


                        
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้จัดพิมพ์รายงานสิ่งแวดล้อมขึ้นครั้งแรกใน

ปี 2545 ถึงแมใ้นปท่ีีผ่านๆ มาจะมข้ีอมลูเกีย่วกบัประเดน็ด้านสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยูใ่นรายงาน
แล้วก็ตาม ในปีน ี ้ ชื ่อรายงานของเราได ้ถ ูกเปลี ่ยนเพื ่อให ้ม ุ ่งเน ้นไปที ่ความยั ่งย ืนใน
ปีงบประมาณ 2549 รายงานฉบบัท่ี 4 จึงถูกต้ังช่ือใหมเ่ป็น รายงานการพฒันาเพือ่ความยัง่ยืน
ซึ่งได้มีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ Global 2010 ของเรา

รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะ
ครอบคลุมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทาง
สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างครบถ้วนตรงไปตรงมา

ขอบเขตของรายงาน
รายงานการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนฉบับนี้ อธิบายถึงกิจกรรมของบริษัท โตโยต้า

มอเตอร์ ประเทศไทย ในการดำเนินงานทั้ง 3 ด้านของความยั่งยืน ได้แก่ การดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การดำเนินงานด้านสังคม และการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สำหรับรายละเอียด
เพ่ิมเติม โปรดศึกษาจากเน้ือหาในรายงาน หรือเย่ียมชมเว็บไซต์ของเราท่ี http://www.toyota.co.th

ช่วงเวลาของข้อมูลที่นำเสนอ
ช่วงเวลาทีมี่การจดัเก็บข้อมลูคอืระหวา่งเดอืน เมษายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549

และการพฒันาหลกัๆ จะนบัรวมถงึเดือนมถุินายน 2549

รายงานฉบับอื่นๆ ก่อนหน้านี้

หน้าปกรายงานการพัฒนาเพื ่อความยั่งยืน “ทุกอย่างมีขีดจำกัด” ได้รับรางวัล
Best of B.A.D. Student Workshop 2549 โดยนางสาวชติุมา แสงผ้ึง ปี 4 คณะศลิปกรรมศาสตร์
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ภายใต้หัวข้อชื ่อ “โครงการลดเมืองร้อน
...ด้วยมือเรา” ซ่ึงเป็นโครงการกจิกรรมเพ่ือสงัคมของบรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
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หลายปท่ีีผ่านมาโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเรว็ ควบคู่ไปกับ
สังคมไทยที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จะเห็นได้จากก่อนที่ผมจะเข้ามารับตำแหน่ง
ในประเทศไทยเมื่อปี 2544 ยอดผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่ายภายในประเทศและส่งออก มีจำนวน
83,000 คัน แต่ในปีที่ผ่านมา หรือ ปี 2548 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยผลิตรถยนต์เพื่อจำหน่าย
ภายในประเทศและสง่ออก จำนวนทัง้ส้ิน 415,000 คัน ซึง่เพ่ิมขึน้ถงึ 4 เท่าตวั ภายในระยะเวลาเพยีง
5 ปี ถือวา่เป็นตวัเลขของการเจรญิเติบโตทีสู่งมากตวัเลขหนึง่ เท่าท่ีผมเคยประสบมา

เบื้องหลังการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนี้ โตโยต้าได้พัฒนาหลายสิ่งหลายอย่างควบคู่
กันไป เช่น เรามีการขยายการลงทุนอย่างยั่งยืน เรามีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำหรับพนักงาน
ของเรา สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน และสำหรับผู้แทนจำหน่ายรวมทั้งการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ
ตลาดยานยนต์ นอกจากนี้เรามีการให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรและดำเนินกิจกรรมเพื ่อ
ตอบแทนสงัคมไทยอยา่งตอ่เนือ่งตลอดมา

เนื่องจากประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและยังมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ได้เปรียบ
ดังนั้นโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยจึงมีความภูมิใจที่ได้รับเลือกโดยโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น
ให้เป็นฐานการลงทุนที่สำคัญแห่งหนึ่ง ดังตัวอย่างที่เห็นได้ว่า เราได้สร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งจะเริ่ม
ดำเนินการผลิตได้ในเดือนมกราคมปี 2550 นี้   โรงงานแห่งนี้เป็นโรงงานที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้มมากทีสุ่ดในเอเชยีแปซฟิิก เน่ืองจากเราใชพ้ลังงานสะอาดจากธรรมชาต ิเรามกีารรไีซเคลิ
น้ำท่ีใช้ในการผลติ และขยะอยา่งเป็นระบบ และเราสามารถลดการปลอ่ย CO
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ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีต่ำกวา่

มาตรฐานหลายเท่าตัว
นอกจากการลงทุนเพื่อขยายการผลิตแล้ว โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยยังมุ่งมั่นที่จะ

พัฒนาบุคลากรของเราและคู่ค้าให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเราได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมที่เรียกว่า
AP-GPC ข้ึน ซ่ึงมีแห่งเดียวในภมิูภาคเอเชยีแปซฟิิก ในสถาบนัแหง่น้ี เรามกีารจัดฝึกอบรมใหค้วามรู้
และทักษะที่จะนำไปใช้ในการปฎิบัติงานของพนักงานและคู่ค้าของเรา ที่มาจากโตโยต้าในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก นอกจากนั้นเรายังได้เปิดโรงเรียนสายวิชาชีพตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษา อีกทั้งยังมีการมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์เพื่อ
การศกึษา อาท ิเคร่ืองยนต ์ใหกั้บสถาบนัการศกึษาอกีมากมายหลายแหง่

เรามุ่งสู่มาตรฐานอันสูงสุดไม่ว่าจะเป็นในแง่ของโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตสูงและ
ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ ท้ังน้ีก็เพ่ือต้องการสร้างสรรค์สินค้าท่ีมีคุณค่าใหแ้ก่ลูกค้าและสงัคมไทย
มากที่สุด เราได้ทุ่มเทความสามารถของเรา เพื่อพัฒนารถยนต์ที่มีคุณภาพ มีความสะดวกสะบาย
มีความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ลูกค้าและคนในสังคมเกิดความพึงพอใจ
สูงสุด อีกทั้งเราได้มีการพัฒนาบริการใหม่ๆ อย่างครบวงจรให้กับลูกค้า และเราได้มีการขยาย
เครือข่ายศูนย์บริการและตัวแทนจำหนา่ยให้ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว้างข้ึนเพ่ือให้ลูกค้ามีความสะดวกสบาย
และพงึพอใจมากขึน้

สิ่งที่โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งเสมอมาคือการรับผิดชอบต่อ
สังคม ซึ่งเราได้กำหนดนโยบายของเราไว้ว่า เราจะเป็นองค์กรที่ดีของประเทศไทย ด้วยการ
มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ และพัฒนาคุณภาพสังคมให้ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน  ยิ่งไปกว่านั้นเรายัง
ไดก้ำหนดกจิกรรมเพือ่สงัคมเปน็พนัธกจิหนึง่ของเราอกีด้วย โดยในปนีีเ้ราไดมุ้ง่เนน้การทำกจิกรรม
เพ่ือสงัคมใน 2 ด้านหลกัๆ คือ การรณรงคค์วามปลอดภยับนทอ้งถนน และการอนรัุกษ์ส่ิงแวดลอ้ม
ส่วนในด้านอื่นๆ เช่น การส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และการชว่ยเหลอืและสนบัสนนุกจิกรรมชมุชน เรายงัคงดำเนนิการอยูเ่ช่นเดมิ

จากอดีตจนถึงปัจจุบันโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคมไทยตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง ด้วยการจัดตั ้งมูลนิธิโตโยต้ามา
เป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี โดยมลูนธิินำเงนิดอกผลมาดำเนนิการภายใตวั้ตถุประสงคเ์พ่ือสง่เสรมิ
การศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ด้านอื่นๆ
โดยรว่มกบัหนว่ยงานอืน่ๆ อีกมากมาย

สุดท้ายนี ้ผมเช่ือวา่การเจรญิเติบโตอยา่งยัง่ยืนของโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทยนัน้จะตอ้ง
ควบคู่ไปกับสังคมไทย ดังนั้นโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จึงได้มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมไทยโดย
การทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดมาพร้อมกันกับการพัฒนาการผลิตของเรา
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสินค้าและบริการของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเรา
มคีวามพงึพอใจมากขึน้



ตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา บริษัท โตโยต้า
มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัดยังคงสานตอ่เจตนารมยใ์นการ
พัฒนาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไม่หยุดยั ้ง
ดังจะเห็นได้จากการดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
ท้ังในระดบัท้องถ่ิน ระดับประเทศ และระดบัโลก

รายงานการพัฒนาเพื ่อความยั ่งยืนฉบับนี ้ ได้
รวบรวมผลการดำเนินการด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มของบรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
ในรอบปีงบประมาณ 2549 (เมษายน 2548 – มีนาคม 2549)
อาทเิช่น การลดการใชพ้ลังงาน การลดมลพษิสูส่ิ่งแวดลอ้ม
อันเนือ่งมาจาก VOCs และ SoCs การวจัิยพลงังานทดแทน
จากเมล็ดสบู่ดำ การส่งเสริมการจัดทำ ISO 14001 ให้กับ
ทั ้งผู ้แทนจำหน่ายและคู ่ค ้าผู ้จ ัดหาชิ ้นส่วน โครงการ
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา โครงการปลูกป่าชายเลน รวมถึง
การเปิดตัวโรงงานประกอบเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งใหม่และ
แห่งแรกในอาเซียนที่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และการรายงานผลด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น ทั้งนี้รายงาน
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารและเผยแพร่ ให้กับผู้ที ่
มีส่วนเก่ียวข้องท้ังหลายได้รับทราบและแสดงถึงความมุ่งม่ัน
ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนืเพือ่สงัคมและประเทศ

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการและการริเริ ่ม
ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในรายงานฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือ
อันทรงประสิทธิภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงปณิธานอันแน่วแน่
ของเราในการดำเนินการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมรวมถึงสร้างเสริมจิตสำนึกให้กับผู้มีส่วนเก่ียวข้อง
อันก่อให้ให้เกิดความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั ่งยืน
อยู่เคียงคู่กับสังคมไทยตลอดไป ทั้งนี้บริษัทฯ พร้อมรับฟัง
ทุกความคิดเห็นของทุกท่าน เพื ่อปรับปรุงและพัฒนา
ผลการดำเนนิงานและการจดัทำรายงานฯ ต่อไป

การท่ีโตโยต้าดำรงความเป็นผู้นำแห่งอุตสาหกรรม
ยานยนต์มาอย่างยาวนานรวมทัง้ได้รับการยอมรับและความ
ไว้วางใจจากผู้บริโภคนั้น เกิดจากการที่เราใส่ใจในกับทุก
กระบวนการของการผล ิตตั ้งแต ่กระบวนการข ึ ้นร ูป
กระบวนการเชือ่ม กระบวนการพน่ส ีกระบวนการประกอบ
ซ่ึงทุกกระบวนการล้วนมีความสำคัญและสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน
รวมถึงการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงใจและตอ่เนือ่งดว้ย

ปัจจุบันโรงงานผลิตรถยนต์ของเราทั้ง 2 แห่ง
ได้แก่ โรงงานสำโรงและโรงงานเกตเวย์ มีการติดตั้งระบบ
และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพื่อลดมลพิษและของเสีย
ในดา้นตา่งๆ ของการผลติ อาท ิมลพษิในอากาศ เสยีงดงั
น้ำเสีย เป็นต้น รวมถึงการจัดการของเสียทั้งของเหลวและ
ของแขง็อยา่งเปน็ระบบซึง่ครอบคลมุในทกุกระบวนการ

ในปี 2550 นี้โตโยต้าจะดำเนินการขยายฐานการ
ผลิตไปยังโรงงานแห่งใหม่ที ่อำเภอบ้านโพธิ ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้น
โดยโรงงานแห่งนี้จะเป็นโรงงานเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งแรก
ในอาเซียน (Eco Factory) ที่สมบูรณ์แบบและเพียบพร้อม
ไปด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยีด้านสิ ่งแวดล้อม นี่คือ
บทพิสูจน์ถึงการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื ่องเพื่อ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมที ่ดีแด่สังคมไทยโตโยต้าเชื ่อมั ่นว่า
การเจริญเติบโตที่ยั่งยืนนั้นนอกเหนือจากการเจริญเติบโต
ด้านเศรษฐกิจของบริษัทฯแล้วการพัฒนาด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมมีส่วนผลักดันให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยิ่งขึ้นไปซึ่งบริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเติบโตอย่าง
กลมกลนืคูกั่บสงัคมไทยตลอดไป

Mr. Yasuhiro Mishima
Executive Vice President

Mr. Apichai Sidrattakul
Vice President
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ปัจจุบันบริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย ถือเป็นผู้ประกอบ
รถยนต์ที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในการเป็นผู้นำในตลาดรถยนต์
พิสูจน์ได้จากการทีบ่ริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย มียอดจำหนา่ย
เป็นอันดับหนึ่งในประเทศสามารถครองส่วนแบ่งตลาดร่วม 40%
และเป็นบริษัทรถยนต์ที่อยู่ในใจของลูกค้าตลอดมานับจากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน แมบ้ริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทยจะประสบความสำรจ็
สามารถครองใจลูกค้าด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที ่มีคุณภาพสูง
แต่ยังมีความท้าทายต่างๆ อีกมากท่ีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
ต้องเผชิญ และปรับตัว โดยจะต้องมีการวางกลยุทธ์อย่างเหมาะสม
เพ่ือใหส้ามารถบรรลเุปา้หมายทีว่างไว้

                    

สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงานและส่งเสริมให้เกิด
ความรว่มมอืระหวา่งเอเซยีแปซฟิิก
บรรลุการเป็นผู ้นำในด้านความพึงพอใจของลูกค้าและ
 ในดา้นสดัส่วน การตลาด
กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที ่สำคัญที ่สุดของ
กิจกรรมรากฐานของบรษิทั
สร้างสังคมที ่ม ีค ุณภาพโดยการทำกิจกรรมที ่ม ีค ุณค่า
เพ่ือสงัคม

1.

2.

3.

4.

                    

1. เป็นบริษัทแกนนำของโตโยต้าเอเซียแปซิฟิกและเครือข่าย
     โตโยตา้ท่ัวโลก

2. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับและยกย่องที่สุดในประเทศไทย

                    

1. ปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง โดยการทา้ทายและเปลีย่นแปลง
2. เคารพและยอมรบัผู้อ่ืน
3. ยดึหลกัความพงึพอใจของลกูค้า
4. ทุ่มเทเพ่ือมาตรฐานสงูสุด
5. รับผิดชอบตอ่ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม
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โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จะปฏิบัติตามกฎหมายและ
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายในบริษัท
พร้อมทัง้มีความมุง่ม่ันท่ีจะบรรลวัุตถุประสงค ์และเปา้หมาย
ทางด้านสิง่แวดลอ้มทีว่างไว้

โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทยจะทุม่เทปรับปรุงอยา่งตอ่เนือ่ง
เกี่ยวกับการทำงานของระบบสิ่งแวดล้อม และการป้องกัน
มลพษิซึง่บรรลไุดโ้ดย

1.

มุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจาก
วัตถุดิบและกระบวนการผลิต โดยการประเมิน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากสิ่งเหล่านั้นก่อนที่จะนำ
วตัถดิุบใหมม่าใชห้รอืกอ่นมกีระบวนการผลติใหม่ๆ
หาวิธีลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดระดับมลพิษ
และปรมิาณของเสยีทีอ่อกสูส่ิง่แวดลอ้ม

2.

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีความพยายามที่จะพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อพนักงาน
ทุกคน เพ่ือให้การปฏิบัติและการบริหารงานดา้นส่ิงแวดล้อม
บังเกิดผลมากทีส่ดุ

ตระหนักถึงความสำคัญของการส่ือสารกับชุมชนในท้องถ่ินและให้
ความรว่มมอืทีดี่ในกจิกรรมการรกัษาสิง่แวดลอ้มในชมุชน

3.

4.

นโยบายด้านส่ิงแวดล้อมของ
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ก.

ข.
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ภาพรวมของบรษัิท
ภาพรวมธรุกิจของโตโยตา้
โครงสร้างองค์กรด้านส่ิงแวดล้อม
รางวัลด้านส่ิงแวดล้อมและสงัคม



บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็น
บริษัทรถยนตร์ายใหญท่ี่สุดในประเทศไทย ก่อตัง้เม่ือวนัท่ี 5
ตุลาคม พ.ศ. 2505 ปัจจุบันมทุีนจดทะเบยีน 7,520 ล้านบาท
(ประมาณ 190 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ) บริษัท โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด มีโรงงานประกอบรถยนตท้ั์งส้ิน 3 แห่ง
คือ โรงงานประกอบรถยนต์สำโรง (รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์)
โรงงานประกอบรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย ์
(รถยนต์นั ่งส่วนบุคคล) และโรงงานประกอบรถยนต์
ไทยออโตเวิคส์ (รถยนต์เพื ่อการพาณิชย์) โดยมีกำลัง
การผลิตรวมทั ้งสิ ้น 437,500 คันต่อปี นอกเหนือจาก
การประกอบรถยนต์แล้ว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ได้นำเข้าและส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปและชิ้นส่วน
รถยนตไ์ปยงัประเทศตา่งๆ ท่ัวโลกอกีกว่า 90 ประเทศ และ
ในต้นปี 2550 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
จะเปิดโรงงานใหม่เพิ ่มอีกหนึ่งแห่งคือ โรงงานบ้านโพธิ์
จ.ฉะเชิงเทรา เพื ่อให้สามารถรองรับความต้องการของ
รถยนต์เพ่ือการพาณิชย์ท้ังในประเทศและการส่งออกท่ีเพ่ิมข้ึน
ในอนาคต โดยจะมียอดการผลิตอยู่ที่ 100,000 คันในระยะ
ที ่หนึ ่ง นอกจากนี ้โรงงานบ้านโพธิ ์จะเป็นโรงงานหลัก
ที ่สำคัญต่อการเติบโตของ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด และจะเป็นโรงงานประกอบรถยนต์
ที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนี้ ทั้งในแง่ของความปลอดภัย
คุณภาพ ต้นทุน และการเปน็มติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Eco Plant)

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
มีสำนักงานใหญ่ตั ้งอยู ่ท ี ่ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ มีพนักงานรวมท้ังส้ิน 12,632 คน (ธันวาคม
2548) โดยบริษัทได้แบ่งสายงานออกเป็น 5 สายงานหลัก
ประกอบด้วย สายงานการบริหาร สายงานการตลาด
สายงานการผลิต สายงานเทคนิค และสายงานสถาบันโตโยต้า
นอกจากนี ้ย ังมีสายงานพิเศษซึ ่งอยู ่ภายใต้การกำกับ
ดูแลจากประธานบรษัิทโดยตรงอกี 8 หนว่ยงานรบัผิดชอบ
กิจกรรมและการสื่อสารระหว่างสายงาน คือ -สำนักงาน
ตรวจสอบภายใน -สำนกังานโครงการ -สำนกังานสง่เสริม
ความพงึพอใจลกูค้า -สำนกังานประชาสมัพันธ ์-สำนกังาน
ส่งเสริมความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม -สำนักงานบริหาร
การส่งออก -สำนักงานวางแผนองค์การ และ -สำนักงาน
รัฐกจิสมัพนัธ์

นอกจากนี้ยังมีบริษัทในกลุ่มโตโยต้าประเทศไทย
รวมทัง้สิน้จำนวน 11 บริษทั ประกอบไปดว้ย

บริษัท ฮีโน ่มอเตอร ์แมนแูฟคเจอริง่ จำกัด: ผลิต
รถบรรทุก
บริษัท สยาม โตโยตา้ อุตสาหกรรม จำกัด: ผลิต
และประกอบเครือ่งยนต์
บริษัท โตโยต้า ออโต้ บอดี้ ประเทศไทย จำกัด:
ผลิตและรับจ้างผลิตอุปกรณ์ส่วนประกอบตัวถัง
รถยนต์และรถบรรทุกเพ่ือใช้ในการประกอบรถยนต์
บริษัท ไทย ออโต ้ เวิคส์ จำกัด: ผลิตและประกอบ
ตัวถงัรถยนตแ์ละรถยนตน่ั์ง Fortuner
บริษัท ไทย ออโต้ คอนเวอร์ช ัน จำกัด: ผลิต
อุปกรณ์ตกแต่งรถ

บริษัท โตโยตา้ บอด้ี เซอรวิ์ส จำกัด: ศูนยบ์ริการ
ซ่อมตัวถังและพ่นสีรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค
อาเซียนของศูนย์บริการโตโยต้า เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการให้บริการหลังการจำหน่ายด้วยช่องจอดซ่อม
120 ช่องที่สามารถบริการซ่อมตัวถังและสีได้ปีละ
12,000 คัน
บริษทั โตโยตา้ ลสิซิง่ ประเทศไทย จำกดั: บริษทั
ร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงิน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และบริษัทในเครือเพื่อช่วยแบ่งเบา
ภาระตัวแทนจำหน่ายในการให้บริการแก่ลูกค้า
โตโยต้าที่ซื้อรถในระบบ เงินผ่อน ในรูปแบบของ
การเช่าซื้อแก่ตัวแทนจำหน่ายฯ ทั้งในกรุงเทพฯ
และตา่งจังหวดั
บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต ประเทศไทย จำกัด:
บริการจัดส่งรถยนต์ใหม่ โดยบรรทุกจากโรงงาน
ประกอบรถยนต์ไปยังตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
บริษัท เทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จำกัด: ดำเนิน
ธุรกิจโรงเรียนเอกชน (โรงเรียนเทคโนโลยยีานยนต์
โตโยต้า) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั ้นสูง
(ปวส.) ประเภทช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์
บริษัท โตโยต้า เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เอเชียแปซิฟิค
(ประเทศไทย) จำกัด:  เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการวิจัย
และการพัฒนาระดับภูม ิภาคเพื ่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที ่ตรงกับความต้องการของลูกค้าใน
ภูมภิาคเอเชยีแปซฟิิค
บริษัท ข้าวรชัมงคล จำกัด: ดำเนินธรุกิจโรงสข้ีาว
ในปี พ.ศ. 2546 ได้จัดต้ังบริษัท โตโยตา้เทคนิคอล

เซ็นเตอร ์เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (Toyota Technical Center Asia
Pacific หรือ TTC-AP) ขึ ้นในประเทศไทย เพื ่อให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจัยและการพัฒนาระดับภูมิภาค เพื่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่ตรงกับความต้องการของลูกค้าใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ขณะเดียวกันก็เพิ่มความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ให้ก้าวหน้ามากขึ ้น ซึ ่งในระยะเร ิ ่มต้น
TTC-AP จะทำการพฒันาและปรบัปรุงบางสว่นของรถยนต์
ส่วนเป้าหมายในระยะยาวคือการออกแบบรถยนต์ทั้งคัน
ซ่ึงเป็นการทำให ้บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
ได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าของศูนย์เทคโนโลยี
ดังกลา่วเปน็อยา่งมาก และในป ีพ.ศ. 2547 บริษทั โตโยตา้
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง
ท ี ่ม ีส ่วนสำค ัญในย ุทธศาสตร ์ระด ับโลกของโตโยต ้า
โดยได้เป็นผู้ริเริ่มและผลักดันโครงการไอเอ็มวี (Innovative
and International Multi-purpose Vehicle - IMV) ให้ได้รับ
ความไว้วางใจจากบริษัทแม่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
คอร์-ปอเรชั ่น(TMC) ให ้เป ็นผู ้กำหนดบทบาทสำคัญ
ในการเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะขนาด 1 ตัน
ซึ่งถือเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาของบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และโตโยต้าทั ่วโลก ซึ ่ง
ภายใต้โครงการ IMV นี้รถยนต์ที ่ผลิตในประเทศไทยจะ
ถูกส่งออกไปสูป่ระเทศอ่ืนๆ ในทวีปเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา
ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ยังมีส่วนสนับสนุนฐานการผลิตภายใต้โครงการ IMV
ใหกั้บประเทศอืน่ๆ อกี เช่น ประเทศอนิโดนเีซยี

ภาพรวมธุรกิจของโตโยต้า

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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โครงสร้างของคณะกรรมการด้านส่ิงแวดล้อมของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจั้ดการใหญ่
Mr. R. Sasaki

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
Mr. Y. Mishima

Mr. Y. Sasaki
คุณไพบูลย์ ไวความดี

ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ดูแลด้านส่ิงแวดล้อมของบรษัิท

¤Ø³ÍÀÔªÑÂ ÊÔ·ÃÑµµÐ¡ØÅ

เลขานุการ

สำนักงานส่งเสริมความปลอดภยั
และส่ิงแวดล้อม

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการผลติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ด้านเทคนคิ

ผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ด้านบริหาร
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จากความพากเพียรพยายามและทุ่มเท ในการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เพื่อการผลิตรถยนต์มีคุณภาพ ตอบสนอง
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ ตลอดจนมีส่วนช่วยในการพัฒนา
ประเทศ ท้ังด้านการลงทุน การจ้างแรงงาน ในการขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจด้วยมูลค่าการส่งออกในปี 2548 รวมกว่า 116,531

ล้านบาท และสนับสนุนรัฐบาลในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น “ดีทรอยต์ แห่ง เอเชีย” ทำให้ในปีนี ้ โรงงาน
ประกอบรถยนต ์โตโยตา้ สำโรง ซ่ึงผลิตรถกระบะ “ไฮลกัซ ์วโีก”้ ซ่ึงอยูใ่นโครงการ “ไอเอม็ว”ี (IMV: Innovative International
Multi-purpose Vehicle) ทำการผลิตเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกกว่า 90 ประเทศทั่วโลกได้รับความไว้วางใจ
และยอมรบัมาตรฐานการดำเนนิงานจากกรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม ให้ได้รับรางวลั “นายกรฐัมนตรี
อุตสาหกรรมยอดเยีย่ม ประจำปี 2549” ซ่ึงนับเป็นบริษัทรถยนตร์ายแรกทีไ่ด้รับรางวลัเกียรตยิศนี้

ความสำเรจ็และความภาคภมิูใจของโตโยตา้ ในชว่งป ี2543 จนถงึปจัจบัุน

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม
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รางวัลประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมชมเชย “การรักษา
คุณภาพสิ ่งแวดล้อม” ประจำปี 2543 จากกระทรวง
อุตสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย
ประจำปี 2545 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ประจำปี 2546 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวลัอตุสาหกรรมดเีด่นประเภทการเพิม่ผลผลติประจำปี
2547 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานด้านคุณภาพ
ประจำปี 2548 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวลั “นายกรฐัมนตร ีอุตสาหกรรมยอดเยีย่ม” ประจำปี
2549

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
(โรงงานสำโรง)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารความปลอดภัย
ประจำปี 2543 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวัลสถานที่ทำงาน น่าอยู่ ประเภทใบรับรองทองจาก
กรมอนามยัประจำป ี2543 จากกระทรวงสาธารณสขุ

รางวัลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานประกอบการประจำปี 2544 จากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา

รางวัลประกาศเกียรติคุณอุตสาหกรรมชมเชย “ความมุ่งม่ัน
สู่มาตรฐานอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม” ประจำปี 2544 จากกระทรวงอตุสาหกรรม

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ
ประจำปี 2545 จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานระดบัประเทศ
ประจำปี 2546 จากกระทรวงแรงงาน

รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงานระดบัประเทศ
ประจำปี 2547 จากกระทรวงแรงงาน

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกดั
(โรงงานเกตเวย)์

รางวัลดีเด่นด้านสวัสดิการแรงงานประจำปี 2546 – 2548

ประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและก่อสร้างขนาดใหญ่
จัดโดย กระทรวงแรงงาน

รางวัลดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์ ประจำปี 2545 – 2548
ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ มีสหภาพแรงงาน
จัดโดย กระทรวงแรงงาน

รางวัลมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื ้นฐาน จัดโดยกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

รางวลัทีเ่กีย่วขอ้งกบัพนักงาน
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รางวลัรถยนตคุ์ณภาพยอดเยีย่มประจำป ี2548 จาก J.D. Power
(2005 Thailand Initial Quality Study : IQS)
รถยนต์ขนาดกลางยอดเยี่ยม โคโรลลา่ อัลตสิ (ได้ต่อเนือ่งเปน็ปีท่ี 2)
รถกระบะ 1 ตัน แบบกระบะบรรทกุยอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบมาตรฐาน
รถกระบะ 1 ตัน แบบมีแค็บยอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบเอก็ซ์ตร้าแค็บ
รถกระบะ 1 ตัน แบบส่ีประตยูอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบดับเบ้ิลแค็บ

ÃÒ§ÇÑÅ¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨¢Í§ÅÙ¡¤éÒã¹ é́Ò¹ÊÁÃÃ¶¹ÐáÅÐÃÙ»ÅÑ¡É³ì¢Í§Ã¶Â¹µì»ÃÐ¨Ó»Õ
2548 ¨Ò¡ J.D. Power
(2005 Thailand Automotive Performance, Execution And Layout Study : APEAL)
รถยนต์นั่งขนาดกลางเล็ก โคโรลลา่ อลัตสิ
รถกระบะ 1 ตัน แบบกระบะบรรทกุยอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบมาตรฐาน
รถกระบะ 1 ตัน แบบมีแค็บยอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบเอก็ซ์ตร้าแค็บ
รถกระบะ 1 ตัน แบบส่ีประตยูอดเยีย่ม ไฮลกัซ์ วีโก้ แบบดับเบ้ิลแค็บ

รางวลัธรุกจิยานยนตย์อดนยิมประจำป ี2548
 (2005 Thailand Automotive Quality Award : TAQA)
ด้านผลติภัณฑ์ ประเภทรถยนตน่ั์งส่วนบคุคลขนาดเลก็            โซลนู่าวอีอส
ด้านผลติภัณฑ์ ประเภทรถยนตน่ั์งส่วนบคุคลขนาดกลางใหญ่                      คัมร่ี
ด้านผลติภัณฑ์ ประเภทรถอเนกประสงค์                        ฟอร์จูนเนอร์
ด้านผลติภัณฑ์ ประเภทรถเพ่ือการพาณชิย์ขนาด 1 ตัน แบบ 2 ประต ูขับเคล่ือน 4 ล้อ     ไฮลกัซ์ วีโก้
ด้านผลติภัณฑ์ ประเภทรถเพ่ือการพาณชิย์ขนาด 1 ตัน แบบ 4 ประตู              ไฮลกัซ์ วีโก้

หมายเหต ุ: ดำเนนิการสำรวจโดยสถาบนัเพิม่ผลผลติแหง่ชาต ิร่วมกบั หนงัสอืพมิพผู้์จัดการ บริษทั คัสตอม
เอเชยี จำกัด และบรษิทั สือ่สากล จำกัด

รางวลัรถยนตย์อดเยีย่มแหง่ปี 2548 หรือ Car of The Year 2005

หมวดรถยนตเ์อนกประสงค ์(Best SUV)
รถยนตเ์อนกประสงค ์ เคร่ืองยนตดี์เซล   ฟอรจู์นเนอร ์3.0 V

หมวดรถยนตเ์พ่ือการพาณชิย ์(Best Pick-Up)
รถปิกอัพรุ่นขับเคลือ่น 4 ล้อ แบบเอก็ซ์ตร้าแค็บ             ไฮลกัซ์ วีโก้ เอ็กซ์ตร้าแค็บ 3.0 G
รถปิกอัพรุ่นขบัเคลือ่น 4 ล้อ แบบดับเบ้ิลแค็บ               ไฮลกัซ์ วีโก้ ดับเบ้ิลแค็บ 3.0 G
ยอดรถปิกอัพเทคโนโลยีแห่งความประหยัดและไร้มลภาวะ                     ไฮลกัซ์ วีโก้ 3.0

หมายเหตุ : ดำเนินการสำรวจโดยสมาคมว ิศวกรรมยานยนต์ไทย สมาคมผู ้ส ื ่อข ่าวรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ไทย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท กรังด์ปรีซ์
อนิเตอรเ์นชัน่แนล จำกัด

รางวลัระดบันานาชาตจิากบรษัิท โตโยตา้ มอเตอร ์คอรป์อเรชัน่ ประเทศญีปุ่่น
รางวลั Distributor of The Year 2005 จากงานประชมุผู้จัดจำหนา่ยโตโยตา้ทัว่โลกประจำป ี2548 (2005

CS Kaizen Marathon Conference) ณ กรุงกัวลาลมัเปอร ์ประเทศมาเลเซยี
รางวลั Best Owner Contact Report จากการสง่รายงานการปอ้งกันการเกดิปัญหาลกูค้าร้องเรียนซำ้

รางวัลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าหรือผลิตภัณฑ์
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การดำเนนิงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม
สาส์นจากผู้บริหาร
แนวคิดพ้ืนฐานด้านส่ิงแวดลอ้ม
การบญัชเีพ่ือส่ิงแวดลอ้ม
แผนจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้ม
การลดสารอนัตรายต้องห้าม
การอนรัุกษก์ารใชพ้ลังงาน
การลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(การขนสง่)
การอนรุกัษก์ารใชน้้ำ
การลดปรมิาณของเสีย
การลดปรมิาณสารอนิทรีย์ระเหยง่าย
ข้อมลูด้านส่ิงแวดลอ้ม
เป้าหมายดา้นส่ิงแวดลอ้มและผลการดำเนนิกิจกรรม



Suparat
Sirisuwannangkura

Vice President

ในการออกแบบและพัฒนาทางด้านยานยนต์ไม่เพียงแต่จะต้องออกแบบและ
พัฒนารูปแบบและประโยชน์ใช้สอยให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเท่านั้น
ปัจจุบันนี้ต้องให้ความสำคัญในเรื่องของเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมด้วย
อาทิเช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื ้อเพลิง ลดไอเสีย และสุดท้ายการ
“Recycle” ของช้ินสว่นตา่งๆ จนกระทัง่รถยนตท้ั์งคัน

บริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ภูมใิจทีไ่ดส้บืสานนโยบายหลกั
จากบริษัทแม่ คือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรช่ัน ในด้านการออกแบบและพัฒนา
ยานยนตแ์ละชิน้ส่วน ใหไ้ด้ตามหลกัการทีไ่ด้กล่าวไวใ้นเบือ้งตน้

ในส่วนของการใช้เชื้อเพลิงทางเลือก อันกำลังเป็นที่สนใจและได้กลายเป็น
วาระแหง่ชาตไิปแลว้นัน้ นับว่าเป็นความรว่มมอือนัดีระหวา่งโตโยตา้กับภาครัฐซึง่เป็น
สิ่งที่สมควรอย่างยิ่ง เช่น การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (E10) ซึ่งรถทุกรุ่นของโตโยต้า
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยระบบหัวฉีดซึ่งได้รับ
การพัฒนาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 (โดยประมาณ) เป็นตน้มา สามารถใชแ้ก๊สโซฮอล ์E10

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนอกจากจะช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ ลดการ
นำเขา้สาร MTBE และนำ้มันกวา่ 3,000 ล้านบาทตอ่ปี ยังช่วยสนบัสนนุและเพิม่มลูค่า
ทางการเกษตร อาท ิ อ้อย กากนำ้ตาล มันสำปะหลงั เป็นตน้ และทีส่ำคญัคือ ราคา
น้ำมนัแกส๊โซฮอล ์ถูกกวา่ น้ำมนัเบนซนิ 95 ถึงลิตรละ 1.5 บาทและยงัช่วยลดปรมิาณ
ไอเสียได้ต่ำกว่า โดยเฉพาะ ไฮโดรคาร์บอน และคาร์บอนมอนนอกไซด์ ทำให้ลดค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการกัษาสขุภาพของประชาชนในประเทศอกีด้วย

เรายังคงมุ่งมั่นต่อไปที่จะศึกษาเรื่องของพลังงานทดแทน ทั้งแก๊สโซฮอล์และ
ไบโอดีเซล โดยเฉพาะจาก “น้ำมันสบู ่ดำ” จุดประสงค์เพื ่อทดแทนการนำเข้า
น้ำมันดีเซลจากต่างประเทศ และการพัฒนาเครื ่องยนต์ให้ใช้ได้กับ CNG หรือ
ก๊าซธรรมชาต ิอันหาไดจ้ากแหลง่ทรัพยากรของไทยเอง

  ด้วยพนัธกจิ Happiness Workplace by achieving all KPI ความมุง่มัน่ใหบ้ริษทั
โตโยต้าเป็นสถานที่ทำงานน่าอยู่ มีความปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจน
สืบสานความสอดคล้องกับนโยบายหลักจากบริษัทแม่ 2549-2553 (โตโยต้า มอเตอร์
คอร์ปอเรชั่น) คือมุ่งสู ่ความเป็นหนึ่งในระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในระดับ
ประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ด้วยกัน โดยวางวิสัยทัศน์เป็นแนวทางในการ
กำหนดกิจกรรม เพื่อความเป็นหนึ่งด้านสิ่งแวดล้อมดังนี้

ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา
(Stop Global Warming Project) โดยรว่มกบัสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย โรงเรียนในเขตพืน้ท่ี
ฉะเชิงเทราและลูกหลานพนกังานจัดทำเป็น”ค่ายการศึกษาป่าชายเลน” วัตถุประสงค์หลัก
คือ มุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจถึงสภาวะโลกร้อน และให้มีความตระหนักถึงการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลนอย่างยั่งยืน

ทุกกิจกรรมท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ทุ่มเท
อย่างจริงจัง ทั้งแรงกาย แรงใจ เทคโนโลยี ทรัพยากรบุคคล รวมถึงเงินทุนเพื่อให้
สัมฤทธิผลตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกท่าน
ทุกหนว่ยงานเปน็อยา่งด ี ร่วมหาทางชว่ยกนัผลกัดันใหก้ารดำเนนิโครงการเปน็ไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุด และเป็นต้นฉบับแบบแผนท่ีถูกต้องในการปรบัปรุง

เรายังคงมุ่งมั่นค้นคว้า ศึกษาหาวิธีที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

มุ่งเน้นที่ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด (Zero Emission, Zero
Landfill) ด้วยเทคโนโลยกีารนำ Robot, RTO มาใชช่้วยลดการเกดิ VOC ซ่ึงเกิดจาก
ความสูญเสียในระบบการพ่นสี การนำถุงมือซักกลับมาใช้ใหม่ การจัด Forklift Zone
เพ่ือลดปรมิาณ CO

2 
ท่ีเกิดข้ึน

การมุง่เนน้ลดการใชพ้ลงังานไฟฟา้ LPG น้ำมนัเตา และนำ้ ด้วยโครงการ Survival
Project รณรงคร่์วมกนัระหวา่งหนว่ยงาน Cost Control, Utility และ Environment
รณรงค์สถานท่ีทำงานน่าอยู่ มีความสะอาด เน้นเร่ือง 5 ส. พ้ืนฐานหลักเพ่ือเตรียม
รองรับการเปน็ เสาหลกัท่ี 2 ของความยัง่ยืน

1.

2.

3.

Surapong Tinnangwatana
Vice  President
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แนวคิดพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม


 







 






ในวงการอตุสาหกรรมผลติรถยนตข์องประเทศไทย บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของ
บริษัทท่ีมียอดการผลติรถยนตสู์งท่ีสุดในประเทศ ในป ี 2548 บริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั ่น ได้เลือกให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตและส่งออกรถกะบะไปยังทั่วโลกและในปี 2550 บริษัทจะ
ขยายกำลังการผลิตโดยเปิดโรงงานแห่งใหม่คือ โตโยต้า บ้านโพธิ์
นั่นหมายถึงยอดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทที่จะมีมาก
ถึงกวา่ 400,000 ถึง 700,000 คัน/ปี จะเกดิข้ึนในชว่งเวลาอนัใกลน้ี้

ไม่ว่าการเติบโตของบริษัทจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนสิ่งหนึ่งที่
บริษัทตระหนักคือ การเติบโตคู่กับสังคมไทยอย่างต่อเนื ่องและ
ยั ่งยืน ดังนั ้นการพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมคือ
สิ่งหนึ่งที่บริษัทได้ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการขยายระบบ
การจัดการด้านสิ ่งแวดล้อมไปสู ่ห ุ ้นส่วนทางธุรกิจ (Business
Partners) ทั้งผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้แทนจำหน่าย

ปัจจุบันบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
ดำเนินการอย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมและป้องกัน การปล่อยมลพิษ
ออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกดังจะเห็นได้จาก ผลที่ได้จากการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ คุณภาพนำ้ และคณุภาพเสยีง เป็นไปตามหรอืดกีวา่
ค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้บริษัทฯ
ยังได้ดำเนินการ ควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดความเดือดร้อนต่อ
ชุมชนข้างเคียง เช่น มีระบบบำบัดกลิ่นโดยใช้ Wet scrubber ระบบ
Cyclone และเตาเผาอากาศที ่ โรงพ่นสี มีก ิจกรรมลด VOCs
(Volatile Organic Compounds) มีโรงบำบัดน้ำเสียและนำน้ำกลับมา
ใช้ซ้ำภายในโรงงาน มีการควบคุมสารเคมีเพื่อป้องกันไม่ให้รั่วไหล
ปนเปื้อนลงสู่น้ำและดิน มีการควบคุมปริมาณขยะโดยเน้นกิจกรรม
5 Rs (Refine, Reduce, Reuse, Recycle และ Retrieve) และไมก่ำจัดขยะ
โดยวิธีการฝังกลบ (Zero Landfill) รวมทั้งการป้องกันเสียงดังจาก
กระบวนการผลติทีเ่ป็นแหลง่กำเนดิเสยีง
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การบญัชีเพ่ือสิง่แวดลอ้มของ บริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด

รายการ รายละเอียด

ตน้ทนุดา้นสิง่แวดลอ้ม
ตน้ทนุ (เม.ย. 47 - ม.ีค. 48) (บาท) ตน้ทนุ (เม.ย. 48 - ม.ีค. 49) (บาท) ผล ปีงบประมาณ

48-49

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับมาตรการ
ทางสิง่แวดลอ้ม

การบำบัดขยะของเสีย

การบำบัดน้ำเสีย
ค่าตดิตามตรวจวดั
(น้ำเสียและคุณภาพอากาศ)

สำโรง เกตเวย์ สำโรงรวม เกตเวย์ รวม

3,366,481 2,408,360 5,774,841 4,463,518 2,454,912 6,918,430

4,905,112 4,440,730 9,345,842 5,753,085 5,037,458 10,790,543

2,808,665 1,266,300 4,074,965 1,073,742 1,043,504 2,117,246

ค่าจา้งบคุลากรดา้นสิง่แวดลอ้ม คา่จา้งบคุลากร

ค่าฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้ม

ค่ารณรงคส์รา้งจติสำนกึ

ค่าฟื้นฟูดินและน้ำใต้ดิน

จัดทำรายงานสิง่แวดลอ้ม

สือ่รณรงคป์ระชาสมัพนัธ์

6,900,000

218,000

3,180,000 10,080,000 8,784,000

- 218,000 - - -

303,077

110,000

340,527

82,000

การลงทนุกอ่สรา้งและอปุกรณ์
เพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

การป้องกันมลพิษอากาศ
(RTO : 3 หน่วย)

การป้องกันมลพิษน้ำเสีย
(ขยายโรงบำบดันำ้เสยี)

ค่าใช้จ่ายท่ัวไปท่ีเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม
บริจาคให้องค์กรด้านส่ิงแวดล้อม

การสำรวจ ศึกษา และฝกึอบรม

ค่าใชจ่้ายทีเ่ก่ียวกบัการขอรบั ISO

เพ่ิม 20%

ลด  48%

50,600,000 50,600,000- 0 60,000,000 60,000,000

86,013,000 - 86,013,000 0 5,259,0000 5,259,000

266,000 109,100 375,100

620,000

1,290,000

171,000 155,000 326,000

เพ่ิม 15%

ลด  12%

เพ่ิม 12%

ลด  25%

เพ่ิม 18%

ลด  93%

เพิ่ม 705%

ลด  24%

ลด  13%

ค่า
ดูแ

ลร
ักษ

า
เง
ินล

งท
ุนเ
พ
ื่อส

ิ่งแ
วด

ล้อ
ม

ขอ้มลูผลกระทบดา้นเศรษฐกจิ

การลดการใช้พลังงาน

ลดการบำบัดขยะ

รวม

ปงีบประมาณ 2547 (เม.ย. 47 - ม.ีค. 48) ปงีบประมาณ 2548 (เม.ย. 48 - ม.ีค. 49) ผล ปงีบประมาณ 48 - 49

ลด ต้นทุนต่อหน่วย ผลกระทบ ลด ต้นทุนต่อหน่วย ผลกระทบ ลด

(ตัน CO
2
) (บาท/ตัน CO

2
) (บาท)

ผลกระทบ

(ตัน CO
2
) (บาท/ตัน CO

2
) (บาท) % %

6,933

*-971

6,440

1,965

44,648,520

* -1,908,015

42,740,505

14,669

2,707

4,636

2,282

68,003,192

6,177,292

74,180,484

ลด  111%

ลด  379%

ลด  52%

ลด  424%

* เกิดจากการขยายการผลติทีเ่พ่ิมขึน้เพือ่การรองรบั  IMV Project และยกเลกิลานตากตะกอน

ลด  74%

10,387,490

468,000

-



แผนจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโตโยตา้ ปี 2549-2553: เป้าหมายและแนวทาง
พันธกจิ: เปน็ผู้นำของบรษิทัรถยนตใ์นเรือ่งการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ประเด็นเรื่อง แนวทาง เปา้หมาย กิจกรรม
ภาวะโลกร้อนและ
พลงังาน

1. Å´¢Í§àÊÕÂÊÙèËÅØÁ½Ñ§¡ÅºãËéà»ç¹ÈÙ¹Âì
2. Å´¡ÒÃà¼Ò¢ÂÐ
3. à¾ÔèÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÅ´·ÕèáËÅè§¡Óà¹Ô´
4. ãªéà·¤â¹âÅÂÕ¡ÒÃ¹Ó¢Í§àÊÕÂ¡ÅÑºÁÒãªé»ÃÐâÂª¹ì

Å´Å§äÁè¹éÍÂ¡ÇèÒ 5% ¨Ò¡»Õ 2548 ÀÒÂã¹ 2553
(¤§¤ÇÒÁà»ç¹·ÕèË¹Öè§¢Í§ºÃÔÉÑ·¼Ùé¼ÅÔµÃ¶Â¹µì)

à¡µàÇÂì

1. ลดกากตะกอนนำ้เสยีโดยเปลีย่นสารเรง่การจบัตวัตะกอน
2. ใช้วัสดุป้องกันซ้ำ
3. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนของเสีย

ลดลงไมน่อ้ยกวา่ 5% จากป ี2548 ภายใน 2553

1. ลดของเสยีสูห่ลมุฝงักลบใหเ้ปน็ศนูย์
2. ใชเ้คร่ืองหมกัปุ๋ย
3. กิจกรรมการลดของเสียที่แหล่งกำเนิด

ลดการปลดปลอ่ย CO
21. การจัดการการระบาย

CO
2
จาก TMT และบรษิทั

ในเครือ: การผลิต การ
ขนสง่ อาคาร และบรกิาร
หลงัการขาย

ÊÓâÃ§

âÃ§§Ò¹ºéÒ¹â¾ Ô̧ì 2553 : 4.92 กก/หนว่ย (เป็นทีห่นึง่เช่นเดยีวกบัโรงงานเกตเวย)์
2550: ดำเนินกิจกรรมลดของเสียสู่หลุมฝังกลบให้เป็นศูนย์

สำโรง

1. ส่งเสริมประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากรเพื ่อทำ
ให้สังคมแห่งการรีไซเคิล
เป็นจรงิ

2. ลดการใชน้ำ้

สำโรง
1. เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
2. นำพลงังานกลบัคืนจากระบบเตาอบและไอนำ้
3. เปลีย่นอปุกรณไ์ฟฟา้และแสงสวา่ง
Office by CA
1. ใชบั้ลลาสตอ์เิลก็ทรอนกิสใ์นสำนกังานทีส่ำโรง
2. ใชแ้ผ่นสะทอ้นแสง และพลงังานทางเลอืก

เกตเวย์
1. เปลีย่นหมอ้ไอนำ้ใหใ้ช ้LPG
2. แยกการป้อนไอน้ำที่ไปยัง Resin & Paint shop
3. ใชค้อนเดนเซทซำ้
4. ตั้งพัดลมเป็นระบบอัตโนมัติ

โรงงานบ้านโพธิ์ 2550: การปลดปลอ่ย CO
2
 < 0.25 ตนัตอ่หนว่ย

2550-2553 (คงความเปน็ทีห่นึง่ของบรษิทัผู้ผลติรถยนต)์
1. ตดิตัง้เซลลแ์สงอาทติยส์ำหรบัสำนกังาน
2. ติดตั้ง Co-generator
1. ขยายผล Milk Run และบรหิารเสน้ทางแบบ Kaizen
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบรรทุก

2549: Grasp Situation (การจัดหาช้ินส่วน อะไหล ่และการสง่รถ)
2550: ตัง้เป้าหมายการลด CO

2
2550-2553: นำกจิกรรมการลดและ Kaizen มาใช้

โลจิสติกส์

2553: ลดการใชพ้ลงังาน 10% จากป ี2549 ในศนูยซ์อ่มของผูแ้ทนจำหนา่ยทัง้หมดหลังการขาย 1. จัดทำคูม่อืการประหยดัพลงังานใหผู้้แทนจำหนา่ย
2. จัดอบรมผู้แทนจำหน่ายและติดตามผล
3. ตั้งเป้าหมายการลดพลังงาน

2. ส่งเสริมการพัฒนาและ
การใช้เช ื ้อเพลิงทางเลือก
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ ่งแวดล้อม: แก๊สโซฮอล
E10/20 ไบโอดีเซลและ
เคร่ืองยนต ์hybrid

ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานสีเขียวแก่สาธารณชน
Gasohol E20
Hybrid
NGV, Bio-Fuel

1. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยร่วมมือกับบริษัทน้ำมันและภาครัฐ

1. ศึกษาและเจรจากบั TMC & TMAP แนะนำ Hybrid สูต่ลาด

3. สง่เสรมิการทำใหจ้ราจร
คล่องตัวโดยใช้เทคโนโลยี
เครือขา่ยตา่งๆ

สาธารณชน ริเริ่มการพัฒนาความคล่องตัวของการจราจรร่วมกับภาครัฐ 1. ศึกษาเทคโนโลยหีรือวิธีการใหมใ่นการเพ่ิมความคลอ่งตัวของการจราจรในเขตเมอืงใหญ่
    และเสนอตอ่ภาครฐั
2. สนบัสนนุความรู ้กำลงัคน และทรพัยากรอืน่ๆ ใหแ้ก่ภาครฐั

2549: Grasp Situation (การจดัหาชิน้สว่น อะไหล ่และการสง่รถ)
2550: ตัง้เปา้หมายการลดวสัดบุรรจุและหบีหอ่
2550: นำกิจกรรมการลดและ Kaizen มาใช้

1. เพ่ิมประสทิธภิาพของกลอ่ง และภาชนะตา่งๆ
2. ออกแบบบรรจภัุณฑใ์หล้ดของเสยี
3. ใชว้สัดทุำหบีหอ่ทีใ่ชร่้วมกนัไดแ้ละรไีซเคลิได้

âÅ¨ÔÊµÔ¡Êì

2553: ใชว้สัดรีุไซเคลิ 100% ในสือ่สง่เสรมิการขายทัง้หมดของผูแ้ทนจำหนา่ย¡ÒÃµÅÒ´ 1. ãªéÇÑÊ ǾÃÕä«à¤ÔÅã¹Ê×èÍÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¢ÒÂ
1. ใชป้ระโยชนจ์ากนำ้ brine นำ้ทีผ่่านการบำบดั และนำ้ฝน
2. ใชน้ำ้ท่ีผ่านระบบการกรองและ UV จาก ASU
3. ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ

เกตเวย์ 2553: ลดการใชน้ำ้ใหเ้หลอื 3.24 ลบ.ม./หนว่ย

บ้านโพธิ์

1. ใชน้ำ้ประปาปอ้นระบบ ASU และ Chiller แทนนำ้ RO
2. ใชป้ระโยชนจ์ากนำ้ brine และคอนเดนเซทจาก ASU

2550: การใชน้ำ้ 2.14 ลบ.ม./หนว่ย (เปน็ทีห่นึง่ของบรษิทัผู้ผลติรถยนต)์
2551: ดำเนนิกจิกรรมการลดทีแ่หลง่กำเนดิ

ผลิตภัณฑ์และอะไหล่ 2550: ทุกผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามกฎระเบียบเรื่องสารอันตราย สมัครใจลดการใช้ตะกั่ว
ปรอท แคดเมีย่ม และโครเมีย่ม 6+

1. ใหผู้้จดัสง่ช้ินสว่นยกเลกิการใชส้ารตอ้งหา้ม
2. ตรวจสอบผูจั้ดสง่ช้ินสว่น

1. Êè§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ
Å´¡ÒÃãªéÊÒÃÍÑ¹µÃÒÂ

ÊÒÃÍÑ¹µÃÒÂ

2. Å´ÁÅ¾ÔÉ·Ò§ÍÒ¡ÒÈà¾×èÍ
Â¡ÃÐ́ Ñº¤Ø³ÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈã¹¾×é¹·Õè ผลิตภัณฑ์ 2553: รถยนตข์อง Toyota ทุกคันเปน็ไปตามมาตรฐาน Euro 4

1. ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีไอเสียต่ำ และแนะนำยานยนต์ที่มีมลพิษต่ำที่สุดตามนโยบาย
    รัฐบาลและกระแสโลก
2. นำรถยนต์ตามมาตรฐาน Euro 4 สู่ตลาด

¤Ø³ÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈ

การหมุนเวียนทรัพยากร
ใชใ้หม่

CO
2 
 ตนัตอ่หนว่ย

การปลดปลอ่ย CO
2 
ของโตโยตา้ (S/R & G/W)

2001 2005 2010

2553  CO
2
 Target by TMC

ลด 20% จาก 2544
= 0.38 ตันต่อหน่วย

ไดต้ามเปา้หมายแลว้เมือ่ป ี2548

TMT FY2553:
CO

2 
Target :

Å´ 10% ¨Ò¡ 2548

2553 :Å´¡ÒÃÃÐºÒÂ CO
2
 Å§ 10% ¨Ò¡»Õ 2548ÊÓâÃ§ :

à¡µàÇÂì

S/R
ลดการระบาย CO

2
 จาก 0.32

เหลอื 0.29 ตนัตอ่หนว่ย
ภายในปี 2553

G/W
ลดการระบาย CO

2
 จาก 0.39

เหลอื 0.35 ตนัตอ่หนว่ย
ภายในปี 2553

CO
2
 ตันต่อหน่วย

CO
2
 ตันต่อหน่วย

2548 2553

2548 2553

1. µÑé§âÃ§§Ò¹ÃÕä«à¤ÔÅ¹éÓ
2. ãªé»ÃÐâÂª¹ì¨Ò¡¹éÓ·Õè¼èÒ¹¡ÒÃºÓºÑ´

การเลิกใช้สารต้องห้าม (SOCs)

ÂÒ¹¾ÒË¹Ð·ÕèÊÐÍÒ´ÁÅ¾ÔÉµèÓ

การลดการใช้น้ำ

การลดของเสีย

หมายเหต:ุ  2549-2553 =  เมษายน 2549  - มนีาคม  2554

2553: ลดการใชน้ำ้ใหเ้หลอื 2.90 ลบ.ม./หนว่ย
(คงความเป็นที่หนึ่งของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์)
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แผนจัดการดา้นส่ิงแวดลอ้มของโตโยตา้ ปี 2549-2553: เป้าหมายและแนวทาง
พันธกจิ: เปน็ผู้นำของบรษิทัรถยนตใ์นเรือ่งการจดัการสิง่แวดลอ้ม

ประเด็นเรื่อง แนวทาง เปา้หมาย กิจกรรม
บรรยากาศ

สำโรง 2553: ดำเนนิกจิกรรมเพือ่ลด VOC ใหเ้หลอื 50 กรัม/ตร.ม.

2553: ดำเนินกิจกรรมเพ่ือลด VOC ให้เหลือ 55 กรัม/ตร.ม.

การจดัการสิง่แวดลอ้ม 1. เสรมิความเขม้แขง็ในการ
จัดการสิง่แวดลอ้ม

2549: ดำเนินกิจกรรมด้านโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายผล)
2550: ดำเนินกิจกรรมด้านโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายผล)
2551: ดำเนินกิจกรรมด้านโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (โครงการขยายผล)

สำโรง / เกตเวย์ 2549: การใชร้ะบบ Toyota EMS (Global Audit) และการปรบัปรุง
1. ได้ตามข้อกำหนด ไม่มีการร้องเรียน
2. ลดความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ
3. เพ่ิมผลงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

ºéÒ¹â¾ Ô̧ì 2550: ไดเ้ปน็ทีห่นึง่ตามเปา้และรกัษาไว้
2550: ไดรั้บการรบัรอง ISO14001 / TIS / OHSAS18001
2550: ไดรั้บและรกัษานโยบายการผลติของ Toyota

1. ได้ตามข้อกำหนด ไม่มีการร้องเรียน
2. ลดความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มใหน้อ้ยทีส่ดุ
3. เพ่ิมผลงานดา้นสิง่แวดลอ้ม

2550-2553: Toyota EMS & Global Audit  Implementation & Improvement

1. การอบรม Toyota EMS ที่ TMC
2. การอบรม Toyota EMS (Self Assessment Audit )
3. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมิน EMS (Self-Assessment)
4. ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (S ==>D ==> C ==> A)

 1. ä é́µÒÁ¢éÍ¡ÓË¹´ äÁèÁÕ¡ÒÃÃéÍ§àÃÕÂ¹
 2. Å´¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ é́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁãËé¹éÍÂ·ÕèÊǾ
 3. à¾ÔèÁ¼Å§Ò¹ é́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

Thai Auto Work
Toyota Body Service
Service Part Center
ศูนย์ฝึกอบรม

½èÒÂ Ñ́̈ «×éÍ
บริการหลังการขาย:

2549-2553: รักษาผูส้ง่ช้ินสว่นทีไ่ด ้ISO14001 และกจิกรรม Yokoten
2549-2553: รักษาผูแ้ทนจำหนา่ยทีไ่ด ้ISO14001และตดิตามผูแ้ทนรายใหม่
2551: ผู้แทนจำหนา่ยทัง้หมดไดก้ารรบัรอง ISO14001
2553: ตรวจสอบความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มของผูแ้ทนจำหนา่ยทัง้หมด

1. รักษาผูแ้ทนจำหนา่ยทีไ่ด ้ISO14001 และตดิตามผูแ้ทนรายใหมใ่หไ้ดก้ารรบัรอง
2. ใหผู้้สง่ช้ินสว่นใชกิ้จกรรม Yokoten และแนวปฏบัิตท่ีิดีท่ีสดุ

1. อบรม ISO14001 และสนบัสนนุกจิกรรมแกผู้่แทนจำหนา่ย

1. ãËé¼Ùéá·¹¨ÓË¹èÒÂ¹Óá¹Ç» Ô̄ºÑµÔ 5 ¢éÍ ÁÒãªéã¹¡ÒÃÃÑºÁ×ÍàÃ×èÍ§à¡ÕèÂÇ¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

1. ÍºÃÁáÅÐÊè§àÊÃÔÁ é́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ áÅÐÍ¹ÒÁÑÂá¡è¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹
    ã¹·Ø¡¾×é¹·Õè2549-2553: ÃÑ¡ÉÒáÅÐ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÍºÃÁ´éÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ

áÅÐÍ¹ÒÁÑÂá¡è¾¹Ñ¡§Ò¹·Ø¡¤¹
TMTáÅÐºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í·Ñé§ËÁ´

2549-2553
1. ขยายผลโครงการ "Stop Global Warming" ไปยงั 76 จังหวดั
2. ขยายผลโครงการ "Vegetable garden (Pesiticide free) และสนามเดก็เลน่" ไปยงั
    โรงเรยีนประถม 10 แหง่ในสมทุรปราการและฉะเชงิเทรา
3. ขยายผลการปลกูป่าใหไ้ด ้5,000 ไร่
4. สนบัสนนุการพฒันาความรูด้้านการรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื และหลกัสตูร
    ด้านสิ่งแวดล้อมที่ศูนย์การศึกษาธรรมชาติบางปู (2,000 โรงเรียน)
6. ร่วมกบัผู้แทนจำหนา่ยและผูส้ง่ช้ินสว่นทำกจิกรรมเพือ่สงัคม

เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

2549-2553
1. มีการพบปะระหว่าง TMT NGOs รัฐ และชุมชน อย่างน้อยปีละครั้ง
2. อบรมดา้นสิง่แวดลอ้มแกส่าธารณะอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง/ปี
3. เผยแพรข้่อมลูและขา่วสารดา้นสิง่แวดลอ้มทางสิง่พิมพแ์ละเวบ็ไซต์

ÊÓâÃ§
1. เพ่ิมความเขม้แขง็ใหกั้บการนำทนิเนอรก์ลบัมาใชป้ระโยชน์
2. ประหยดัการใชส้แีละทนิเนอร์ใหคุ้้มคา่ ตดิตัง้เคร่ืองวดัอตัราการไหล
เกตเวย์
1. เพ่ิมความเขม้แขง็ใหกั้บการนำทนิเนอรก์ลบัมาใชป้ระโยชน์
2. ใช ้High solid clear และพฒันา Kaizen อยา่งตอ่เนือ่ง

2550: VOC ไมเ่กิน 35 กรัม/ตร.ม. (เป็นทีห่นึง่ของบรษิทัผู้ผลติรถยนต)์
2551-2553: ดำเนนิกจิกรรมเพือ่ลด VOC

1. ติดตั้งการพ่นสีแบบใช้น้ำเป็นตัวทำละลาย
2. ตดิตัง้เตาเผา RTO สำหรบักระบวนการพน่ส ีED
1. ร่วมมือกับ TMC จัดทำเกณฑ์การเป็นโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบโรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

1. สรา้งความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอก  ในทกุๆ เร่ืองทีเ่กีย่วขอ้งกบั
    Toyota
2. เสรมิภาพลกัษณด์า้นสิง่แวดลอ้มโดยรว่มมอืกบั  ผู้ใหก้ารรบัรองดา้นสิง่แวดลอ้ม
    จัดกิจกรรมต่างๆ
3. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม  แก่คนไทยทั่วไปทุกกลุ่มเป้าหมาย
4. ใชเ้คร่ืองหมาย Green Technology ในสือ่ของ Toyota เช่น แผ่นพบัใบปลวิ ฯลฯ
    (อยู่ระหว่างการศึกษาสำหรับ Lexus)
5. นำเสนอ "Green Technology " ในงานเชน่ Motor show
6. ตีพิมพ ์"Green Technology" ในวารสารขา่วทีเ่ป็นทีน่ยิมเพือ่สง่เสรมิกจิกรรม
7. ประชาสมัพนัธช่ื์อเสยีงของ Environmental Care และศนูยซ์อ่ม ท่ีเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

ยานพาหนะทีส่ะอาดมลพษิตำ่3. ลดการปลดปลอ่ย VOCs

¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ é́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅéÍÁ

การชว่ยใหเ้กดิสงัคมแหง่การรไีซเคลิ
TMTáÅÐºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í·Ñé§ËÁ´

การสือ่สารดา้นส่ิงแวดลอ้ม
TMTáÅÐºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í·Ñé§ËÁ´ เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม

TMTและบริษัทในเครือ
และผลิตภัณฑ์ทั้งหมด

เพื่อให้เป็นบริษัทชั้นนำในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม
ตอกย้ำความมีชื่อเสียงและความเป็นผู้นำด้านสิ่งแวดล้อม

2. การสง่เสรมิใหคู่้ค้า
ทางธรุกิจมกีารจดัการ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้

3. การพฒันาการศกึษา
ด้านสิง่แวดลอ้ม

4. การรว่มมอืกบัสงัคม

5. สง่เสรมิการเปดิเผย
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ
การสือ่สารสองทาง
6. สนบัสนนุจติสำนกึด้าน
สิ ่งแวดล้อมแก่ส ังคมไทย
ผ่านทางการตลาดและ
ประชาสมัพนัธ์

ความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อม: การผลิต

โรงงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความเข้มแข็งในการจัดการสิ่งแวดล้อม: ผู้แทนจำหน่าย และผู้จัดส่งชิ้นส่วน

บ้านโพธิ์

เกตเวย์

บ้านโพธิ์

ÊÓâÃ§ / à¡µàÇÂì
Thai Auto Work



Yaris ท่ีปลอดสารอนัตราย

จากนโยบายการลดปริมาณสารที่เป็นอันตรายต่อ
สิง่มชีีวติ/หรอืสิง่แวดลอ้ม (Toyota Global SoC free Policy)
และสืบเน่ืองจากโครงการ IMV ท่ีมีการส่งรถยนต์และช้ินส่วน
ไปยังหลายประเทศ ซ่ึงได้มีการกำหนดในเร่ืองของข้อกำหนด
การกำจัดสารอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป
ดังน้ันทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงมีการ
ทำการลดปริมาณสารดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยทำการ
ยกเลกิการใชโ้ลหะหนกั 4 ชนิด อันไดแ้ก่ ตะกัว่ (Pb) ปรอท
(Hg) แคดเมียม (Cd) และโครเมียมเฮกซะวาเลนท์ (Cr6+)
ออกจากชิน้สว่นรถยนตท้ั์งหมด หรือใหมี้ SoCs เท่ากบัศูนย์
โดยในปี 2548-2549 ท่ีผ่านมาได้ทำการยกเลิกส่วนประกอบ
SoCs ออกจากชิ้นส่วนรถยนต์ในโครงการ IMV และรถรุ่น
YARIS ดังกราฟที่แสดง ทั้งนี ้ บริษัทฯจะยกเลิกการใช้
ชิ ้นส่วนที ่มีสาร SoCs ในส่วนที ่เหลือทั ้งหมดเสร็จสิ ้น
ภายในป ี2550

การลดสารอนัตรายตอ้งหา้ม (Substances of Environmental Concern : SoCs)
IMV ท่ีปลอดสารอนัตราย
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จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรถึงวิกฤตการณ์น้ำมัน และทรงมี
พระราชดำรัสถึงการใช้พลังงานทางเลือกเพ่ือทดแทนการนำเข้า
นำมาสู่ความร่วมมือของบริษัท บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด   บริษัท โตโยตา้ เทคนิเคิล เซ็นเตอร์ เอเชีย
แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด  บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน
และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการดำเนินโครงการ
ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาโครงการไบโอดีเซลจากเมล็ด
สบู่ดำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิจัยพันธุ์สบู่ดำที่
เหมาะสมต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยศึกษาการ
รบกวนจากแมลงและโรคพชืต่างๆ ศึกษากระบวนการผลติท่ี
เหมาะสม เพื่อให้น้ำมันไบโอดีเซลจากเมล็ดสบู่ดำมีปริมาณ
และคุณภาพสูงสุด และศึกษาผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคมจากการปลูกและผลิตน้ำมันจากเมล็ด
สบู่ดำ  ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์เรื่องคุณสมบัติของ
น้ำมัน การกัดกร่อนต่อชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์ระบบ
การจ่ายน้ำมัน สมรรถนะและความทนทานของเครื่องยนต์
และการปล่อยไอเส ียจากรถยนต์ สนองพระราชดำริ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านพลังงานทดแทน เพื่อ
สานต่อทิศทางพลังงานทางเลือกของประเทศ  สร้างมูลค่าเพ่ิม

มุ่งประโยชนสู์งสุดต่อประเทศ  โดยบรษัิท โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด และ บริษัท โตโยตา้ เทคนิเคิล เซ็นเตอร์
เอเชีย  แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัดได้ให้การร่วมมือสนับสนุน
ทั ้งในด้านทุนในการวิจัย ชิ ้นส่วนและอุปกรณ์ที ่จำเป็น
ในการทดสอบ ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิค
แกโ่ครงการ

อย่างไรก็ดี การวิจัยดังกล่าวนี้มุ่งหวังถึงความ
เหมาะสมของพันธุ์พืชสบู่ดำและวิธีการเพาะปลูกที่เหมาะ
กับประเทศไทย เพื่อนำไปพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ และใช้ใน
การสร้างพลังงานทดแทน ซ่ึงจะช่วยลดการนำเขา้น้ำมันจาก
ต่างประเทศ และช่วยส่งเสริมและพัฒนาภาคเกษตรกรรม
ตลอดจนสามารถนำข้อมูลท่ีได้ไปทำการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศไทยสามารถใชพ้ลังงานภายในประเทศ
มากขึ ้นและก่อให้เกิดผลดีต่อการสร้างงานและพัฒนา
ประเทศอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป

  โครงการไบโอดเีซลจากเมลด็สบู่ดำ (Jatropha) สำหรบัรถยนตดี์เซล
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เพื่อให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความมุ่งมั่นในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ในการลดการใช้พลังงาน รวมถึงการลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ในชว่งเดอืน เมษายน 2548 ถึง มนีาคม 2549
ท่ีผ่านมา บริษทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย  ไดท้ำการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลที่เกิดขึ้นพบว่ามี
ปริมาณการใช้พลังงานเท่ากับ 2.76 GJ/จำนวนรถที่ผลิต
เปรียบเทียบจากในช่วงเดือน เมษายน 2548 ถึง มีนาคม 2549

ท่ีใชพ้ลงังาน 3.16 GJ/จำนวนรถทีผ่ลิตได ้พบวา่ลดลง 0.4

GJ/จำนวนรถที่ผลิตได้ ซึ่งลดการใช้พลังงานลดลงได้กว่า
12.6 % โดยตัวอย่างกิจกรรมการลดพลังงานในช่วงเดือน
เมษายน 2548 ถึง มีนาคม 2549 มดัีงนี้
กิจกรรมการปรับปรุงระบบปรับอากาศในอาคารโดยการ
ถ่ายเทความร้อนด้วยน้ำที่ใช้แล้ว
           บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย  ได้มีการนำ
หลักการ Reuse & Recycle มาใช้ในการประหยัดพลังงาน
โดยมีกิจกรรมการนำน้ำที ่ใช ้แล้วมาถ่ายเทความร้อน
ที่เกิดจากเครื่องปรับอากาศ 29 ตัว ในสำนักงาน โดยการ
ใช้ถังเบนซินเก่ามาดัดแปลงให้ทำหน้าที่เก็บกักน้ำที่ได้รับ
การบำบัดแล้วและนำน้ำที่ได้รับการบำบัดมาใช้ในการลด
อุณหภูมิโดยผ่าน Water Cooled Condenser แทนที่พัดลม
ของ Air Cooled Condenser ซึ่งผลที่ได้สามารถจัดการกับ
ปัญหาของความร้อนที่ถ่ายเทสู่พื้นที่การทำงานลดลงจาก
เดิม 7-10oซ และสามารถประหยัดพลังงานได้ 182,999
BTU/ปี ลดลงจากเดิมถึง 19% โดยให้ผลเท่ากับการใช้
พัดลมระบายอากาศ นอกเหนือจากนั้นยังสามารถลดภาระ
ของ Compressor ได้อีกด้วย

การอนรุกัษก์ารใชพ้ลงังาน
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โปรเกรส เลน (Progress Lane)
เนื่องจาก โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีความ

ต้องการส่งชิ ้นส่วนเข้าสู ่สายการผลิตด้วยความถี่สูงแต่
ปริมาณน้อยในแต่ละครั้ง ซึ่งนั่นหมายถึงว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน
ต้องส่งชิ้นส่วนให้กับ โตโยต้า ด้วยความถี่สูงและปริมาณ
การส่งแต่ละครั ้งต้องน้อยด้วย ผลที ่ตามมาคือทำให้มี
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่สูงมากเพราะประสิทธิภาพของการ
บรรทุกก็จะน้อยลงด้วย และจะทำให้มีรถเข้ามาภายใน
โรงงาน โตโยต้า มากขึ้นและเกิดปัญหาเรื ่องการจราจร
ติดขัดในเรื่องของจุดจอดเพื่อส่งชิ้นส่วน ดังนั้น โตโยต้า
มอเตอร ์ประเทศไทย จึงได้นำเอาระบบการเกบ็สตอ็กแบบมี
Progress Lane เข้ามาใช ้ โดยไปรบัช้ินสว่นจากผูผ้ลติชิน้สว่น
ในปริมาณเท่าเดิมแต่แบ่งปริมาณท่ีไปรับเป็นหลายๆออเดอร์
ซึ่งแต่ละออเดอร์จะระบุให้เข้าตาม Progress Lane Number
ซึ่งประกอบด้วย 36 Lane จาก Progress Lane ชิ้นส่วนจะ
ถูกส่งเข้าสู่สายการผลิตในปริมาณท่ีน้อยและความถ่ีสูงเพราะ
จะถกูสง่เข้าทลีะ Lane
ผลลพัธ์ของ Progress Lane

เนื่องจากผู้จำหน่ายชิ้นส่วน จะกระจายอยู่ทั่วไป
โดยสามารถแบ่งเป็นโซนได้ 5 โซนอันได้แก่
1. Zone A: อยธุยา สระบรีุ ปทุมธานี
2. Zone B: กรุงเทพมหานคร  และปรมิณฑล
3. Zone C: ชลบุรี (นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร)
4. Zone D: ระยอง (นคิมอตุสาหกรรม Eastern seaboard)
5. Zone E: ฉะเชงิเทรา ปราจนีบุรี
ผลประโยชน์ในแง่ระบบการผลิต

แนวความคิด Milk Runในการประหยัดพลังงาน
การประหยัดต้นทุน และการเพิ่มบริการ

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์  เริ่มใช้ ระบบ Milk Run
อย่างแพร่หลายใน Toyota แคนาดา และในแถบภาคพื้น
ยุโรป และจากแนวคิดดังกล่าว บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย ได้เริ่มนำระบบ Milk Run มาใช้ตั้งแต่วันที่ 26

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 และได้มีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบมาจนถึงทุกวันนี้

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้พัฒนาและปรับปรุง
ระบบการขนส่งชิ้นส่วน (Milk Run System) จากเดิมแต่ละ
ผู้ผลิตช้ินส่วนจะทำหน้าท่ีขนส่งช้ินส่วนมายัง โตโยต้า โดยตรง
ด้วยตนเองซ่ึงก่อเกิดปัญหาด้านการจัดการช้ินส่วนเน่ืองจาก
ผู้ผลิตชิ้นส่วนมีจำนวนมาก การจัดส่งชิ้นส่วนจัดส่งด้วย
ความถี่ต่ำ ดังนั้นการส่งชิ้นส่วนแต่ละครั้งจึงต้องส่งด้วย
ปริมาณมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาการสต็อกช้ินส่วนสูงตามไป
ด้วย โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จึงปรับปรุงโดยจัดกลุ่ม
ผู้ผลิตซ่ึงมีท่ีต้ังอยู่ในบริเวณเดียวกัน จากน้ันจะใช้รถในการ
ตระเวนรับชิ้นส่วนมาจากผู้ผลิตดังกล่าว

สามารถเพิ่มความถี่ในการจัดส่งผู้ผลิตชิ้นส่วน: ทำให้
Inventory Stock ของทั้งทางผู้ผลิตและทางโตโยต้า มี
ปริมาณลดลงจากเดิมที่ต้องแบกรับปริมาณสินค้าที่สูง
ทำให้ใช้พื้นที่มาก การจัดการไม่เป็นระบบเปลี่ยนเป็น
พ้ืนท่ี Warehouse ลดลง การผลติสามารถเดนิตามระบบ
การผลติแบบโตโยตา้ (TPS: Toyota Production system)
เพิ่มความสามารถในการบรรทุก : จากระบบ Direct
Delivery ทำให ้ ผู้ผลิตช้ินสว่นทีมี่ปริมาณการจดัส่งน้อย
ถึงปานกลางไม่สามารถทำให้ค่าการบรรทุกอยู ่ใน
เกณฑ์ท่ีเหมาะสม ต้นทุนในการขายมีค่าสูงข้ึน และส่งผล
กระทบต่อเนื ่องมาถึงราคาในการซื ้อของ โตโยต้า
ดังน้ันระบบของ Milk Run สามารถแก้ปัญหาลักษณะน้ีได้
โดยมีการแบ่งพื้นที่บนรถระหว่างผู้ผลิตต่างๆ ทำให้
ต้นทุนทางด้านการจัดส่งลดลงซึ ่งเป็นผลดีทั ้งทาง
ผู้ซือ้และผูข้าย
รักษาสมดลุของเวลาการจดัส่งได้: เน่ืองจากระบบ Milk
Run นั ้นได้ร ับการจัดการตามระบบการผลิตแบบ
โตโยต้า การเข้าส่งของชิ้นส่วนจึงเป็นลักษณะที่มีความ
สมำ่เสมอ (Heijunka: ระบบการปรบัเรียบ) การเข้าของ
เวลากส็ามารถกำหนดไดท้ำใหท้างจดุรับสนิคา้สามารถ
แบ่งปริมาณงาน (Workload) ได้อยา่งเหมาะสม รวมทัง้
ทำให้เวลาได้สมดุลทั้งในส่วนของผู้ผลิตชิ ้นส่วนและ
ทางโตโยตา้
ต้นทุน: ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น การลดการทำงาน
ที่ไม่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดการที่เป็นระบบ
ทำให้ต้นทุนทั้งในด้านการจัดส่งและในด้านการผลิต
ลดลง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับทาง
โตโยตา้ เพียงดา้นเดยีวแตเ่ป็นในลกัษณะของ Win-Win

ผลประโยชน์ในแง่สิ่งแวดล้อม
บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทยนำระบบ Milk

Run มาใช้ในปี พ.ศ. 2544 ส่งผลให้เกิดความสามารถ
ในการบรรทุกเพิ่มขึ้น และระบบดังกล่าวจะช่วยลดความถี่
และจำนวนของรถที่มาส่งชิ้นส่วนให้น้อยลง เป็นผลทำให้
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยสู่บรรยากาศ ซึ่งเป็นมลพิษ
ทางอากาศท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการเผาไหม้ท่ีสมบูรณ์ของเช้ือเพลิง
และเปน็การชว่ยลดปญัหาทีท่ำใหเ้กิดโลกรอ้นลดลง

การลดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์(การขนสง่)

ง่ายต่อการมองเห็นสถานะของสายการผลิตว่า
เกิดการล่าช้าหรือเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้หรือไม่
ซึ่งทำให้สามารถควบคุมการจัดส่งชิ้นส่วนได้มี
ประสทิธภิาพมากขึน้
สามารถจัดส่งช้ินส่วนด้วยความถ่ีสูงซ่ึงมีผลทำให้
ในแต่ละรอบการจัดส่งมีปริมาณชิ้นส่วนน้อยทำ
ใหป้ระสทิธภิาพในการจดัสง่เพ่ิมขึน้
ลดปริมาณการจัดเก็บชิ้นส่วนและพื้นที่จัดเก็บ
ช้ินสว่นบรเิวณจดุประกอบ
ลดจำนวนเที่ยวในการส่งชิ้นส่วนของผู้จำหน่าย
ช้ินสว่น

1.

2.

3.

4.

ระบบการขนสง่ชิน้ส่วน (Milk Run System)

1.

2.

3.

4.
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1. ความถ่ีในการขนส่ง

GoodFrequency/day

S/R
Plant

G/W
Plant

G/W
Plant

S/R
Plant

Before After 2. ระยะเวลาในการสตอ็กช้ินส่วน

Days

Before After

S/R
Plant

S/R
Plant

G/W
Plant

G/W
Plant

3. ระยะเวลาในการขนชิน้ส่วนลง

Good

Good

Before After

S/R
Plant S/R

Plant
G/W
Plant G/W

Plant

Before After

S/R
Plant

S/R
Plant

G/W
Plant

G/W
Plant

4. ประสิทธิภาพการใช้พ้ืนท่ีรถขนส่งช้ินส่วน

Good

Hours

Capacity %
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น้ำเป็นอีกหน่ึงทรัพยากรท่ีทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญในการใช้น้ำอย่าง
คุ้มคา่และกอ่เกดิประโยชนส์งูสดุ ซึง่ผลทีเ่กิดข้ึนในชว่งเดอืน
เมษายน 2548 ถึงมีนาคม 2549 ที่ผ่านมานั้นมีการใช้น้ำ
เป็นปริมาณ 3.07 ลูกบาศก์เมตร/จำนวนรถที่ผลิตได้ เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน พบว่าลดลง 0.29

ลูกบาศก์เมตร/จำนวนรถที่ผลิตได้ หรือคิดเป็น  8.6 %
ซึ ่งทางบริษ ัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
ได้มีการทำกิจกรรมในการอนุรักษ์น้ำนอกเหนือจากเร่ืองการ
นำน้ำที่ใช้แล้วมาใช้ในการถ่ายเทความร้อนของ Condenser
หรือการลดปรมิาณนำ้ท่ีผ่านวาวลข์อง Boiler ดังท่ีกล่าวมา
ข้างตน้ ยังมีกิจกรรมทีส่ำคญัอ่ืนๆดงัต่อไปนี้

การอนุรักษ์การใช้น้ำ
กิจกรรมการปรบัปรงุน้ำ Brine ให้เป็นน้ำ R.O.
(Reverse Osmosis) ใหม่

ด้วยจุดประสงค์ในการลดการใช้น้ำประปาด้วยวิธี
การนำน้ำ Brine มาปรับปรุงใหม่ให้เป็นน้ำ R.O. (Reverse
Osmosis) โดยการตดิต้ังเคร่ืองผลตินำ้ R.O.เพ่ิมจากเดมิทีมี่
3 เครื่อง เป็น 4 เครื่อง ซึ่งเครื่องผลิตน้ำ R.O เครื่องที่ 4
ได้ถูกนำมาติดตั้งเพื่อจัดการน้ำ Brine ที่ออกมาจากเครื่อง
ผลิตน้ำ R.O เครื่องที่ 1-3 ซึ่งผลที่ได้สามารถลดปริมาณ
การใช้น้ำประปา ลงจากเดิมประมาณ 39,321.5 ลูกบาศก์เมตร/ปี
และประหยดัไฟฟ้าไดป้ระมาณ 1,309 kwh/ปี

ก่อนปรบัปรุง ปัจจบัุน
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นโยบายในการลดปริมาณของเสีย โดยเน้นการ
นำกลับมาใช้ใหม่(Recycle)  ใช้ซ้ำ(Reuse) และการยกเลิก
การใช้(Reject) เป็นแนวทางที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ยึดถือปฏิบัติเสมอมา ในช่วงเดือน เมษายน
2548 ถึง มีนาคม 2549 นั ้น ได้มีการจัดทำกิจกรรม
หลายอยา่ง  ดังต่อไปนี้

กิจกรรมการยกเลิกการฝังกลบ โดยเน้นการรีไซเคิล
และเผาเปน็เชือ้เพลงิเสรมิเพือ่ผลติไอนำ้

ในปี 2548 ที่ผ่านมานั้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้ทำการยกเลิกการฝังกลบขยะ (Zero
Landfill Waste)  ซึ่งนอกจากยกเลิกการฝังกลบขยะแล้ว
สิ่งที่เป็นผลสำเร็จสำคัญ คือ การรีไซเคิลขยะที่ไม่ใช้แล้ว
ได้มากขึ้นถึง 8.27% และทำให้เกิดการเผาทำลายน้อยลง
ด้วย ซึ ่งการเผาทำลายนั ้นขยะที ่ส ่งไปเผาทำลายที ่
โรงเผาขยะซึ ่งรัฐบาลให้การรับรองและเป็นเจ้าของนั ้น
ทำให้เกิดความร้อน ซึ่งความร้อนนี้ใช้ในการผลิตไอน้ำได้
อีกด้วย

กิจกรรมการลดปริมาณการกำจัดถุงมือใช้แล้ว
โดยการนำกลบัมาใชใ้หม่

การทำงานในการประกอบรถยนต์นั้น ถุงมือผ้า
เป็นของเสียที่ออกมาเป็นจำนวนมากซึ่งในปัจจุบันการนำไป
กำจัดน้ันยังคงเป็นการส่งไปเป็นพลังงานทดแทนเสรมิในเตา
ปูนซิเมนต์ แต่บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลด
ปริมาณถุงมือผ้านี้  โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของการผลิตและการทำงานของพนกังานจึงได้มีการทดลอง
นำถุงมือผ้าไปซักในโรงงานท่ีได้มาตรฐานและผ่านกระบวนการ
ทำความสะอาดและนำกลับมาให้พนักงานใช้ใหม่ ซึ่งผลที่ได้
ทำให้เกิดการลดการใช้ถุงมือผ้าใหม่ได้มากที่สุดถึง 36%
และคิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ 0.25 Kg/unit ซึ่งยังคงมีการทำ
กจิกรรมนีอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

การลดปรมิาณของเสยี (Waste Reduction)

âÃ§§Ò¹à¼Ò¢ÂÐà¾×èÍ¼ÅÔµ¾ÅÑ§§Ò¹äÍ¹éÓ

Boiler เพ่ือผลิตไอน้ำจากความรอ้นจากการเผาขยะ
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การลดปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC)
ที่เป็นมลพิษทางอากาศเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งของบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในการรักษา
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการการพ่นสี ซึ่ง
ค่าที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2548 ถึงมีนาคม 2549
ที่ผ่านมานั้นมีปริมาณ VOC 56.16 g/m2 เมื ่อเทียบกับ
ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน. พบว่าลดลง 3.27 g/m2

หรือคิดเป็น 5.5 % โดยในปีที่ผ่านมาทางบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้มีการทำกิจกรรมในการ
ลดปริมาณของ VOC ดังตัวอยา่งตอ่ไปนี้

กิจกรรมการลดการใช้ทินเนอร์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการกอ่ VOC สู่บรรยากาศ

กิจกรรมลดปริมาณการใช้ทินเนอร์โดยการใช้ปืน
(High Volume Low Pressure) โดยเปลี ่ยนปืนทำ
ความสะอาดหัวพ่นสีของ M/C และ Robot จากการใช้
IWATA รุ่น W-90 เป็นรุน่ W-200 (High Volume Low
Pressure) และล็อคปุ่มปรับปริมาณซึ่งลดปริมาณ
VOC ท่ีเกิดข้ึนได ้0.1 g/m2

การลดปรมิาณสารอนิทรยีร์ะเหยงา่ย (VOC) สู่ส่ิงแวดลอ้ม

Before After

กิจกรรมการนำ Thinner  ที ่ ใช ้ซ ักช ุดพ่นไปใช ้
ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ปฏิบัติงานอื่น
ก่อนนำไปทิง้เป็น  Waste  Thinner ซึง่ช่วยลดปรมิาณ
VOC ท่ีเกิดข้ึนได ้0.22 g/m2

กิจกรรมการลดการใช้ทินเนอร์ทำความสะอาด
Robot’s Arm โดยการปรับปรุง Corona Ring ให้มี
ระยะเพิ่มขึ้นจาก 5 cm เป็น 8 cm เพื่อลดการ Over
Spray ของส ีซ่ึงลดปรมิาณการใชทิ้นเนอรล์ง 308.44

ลิตร/เดือน ส่งผลให้สามารถลดปริมาณ VOC
ที่เกิดขึ้นได้ 0.14 g/m2 นอกเหนือจากนั้นยังสามารถ
ลดเวลาการทำความสะอาดเหลือเพียง 50 วินาที/ชุด/คร้ัง

กิจกรรมการนำทินเนอร์จากการ Flushing คร้ังท่ีสอง
มาใช้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ในห้อง Mixing Room
ซ่ึงลดปริมาณ VOC ท่ีเกิดข้ึนได ้0.12 g/m226



ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม
การใช้พลังงาน

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

การใชไ้ฟฟา้ (kWh) 141,179,370.00 185,614,290.00 44,434,920.00

เบนซนิ (kl) - - -

ดีเซล (kl) - - -

นำ้มนัเตา (kl) 38,969.80 34,660.80 - 4,309.00

น้ำมันก๊าด (kl) - - -

- - -ก๊าซธรรมชาติ(m3)

ก๊าซหุงต้ม (LPG) (m3) 8,617.80 10,968.25 2,350.45

การใช้พลังงานทั้งหมด (GJ/Unit) 3.16 2.76 - 0.40

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

การใชน้ำ้ (m3) 961,103.00 1,234,922.00 273,819.00

¡ÒÃãªé¹éÓµèÍ¡ÒÃ¼ÅÔµ (m3/Unit) 3.36 3.07 - 0.29

การใช้น้ำ

ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
เกตเวย์

โรงงาน
เกตเวย์

โรงงาน
เกตเวย์

น้ำที่บำบัดแล้ว
(ค่าเฉลีย่)

ค่าความเปน็กรด-ด่าง

ของแขง็ละลายทัง้หมด: มก./ล.

ของแขง็แขวนลอย: มก./ล.

ซโีอด:ี มก./ล.

บีโอด:ี มก./ล.

นำ้มนัและไขมนั: มก./ล.

7.05 8.12* 7.79 8.03* - 0.74 0.09

1,146.42 619.12* 1,279.38 716.04* - 132.96 - 96.92

9.04 46.55* 10.13 66.36* - 1.09 - 19.81

43.75

5.08

407.70*

183.20*

38.78

4.99

563.77* 4.97 - 156.07

231.98* 0.09 - 48.78

1.16 3.99* 1.42 3.79* - 0.26 0.20

คุณภาพน้ำ

* มีการส่งไปบำบัดต่อที่การนิคมเกตเวย์
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ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
สำโรง

โรงงาน
เกตเวย์

โรงงาน
เกตเวย์

โรงงาน
เกตเวย์

สารเคมี

 การปลดปล่อย
  สารเคมีจาก
น้ำทิ้ง (ค่าเฉลี่ย)

สงักะส:ี มก./ล.

ตะกัว่: มก./ล.

นกิเกิล: มก./ล.

ปรอท: มก./ล.

ทองแดง: มก./ล.

ไซยาไนด:์ มก./ล.

0.18 0.17 0.12 0.30 0.06 - 0.13

0.04 0.04 0.023 0.15 0.02 - 0.11

0.67 0.19 0.33 0.23 0.34 - 0.04

0.001

0.04

0.001

0.03

0.001

0.06

0.001 0.00 0.00

0.00 - 0.02 0.03

0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

การระบาย
อากาศเสีย
(ค่าเฉลีย่)

โครเมยีม(III): มก./ล.

โครเมยีม(VI): มก./ล.

VOCs: กรัม/ตร.ม.

ฝุ่นรวม: % ของคา่มาตรฐาน

ตะกัว่: % ของคา่มาตรฐาน

CO: % ของคา่มาตรฐาน

0.02 0.05 0.03 0.00 - 0.01 0.05

0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

56.16 59.43 - 3.27

17.05

0.1

21.8

0.14

12.17

0.77

4.54 4.88 17.26

0.1 - 0.67 0.04

0.85 12.1 9.02 5.65 - 8.17 6.45

NO
2
: % ของคา่มาตรฐาน 10.25 16.2 12.85 22.58 - 2.60 - 6.38

SO
2
: % ของคา่มาตรฐาน 0.8 5.91 19.02 20.46 -18.22 - 14.55

ไซลนี: % ของคา่มาตรฐาน 3.45 0.0005 12.75 0.8 - 9.30 - 0.80

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

ของเสีย

ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการเผา
(ตัน) <A>

2,607.53 2,630.22

331.29

40,940.79

43,879.61

0.75

10.29

486.61

73,584.24

76,701.07

0.63

7.75

22.69

155.32

32,643.45

32,821.46

- 0.12

- 2.54

ของเสีย

ปริมาณของเสียท่ีถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ
(ตัน) <B>
ปริมาณของเสยีทีถู่กรีไซเคลิ (ตนั) <C>

»ÃÔÁÒ³¢Í§àÊÕÂ·Õèà¡Ố ¢Öé¹ (µÑ¹)
<D = A + B + C>
สัดส่วนของเสียท่ีถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ
(%) <B/D>
ปริมาณของเสียที่ถูกกำจัดด้วยการเผา
และฝงักลบ (กก./หนว่ย)

ปงีบประมาณ 2547
(เม.ย.47 - มี.ค.48)

ปงีบประมาณ 2548
(เม.ย.48 - มี.ค.49)

ความแตกต่าง
(ปีงบประมาณ 2548 - ปี 2547)

การใช้กระดาษ

- 6,071,814.00 -การใชก้ระดาษ (บาท)
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เปา้หมายดา้นสิง่แวดลอ้มและผลการดำเนนิกจิกรรม

เป้าประสงค์ กิจกรรม เป้าหมายและผล

1. ส่งเสริมมาตรการลดภาวะ
โลกรอ้น
1.1 พัฒนากลยุทธ์ลด CO

2
เชิงรุก เพื่อให้โตโยต้าเป็นผู้นำใน
อุตสาหกรรมยานยนตใ์นภมิูภาค

1. ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบาย
ความร้อนด้วยน้ำที ่ผ ่านการบำบัดแล้ว
(กิจกรรมภายใน)
2. ระบบ Progress Lanes & Milk Run
3. จ้างทีป่รึกษาดา้นพลงังาน (ESCO)/TMC
Advisor ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร
อุปกรณ์
4. นำพลงังานจากระบบเตาอบและไอนำ้
กลับคืน
5. เปลีย่นอปุกรณไ์ฟฟา้และแสงสวา่ง

1. พัฒนาระบบ RO
2. หมนุเวยีนนำ้จาก ASU โดยการกรองและ
แสง UV
3. อ ุปกรณ์ควบค ุมอ ัตโนม ัต ิและระบบ
ทำความเยน็

2. อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ
2.1ส่งเสริมมาตรการลดการ
ใช้น้ำ

3. ลดปริมาณของเสียที่ต้อง
กำจัดและลดการใช้ทรัพยากร
3.1 ลดการกำจัดขยะด้วยการ
ฝังกลบให้เป็นศูนย์ได้ก่อนกำหนด
และส่งเสริมการลดการระบาย
ของเสียให้เป็นศูนย ์

1. การนำถงุมอืกลบัมาใชซ้ำ้
2. ลดปรมิาณกากตะกอนนำ้เสยีโดยเปลีย่น
สารจบัตวั
3. จัดตัง้ศูนยแ์ลกเปลีย่นขยะ

Target

Total Energy (GJ/U)

3.80 3.57 3.26 2.59

Result 3.49 3.32 3.16 2.76

2002 2003 2004 2005

Target

Water (m3/U)

4.00 3.67 3.28 2.86

Result 3.66 3.58 3.36 3.07

2002 2003 2004 2005

Target

Incinerated and Landfill (Kg/U)

9.50 7.09 6.82 6.16

Result 7.81 6.81 10.29 7.75

2002 2003 2004 2005

1. ลดการใช้ทินเนอร์ด้วยปืน High Volume
Low Pressure
2. ลดการใชทิ้นเนอรท์ำความสะอาด
3. ทินเนอร์ที ่ใช ้ทำความสะอาดเสื ้อคลุม
สามารถนำมาใชล้า้งเครือ่งมอืไดอ้กี
4. ลดการใชทิ้นเนอรท์ำความสะอาด Robot's
Arm โดยการปรับปรุง Corona Ring ให้มี
ระยะเพิ่มขึ้น
5. นำทินเนอร์จากการ Flushing ครั้งที่สอง
มาใช้ล้างเครื่องมือและอุปกรณ์
6. ลด VOC จากการพ่นกรอบประตูแนวตั้ง
ของรุน่ Yaris
7. เลกิการใชส้ารตอ้งหา้มในรุน่ IMV & Yaris

4. การจัดการและการลด
สารอนัตรายตอ้งหา้ม
4.1 กลยุทธ์การลด  VOC  ให้เป็น
ผู ้นำในการรักษาสิ ่งแวดล้อม
4.2 นโยบายเลกิใช้สารตอ้งหา้ม
ของโตโยตา้ ท่ัวโลก

Target

VOC (g/m2)

65.00 60.00 58.00 55.00

Result 66.15 62.49 59.43 56.16

2002 2003 2004 2005

*

* รวมของเสยีจากการปรบัปรุงโครงการ  IMV
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การดำเนินงานด้านสังคม
สาส์นจากผู้บริหาร
บทสรุปกิจกรรมดา้นสังคม
กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2548-2549
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ลูกค้า
การบริการหลังการขาย
ผู้ผลิต/ส่งมอบชิ้นส่วน
ดัชนีความพึงพอใจของพนักงาน
การจ้างงาน
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ศูนย์ฝึกอบรมการผลิตเอเชีย-แปซิฟิก
การส่งเสริมความปลอดภยัในการทำงาน
โครงการลดเมอืงรอ้นด้วยมอืเรา
โครงการปลกูป่าชายเลน
โครงการพระดาบส
มูลนิธิโตโยตา้ประเทศไทย



จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของบริษัทฯ สิ่งที่โตโยต้าให้ความสำคัญ
มากทีสุ่ดน้ันมใิชเ่คร่ืองจกัรอปุกรณร์าคาแพง ความกา้วหนา้ของเทคโนโลย ีหรือ
เงินทุนมหาศาล แต่หากเป็นทรัพยากรบุคคลนั่นคือพนักงานทุกคนในบริษัทฯ
นั้นเอง ซึ่งตรงกับวิถีโตโยต้า ในการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันโดยที่พนักงาน
ทุกคนจะตอ้งเตบิโตและกา้วหนา้ไปพรอ้มกบับริษทัฯ

ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความผาสุขของพนักงาน
ทั้งทางร่างกายและจิตใจรวมถึงครอบครัวของพนักงานด้วย เพื่อจะทำให้บรรลุ
วัตถุประสงค์นี้ บริษัทนำระบบการจัดการด้านอาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
(TIS 18001) ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ทั ่วทั ้ง
องค์กรและมีการพัฒนาระบบต่างๆ ยกระดับขึ้นสู่สากล อาทิเช่น การพัฒนา
ระบบว่าจ้างและค่าจ้างให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ สวัสดิการ
ด้านแรงงานต่างๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
พนกังานกบับริษทัฯ

บริษัทฯ ยังเน้นเร่ืองการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานให้สอดคล้อง
กับวิถีโตโยต้า จัดการส่งเสริมด้านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความ
สามารถของพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการจัดการธุรกิจระดับภูมิภาค
เอเชยีแปซฟิิก การฝกึอบรมครอบคลมุครบทกุสว่นคอื ทักษะการจดัการ ทักษะ
ด้านการผลิต และทักษะด้านงานบริการหลังการขาย โดยจัดอบรมให้พนักงาน
ของบริษัทและบรษัิทในเครอื รวมทัง้ผู้จัดส่งช้ินสว่น และผูแ้ทนจำหนา่ย

ขณะนี้บริษัทยังคงไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาระบบต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ต่อความม่ันคงในชีวิตของพนักงานอย่างต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนขององค์กร
ตลอดไป

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย มีการดำเนินการ และปรับปรุงด้านส่ิงแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายผลักดันให้บริษัทในเครือโตโยต้าและโรงงานผู้ผลิต
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์กว่า 150 โรงงาน ให้ได้รับ
การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ซึ่งจะทำให้
มั่นใจได้ว่าตลอดกระบวนการผลิตของโตโยต้า จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอันเป็น
ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้มและสงัคม

เพื่อเป็นการป้องกันสารอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดย
ไม่ตั้งใจ ทางโตโยต้าได้มีการตรวจสอบสารประกอบของวัตถุดิบและชิ้นส่วน
รถยนต์ไม่ให้มีสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อที่ว่าเมื่อนำวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนต่างๆ กลับไปหมุนเวียนใช้ใหม่
(Recycle) หรือเพื่อการทำลายและย่อยสลายในอนาคตจะไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม

นอกจากนี้ ทางโตโยต้า ยังมีโครงการในการขยายการดำเนินงาน
กิจกรรมดังกล่าว ไปสู่กลุ่มผู้ทำธุรกิจขนส่งชิ้นส่วนรถยนต์ ผู้ผลิตเครื่องจักร
และงานบรกิารเปน็ลำดบัตอ่ไป

Wichien Emprasertsuk
Vice President

Nigorn Prasertsom
Vice President
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ดังที่เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ การพัฒนาที่ยั่งยืน เราได้ยึดมั่นใน
การที ่จะปกป้องสิ ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เราได้ดูแลทั ้งเรื ่องการบริการ
หลังการขาย การออกแบบประเมินการให้บริการของผู้แทนจำหน่ายที่มีต่อ
สิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิต และได้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากทุกๆ
กระบวนการมาเปน็เวลาหลายปแีลว้

เริ่มต้นจากการพัฒนาการให้บริการโดยก่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยทีสุ่ด ผ่านทางการบรหิารจดัการท่ีมีประสทิธิผลเช่น 5 ส และกจิกรรมการ
ประเมินความเสี ่ยงของผู ้แทนจำหน่าย (Dealer Environmental Risk Audit
Program: DERAP) ในปี 2546 เราได้ผนวกมุมมองเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการ
จัดการทั ้งหมดด้วย ISO 14001 ให้ก ับผู ้แทนจำหน่ายของโตโยต้าซึ ่งมี
ผู ้แทนจำหน่าย จำนวน 54 ราย ที่ได้รับการรับรองในช่วงแรก ด้วยความ
พยายามอย่างต่อเนื่องและประสบการณ์ในการทำ KAIZEN ของผู้แทนจำหน่าย
ทั่วประเทศ ได้เพิ่มจำนวนผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 สูงขึ้น
เป็น 111 ราย (96%) ในป ี2549

เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับผู้แทนจำหน่าย
ให้เป็น  “บริษัทอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ในสงัคมไทย”

นโยบายพ้ืนฐานในการทำกจิกรรมเพือ่ช่วยเหลือสังคม
ถนนแหง่มิตรภาพระหวา่ง โตโยตา้กับคนไทย เป็น

เส้นทางที่ยิ่งใหญ่ และเต็มไปด้วยเรื่องราวดีๆ มากมาย
จากหวัใจทีพ่ร้อมจะชว่ยเหลอืเพือ่วนันีแ้ละวนัขา้งหนา้ทีดี่ข้ึน
ของสังคมไทยตลอดไป โตโยต้ามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ท่ีไดเ้ป็นสว่นหนึง่ในการแสดงความรบัผิดชอบตอ่สงัคมไทย
และเป็นอีกหนึ ่งความตั ้งใจที ่ โตโยต้ามุ ่งตอบแทนเพื ่อ
สังคมไทย ดังปณิธานที่ว่า “โตโยต้าภูมิใจที่ได้เติบโต
ร่วมกับสังคมไทย”

โตโยต้า ได้เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า
40 ปี โตโยต้ามีความตั ้งใจอย่างยิ ่งที ่จะเติบโตร่วมกับ
สังคมไทยในทุกๆ ด้านโดยมีนโยบายพื ้นฐานในการทำ
กิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ดังนี้ “เราจะเป็นองค์กร
ท่ีดีของประเทศไทย ด้วยการมุง่ม่ันท่ีจะสร้างสรรค์และ
พัฒนาคณุภาพสงัคมใหดี้ข้ึนอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื”

กิจกรรมเพื่อสังคมเป็นพันธกิจที่สำคัญอย่างหนึ่ง
ของโตโยต้าท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิง บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญต่อการทำกิจกรรม
เพื่อสังคมเป็นอย่างสูง โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เป็นแนวทาง
ในการดำเนินกิจกรรม เพ่ือช่วยเหลือสังคมของบริษัท ไว้ดังน้ี

สง่เสรมิและสรา้งจติสำนกึในเรือ่งความปลอดภยั
บนทอ้งถนนแกส่งัคมไทย
สนบัสนนุการอนรัุกษป์กป้องทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม
ยกระดบัคุณภาพชวิีต และคณุค่าของชมุชนในดา้น
ต่างๆ อาทิ สุขภาพ การศึกษา เทคโนโลยีและ
กิจกรรมเพื ่อสังคมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
และประเพณีไทย
สำหรับใน 2549 นี้ ทางบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำ

กิจกรรมเพื่อสังคมใน 2 ด้านหลัก คือ การรณรงค์ความ

ปลอดภัยบนท้องถนน และการอนุรักษ์สิ ่งแวดล้อม ซึ่ง
กิจกรรมทางด้านความปลอดภัยบนท้องถนนนั้น ในปีนี้
ได้จัดการรณรงค์ลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน (Accident
Reduction Campaign) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาล
สำคัญต่างๆ เช่น สงกรานต์ และปีใหม่ สำหรับทางด้าน
สิ ่งแวดล้อมในปีนี ้บริษัทฯได้มุ ่งเน้นกิจกรรมโครงการ
ลดเมืองร้อนด้วยมือเรา (Stop Global Warming Project)
โดยเน้นถึงความรู้ ความเข้าใจ ถึงสภาวะโลกร้อน และวิธี
รณรงค์รักษาสภาพแวดล้อมของโลกให้ดีขึ ้นรวมถึงการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดยทั้ง 2 โครงการ
ได้มุ ่งเน้นในการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกที ่ถูกต้อง
แก่กลุ่มเยาวชนของชาติ และบุคคลทั่วไป

นอกจาก 2 โครงการหลักที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
บริษัทฯ  ยังได้ให้ความสำคัญแก่โครงการอื่นๆ ที่สร้าง
ประโยชน์แก่สังคมในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ทางด้านการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางด้านการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม ทางด้านการช่วยเหลือและสนับสนุน
กิจกรรมชุมชน ทางด้านกีฬาการช่วยเหลือเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ต่างๆ รวมถึงโครงการของมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

โดยในทุกๆ กิจกรรมที่กล่าวมาข้างต้น บริษัท
โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ได้ทุ่มเทท้ังทรัพยากร
บุคคล เทคโนโลยี รวมถึงเงินทุนโดยให้การช่วยเหลือสังคม
ไทยอย่างจริงจังและจริงใจ  เพ่ือให้ทุกโครงการสัมฤทธิผลได้
ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง

Pairoj Hiranruangrong
Vice President

บทสรุปกิจกรรมด้านสังคม

1.

2.

3.

ค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมเพือ่สังคม  (ล้านบาท)

เม.ย.46-มี.ค.47 เม.ย.47-มี.ค.48 เม.ย.48-มี.ค.49

83 178 247
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รณรงคขั์บข่ีปลอดภยั
2548

กิจกรรมโครงการรณรงคก์ารขบัขีป่ลอดภยั
มอบอปุกรณ์ และการจดัการอบรมเพือ่การขบัข่ีปลอดภยั

2549
วางระบบการจราจร และความปลอดภัยทางด้านจราจรแบบใหม่ เช่น ระบบ
จราจรอัจฉริยะ ระบบการตรวจสอบสภาพการจราจร
กิจกรรมปลกูจิตสำนกึการขบัข่ีปลอดภยัแกเ่ยาวชน
โครงการถนนสขีาว
สนับสนุนโครงการพื้นที่ปลอดอุบัติเหตุ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
2548

สนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมการนำกลับมาใช้ใหม่
รวมถงึมาตรการปอ้งกนัการทำลายสภาพแวดลอ้ม
ริเริ่มโครงการการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก โรงงานประหยัด
พลังงาน โครงการลดภาวะโลกรอ้น และการปลกูป่าทดแทน

2549
สนบัสนนุการวจัิย พัฒนา พลังงานทางเลอืก และการอนรัุกษพ์ลังงาน
สนับสนุนการวิธีการผลิต และการผลิตแบบอนุรักษ์พลังงาน และรักษา
สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการขยายแนวความคิดการผลิตลักษณะดังกล่าวไปยัง
บริษทัในเครอืขา่ยของโตโยตา้
ระบบควบคมุคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเครอืขา่ยของโตโยตา้
โครงการลดภาวะโลกรอ้น ซ่ึงเป็นโครงการตอ่เนือ่ง
แนวความคดิด้านโรงงานอนรัุกษพ์ลงังาน
สนบัสนนุการอนรัุกษป่์าสงวนแหง่ชาติ
สนบัสนนุการปลกูป่าในเขตพืน้ทีต่า่งๆ

ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2548

พัฒนาทักษะในระดับต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น
AHRDP, TPA University Project, B&P T-TEP
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านยานยนต์สู่สังคมไทย ผ่านทางโครงการหลวง เช่น
โรงเรียนพระดาบส การศกึษาทางไกลผา่นดาวเทยีม โรงเรียนวงัไกลกงัวล

2549

โครงการสาธิต ถ่ายทอดทักษะ และเทคโนโลยีสู ่สังคมไทย อุตสาหกรรม
ภาครัฐ และ ภาคการศึกษา เช่น เทคโนโลยี hybrid ผลิตภัณฑ์ที่อนุรักษ์ ์
สิ่งแวดล้อม การผลิตเชิงอนุรักษ์ น้ำมัน gasohol และน้ำมันไบโอดีเซล
มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

กจิกรรมเพือ่สงัคมในป ี2548-2549

การยกระดับคุณภาพชีวิต
2548

สนบัสนนุโครงการพฒันาสงัคมในระดบัท้องถ่ิน และระดบัชาต ิเช่น สนบัสนนุ
อุปกรณ์การศกึษาในวนัเด็กแห่งชาต ิสนบัสนนุทุนการศกึษา บริจาคหนงัสือ
และสื่อการเรียนรู้
ยกระดับคุณภาพชีวิตทางด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และการศึกษา
สูชุ่มชน

2549
สนบัสนนุกิจกรรมชว่ยเหลอืสงัคม ในเครอืข่ายมลูนธิิต่างๆ
โครงการขยายการสนับสนุนช่วยเหลือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านทาง
เครือขา่ยของโตโยตา้
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 จากการยึดในหลักการดำเนินธุรกิจโดยยึด
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) อันเป็น
ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบการจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความสามารถในการ
แข่งขันรวมทั้งมีความชัดเจน โปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
ทางบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้คำนึง
ถึงส ิทธิและความเท ่าเท ียมกันของผู ้ถ ือห ุ ้น และผู ้ม ี
สว่นไดส้ว่นเสยีเชน่กนัอนัประกอบไปดว้ย
ผูถ้อืหุน้

 ผู้ถือหุ้นสามารถทราบถึงผลการดำเนินกิจการ
หรือผลประกอบการ   ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้แถลงผลการ
ดำเนินงานและมกีารจ่ายเงนิปันผล ตามสดัส่วนของผลการ
ดำเนินงาน โดยได้รับอนุมัติด้วยมติเอกฉันท์จากที่ประชุม
ใหญ่ผู้ถือหุ้น
พนักงาน

โตโยต้าได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม และ
ยตุธิรรม

ระบบการตรวจสอบมาตรฐานศูนย์บริการ/
ผู้แทนจำหนา่ย
ระบบการตรวจสอบรถใหม่ก่อนส่งมอบลูกค้า
(VDQI)
ศูนย์วิเคราะห์ปัญหาลูกค้า (Technical Diagnosis
Center)ทำการศึกษาวิเคราะห์ป ัญหาเพื ่อหา
แนวทางแกไ้ข
การสำรวจความพ ึ งพอ ใจของล ู กค ้ า โดย
หน่วยงานกลาง JD power สำรวจความพึงพอใจ
ในเรื่อง คุณภาพผลิตภัณฑ์ (IQS : Initial Quality
Survey) ความพอใจด้านการบริการ (CSI :Customer
Satisfaction Index) ความพอใจด้านการขาย (SSI :
Sale Satisfaction Index)
หน่วยงานที่ทำหน้าที่รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ส่งมอบชิน้ส่วน (Vendors / Suppliers)
โตโยต้ามีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการ

จัดซื้อ จัดหา (Procurement) อย่างชัดเจนและโปร่งใส ทั้ง
ในส่วนของการคัดเลือก ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน การประเมิน
ผลงานผูข้าย และการกำหนดราคา
 ผู้แทนจำหนา่ย  (Dealers)

การกำหนดมาตรฐานการจ่ายผลตอบแทนจาก
การขาย (Incentive) ในอตัราทีเ่ท่าเทยีมกนั
ระบบการประเมินผู้แทนจำหน่ายที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกนั

ลูกค้า  (Customer)
โตโยต้าเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้าโดย ผลิต

สินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า
และมีหน่วยงานที่รับหน้าที่รับข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อ
รีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุดโดยมีมาตรฐานต่างๆ
ดังนี้

มีระบบการรับประกันคุณภาพสินค้าให้กับผู้ซื ้อ
มีระบบการตรวจสอบการซอ่ม / แก้ไข ใหร้วดเร็ว
ของผูแ้ทนจำหนา่ย ( Fix it right )

ชุมชน/สังคม
โตโยต้ามีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของ

ชุมชนและสังคม โดยการจัดทำกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์
ในการสนับสนุนทางด้าน การศึกษา คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม
และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงการมอบทุนการศึกษา โครงการ
ถนนสีขาว เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนน
โครงการต้นน้ำต้นชีวิตเพื่อรณรงค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
เป็นต้น
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ด้วยปณธิานหนึง่ในการทำงานของบรษัิท โตโยตา้
มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด คือ“ยึดหลกัความพงึพอใจของ
ลูกค้า” โดยได้ยึดถือ และใส่ใจในความสำคัญกับลูกค้า
เสมอมา ในปี 2530 จึงได้มีการจัดตั้ง “สำนักงานลูกค้า
สัมพันธ์” หรือ Customer Relations Center ขึ้นและพัฒนา
ขยายงานอย่างต่อเนื่อง จวบจนในปี 2548 บริษัทฯ ได้
ตระหนักและเล็งเห็นว่าปัจจุบันลูกค้ามีความต้องการและ
ความคาดหวังที่เพิ่มสูงมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า บริษัทจึงได้ปรับ
องคก์ร ฝ่ายลกูค้าสมัพนัธเ์ป็นหนว่ยงานพเิศษ “สำนกังาน
ส่งเสริมความพึงพอใจลูกค้า” หรือ CS Promotion Office
เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อสื่อสาร และประสานงาน
ระหวา่งบริษัทและลกูค้า โดยมกีารดำเนนิการดงัน้ี
1. ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Toyota Call Center)

เพื ่อรองรับกับการติดต่อและตอบสนองความ
ต้องการด้วยความรวดเรว็ ถูกต้องและมปีระสิทธิภาพสูงสุด
ด้วยบุคลากรในการรับสาย 14 คน ให้บริการทุกวัน
ระหวา่งเวลา 8.00 -17.00 น. ในป ี2549 โตโยตา้มโีครงการ
ที่จะพัฒนาการให้บริการแก่ลูกค้าทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยให้บริการร่วมกับศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ภายนอก หรือ
Outsource Call Center

ระบบ i-CROP เป็นข้อมูลการบำรุงรักษารถยนต์
เพ ื ่อให ้ผ ู ้แทนจำหน่ายนัดหมายการให ้บร ิการลูกค้า
ด้วยความรวดเรว็
3. ระบบการสำรวจความพงึพอใจลกูค้า

บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ดำเนิน
การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าโตโยต้า ทั้งทางด้าน
การขาย และด้านการให้บริการ โดยใช้แบบสอบถามส่งไป
ยังลูกค้าท่ีออกรถใหม ่ (ด้านขาย) และลกูค้าท่ีนำรถเขา้ซอ่ม
ท่ีศูนยบ์ริการ (ด้านบรกิาร) ของผู้แทนจำหนา่ย เม่ือลกูค้า
ตอบแบบสอบถามแล้วจะส่งกลับไปยังบริษัทสำรวจ เพื่อ
ประมวลผลความพึงพอใจของลูกค้าออกมาเป็นตัวเลข
เรียกว่า ค่าดัชนีความพึงพอใจของลูกค้า Customer
Satisfaction Index : CSI) ซึ่งผลการสำรวจจะรายงานให้แก่
ผู้แทนจำหน่ายทราบเดือนละ 2 คร้ัง (Bi-Weekly) ท้ังทาง SMS
E-mail และทางเอกสาร รวมทั ้งส่งให้แก่หน่วยงานที ่
เก่ียวขอ้งภายในบรษิทัด้วย

โดยผลจากการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทั้ง
ด้านการขาย และด้านการให้บริการจะจัดส่งให้ผู ้แทน
จำหน่าย และฝ่ายต่างๆ ภายในบริษัท เพื่อนำไปวิเคราะห์
และหาแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ และ
ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนสร้างมาตรฐานการทำงานใหส้อดคล้อง
กับความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูค้า

นอกจากนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ยังเป ็นผู ้ประสานงานหลักในการสำรวจของ
เจ.ดี.เพาเวอร์ เอเชีย แปซิฟิค (J.D.Power Asia Pacific)
ซึ ่งเป็นบริษัทวิจัยและสำรวจทางการตลาดที่มีชื ่อเสียง
ของสหรัฐอเมริกาที ่ได้เร ิ ่มเข้ามาทำการสำรวจตลาด
อุตสาหกรรมรถยนตใ์นประเทศไทยตัง้แต่ปี พ.ศ. 2544 โดย
ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในด้านความ
พึงพอใจลกูค้าดา้นการขาย (Sales Satisfaction Index Study –
SSI) การสำรวจความพึงพอใจลูกค้าด้านการให้บริการ
(Customer Satisfaction Index Study – CSI) และการสำรวจความ
พึงพอใจลูกค้าด้านคุณภาพรถใหม่ (Initial Quality Study – IQS)
สำหรับผู ้ผลิตรถยนต์ทั ้งหมดในประเทศ โดยผลที ่ได้
จากการสำรวจของแต่ละประเภทจะถูกนำมาประกาศและ
เผยแพร่ทางสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย นอกจากนี้
บริษัทฯ จะนำผลที่ได้จากการสำรวจและการวิเคราะห์ไป
ดำเนินการวิเคราะห์อย่างละเอียดเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ต่อไปและเพื่อยกระดับความพึงพอใจและความสุขใจสูงสุด
ให้กับลูกค้าเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการในอนาคตต่อไป

ลกูคา้

2. โครงข่ายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้แทนจำหน่าย–
ลูกค้า (e-CRB : Customer Relationship Building)

สมาชกิทัง้ท่ีเปน็เจา้ของรถยนตโ์ตโยตา้ หรอืลกูคา้
ทั่วไปสามารถเข้าไปดูข้อมูลด้านยานยนต์ และสาระบันเทิง
ต่างๆ ได้ท่ีเว็บไซต์  e-TOYOTACLUB (http://e-toyotaclub.com/
th/) นอกจากนี้เจ้าของรถโตโยต้ายังสามารถตรวจสอบ
ประวัติรถข้อมูลการจดทะเบียน ข้อมูลการประกันรถ
ประวัติการซ่อมบำรุง และระบบเตือนความจำเมื่อถึงระยะ
เข้าตรวจเช็คระยะหรือการเปลี ่ยนอุปกรณ์ รวมทั้งรับ
ข้อความเตือนการเข้าเช็คระยะ คำแนะนำเกี่ยวกับการบำรุง
รักษารถและรับทราบข่าวสารกิจกรรม ขอรับการแจ้ง
เตือนและขา่วสารตา่งๆ ทาง SMS ได้
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4. การตอบสนองขอ้รอ้งเรยีนของลกูค้า
ในกรณท่ีีลูกค้าประสบปญัหาจากการใชผ้ลิตภัณฑ์

หรือรับบริการจากผู้แทนจำหน่ายโตโยตา้ ทางบริษัท โตโยต้า
มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัดเต็มใจทีจ่ะแก้ไขปัญหาของลกูค้า
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดทุกปัญหาที ่เกิดขึ ้นผู ้แทน
จำหน่ายจะรับหน้าที ่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling Team)
และหน่วยงานสนับสนุน (Support Team) จากฝ่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขอย่างเป็นระบบ
ด้วยความรวดเร็ว ตลอดการดำเนินการเราจัดประชุมเพื่อ
รายงานให้ทางผู้บริหาร ผู้แทนจำหน่าย และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้รับทราบ และร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาดงักลา่วซำ้ข้ึนอกี

นอกจากนีเ้รายงัมีระบบ CR-Web Dealer เพ่ือเปน็
ช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างโตโยต้า และผู้แทน
จำหน่ายเพื่อความรวดเร็วในการประสานงานแก้ไขปัญหา
ลกูค้ารอ้งเรยีนระหวา่งกนัอกีด้วย
5. กิจกรรมป้องกันปัญหาลูกค้าร้องเรียน (Early
Detection & Early Resolution: EDER)

เพื่อรองรับการร้องเรียนของลูกค้า โตโยต้า ได้
จัดตั้งระบบใหม่เรียกว่า EDER หรือระบบป้องกันการเกิด
กรณปัีญหาลกูค้ารอ้งเรยีนรนุแรง ซึง่สามารถตดิตามการ
ลงทะเบียนปัญหาได้ทุกวันเพ่ือให้ผู้แทนจำหน่ายสามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเรว็และลดระดบัความรนุแรงของปญัหา
ท่ีเกิดข้ึน

6. มาตรฐานการบริหารงาน และการบริการของผู้แทน
จำหน่ายโตโยต้า

เพื่อให้ศูนย์บริการกว่า 300 แห่งของโตโยต้ามี
มาตรฐานการให้บริการลูกค้าในระดับเดียวกันทั่วประเทศ
เราจึงได้จัดทำมาตรฐานการบริหารงานและดำเนินงานของ
ผู้แทนจำหน่ายขึ้น ได้แก่ การประเมินผลการดำเนินงาน
ผู้แทนจำหน่าย (Dealer Evaluation Program: DEP) การประเมิน
ผลการดำเนนิงานดา้นขาย (Dealer Sales Evaluation: DSE)
มาตรฐานงานลูกค้าสัมพันธ์ผู้แทนจำหน่าย (Toyota Excellent
Customer Relations: TECR) และมาตรฐานศูนย์บริการ (Toyota
Excellent Dealer After Sales Service: TEDAS) พร้อมทั้ง
ม ีการตรวจประเม ินโดยหน่วยงานเฉพาะด ้านที ่คอย
ใหค้ำปรึกษา และแนะนำอยา่งใกลชิ้ด

ระบบการรับข้อร้องเรียนของโตโยต้านอกเหนือ
จากการดำเนินการเชิงต้ังรับโดยผู้แทนจำหน่ายและหน่วยงาน
รับเรื่องร้องเรียน (Complaint Handling Team) รวมทั้ง
หนว่ยงานสนบัสนนุ (Support Team) ของโตโยตา้แลว้ เพ่ือ
เป็นการป้องกันในเชิงรุก (ProactiveAction)และแสดงถึง
ความใส่ใจในความปลอดภัยของลูกค้า เราได้มีการจัดพิมพ์
คู่มือการทำงานของถุงลมนิรภัย และระบบเบรก ABS ขึ้น
โดยพนักงานขายจะอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงข้อมูลการทำงาน
เพื่อความเข้าใจเบื้องต้น และมอบแก่ลูกค้าทุกท่านในวัน
ส่งมอบรถ

7. การจัดอบรม และการจัดแข่งขันทักษะการขาย
และการบริการลูกค้าสำหรับพนักงานผู้แทนจำหน่าย

โตโยต้าให้ความสำคัญและใส่ใจกับการพัฒนา
บุคลากรของผู ้แทนจำหน่ายโดย “ศูนย์การศึกษาและ
ฝึกอบรม โตโยต้า” ถือเป็นศูนย์กลางในการจัดอบรม
หลกัสตูรตา่งๆ เช่น หลกัสตูรพนกังานขาย พนักงานอะไหล่
พนักงานชา่ง ฯลฯ

และเพื่อให้บุคลากรของผู้แทนจำหน่ายได้พัฒนา
ศักยภาพในระดับประเทศ และระดับนานาชาติมากยิ่งขึ้น
กิจกรรม “การแข่งขันทักษะการขาย และการบรกิารลกูค้า”
จึงจัดขึ ้นเป็นประจำทุกปี เพื ่อค้นหาตัวแทนพนักงาน
ประเภทต่างๆ ไปเข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติร่วมกับโตโยต้า
ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ บริษ ัท โตโยต้า
มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด จึงดำเนินธรุกิจด้วยความตัง้ใจ
และทุ ่มเทที ่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน และมี
คุณภาพทีดี่ท่ีสดุใหแ้ก่ลกูค้า

การแขง่ขันทกัษะการขาย และการบรกิารลกูค้าการอบรมหลกัสตูรลกูค้าสมัพนัธ์
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สืบเนื่องจากในปี 2547 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้มีนโยบายใหผู้้จำหนา่ยรถยนตโ์ตโยตา้
ทั่วประเทศดำเนินกิจกรรม ISO 14001 เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังแสดง
ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความรับผิดชอบต่อสังคม
โดยในระยะที่ 1 (2547) มีศูนย์บริการโตโยต้าที่สมัครใจ
เข้าร่วมโครงการทั ้งสิ ้น 73 แห่ง จาก 220 แห่ง โดย
ทั ้งหมดได้ผ่านการรับรองในระบบ ISO 14001 เป็นที ่
เร ียบร้อยแล้ว สำหรับในปี 2548 ที ่ผ ่านมาได้ทำการ
ขยายผลนโยบายการจัดกิจกรรม ISO 14001 ระยะที่ 2

โดยมีศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าที่ผ่านการรับรองระบบ
ISO 14001 ทั้งสิ้น 159 แห่งจาก 248 แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นจาก
ปีท่ีผ่านมาถงึ 86 แหง่

ในปี 2549 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม ISO 14001 ตอ่เนือ่งเปน็ระยะที ่3

โดยมีศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้าเข้าร่วมอีก 42 แห่ง ซึ่ง
หมายความว่าภายในสิ ้นปี 2549 จำนวนศูนย์บริการ
รถยนต์โตโยต้าที ่ผ่านการรับรองในระบบ ISO 14001

จะมจีำนวนทัง้ส้ิน 201 แห่งจาก 257 แห่ง

การพัฒนาอย่างต่อเนื ่องของบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นอกเหนือจากความใส่ใจใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้ว เรายังมีนโยบายในการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมาตรฐานด้าน
การรักษาความปลอดภัยของการปฏิบัติงานในศูนย์บริการ
รถยนต์โตโยต้าอีกด้วย โดยในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการปฏิบัติงานได้มีการวางแผนจัดทำมาตรฐาน
โดยผสานระบบมาตรฐานด้านคุณภาพและด้านการจัดการ
ด้านสิง่แวดลอ้ม หรือ ISO 9001 และ ISO 14001 ในชือ่ของ
มาตรฐาน “TEDAS Super Standards”โดยตั้งเป้าหมายที่จะ
เร่ิมตน้ดำเนนิการจดัทำกับทุกศูนยบ์ริการภายใน ปี 2550

การบริการหลังการขาย

จำนวนศนูยบ์ริการทีผ่่านการรบัรองระบบ ISO14001

2549 จำนวนทีไ่ดร้บัการรบัรอง ร้อยละ

Dealer 111/115 96.52%
Workshop 201/257 78.21%

การฝึกอบรมที่ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า สุวินทวงศ์

การสำรวจกิจกรรม ISO14001 ที่โตโยต้า บอดี้ เซอร์วิส

ในส่วนของการรักษาความปลอดภัย บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได ้เล ็งเห ็นถึงหลักการ
ที่ว่าความปลอดภัยคือประตูสู่ความสำเร็จของงานทั้งหมด
จึงได้มีการนำกิจกรรม CCCF ที่ประสบความสำเร็จใน
สายการผลติของโตโยตา้ในป ี2548 มาใช ้โดยจดัทำกิจกรรม
“CCCF Marketing Version” ที่เหมาะสมในการดำเนินการ
สำหรับศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า โดยมีวัตถุประสงค์
ในการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทุกประเภท ครอบคลุม
ท้ังในสว่นของการขายและการบรกิารซอ่มบำรงุ การปฏบัิติ
งานในสำนักงาน ความปลอดภัยของพนักงานหลังเลิกงาน
รวมถึงการก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์บริการ ซึ่งกิจกรรม
ด ังกล ่าวจะร ับรองความปลอดภ ัยของพน ักงานใน
ศูนยบ์ริการได ้100%

อย่างไรก็ตาม ทางบริษ ัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับลูกค้ารถยนต์
โตโยต้าเป็นอันดับแรก โดยได้มีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ
เพื ่อที ่จะยกระดับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอย่าง
ต่อเนื่องด้วยมาตรฐานการบริการระดับโรงแรม 5 ดาว
อาทิ การรับรถซ่อมในช ั ่วโมงเร ่งด่วน “Rush Hour
Reception” เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านำรถ
เข้าซ่อมในชั่วโมงเร่งด่วนด้วยบริการที่รวดเร็วและสุภาพ
เรียบร้อยของพนักงานรับรถ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม
ล้างรถ “Car Wash” โดยนำเสนอขั ้นตอนในการทำ
ความสะอาดรถยนตอ์ยา่งมปีระสทิธิภาพเพ่ือลดเวลาในการ
ส่งมอบรถให้กับลูกค้า ทั้งนี้เพื่อยกระดับประสบการณ์และ
ความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการจากศูนย์บริการ
รถยนตโ์ตโยตา้
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ปัจจุบันบริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
มีผ ู ้ผล ิตช ิ ้นส ่วนที ่ต ิดต่อซ ื ้อขายกันถึง 153 บริษ ัท
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จึงได้เล็งเห็น
ความสำคัญอย่างยิ ่งของการมีเครือข ่ายของผู ้ผลิต
ที ่ เข ้มแข ็งสามารถแข ่งข ันก ับตลาดโลกได ้ท ั ้งในด้าน
คุณภาพ (Quality) ต้นทุน (Cost) การส่งมอบ (Delivery)
วิศวกรรม (Engineering) และการบรหิาร (Management)

สำหรับเป้าหมายในการพัฒนาของบริษัท โตโยต้า
มอเตอร์  ประเทศไทยนั ้นไม่ได้อยู ่ที ่การพัฒนาภายใน
องค์กรเพียงอย่างเดียว แต่บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับปัจจัยภายนอกต่างๆ
ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการผลิตอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ช้ินสว่น (Part) ซ่ึงเป็นสิง่สำคัญในระดบัต้นๆ และเปน็ปัจจัย
สำคัญที ่ทำให้สินค้ามีคุณภาพ ซึ ่งในการที ่บริษัทจะได้
ช ิ ้นส ่วนที ่ม ีค ุณภาพนั ้น นอกจากกระบวนการจัดหา
ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน แล้วยังต้องพัฒนา ผู้ส่งมอบชิ้นส่วน
เหล่านั ้นให้มีคุณภาพทั ้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
ทั้งนี ้เพื ่อให้สินค้าของโตโยต้าเป็นสินค้าที ่มีคุณภาพและ
ความปลอดภัยเป็นที ่ยอมรับในตลาดทั ้งในประเทศและ
ตลาดทั่วโลก ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทโตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จึงมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
ร่วมกับผู้ส่งมอบชิ้นส่วน โดยยึดหลัก Win-Win Solution
หรือประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ซึ่งได้เริ่มมาตั้งแต่
ก่อตัง้บริษัท เป็นตน้มา

ในการพัฒนาผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แข็งแกร่งนั้นบริษัท
โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำการประเมิน
ผู้ผลิตชิ้นส่วน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆ ที่ทำให้
การติดต่อสื่อสารราบรื่นมีประสิทธิภาพ มีการเรียนรู้ และ
การถ่ายทอดเทคโนโลยเีพ่ือการเตบิโตท่ีเสมอภาคไปพรอ้มๆ
กัน บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ไดจั้ดใหมี้
กิจกรรมไดแ้ก่

การประชุมใหญ่ประจำปี (Supplier Annual Meeting)
เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาพร้อมทั้ง
ช้ีแจงเป้าหมายและนโยบายในปนีี้
การประชุมผู้ผลิตช้ินส่วนกลางปี (Mid-year Supplier
Meeting) เพื่อทบทวนผลงานในครึ่งปีแรก และ
ย้ำเตือน นโยบายในครึง่ปีหลงั
การประชุมผู้ผลิตช้ินส่วนรายเดือน (Monthly Supplier
Meeting) เพ่ือการสือ่สารอยา่งใกลชิ้ด
กิจกรรมการส่งเสริมระบบการผลิตแบบโตโยต้า
(Toyota Production System: TPS)
การตรวจประเมนิผู้ผลิตช้ินสว่นในดา้นตา่งๆ และ
ร่วมกนัแกไ้ขปญัหาของผูผ้ลติชิน้สว่น
การพัฒนาการสื่อสารรวมถึงระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศระหวา่งบริษัท โตโยตา้มอเตอร ์ประเทศไทย
ถึงผู้ผลติชิน้สว่น
ชมรมความร่วมมือบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ในกิจกรรมด้านวิชาการด้านสันทนาการและ
ด้านสังคม
กิจกรรมปรบัปรุงคุณภาพผูผ้ลติชิน้สว่น
ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภยั (CCCF)
ส่งเสริมการรบัรองมาตรฐานคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ISO 14001

ส่งเสริมการยกเลกิสารเคมต้ีองหา้ม (SOC)
การนำวัสดุป้องกันความเสียหายของชิ้นส่วนขณะ
ขนย้ายกลับมาใช้ใหม่ (Reuse of Part Protective
Material)
กิจกรรมเหล่าน้ีบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

ได้ให้การสนับสนุนแก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปรับปรุงความสามารถของผู้ผลิตชิ้นส่วน และ
เพื ่อให้ผู ้ผลิตชิ ้นส่วน ทุกรายมีการพัฒนาและเติบโตไป
พร้อมๆ กันกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ซึ่ง
จากการดำเนินการร่วมกันดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของ
การส่งเสริมการรับรอง ISO 14001 นั้นได้ผลดังกราฟ

ผู้ผลิต/ส่งมอบชิ้นส่วน

ระบบการจดัการสิง่แวดลอ้ม การไดรั้บการรบัรอง ISO 14001
ของผูผ้ลติ/ส่งมอบชิน้สว่น

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

1.

(100% = 153 Suppliers)

ได้รับการรับรอง
2544 2545 2546 2547 2548

37 37 83 115 146
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การใช้วัตถุดิบในประเทศ
บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ถือเป็น

นโยบายหลักที่จะใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศ
ในการประกอบรถยนต์ให้มากที่สุด ทั้งนี ้ก็เพื ่อส่งเสริม
อุตสาหกรรมของคนไทยเพิ่มพูนการพึ่งพาตนเองทั้งใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาการออกแบบและกระบวนการผลิต
รวมไปถึงการจ้างงานและการกระจายรายได้ให้ตกอยู่ใน
ประเทศ และเพื่อช่วยลดต้นทุนในการผลิตอันจะเป็นการ
เพ่ิมความสามารถในการแขง่ขันไดอ้กีด้วย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการใช้วัตถุดิบ
และชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในรถรุ่น
Hilux VIGO ซึ่งมีอัตราการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเฉลี่ย
จากเดิม ร้อยละ 80 มาเป็นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 90 ซึ่ง
ทั้งนี้ โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย ยังคงความพยายาม
เพื ่อให้บรรลุถึงการใช้ว ัตถุดิบและชิ ้นส่วนที ่ผลิตภาย
ในประเทศใหไ้ดท้ั้งหมดในอนาคต
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1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน
(Employee Satisfaction Survey)

บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด ได้จัด
ให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน (Employee
Satisfaction Survey) ขึ้นทุกปี โดยการสำรวจความพึงพอใจ
ของพนักงานในปีที ่ผ่านมานั ้นได้รวมการสำรวจความ
พึงพอใจของพนักงานของบริษัททั ้งหมด (ทั้งพนักงาน
ประจำ และพนักงานรับเหมาช่วง) ประกอบด้วย บริษัท
โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด บริษัท ไทยออโตเ้วิคส
จำกัด บริษัท โตโยตา้ ออโต ้บอด้ี จำกัด และบรษัิทในเครอื
อื่นๆ โดยมีพนักงานเข้าร่วมการสำรวจทั้งสิ้น 10,606 คน
คิดเป็น 89% โดยระเบียบวิธีการสำรวจได้ว่าจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาจากภายนอกมาทำหน้าที่สำรวจความพึงพอใจ
โดยใช้แบบสอบถามแบบ Likert Scale จำนวน 6 Scales
ประกอบด้วย 3 หมวดหลัก คือ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 2. คำถามปลายปิด และ 3. การแสดงความ
คิดเหน็แบบปลายเปดิ

จากกราฟเป็นผลแสดงให้เห็นค่าความพึงพอใจ
จากการสำรวจความคิดเห็นพนักงานประจำปี 2548

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด อยู่ในเขตโซน
ผู้ประกอบการทีดี่ (Best Employer Zone) และสงูกว่าบริษัท
ข้ามชาติที่มีผลประกอบการดี (Global High Performing
Companies) และผลการสำรวจอยูท่ี่ 71% จากในป ี2547 ท่ี
62% เกิดจาก บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
ได้นำผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานมากำหนด
เป็นนโยบายการบริหารงานของบริษัท เพื่อจะได้ตอบสนอง
ความพึงพอใจของพนักงานอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดย
สังเกตได้จากการกำหนดใหมี้เร่ืองของบุคคล (People Issue)
ในทุกระดับของแผนการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับ Sub-Division,
Department และ Section โดยผู้ช่วยกรรมการผูจั้ดการใหญ่
ของ บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด จะร่วมกนั
ระดมสมองในการพัฒนาองค์กรและกำหนดทิศทางของ
องค์กรในปีต่อๆ ไป

2. ตัวชี ้ว ัดความพึงพอใจหรือความไม่พอใจของ
พนักงาน

บริษัท  โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รับทราบ
ถึงความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจแบบที่เป็นทางการ
ได้จากฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้จัดทำข้อมูล HR Indicators
เพื่อที่จะทำให้องค์กรได้ทราบถึงสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับความคิดเห็นของพนักงานทุกระยะ เช่น จำนวนชั่วโมง
การทำงานลว่งเวลา จำนวนชัว่โมงการขาด ลา มาสายของ
พนักงาน ส่วนแบบที่ไม่เป็นทางการนั้น บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีหลายช่องทางในการที่จะรับ
ข้อมูลความพึงพอใจ และไม่พึงพอใจจากพนักงาน ได้แก่

Suggestion Box หรือ กล่องรับความคิดเห็น
โดยจะตดิต้ัง ณ จุดประทับบัตรทุกสถานทีแ่ละสโมสร

การตรวจเยี ่ยมสถานที่ทำงาน เป็นกิจกรรมที่
ผ ู ้แทนบริษ ัทร ่วมกับคณะกรรมการสหภาพแรงงาน
ได้เข้าไปเยี ่ยมเยือนพนักงานทุกสถานที ่ทำงานเดือนละ
1 คร้ัง เพ่ือรับทราบปญัหาและขอ้เสนอแนะจากพนกังาน

การบริหารด้วยระบบคณะกรรมการบริษัทได้
จัดตั ้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ ้นเพื ่อระดมความคิด
และเสนอแนะป ัญหาพร้อมทั ้งร ่วมกันหาทางแก้ไขใน
สวัสดิการด้านตา่ง ๆ  เช่น คณะกรรมการรถรบัส่งพนักงาน
เป็นต้น
3. แนวโน้มความผาสุกของพนักงาน

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ความ
สำคัญอย่างยิ ่งในคุณค่าและความผาสุกของพนักงาน
ทุกคนทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยได้จัดสวัสดิการเพื่อ
ดูแลพนักงานทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน อาทิเช่น
สวัสดิการที ่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินช่วยเหลือค่ารักษา
พยาบาล ท้ังพนักงานและครอบครวั เงินทุนการศกึษาบตุร
ในส่วนของสวัสดิการที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ การซื้อรถยนต์
และอะไหล่ในราคาพนักงาน เป็นต้น นอกจากนี ้บริษัท
ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้นเพื่อสร้างความผาสุกให้กับ
พนักงานและรวมไปถึงครอบครัว เช ่น การจัดสร้าง
สนามกีฬาเอนกประสงค์ (Sport Complex) จำนวนพื้นที่
7,600 ตารางเมตรประกอบด้วยประเภทกีฬาในร่ม และ
ประเภทกฬีากลางแจง้ ด้วยงบประมาณทัง้ส้ิน 55 ล้านบาท
และยังได้อนุมัติงบประมาณอีก 20 ล้านบาทเพื่อก่อสร้าง
ศูนยอ์อกกำลงักายใหกั้บพนกังานเพิม่เตมิในปนีี้

ดัชนคีวามพงึพอใจของพนกังาน ( Employee Satisfaction Index )
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1. สัดส่วนผู ้บริหารและการพัฒนาคนไทยให้เป็น
ผู้บริหาร

บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด มีการ
พัฒนาคนไทยให้เป็นผู้บริหารมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะ
เวลา 43 ปี โดยในปจัจุบันมผู้ีบริหารในระดบัผู้ช่วยผูจั้ดการ
(Assistant Manager) ขึ้นไป จำนวนทั้งหมด 559 คน ส่วน
ผู้บริหารชาวญี่ปุ ่น (Oversea Management Staff) ที่มา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
(Coordinator) และเปน็ท่ีปรึกษา (Advisor) ท้ังน้ี จำนวนของ
ผู ้บริหารไทย ผู ้ประสานงาน และที ่ปรึกษาชาวญี ่ปุ ่น
แสดงดังกราฟ

2. การจ้างงานจากการขยายกิจการและการลงทุน
มากขึ้น

ในชว่งปี 2546 เป็นตน้มา บริษัท โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้ขยายกำลังการผลิตเป็นจำนวนมาก
เพื ่อตอบสนองความต้องการของผู ้บร ิ โภคทั ้งในและ
ต่างประเทศ จากความสำเร็จของโครงการ IMV ทำให้มี
การจ้างงานในปริมาณที ่ เพ ิ ่มมากขึ ้นตามการเต ิบโต
และการลงทุนเพิ ่มทั ้งในส่วนของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด บริษัทในเครือ กลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วน และ
ตัวแทนจำหน่าย โดยยึดมั่นในหลักการของความเสมอภาค
ในการจ้างงานเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมมากท่ีสุด

3. การจ้างแรงงานท้องถิ่น
ในปี 2549 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด มีแผนการขยายกำลังการผลิตขึ้น โดยเตรียมเปิด
โรงงานแห่งใหม่ที ่ อ .บ้านโพธิ ์ จ .ฉะเช ิงเทรา คาดว่า
การจ้างงานจะเพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 ตำแหน่ง โดยโอนย้าย
พนักงานจำนวนหนึ่งจากโรงงานปัจจุบันไปยัง โรงงาน
แห่งใหม่ เพื่อจัดเตรียมและดำเนินการผลิต อย่างไรก็ตาม
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ตระหนักถึง
ความสำคัญของการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ ่งของชุมชน
โดยได้ประกาศนโยบายอย่างชัดเจนที ่จะจ ้างงานจาก
ประชากรที่อยู่ในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างรายได้ ลดอัตรา
การว่างงาน และลดอัตราการย้ายถิ่นฐานออกจากพื้นที่
ด ังนั ้น บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
จะเปิดรับพนักงานทั ้งจากผู ้ที ่เพิ ่งจบการศึกษาและผู ้ที ่
มีประสบการณใ์นทอ้งถ่ิน เพ่ือเร่ิมงานตัง้แต่ เมษายน 2549

เป็นตน้ไป

การจ้างงาน
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ู้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้
กำหนดขีดความสามารถหลัก 12 ประการตั้งแต่ ปี 2546

เป็นต้นมา และเชื ่อมโยงการเรียนรู ้ขององค์การให้เป็น
Competency-based HRM integration System โดยม ีTraining
roadmap และ Working Life Plan เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่พนักงานในแต่ละตำแหน่งที่
ชัดเจนและการเปดิโอกาสใหพ้นกังานไดม้อีสิระในการเรยีนรู้
ที ่หลากหลายทั ้งที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น
e-Learning เพื่อการเพิ่มโอกาสและช่องทางในการเรียนรู้
ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม QCC, Problem
Solving Presentation เป็นต้น นอกเหนือจากนี้บริษัทฯ ยังมี
การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์
ตลอดจนเป็นคลังข้อมูลและแหล่งรวมความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการทำงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งที่เป็น
ระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายทางธุรกิจ และ

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามแนวคิดขององค์การแห่งการเรียนรู้
ระบบอินทราเน็ตภายในองค์การ เช่น Website ของโตโยต้า และ
สถาบนัโตโยตา้ e-Toyota club , T-web , Lotus notes เป็นตน้
และบริษ ัทฯ ยังได้แสดงให้เห ็นว่า ได้ให ้ความสำคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นอย่างยิ่ง โดยได้จัดตั้ง
สถาบันโตโยต้า (Toyota Academy Thailand) เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามวิถีแห่งโตโยต้าใน
ประเทศไทยและตั ้งศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื ้น
เอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific Global Production Training
Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมทักษะพื้นฐาน
สำหรับพนักงานปฏิบัติการในสายงานการผลิต ทั้งหมดนี้
เพื ่อให้พนักงานได้แสดงออกถึงความคิดที ่สร้างสรรค์
ในการพ ัฒนาตนเองและพ ัฒนาค ุณภาพงานให ้ม ี
ประสทิธภิาพทีส่งูข้ึน
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ศูนย์ AP-GPC ได้รับการก่อตั้งในปี 2549 เพื่อ
เป็นสาขาในภมิูภาคนีข้อง GPC ประเทศญีปุ่่น โดยหลกัการ
ท่ีเหมือนกับ GPC ด้วยวตัถุประสงค์ในการสรา้งความพรอ้ม
เกี่ยวกับทักษะพื้นฐานในการทำงานของพนักงานใหม่ และ
การพ ัฒนาท ักษะด ้านเทคน ิคของพน ักงานโตโยต ้า
ในสายการผลิตอีกด้วย โดย APG-PC ของประเทศไทย
ประกอบไปดว้ย

ศนูยฝึ์กอบรมการผลติเอเชยี-แปซฟิกิ (AP-GPC)

2. โซน STOP6 อธิบายเกี ่ยวกับอุบัติเหตุทั ้ง 6 แบบ
ผ่านการใช้อุปกรณ์สมมติเหตุการณ์จำลอง เช่น Pinch
simulator, V-Belt conveyor, Electric simulator, Electrostatics
simulator and Hoist

1.

2.

3.

4.

1. Safety Dojo ก่อตั ้งเมื ่อวันที ่ 3 พฤษภาคม 2549

ด้วยภารก ิจในการส ่งเสร ิมความตระหน ักเก ี ่ยวก ับ
ความปลอดภัย เพื ่อที ่จะบรรลุเป้าหมายนโยบายในการ
ลดอุบัติเหตุ ให้เท่ากับศูนย์  โดยบริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้มีการใช้อุปกรณ์สมมติเหตุการณ์
จำลอง (Simulation) ใหเ้ป็นวธีิในการฝกึฝนท่ีมีประสทิธิภาพ
และง่ายต่อความสามารถในการเขา้ใจเก่ียวกับความปลอดภัย
ได้อย่างลึกซึ ้ง โดยปัจจุบัน AP-GPC กำหนดหลักสูตร
อบรม Safety ไว ้4 หลกัสตูร คือ

หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรบัพนักงานใหม ่(Newcomers)
หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรบัพนักงานปฏบัิติการ (Operators)
หลักสูตรจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
สำหรบัหัวหนา้งาน (GL. / TL.)
หลักสูตรความรู้พื้นฐานการแก้ไขสิ่งผิดปกติของ
เคร่ืองจกัร (Basic education of equipment trouble
shooting)

3. โซนการผลิต (Production Zone) แบ่งออกเป็น 5 สายงาน
ประกอบไปดว้ย Press Shop, Welding Shop, Assembly Shop,
Logistic Shop and Maintenance Shop โดยแต่ละ Shop มี
วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานอย่างปลอดภัยทั้งตัวอย่าง
การทำงานทีถู่กและผดิ

4. Ergonomics Zone อธิบายการทำงานทีถู่กต้องท่ีสามารถ
จะหลกีเลีย่งโรคทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการทำงานได้
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แผ่นแผนงาน (Denwa Cho)

กจิกรรมการคน้หา และ ประเมนิอนัตราย
เพ่ือรณรงค์ด้านความปลอดภยัให้กับพนักงานในทุกระดับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย

จำกัด ได้มีการจัดทำ กิจกรรมการค้นหา และ ประเมินอันตราย หรือ CCCF ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีจัดทำข้ึน
โดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ค้นหาอันตราย และ ประเมินอันตรายจากงานและสถานที่
ทำงานของตนเอง

การส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

ด้วยวัตถุประสงค์ในการสร้างความปลอดภัยให้กับสภาพแวดล้อมในสถานที ่ทำงาน
โดยเฉพาะชว่งของการตดิต้ังเคร่ืองจักรหรืออปุกรณ์ ทางบริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด
จึงได้มีการนำเอาเทคนิคกิจกรรม “Denwa Cho” หรือ Safety Statement มาใช้ ด้วยหลักการที่
การทำงานให้เสร็จทันตามกำหนด และไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยการวางแผนการทำงานก่อนการ
ลงมอืปฏบัิติ

 เพื ่อเป็นการให้ความรู ้ สนับสนุนวิธีการขับขี ่อย่างปลอดภัยและเพิ ่มจิตสำนึกด้าน
ความปลอดภัยให้ก ับพนักงานที ่ ใช ้รถจักรยานยนต์ สำนักงานส่งเสริมความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมหลักสูตร “การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน”
ใหกั้บพนกังานทัว่ไป

การขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยขั้นพื้นฐาน
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โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา บริษัท โตโยต้า
มอเตอร ์ ประเทศไทย จำกัด ได ้ร ่วมม ือก ับสถาบัน
ส ิ ่ งแวดล ้อมไทยและได ้ร ับการสนับสนุนจากสมาคม
สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยและหน่วยงานราชการ
ท่ีเก่ียวขอ้ง ดำเนนิโครงการตัง้แตเ่ดือน พฤษภาคม 2548 –
เมษายน 2549 รวมระยะเวลา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์
ในการดำเนินโครงการเพื ่อสร้างความเข้าใจที ่ถูกต้อง
เร่ืองการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลกและภาวะโลกรอ้น
รวมถึงการปลุกจิตสำนึกของเยาวชน และประชาชนทั่วไป
ให้ร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็น
ผลกระทบโดยตรงจากการนำเชื ้อเพลิงฟอสซิล มาเป็น
วัตถุดิบในการผลติพลงังานตา่ง ๆ อาทเิช่น พลังงานไฟฟา้
เชื ้อเพลิงสำหรับการคมนาคมขนส่งภาวะโลกร้อนเป็น
ผลล ัพธ ์ของการเพ ิ ่มข ึ ้ นของการร ั ่ ว ไหลของก ๊ าซ
คาร ์บอน ไดออกไซด ์ แล ะทำ ให ้ เ ก ิ ดปรากฎการณ ์
เรือนกระจกเกดิขึน้

สำหรับโครงการในปีแรกน้ัน  ได้มีเมืองและเทศบาล
ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทั้งสิ้น 25 แห่งทั่วประเทศ
และได้จัดทำผลงานโครงการ  เพื่อลดภาวะโลกร้อนจำนวน
ท้ังส้ิน 42 โครงการหลักและสร้างสรรค์โครงการย่อยได้ถึง 83
โครงการโดย แบ่งเป็น 4 หัวขอ้หลกั คือ

การลดเมอืงร้อนดว้ยการเดนิทางอยา่งยัง่ยืน เช่น
การสรา้งทางจกัรยาน
การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น การปลูกต้นไม้ที่เกาะ
กลางถนน
การลดการใช้พลังงาน  เช่น การจัดงานครอบครัว
ประหยดัพลงังาน
การลดขยะในเมือง เช่น การทำเครื ่องรีไซเคิล
กระดาษ  เป็นตน้
ซึ ่งประสบความสำเร็จอย่างดีเยี ่ยม และได้รับ

ความรว่มมอืจากทกุฝ่ายเปน็อยา่งดี
ในโครงการปีที่ 2 นี้ บริษัทโตโยต้า และสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย  ยังยึดมั่นที่จะดำเนินการโครงการต่อไป
โดยจะขยายผลไปยังทุกภูมิภาค และเน้นความมีส่วนร่วม
ของประชาชน และนักเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนา
ท่ียัง่ยนืตอ่ไป

โครงการลดเมอืงรอ้นดว้ยมอืเรา (Stop Global Warming)

1.

2.

3.

4.
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ในปี พ.ศ. 2549 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ได้ดำเนินโครงการโตโยต้า ปลูกป่าชายเลน เฉลิม
พระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 19

กุมภาพันธ์ 2549 ซึ่ง เป็นโครงการต่อเนื่อง จากโครงการ
โตโยต้า ปลูกป่า ปล่อยปู เมื ่อปี 2547 โดยร่วมมือกับ
กรมพลาธิการทหารบก และองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก
สากล (WWF)  โดยมีผู้บริหารและพนักงานโตโยต้าเข้าร่วม
ปลูกต้นโกงกาง จำนวนประมาณ 600 คน ซึ่งนอกจาก
การปลูกป่าชายเลนเพื ่อเพ ิ ่มพื ้นท ี ่ส ี เข ียว และแหล่ง
อนบุาลสตัวน้์ำ จำนวน 18 ไร่ และสามารถปลกูต้นโกงกาง
ได้ทั ้งสิ ้น 12,000 ต้นแล้วนั ้น โตโยต้ายังได้สนับสนุน
นิทรรศการถาวรเกี ่ยวกับป่าชายเลน และสะพานศึกษา
ธรรมชาติ หรือ Boardwalk ทำให้เยาวชนและผู ้ที ่สนใจ
สามารถเข้าไปศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนซึ่งมีลักษณะ
พิเศษแตกต่างจากป่าอื่นๆ ได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการ
ปรับปรุงทัศนียภาพ และพื้นที่เพื่อรองรับนักเรียนเยาวชน
ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ และมาเข้าค่ายเพื่อศึกษา
ธรรมชาติ กับ “ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู)
เฉลมิพระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชนีิ” ด้วย

โครงการปลูกป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) เฉลิม
พระเกยีรต ิ72 พรรษา มหาราชนีิ หรือศูนยศึ์กษาธรรมชาติ
บางปู เป็นความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และองค์การ
กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่
ปฏิบัต ิภารกิจด้านอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม มีจุดมุ่งหมายเพือ่พัฒนากองอำนวยการสถาน
พักผ่อนบางปูให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านธรรมชาตชิานเมือง
สำหรับเยาวชน นักเรียน เน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ที่ประยุกต์เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ที่เรียน โดยอาศัยธรรมชาติ เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้ที่เรียนรู้
เกิดความสนใจ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
มีความมุ่งหวังที่จะให้โครงการปลูกป่าชายเลน ซึ่งเป็นหนึ่ง
ในโครงการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็น โครงการที่จะ
ช่วยส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป และ
เยาวชน รวมทั้งเป็นแบบอย่างในการดำเนินการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และสมดุลตามระบบ
นิเวศวทิยา
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โครงการพระดาบสเป็นโครงการตามพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัว ตั ้งขึ ้นเมื ่อปี 2518
มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู ้พื ้นฐาน
เพียงพอทีจ่ะเขา้ศกึษาตอ่ในสถาบนัการศกึษาขัน้สงู หากแต่
มีความยินดีสนใจใฝ่ศึกษา และมีความเพียรอย่างจริงจัง
ใหไ้ด้รับโอกาสฝกึวิชาชีพ และฝกึอบรมคณุธรรม ศีลธรรม
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เขาเหล่าน้ันออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ
สร้างตนเอง ช่วยเหลือครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

เมื่อปี พ. ศ 2519 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานกระแสพระราชดำริให้ดำเนินการทดลอง
เปิดหลักสูตรวิชาช่างไฟฟ้าวิทยุ โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นทุนเดิมในการ
ดำเนินโครงการ และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งเป็น
มูลนธิิพระดาบสตามกฏหมาย เม่ือวนัท่ี 17 สงิหาคม 2533

โครงการพระดาบส

แนวคิดในการบริหาร
ดำเนนิการในรปูแบบของการศกึษานอกระบบ
ไมเ่ป็นเชงิพาณชิย ์แต่เป็นการกศุลอยา่งแทจ้ริง
ผู้เข้ารับการอบรม ไมเ่สียค่าใชจ่้ายแตใ่หป้รนนบัิติ
ครู อาจารยเ์ป็นการตอบแทน

วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ผู ้ท ี ่ ได ้ร ับการศึกษาเร ียนรู ้ เม ื ่อจบหลักสูตร

สามารถออกไปทำงานในสถานประกอบการภาคอตุสาหกรรม
ยานยนต ์หรือศึกษาตอ่ในชัน้สงูต่อไป
หน่วยบริการ

โรงเรียนพระดาบส (Dabos School)
โครงการลกูพระดาบสจงัหวดัสมทุรปราการ
สำนกังานมลูนธิพิระดาบส
ในปี 2549 โตโยต้าได้สนับสนุนให้ทางโครงการ

พระดาบสได ้ม ีการร ิ เร ิ ่มแผนการดำเน ินการจ ัดทำ
ISO 14001:2004 โดยมรีะยะการดำเนนิการ 6 เดือน ตัง้แต่
เดือน พฤษภาคม 2549 จนถึง ธันวาคม 2549 อันประกอบ
ไปด้วยกิจกรรมการดำเนินการ อาทิเช่น การจัดตั้งคณะ
ทำงาน การสำรวจสภาพแวดล้อมและการจัดการเบื้องต้น
การฝึกอบรม การดำเนินการ จนสิ้นสุดโครงการโดยการ
ขอการรับรองในเดือน ธันวาคม 2549 ซึ่งทางโตโยต้าได้ให้
การสนับสนุนในด้านการฝึกอบรม การแก้ไขปรับปรุง
รวมทั้งพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
การจัดทำ ISO 14001:2004 ท้ังนีเ้พ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยนื
ของโครงการพระดาบสตอ่ไป 47



มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ก่อตั ้งขึ ้นตั ้งแต่ปี
พ.ศ. 2535 เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีที่บริษัท โตโยต้า
มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ดำเนินกิจการในประเทศไทย
โดยมูลนิธิมีทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 30 ล้านบาท และในโอกาส
ครบรอบ 40 ปี ใน พ.ศ. 2545 โตโยตา้จงึไดม้อบทนุเพิม่ให้
กับมูลนิธิฯ เป็น 400 ล้านบาท เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ
ของมลูนธิิฯ ดังต่อไปนี้

สง่เสรมิและสนบัสนนุการศกึษาในทกุระดบั
สง่เสรมิคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้ม
ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอ่ืนๆ เพ่ือสาธารณประโยชน์
ตลอด 10 ปี ของการก่อต้ังมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

มลูนธิไิดส้รา้งสรรคใ์หเ้กิดโครงการตา่งๆ อนัเปน็ประโยชน์
ต่อส่วนรวม เพื่อส่งเสริมสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ควบคู ่ ไปก ับการร ักษาส ิ ่งแวดล ้อมของประเทศไทย
อันประกอบไปด้วย รางวัลมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย (TTF
Award) โครงการหนังสือมือสอง โครงการหนูรักผักสีเขียว
เป็นต้น

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย

เงินบริจาค รายรับและรายจ่ายท้ังหมด

2545 2546 2547 2548 2549
รวม

(ต้ังแตป่ ี2535)
เงินบรจิาคโดย บริษทั โตโยตา้ มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด

100 50 400

ค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์
* สนบัสนนุการศกึษา 5.11 10.30 9.40 15.75 20.00 156

* การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กด้อย
  โอกาสและการอนรัุกษส์ิง่แวดลอ้ม

2.80 4.00 6.00 6.25 5.50 43

* การรว่มมอืกบัองคก์รเอกชนและ
   ภาครฐัเพือ่สงัคม

2.00 2.60 1.00 5.50 6.00 43

รวมทั้งสิ้น 9.91 16.90 16.40 27.50 31.50 241*

* ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น (21 ล้านบาท) มาจากดอกเบี้ยของเงินบริจาค (มาจากเงินบริจาคของ โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย รวม 400 ล้านบาท)
และมาจากเงินบริจาคพิเศษจากโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทยอีก 25 ล้านบาท
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การดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ



จากการที ่บริษัทได้เป็นฐานการผลิตรถกระบะ
รถอเนกประสงค ์และชิน้สว่นภายใตโ้ครงการ IMV ส่งผลให้
เกิดการขยายตัวทั้งการขายภายในประเทศและการส่งออก
เพิ่มขึ้นอย่างมากตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบันด้วยปริมาณ
ขายในปี 2549 จำนวนมากกว่า 400,000 คัน เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนมากกว่า 150,000 คัน หรือคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
กว่า 50% โดยรายรับยอดขายในปี 2549 มีจำนวนกว่า
300,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนคิดเป็นสัดส่วน กว่า 50%
ตามปริมาณการขายที ่ เพิ ่มขึ ้น ในส่วนของกำไรสุทธิ
บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวนกว่า 16,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนคิดเป็นสัดส่วน 49.5% และในปี 2548 ที่ผ่านมา
นับเป็นปีแห่งความสำเร็จอีกปีหนึ ่งของโตโยต้าทำให้
โตโยตา้ครองอันดับ 1 ในตลาดรถยนตร์วม ตลาดรถยนตน่ั์ง
ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี
ท่ีผ่านมา รวมถงึตลาดสง่ออกอกีด้วย

การดำเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ
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ในดา้นการสง่ออก ของปีท่ีผ่านมาโตโยตา้สามารถ
ครองอันดับหนึ่งในการส่งออก โดยส่งออกรถยนต์จำนวน
ท้ังส้ินกวา่ 151,000 คัน  มูลค่าการสง่ออก 70,000 ล้านบาท
นอกจากนี ้โตโยต้าได้ส่งออกชิ ้นส่วนอะไหล่ ซึ ่งมีมูลค่า
การสง่ออก 46,000 ล้านบาท

สำหรับปี 2549 โตโยต้า ตั้งเป้าหมายการขาย
ในประเทศไว้ที่ 295,000 คัน อัตราการเจริญเติบโต 6%

เมื ่อเทียบกับปีที ่ผ ่านมา และคาดว่าจะสามารถครอง
ส่วนแบง่ตลาดมากกวา่ 40% ในสว่นของการสง่ออก ได้ต้ัง
เป้าหมายการส่งออกรถยนต์อยู่ที่ 230,000 คัน เติบโตจาก
ปีก่อน 51% ส่วนแบ่งตลาด 49% คิดเป็นมูลค่า 99,000

ล้านบาท และชิ้นส่วนอะไหล่มูลค่า 53,000 ล้านบาท เติบโต
จากปีก่อน 15% คิดเป็นมูลค่าการส่งออกทั้งสิ้นประมาณ
152,300 ล้านบาท ครองอนัดับ 1 ของผู้ส่งออกรถยนตข์อง
ประเทศไทย ซ่ึงทางโตโยตา้ไดป้รับกำลังการผลติใหเ้พียงพอ
ต่อความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ โดย
คาดว่าจะมีกำลังการผลิตทั้งโรงงานสำโรง และโรงงาน
เกตเุวย ์จำนวน 510,000 คันตอ่ป ี เพ่ิมขึน้ 23% ดังน้ันในปี
2549 จะเป็นอีกปีหนึ ่งที ่อุตสาหกรรมยานยนต์จะสร้าง
สถิติใหม่ และโตโยต้าจะใช้ความพยายามในการรักษา
ความเป็นผู้นำในทุกตลาดรวมถึงการสร้างความพึงพอใจ
สงูสดุใหกั้บลกูค้าอกีด้วย

ปริมาณการขายโตโยต้า(ในประเทศ) อนัดบัท่ี 1 โตโยต้า 277,955 คัน เตบิโต 18.7% สว่นแบง่ตลาด 39.5%

รถยนต์นั่ง อันดับที่ 1 โตโยตา้ 90,298 คัน ลดลง 12.7%  สว่นแบง่ตลาด 48%

รถเพือ่การพาณชิย์ อนัดบัท่ี 1 โตโยต้า 187,657 คัน เตบิโต 43.5%  สว่นแบง่ตลาด 36.4%

รถกระบะขนาด 1 ตัน ** อนัดบัท่ี 1 โตโยต้า 177,627 คัน เตบิโต 44.2% สว่นแบง่ตลาด 37.8%

รถยนต์เลกซัส 307 คัน

   ** รวมรถกระบะดดัแปลง

สถติกิารขายรถยนตข์องกลุม่โตโยตา้ ในป ี2548
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บทความพิเศษ
สาส์นจากผู้บริหาร
โรงงานบา้นโพธิ ์- โรงงานทีเ่ปน็มติรกบัส่ิงแวดลอ้ม
The Style by TOYOTA



ในโอกาสที่โรงงานบ้านโพธิ์จะเริ่มเปิดดำเนินการผลิตตั้งแต่เดือนมกราคม
2550 เป็นต้นไป ด้วยความมุ่งหวังของผู้บริหารระดับสูงในการที่จะให้โรงงานแห่งนี้
เป็นตน้แบบของโรงงานทีเ่ป็นมติรกับส่ิงแวดลอ้มอนัดับ 1 ในอาเซยีน

Joyful & Community Friendly จึงเป็นคำขวญัท่ีพนักงานทกุคนทีโ่รงงาน
บ้านโพธิ์จดจำใส่ใจเอาไว้ตลอดเวลา ซึ่งหมายถึง ความเป็นอยู่และสภาพแวดล้อม
ของพนกังาน และชมุชนใกลเ้คียงจะตอ้งอยูร่่วมกนัอยา่งมคีวามสขุ  มีความสมัพนัธ์
ที่ดีต่อกัน พนักงานทำงานอย่างเต็มใจ และตั้งใจ กระบวนการผลิตถูกออกแบบมา
เพื่อไม่ให้สร้างมลพิษให้กับชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ อาทิ เช่น
การใช้น้ำเป็นตัวทำละลายสีที่ใช้พ่นรถยนต์แทนการใช้ทินเนอร์ เพื่อลดมลพิษทาง
อากาศที่จะออกมาสู่สิ่งแวดล้อม การติดตั้ง Co-generator ซึ่งมีที่โรงงานบ้านโพธิ์
เป็นแห่งแรกของบริษัทในเครือโตโยต้า ภาคพื้นอาเชียน ที่สามารถลดการเกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์(CO

2
) อันเปน็สาเหตขุองภาวะโลกรอ้น ได้ถึง 6,000 ตัน/ปี

เพื่อให้โรงงานของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และชุมชนเสมอ พวกเราจะ
ไมห่ยดุย้ังในการปรบัปรุง และพฒันาการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งตอ่เนือ่งใหส้มกบั
การเปน็ ECO-Factory อยา่งแท้จริง

ปัจจุบันบริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย ประกอบ
ไปด้วยกจิการร่วมหลายบรษัิทฯ และสบืเน่ืองจากการขยายตวั
ของโตโยต้า ในปี 2548 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
จึงได้ก่อตั้งโรงงานแห่งใหม่ขึ้น ณ บ้านโพธิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยโรงงานบ้านโพธิ์แห่งนี้ จัดได้ว่าเป็นโรงงานที่ทันสมัยที่สุด
ในภูมิภาคนี้ ทั้งในแง่ของการผลิตที่ทันสมัย การเป็นมิตรต่อ
สิ ่งแวดล้อม และในด้านคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย
ซึ่งจะเริ่มการผลิตในต้นปี 2550 นี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์
ประเทศไทย จำกัด ได้เตรียมความพรอ้มในการบรหิารจดัการ
ในทุกๆ ด้าน ในระยะเวลาอันใกล้น้ี ไม่ว่าจะเป็นการบริหารต้นทุน
การเตรียมความพร้อมของคนโดยการจัดอบรมพนักงาน
ใหม่ให้เกิดการพัฒนาทักษะขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในการผลิต
รถยนต์ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้มีทักษะ
ความรู้ความชำนาญ ในการผลิตรถยนต์ให้ได้มาตรฐานสูงสุด
เพื ่อที ่จะก้าวสู ่ความเป็นผู ้นำของอุตสาหกรรมรถยนต์ใน
ประเทศไทย นอกจากนี้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกัด ได้สร้างโรงงาน บ้านโพธิ์แห่งนี้ให้กลายเป็นโรงงาน
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งแรกของเมืองไทยอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการลงทุนสร้างโรงงานโตโยต้า
บ้านโพธ์ิ
1. เพื่อเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตรถกระบะในโครงการ
IMV ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงหลังจากได้เปิด
ตัวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2547 และเป็นฐานการส่งออก
ไปทั่วโลก
2. เล็งเห็นถึงศักยภาพของบุคลากร ในด้านเทคโนโลยี
การผลิตที่ทันสมัย การจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
3. เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการส่งเสริม
ศักยภาพความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้วยการลงทุนที่จะ
เป็นการเพิ่มการจ้างงานในพื้นที่และเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลิตและการส่งออกรถยนต์(ดีทรอยต์แห่งเอเชีย)
4. เพื ่อเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ในการพัฒนา
ประเทศในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา
คุณภาพของชวีติดว้ยความเปน็มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และ
ชุมชน ทั่วประเทศ

Charnchai Suppayakorn
Vice President

  ⌫
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ด้านพลังงาน:
- นำระบบ Co-generator มาใชง้าน กล่าวคอืการใชก๊้าซ
ธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะสามารถลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู ่บรรยากาศ
ได้อย่างมากและมกีารนำพลงังานสะอาด เช่น ระบบพลังงาน
เซลลแ์สงอาทติยม์าใชภ้ายในสถานทีท่ำงานอกีด้วย

ด้านการจดัการมลพษิทางนำ้ :
- น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วจะต้องผ่าน
มาตรฐานภายในของโตโยต้า ซึ ่งจะเข้มงวดกว่า
มาตรฐานของกฎหมายถึงร้อยละ 20 รวมถึงมีการ
ติดตั้งกระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำน้ำที่บำบัดแล้วกลับมาใช้
ในกระบวนการทำงาน นอกจากนี้โตโยต้ายังมีการควบคุม
คุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องด้วยระบบการตรวจวัดค่า COD

ด้านการจัดการมลพษิในอากาศ:
- โตโยต้าจะเป็นบริษัทรถยนต์แห่งแรกในประเทศไทย
ที่นำเทคโนโลยีขั้นสูงในการพ่นสีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้น่ันคือระบบ Water Base หรือระบบการใช้สีน้ำท่ีมีคุณภาพ
ที่ดีกว่าการใช้สีผสมทินเนอร์พ่นรถยนต์ และยังมีการ
ใช้แขนกลหุ่นยนต์ในการพ่นสีเพื่อให้ประสิทธิภาพการพ่น
สงูสดุ นอกจากนัน้ยงั มกีารตดิตัง้ RTO Incinerator เพ่ือลด
ปริมาณสารระเหยไฮโดรค์ารบ์อนทีป่ลอ่ยออกสูบ่รรยากาศ
อีกด้วย

5. เพื่อให้มีโอกาสในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประเทศไทย
ให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความคิดและทักษะความชำนาญ
เพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ต้องการให้เป็นต้นแบบ
แก่โรงงานอุตสาหกรรมทัว่ไปท่ีให้ความใสใ่จด้านส่ิงแวดล้อม
โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ ์เป็นโรงงานที่ให้ความสำคัญใน
ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการนำเทคโนโลยีเพื่อ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ ดังนี้

แบบออนไลน์ซึ่งเป็นการวัดแบบ Real Time ส่งผลวิเคราะห์
โดยตรงถึงกรมโรงงานอุตสาหกรรมและรวมถึงการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกตอ้งตามกฎหมาย

การพ่นสีด้วยหุ่นยนต์พ่นสี

ด้านการจดัการลดมลพษิด้านขยะ :
- โตโยต้าได้กำหนดเป้าหมายการลดปริมาณขยะทุกชนิด
อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการทำโครงการยกเลิกการนำ
ขยะไปฝงักลบ หรือ Zero Landfill ซ่ึงโรงงานโตโยตา้แหง่ใหม่
นี้จะเริ่มดำเนินโครงการ Zero Landfill ตั้งแต่เริ่มการผลิต
และยงัมีการนำขยะไปรไีซเคลิไดก้ว่าร้อยละ 80

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด มีความ
ภูมิใจที่ได้สร้างโรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ขึ้น ซึ่งเป็นโรงงาน
แห่งสิ่งแวดล้อม (Ecological Factory) และจะเป็นโรงงาน
ต้นแบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ให้ความสำคัญ
กับส ิ ่งแวดล ้อมเพ ื ่อร ่วมก ันลดผลกระทบท ี ่ เก ิดข ึ ้น
มากมายทัว่โลก
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ในปี 2549 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
จำกดั เปิดตัว “The Style by TOYOTA” เพ่ือสง่เสรมิและ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู ้ของคนรุ่นใหม่ ที่เต็มเปี ่ยม
ไปด้วยความคดิสร้างสรรค ์ความเชือ่มัน่ในตนเองและสนใจ
แสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง The Style by
TOYOTA จะเป็นสถานที่แห่งใหม่ที ่จะเพิ ่มสีสันเพื ่อการ
เร ียนรู ้ผสานความบันเท ิงในรูปแบบ “Edutainment”
อีกแห่งหนึ่ง ซึ่งจะนำเสนอสาระทางด้านเทคโนโลยี พร้อม
สอดแทรกด้วยข้อมูลข่าวสาร ความเคลื ่อนไหวในด้าน
บันเทงิ แฟช่ัน ดนตร ีกีฬา และศลิปะแขนงตา่งๆ และยงัเป็น
สถานที่ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ และ
ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ

แนวคิดหลักในการออกแบบ The Style by TOYOTA
คือการสร้างตัวอาคารที ่มีเอกลักษณ์ด้วยจุดมุ ่งหมาย
ในการเปน็ “High-Tech Edutainment Center” เพ่ือสร้างความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ในสิง่ท่ีตนสนใจ  The Style by TOYOTA  ต้ังอยูใ่จกลาง
จุดศูนยร์วมของวยัรุน่ไทย “สยามสแควร”์ บนพืน้ที ่ 1,000
ตารางเมตร แบ่งพ้ืนท่ีออกเปน็ 3 ช้ัน

The Style by TOYOTAThe Style by TOYOTAThe Style by TOYOTAThe Style by TOYOTAThe Style by TOYOTA

พ้ืนทีช่ัน้ที ่3: Event / Work shop
เวทีแสดงออกซึ่งความสามารถและพรสวรรค์ในทางสร้าง
สรรค์ เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพ่ือพัฒนาศักยภาพหลาก
หลายรูปแบบ
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พ้ืนท่ีช้ันท่ี 1: The Style Cafe / Registration / Center Display /
IT terminal / Digital content / Product message / Ubiq
window / Giant Plasma / LED เป็นสถานที่นัดพบของ
คนรุ่นใหม่ ที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีอันนำสมัย แหล่งข้อมูล
ข่าวสารหลากหลายเพื่อการเรียนรู้

พ้ืนทีช่ัน้ที ่2: DJ Booth / Design Lounge
เชื่อมโยงจินตนาการกับความคิดสร้างสรรค์





     ขอบคุณในความรว่มมอืของทา่นทีต่อบแบบสอบถามนี้
     สำนกังานสง่เสริมความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บริษัท โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกัด

1. ความคดิเห็นโดยรวมตอ่รายงานปน้ีี
1) ปริมาณเนือ้หา  ดีเย่ียม   ดี  ปานกลาง  ต่ำ  ต้องปรับปรุง
2) คุณภาพของเนือ้หา  ประทับใจ   นา่พอใจ  พอใช้  พอใจเลก็นอ้ย  ไมพ่อใจ
3) ความชดัเจน  เข้าใจไดง่้ายมาก  เข้าใจไดง่้าย  ปานกลาง  ไมค่่อยเขา้ใจ  เข้าใจไดย้าก
4) จำนวนหนา้  มากเกนิไป   ค่อนขา้งมาก  เหมาะสม  ไมค่่อยพอ  น้อยเกนิไป

2. เร่ืองใดท่ีคุณสนใจและเร่ืองใดท่ีคุณต้องการให้ปรับปรุงในฉบับหน้า
1) ปก  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
2) สาสน์จากผูบ้ริหารระดบัสูง  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
3) ปรัชญาองคก์ร  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
4) ภาพรวมของบรษัิท  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
5) การดำเนนิงานดา้นสิง่แวดลอ้ม  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
6) การดำเนนิงานดา้นสงัคม  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
7) การดำเนนิงานดา้นเศรษฐกจิ  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
8) บทความพเิศษ  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
9) แบบสอบถาม  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)
10) ปกในดา้นหลงั  สนใจ    ต้องการให้ปรับปรุง (โปรดระบุ....................................................................)

3. คุณทราบเกีย่วกบัรายงานการพฒันาอยา่งย่ังยืน 2549 ได้อยา่งไร (เลือก 1 คำตอบ)
 พนักงานโตโยตา้   ผู้แทนจำหนา่ย / ผู้จัดส่งช้ินสว่น   เว็บไซต ์      อ่ืนๆ (โปรดระบ.ุ......................................................)

4. คุณคิดว่าเร่ืองใดเหมาะทีจ่ะเปน็ส่ือสำหรบัรายงานการพฒันาท่ีย่ังยืน (เลือกไดห้ลายคำตอบ)
 กระดาษ  อนิเตอรเ์นต็  CD-Rom  อื่นๆ (โปรดระบุ...............................................................................)

5. ข้อคดิเห็นอืน่ ๆ
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

ขอบพระคณุในความรว่มมอื โปรดกรอกรายละเอยีดของทา่น (ตามความสมคัรใจ)
ชื่อ ............................................................................................................................................อายุ.......................................................

ที่อยู่.......................................................................................................................................................................................................

Email ......................................................................................................................................................................................................

อาชีพ/สถานที่ทำงาน ...........................................................................................................................................................................

แบบสอบถาม
รายงานการพฒันาอยา่งยัง่ยนื 2549





ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับบริษัท

สำนักงานใหญ่และโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า สำโรง
186/1 หมู ่1 ถนนทางรถไฟเกา่ ต.สำโรงใต ้อ.พระประแดง
จ.สมทุรปราการ 10130
โทรศัพท์: + 66 (0) 2386-1000
โทรสาร : + 66 (0) 2386-1891

โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์
74 หมู ่9 ต.หวัสำโรง อ.แปลงยาว
จ.ฉะเชงิเทรา 24000
โทรศัพท์: + 66 (0) 2357-5100
โทรสาร : + 66 (0) 2357-5186

สำนักงานกรุงเทพฯ
ซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซันส์เพลซ ชั้น 42-43
เลขที่ 87/2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท์: + 66 (0) 2305-2000
โทรสาร : + 66 (0) 2305-2013

ศนูยบ์รกิารจดัส่งและอะไหลโ่ตโยตา้
159 หมู ่1 ต.บางเสาธง ก่ิง อ.บางเสาธง
จ.สมทุรปราการ 10540
โทรศัพท์: + 66 (0) 2313-1035
โทรสาร : + 66 (0) 2313-1393-8

ศนูยก์ารศกึษาและการฝกึอบรมโตโยตา้
25 หมู ่7 ถนนสวุนิทวงศ ์(ก.ม. 66)
ต.คลองนครเนือ่งเขต อ.เมอืง
จ.ฉะเชงิเทรา 24000
โทรศัพท์: + 66 (0) 3884-7377
โทรสาร : + 66 (0) 3884-7384

 สำหรับขอ้มูลเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายงาน โปรดติดตอ่

สำนกังานสง่เสรมิความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม
บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย จำกดั สำโรง
186/1 หมู ่1 ถนนทางรถไฟสายเกา่ ตำบลสำโรงใต้
อำเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 10130
โทร: 0-2386-1757 แฟกซ์: 0-2386-1902

อีเมลล์: sec@toyota.co.th

จัดพิมพ์เม่ือ: ธันวาคม 2549






