 it	 received	 are	 clear	 testament	 of	 the	 company’s	 

commitment to relentlessly create new products and services 

that best satisfy our customers.

ระบบการจัดการ/รางวัล
Standard/Achievement

หน่วยงาน/สถาบัน
Orgnization/Institution

รูปภาพ
Picture

1.	 ISO	9001:2008		 Bureau	Veritas	Certification
	 ระบบจัดการด้านคุณภาพ
 Quality Management

2.	 ISO	14001:2004	 Bureau	Veritas	Certification
	 ระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 Environment Management

3.	 OHSAS	18001:2007	 Bureau	Veritas	Certification
	 ระบบจัดการด้านอาชีวอนามัยและ
	 ความปลอดภัย
 Occupational Health and Safety
 Management

4.	 ISO	50001:2011	 Bureau	Veritas	Certification
	 ระบบการจัดการพลังงาน
 Energy Management System

5.	 รางวัล	Superbands	Award	2016	 Superbrands	ประเทศไทย	
	 ในฐานะแบรนด์ยอดนิยม	 Superbrands	Thailand
	 (ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่	13)
	 Superbrands	Award	2016
	 (13th consecutive years)
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ระบบการจัดการ/รางวัล
Standard/Achievement

หน่วยงาน/สถาบัน
Orgnization/Institution

รูปภาพ
Picture

6.	 รางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น	 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
	 ประจำาปี	2559	 Department	of	Business	Development
	 DBD	Corporate	Governance	Awards

7.	 รางวัลสถานประกอบการกิจการ	 กระทรวงแรงงาน
	 ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย	 Ministry	of	Labour
	 อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
	 ในการทำางาน	ปี	2559	(ระดับประเทศ)
	 “ประเภทต่อเน่ืองกัน	5-9	ปี	ระดับทอง”
	 National	Safety	Award

8.	 รางวัล	CSR-DIW	Continuous	Award	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 2016	 	 	 Ministry	of	Industry
	 มาตรฐานความรับผิดชอบของ
	 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม
 Standard of Corporate Social
	 Responsibility,	Department	of
	 Industrial	Works:	CSR-DIW

9.	 The	Best	of	DSD	2016	 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน		
     Department of Skill Development

10.	 โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์	 กรมโรงงานอุตสาหกรรม
	 กากของเสีย	 Department	of	Industrial	Works
	 Zero	Waste	to	Landfill	Achievement
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ระบบการจัดการ/รางวัล
Standard/Achievement

หน่วยงาน/สถาบัน
Orgnization/Institution

รูปภาพ
Picture

11.	 รางวัล	อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่	4	 กระทรวงอุตสาหกรรม
	 วัฒนธรรมสีเขียว	(Green	Culture)	 Ministry	of	Industry

12.	 รางวัลเชิดชูเกียรติ	สถานประกอบการ	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
	 ดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และ	 กระทรวงแรงงาน
	 สวัสดิการแรงงาน	5	ปีติดต่อกัน	 Department	of	Labopur	Protection	and		
	 2555-2559	 	 Walfare	Ministy	of	Labour

13.	 รางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการจัด	 กองบัญชาการ	กองทัพไทย
	 กิจกรรมวันเด็กดีเด่น	อันดับหน่ืง	 Royal	Thai	Armed	Forces	Headquarters
	 ปี	2559	
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Approach to Reporting
สาระของรายงานฉบับนี้

	 	 บริษัท	 ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 ได้จัดทำารายงาน

ความยั่งยืนของบริษัทฯ	ต่อเนื่องตั้งแต่ปี	2007	โดยได้ให้ความ

สำาคัญในการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้านเศรษฐกิจ	 ความปลอดภัย	

อาชีวอนามัย	 สิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม	 โดย

รายงานฉบับนี้ได้ครอบคลุมผลการดำาเนินงานในปี	 2015-2016	

โดยไดป้ระยกุตใ์ชต้ามแนวทางการพฒันาอยา่งยัง่ยนืของ	Global	

Reporting	Intitative	(G3.1)	ตามดัชนีชี้วัดหลักที่กำาหนด	เพื่อให้

มั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดมีความน่าเชื่อถือสอดคล้องกับดัชนีชี้วัด

ของ	GRI	G3.1	บริษัท	ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	จำากัด	ได้ประเมิน

ความสมบูรณ์ของเนื้อไว้ที่ระดับ	C

ขอบเขตของรายงาน 

	 	 เนื้อหาของข้อมูลในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมถึงการ

ดำาเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม	เศรษฐกจิ	และสงัคมในชว่งระหวา่ง

วันที่	 1	 มกราคม	 2015	 ถึง	 31	 ธันวาคม	 2016	 ของบริษัท	 

ไทยยามาฮ่ามอเตอร์	 จำากัด	 โดยสามารถดาวน์โหลดรายงาน 

ฉบับนี้	 และฉบับที่ผ่านมาได้จากเว็บไซต์ของยามาฮ่า	 และ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คณะทำางานการจัดรายงานการพัฒนาความยั่งยืน 

เลขที่	64	หมู่	1	ถนนบางนา-ตราด	กม.21	

ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่	อ.บางเสาธง	สมุทรปราการ	10570

โทรศัพท์:	0-2740-8053	โทรสาร:	0-2740-0977

และเว็บไซด์	:	www.yamaha-motor.co.th

	 	 Thai	 Yamaha	 Motor	 has	 established	 the	 annual	 

sustainability	report	since	2007	by	primarily	focusing	on	the	

disclosure	 of	 information	 on	 economy,	 safety,	 occupational	

health,	environment	and	social	responsibility.	This	report	also	

covers	the	company’s	performance	in	2015-2016.	The	company	

applied the sustainability method of Global Reporting Intitative 

(G3.1)	to	measure	the	reliability	and	consistency	of	the	data	

acquisition which was in C level.

Scope of the Report

	 	 This	report	covers	the	company’s	overall	operation	of	

environment,	economy,	and	society	that	occurred	during	January	

1st,	2015	to	December	31st,	2016	which	can	be	downloaded	

from	the	company’s	website.

For	more	information,	please	contact	

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

64	Moo1,	Bangna-Trad	Rd.	Km.	21,	

Tambol	Srisa	Jorrake	Yai,	Amphur	Bangsaothong,

Samutprakarn,	10570

Tel:	+66-2740-8000	Fax:	+66-2740-0977

Website:	www.yamaha-motor.co.th



บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำากัด
64 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กม. 21 ตำาบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำาเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
64 Moo 1 Bangna-Trad Road K.m. 21, Srisa Jorrake Yai Sudistrict, 
Bang Sao thong District, Samutprakarn, 10570 


