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ข้้อมููลทั่่�วไปข้อง เอ.พีี. ฮอนด้้า (102-1, 102-5)

 

	 บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากบริษัท	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น 

ใหเ้ปน็ผูจ้ดัจำาหนา่ยรถจกัรยานยนตฮ์อนดา้เพียงรายเดยีวในประเทศไทย	กอ่ต้ังขึน้ในวนัที	่1	มนีาคม	พ.ศ.	2529	และจดทะเบยีน 

จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำากัด	ด้วยทุนจดทะเบียน	40	ล้านบาท	มีสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น 

อยู่ที่ร้อยละ	51	ต่อร้อยละ	49

	 รถจักรยานยนต์ฮอนด้าได้รับความไว้วางใจจากคนไทยมากที่สุด เป็นผู้นำาตลาดด้วยยอดจำาหน่ายสูงเป็นอันดับที่ 1 

มาตั้งแต่	พ.ศ.	2532	จนถึงปัจจุบัน	รวมกว่า	3 ทศวรรษ

	 บรษิัท	เอ.พี.	ฮอนดา้	จำากดั	มคีวามตัง้ใจอยา่งแรงกล้าทีจ่ะยืนหยดัอยู่เคยีงขา้งสงัคมไทย	ดว้ยเหตนุี	้เราจงึใหค้วามสำาคัญ 

ในการพัฒนาเทคโนโลยีข้ันสูง	การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า	และการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ควบคู่ 

ไปกับความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับคนทุกวัย		

	 ตอ่มาในวนัที	่31	มนีาคม	พ.ศ.	2564	บรษิัท	เอ.พี.	ฮอนดา้	จำากดั	ไดผ้นวกรวมกบับรษิัท	ไทยฮอนดา้	แมนแูฟคเจอริง่	จำากดั	ซึง่เปน็ 

ผูผ้ลติรถจกัรยานยนต์ฮอนดา้ในประเทศไทย	โดยกอ่ตัง้เปน็บรษิัทใหมแ่ละใชช้ือ่เปน็	“บรษิทั ไทยฮอนดา้ แมนแูฟคเจอร่ิง จำากดั” 

ทำาให้บริษัทฯ	จึงเปลี่ยนบทบาทการดำาเนินธุรกิจ	โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย 

ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	ประเทศญี่ปุ่น	อย่างเป็นทางการ

	 ปี	2563	เป็นปีที่เราต้องเผชิญกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด	19	ซึ่งได้สร้าง

ผลกระทบในวงกว้าง	ทั้งภาพรวมเศรษฐกิจที่มีอัตราการเติบโตลดลง	รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่สำาคัญทั้งทางด้านสังคม	การตลาด	และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 

อันจะนำาไปสู่การดำาเนินชีวิตภายใต้จุดปกติใหม่	(New	Normal)	จากภาพรวม 

การเปล่ียนแปลงดังกล่าวถือเป็นปีที่ท้าทายที่สุดในรอบ	10	ปีในการดำาเนินธุรกิจของ	 

เอ.พี.	ฮอนดา้	แตด่ว้ยแรงรว่มมอืรว่มใจจากผูม้สีว่นไดส่้วนเสียทกุกลุ่ม	ที่ใหค้วามเชือ่มัน่ 

ในรถจักรยานยนต์ฮอนด้า	ผู้จำาหน่ายฯ	ทั่วประเทศ	และพนักงานทุกคนที่เป็นพลัง 

ขับเคล่ือนสำาคัญให้	 เอ.พี.	ฮอนด้า	สามารถฟันฝ่าวิกฤติมาได้	ทำาให้ในปี	2563	 

เอ.พี.	ฮอนด้า	สามารถรักษาความเป็นผู้นำาตลาดรถจักรยานยนต์ไทยเป็นปีที่	34	 

ติดต่อกัน	ด้วยยอดจำาหน่าย	1.18	ล้านคัน	ในขณะที่ตลาดรวมรถจักรยานยนต์ไทย 

มตัีวเลขอยูท่ี	่1.52	ล้านคัน	ลดลงจากปกีอ่น	13%	อย่างไรกต็าม	เอ.พี.	ฮอนด้า	จะยังคง 

ยึดมัน่คำาสัญญาทีจ่ะไมห่ยุดย้ังตอ่การพัฒนาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร	เพ่ือครองความเปน็ 

ที่หนึ่งในใจของลูกค้าทุกคน	และยืนหยัดต่อสู้กับทุกวิกฤติเคียงข้างคนไทยทุกคน 

บนพื้นฐานการดำาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม	

ภาพีรวมูการด้ำาเนินงานในมูิติิเศรษฐกิจ
		 ในป	ี2563	เอ.พี.	ฮอนดา้	ยังคงดำาเนนิธุรกจิภายใตก้ลยทุธ์	“WHAT	STOPS	YOU?	

มุ่งไป	อย่าให้อะไรมาหยุด”	และได้วางแนวทางการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อให้เข้ากับยุค

แห่งการเปล่ียนแปลง	ก่อให้เกิดการปรับตัวที่ต้องจับกระแสให้เร็ว	และเคล่ือนไหวให้

ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกำาลังเป็นอยู่ในขณะนี้	ภายใต้	3	แนวทางที่สำาคัญ	ดังนี้

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	 ๆ	 ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ได้อย่างครอบคลุม	

• พัฒนาจุดสัมผัสการบริการกับลูกค้า	 ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่เหนือ

ความคาดหมายจากเครือข่ายฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	

• สรา้งความรบัผดิชอบตอ่สงัคมในฐานะผูป้ระกอบการธรุกจิรถจกัรยานยนต์	

โดยเฉพาะการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัย	ผ่านการทำากิจกรรมด้านต่าง	ๆ	

ภาพีรวมูการด้ำาเนินงานในมูิติิสิ่่�งแวด้ล้อมู
	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ยังคงเดินหน้าพัฒนาและสานต่อแนวคิดรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	

(Electric	Vehicle:	EV)	มาอย่างต่อเนื่อง	ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบด้าน

ส่ิงแวดล้อมจากการใช้ยานพาหนะ	และเพ่ือตอบสนองแผนดำาเนินงานการพัฒนา

อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย	(ROADMAP:	THAILAND	SMART	 

MOBILITY	30@30)	ของภาครัฐที่มุ่งขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต 

รถยนต์	รถจักรยานยนต์	และรถบัสไฟฟ้า	โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีการผลิต 

ยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	ร้อยละ	30	ของปริมาณการผลิตทั้งหมด	ภายในปี	2573

เราคือเราคือ
เอ.พี.เอ.พี.  ฮอนด้าฮอนด้า

สารจากประธานกรรมการบริหาร (102-14)

	 สำาหรับปี	2563	นับเป็นความสำาเร็จก้าวสำาคัญของการพัฒนารถจักรยานยนต์ 

ไฟฟ้า	(EV)	โดย	เอ.พี.	ฮอนด้า	ร่วมกับหลาย	ๆ	องค์กร	ทดลองศึกษารูปแบบ 

การแบ่งปันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ	EV	Sharing	มุ่งเน้นการใช้พลังงาน 

หมุนเวียน	ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ	ในขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาส่ิงแวดล้อม 

ไปดว้ยในตวั	ซึง่โครงการนีน้บัเปน็การสรา้งระบบ	Electric	Ecosystem	อย่างเต็มรูปแบบ 

เป็นครั้งแรกในประเทศไทย	

ภาพีรวมูการด้ำาเนินงานในมูิติิสิ่่งคมู
		 เอ.พี.	ฮอนด้า	ให้ความสำาคัญในการดูแลสังคมที่ครอบคลุมทั้งสังคมภายใน

องคก์ร	อาท	ิพนกังาน	คูค่า้	กระทัง่ชมุชนและสังคมภายนอก	เพ่ือจบัมอืข้ามผา่นวิกฤติ

สถานการณ์โรคระบาดโควิด	19	ไปด้วยกัน	ผ่านมาตรการดำาเนินงานต่าง	ๆ	ดังนี้

• เอ.พี.	 ฮอนด้า	 หนึ่งในสมาชิกกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย	ภายใต้มูลนิธิ

ฮอนด้าแห่งประเทศไทย	และกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย	ร่วมเป็น

ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยต้านภัยโควิด	19	 สนับสนุนอุปกรณ์

ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ	รวมมูลค่ากว่า	40	ล้านบาท	

• ตอบสนองตามประกาศนโยบาย	“อยูบ่า้น หยดุเช้ื้�อ เพื่้อ่ชื้าต”ิ	โดยกำาหนด 

ให้พนักงาน	 Work	from	Home	 และสลับสับเปล่ียนกันทำางานเพ่ือลด 

การรวมกลุ่ม	ลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด	19

• จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนา	 

(2019-nCoV)	ให้แก่พนักงานทุกคน	คิดเป็นร้อยละ	100

• ปรับเปลี่ยนวิธีการทำาตลาดเชิงรุกให้กับผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

ทัว่ประเทศ	ทีเ่นน้ในชอ่งทางออนไลนม์ากขึน้	เพ่ือให้เขา้ถงึลกูคา้ได้มากขึน้

	 สดุท้ายนีเ้ราหวังว่า	สถานการณโ์รคระบาดโควิด	19	จะผา่นไปอย่างรวดเร็ว	และ 

กลับมาดำาเนินชีวิตอย่างปกติสุขอีกครั้ง	ด้วยพลังแห่งความร่วมมือร่วมใจของทุกคน 

ในประเทศ	อย่างไรกต็าม	เอ.พี.	ฮอนดา้	จะคงยดึมัน่ในสัญญาทีจ่ะตอ่สู้รว่มกบัสังคมไทย 

ตามวิสัยทัศน์	“มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำารงอยู่”	บนพื้นฐานการดำาเนิน 

ธุรกิจที่คำานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป

มร.ชิเกโตะ	คิมูระ
ประธานกรรมการบริหาร
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ความูยิินด้ี 3 ประการ 
 

	 ฮอนด้าเชื่อว่า	คนที่เรามีสัมพันธภาพด้วย	ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อโดยตรง	 

หรือผ่านทางผลิตภัณฑ์	ควรได้รับการแบ่งปันความรู้สึกยินดีกับสิ่งที่ได้ประสบ	 

ซึ่งความรู้สึกนี้จะแสดงออกในรูปแบบของความยินดี	3	ประการ

 

 

ค่านิยิมูองค์กร (102-16)

  

 ปฏิบัติงานด้วยคุณธรรมและค่านิยมที่ดีกับลูกค้า

กลยิุทั่ธ์์และทั่ิศทั่างแบรนด้์ (102-16)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
•	 ฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	จำานวน	366	ร้าน
•	 ฮอนด้า	บิ๊กวิง	จำานวน	5	ร้าน
•	 คับเฮ้าส์	บาย	ฮอนด้า	จำานวน	3	ร้าน

วิสิ่่ยิทั่่ศน์ฮอนด้้าสิ่ากล (102-16)

    มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำารงอยู่

วิสิ่่ยิทั่่ศน์ เอ.พีี. ฮอนด้้า (102-16)

    มุ่งสู่การเป็นองค์กรยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง

พี่นธ์กิจ (102-16)

• สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ผู้บริโภค

	 ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

• เป็นผู้นำาด้านความปลอดภัย	สิ่งแวดล้อม	และสังคม

• พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

เจตินารมูณ์์และปร่ชญา (102-16)

การเคารพีความูเป็นปัจเจกชน 
		 ฮอนด้ามีความเชื่อว่า	คนเราเกิดมามีความเป็นอิสระ	และ 

มลัีกษณะทีแ่ตกตา่งกนั	อนัเนือ่งมาจากความสามารถทางความคดิ 

เหตผุล	ความคดิสรา้งสรรค	์และความใฝฝ่นัของตวัเอง	การเคารพ	

ความเป็นปัจเจกชนประกอบด้วยแนวคิดหลัก	คือ	

ความคิดริเริ่ม	ความเสมอภาค	และความไว้วางใจ

ความยินด ี
ในการสร้างสรรค์	 

(Creating the Joys)

ความยินดีที่ได้ขาย	 
(Expanding the Joys)

ความยินดีที่ได้สร้าง 
ความมั่นใจสำาหรับคนรุ่นใหม ่

(Ensuring the Joys  
for the Next Generation)

ข้้อมููลด้้านติลาด้และการบริการในปี 2563 (102-2, 102-3, 102-4, 102-6, 102-7)

ข้้อมููลด้้านพีน่กงานในปี 2563 (102-7, 102-8) 

ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า	ด้วยรถจักรยานยนต์ที่หลากหลาย

จำานวนพนักงานทั้งหมด	จำาแนกตามสัญญาจ้าง
(พนักงานประจำาและพนักงานสัญญาจ้าง)	และจำาแนกตามเพศ

จำานวนพนักงานทั้งหมด	จำาแนกตามสัญญาจ้าง
(พนักงานประจำาและพนักงานสัญญาจ้าง)
และจำาแนกตามภูมิภาค

454

ในปี	2563	เอ.พี.	ฮอนด้า	มียอด

จดทะเบียนที่	1.18 ล้านคัน
จากยอดรวมของประเทศ 
1.52	ล้านคัน

สัดส่วนการครองตลาดอยู่ที ่

ร้อยละ 79 
ของตลาดรถจักรยานยนต์
ในประเทศไทย

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า
จัดจำาหน่ายภายใต้เครือข่ายศูนย์ฮอนด้า	 
วิง	เซ็นเตอร์	ประกอบด้วย	รถประเภทเกียร์
อัตโนมัติ	รถครอบครัว

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์	
( ข น าด เ ค รื่ อ ง ย น ต์ 	 4 0 0 	 ซี ซี ข้ึ น ไ ป )	 
จัดจำาหน่ายภายใต้เครือข่ายศูนย์ฮอนด้า	 
บิ๊กวิง	ประกอบด้วย	รถประเภทผจญภัย	รถ
สปอร์ต	รถนีโอสปอร์ตคาเฟ่	รถบ๊อบเบอร์

รถจักรยานยนต์มูลค่าเพิ่ม 
จัดจำาหน่ายภายใต้เครือข่ายร้านคับเฮ้าส์	บาย	
ฮอนด้า	ประกอบด้วย	Monkey	และ	C125

พี้�นทั่ี�การให้้บริการจำาแนกติามูภูมูิภาค

ภาคเหนือ
•	 ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
	 จังหวัดเชียงใหม่
•	 ฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	จำานวน	139	ร้าน
•	 ฮอนด้า	บิ๊กวิง	จำานวน	4	ร้าน
•	 คับเฮ้าส์	บาย	ฮอนด้า	จำานวน	2	ร้าน

ภาคใต้
•	 ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
	 จังหวัดภูเก็ต
•	 ฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	จำานวน	250	ร้าน
•	 ฮอนด้า	บิ๊กวิง	จำานวน	3	ร้าน
•	 คับเฮ้าส์	บาย	ฮอนด้า	จำานวน	3	ร้าน

ภาคกลาง
•	 สำานักงานใหญ่	บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	
	 149	ถนนรถรางเก่า	ตำาบลสำาโรงใต้	อำาเภอพระประแดง	
	 จังหวัดสมุทรปราการ	(102-3)
•	 ศูนย์จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่	ฮอนด้า	บิ๊กวิง	
	 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม	กรุงเทพฯ
•	 ศูนย์ฝึกอบรมฮอนด้า	ถนนรามคำาแหง	กรุงเทพฯ
•	 ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	
	 ถนนรถรางเก่า	จังหวัดสมุทรปราการ
•	 ศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	ถนนรามคำาแหง	กรุงเทพฯ	
•	 ฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	จำานวน	460	ร้าน
•	 ฮอนด้า	บิ๊กวิง	จำานวน	10	ร้าน
•	 คับเฮ้าส์	บาย	ฮอนด้า	จำานวน	6	ร้าน

จำานวนพนักงานทั้งหมด

เพศชายทั้งหมด

213  คน 
66.6

9 คน
37.5

65 คน
59.1

ภาคเหนือ (เชียงใหม่)
พนักงานประจำา	10	คน	
พนักงานสัญญาจ้างรายปี	0	คน
พนักงานสัญญาจ้างรายวัน	0	คน
รวมูทั่่�งสิ่่้น 10 คน

พื้นที่ส่วนกลาง
(กรุงเทพฯ	สมุทรปราการ)

พนักงานประจำา	300	คน	
พนักงานสัญญาจ้างรายปี	24	คน
พนักงานสัญญาจ้างรายวัน	110	คน
รวมูทั่่�งสิ่่้น 434 คน

ภาคใต้ (ภูเก็ต)
พนักงานประจำา	10	คน	
พนักงานสัญญาจ้างรายปี	0	คน
พนักงานสัญญาจ้างรายวัน	0	คน
รวมูทั่่�งสิ่่้น 10 คน

* หมายเหตุ	พนักงานสัญญาจ้าง	คือ	พนักงานสัญญาจ้างรายปีและสัญญาจ้างรายวัน * หมายเหตุ	พนักงานสัญญาจ้าง	คือ	พนักงานสัญญาจ้างรายปีและสัญญาจ้างรายวัน

เพศหญิงทั้งหมด

107 คน  
33.4

15 คน
62.5

45 คน
40.9

คน

พนักงานประจำา 
คิดเป็นร้อยละ

พนักงานสัญญาจ้าง*
คิดเป็นร้อยละ

รวมทั้งสิ้น
คิดเป็นร้อยละ

รถเกียร์อัตโนมัติรถเกียร์อัตโนมัติ

รถสปอร์ตรถสปอร์ต รถนีโอสปอร์ตคาเฟ่รถนีโอสปอร์ตคาเฟ่

รถครอบครัวรถครอบครัว

ภาคใต้

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ



บร�ษัท ฮอนด�า อาร�แอนด�ดี เซาท�อีสต�เอเชีย จำกัด

Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd.

บร�ษัท ไทยฮอนด�า แมนูแฟคเจอร��ง จำกัด

Thai Honda Manufacturing Co.,Ltd.

ศูนย�ฝ�กขับข�่ปลอดภัยฮอนด�า

Honda Safety Riding Center

ร�านคับเฮาส�

CUB House by Honda

บร�ษัท เอ.พ�. ฮอนด�า จำกัด

A.P. Honda Co.,Ltd.

ศูนย�ฮอนด�า ว�ง เซ็นเตอร�

Honda Wing Center

ศูนย�ฮอนด�า ว�ง เซ็นเตอร�

Honda Wing Center

ศูนย�ฮอนด�า บิ�ก ว�ง
Honda BigWing

ศูนย�ฝ�กอบรมด�านงานขายและเทคนิค

Honda Training Center

Honda R&D Southeast Asia Co., Ltd.

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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Serve people worldwide with the “joy of expanding their life’s potential”
-Lead the advancement of mobility and enable people everywhere in the world to improve their daily lives-

2030 Vision

Growth through the pursuit of quality

Business viewpoint to focus on: Effective utilization of corporate resources

Creating the joys
Creating value for 

“mobility” and “daily lives”
* Provide people the joy and freedom of mobility
*	Provide	people	the	joy	of	making	their	lives	better

Expanding the Joys
Accommodate the different  

characteristics of people and society
* Provide the ideal products and services that fulfill  
  societies’ expectations and meet individual needs

Ensuring the Joys for  
the Next Generation

Toward a clean and safe/secure society
* Lead efforts to realize a carbon-free society

* Lead effort to realize a collision-free mobile society

ห่วงโซ่่คุณค่าของ เอ.พี. ฮอนด้า (102-9) เอ.พี. ฮอนด้า กับการพัฒนาท่ี่�ยัั่�งยืั่น

การส่งมอบความสุขให้กับผู้คน	เพื่อเพิ่มศักยภาพของการใช้ชีวิต
กลยิุทั่ธ์์การด้ำาเนินงาน

มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติด้านสิ่งแวดล้อม

ความยินดีในการสร้างสรรค์
สร้างมูลค่าเพื่อ	“การเคลื่อนที่”	 
และ	“การใช้ชีวิตประจำาวัน”

•	 มอบความสุขและอิสระในการเคลื่อนไหว 
	 ให้แก่ผู้คน

•	 มอบความสุขให้ผู้คนจากการสร้างชีวิตที่ดีขึ้น

ความยินดีที่ได้ขาย
เคารพความแตกต่าง
ของปัจเจกชนและสังคม

•	 ส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อ 
	 ความต้องการของลูกค้าและความคาดหวัง 
	 ของสังคม

ความยินดีที่ได้สร้างความมั่นใจ
สำาหรับคนรุ่นใหม่

มุ่งสู่สังคมที่สะอาดและปลอดภัย

•	 สร้างความตระหนักที่นำาไปสู่ความพยายามในการ 
	 สร้างสังคมที่ปราศจากการปล่อยก๊าซคาร์บอน

•	 สร้างความตระหนักที่นำาไปสู่ความพยายาม 
	 ในการสร้างสังคมที่ปราศจากการเฉี่ยวชน

 แนวทางการดำาเนินงานด้านความยั่งย้นตามหลักปรัชื้ญาการสร้างคุณค่าร่วมของกลุ่มฮอนด้า	คือ	มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้ดำารงอยู่	“Striving	

to	be	the	company	that	society	wants	to	exist”	บนพื้นฐาน	“หลักความยินดี	3	ประการ”	ประกอบด้วย	ความยินดีในการสร้างสรรค์	(Creating	the	Joys)	

ความยินดีที่ได้ขาย	(Expanding	the	Joys)	และความยินดีที่ได้สร้างความมั่นใจสำาหรับคนรุ่นใหม่	(Ensuring	the	Joys	for	the	Next	Generation)	

 กรอบวิสัยทัศน์ฮอนด้าสากลปี 2573	คือ	“การส่งมอบความสุขให้กับผู้คน	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการใช้ชีวิต	(Serve	people	worldwide	with	the	joy	of	

expanding	their	life’s	potential)”	มุ่งสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมยานยนต์	ที่ผสานไว้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์และความปลอดภัยข้ันสูง	ตอบสนองทุกความ

ต้องการของผู้บริโภค	ผ่านการให้บริการที่สร้างความประทับใจไม่รู้จบ	

	 ฮอนด้าสากลได้กำาหนดแนวทางการสร้างมูลค่าใหม่ในธุรกิจรถจักรยานยนต์	นอกเหนือจากกรอบการดำาเนินธุรกิจเดิมที่มีอยู่	 เพ่ือกำาหนดเป็นวิสัยทัศน์ 

ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจในปี	2573	และมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน	ภายใต้มุมมอง	“ปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลง และการสร้างสิ่งใหม่”

	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดกลยุทธ์การดำาเนินงานเพ่ือมุ่งความย่ังยืนที่ครอบคลุมทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านส่ิงแวดล้อม	และมิติด้านสังคม	ภายใต้วิสัยทัศน์	 

“การส่งมอบความสุขให้กับผู้คน	เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของการใช้ชีวิต	(Serve	people	worldwide	with	the	joy	of	expanding	their	life’s	potential)”	ของฮอนด้าสากล	ดังน้ี
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ผู้มู ี
สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

สิ่ำาค่ญข้อง
เอ.พีี. ฮอนด้้า

(102-40)

แนวทั่างและช่องทั่าง 
การสิ่ร้างการมูีสิ่่วนร่วมู

(102-43)

ความูคาด้ห้ว่ง 
ข้องผู้มูีสิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

(102-44)

การด้ำาเนินงาน 
เพี้�อติอบสิ่นองความูคาด้ห้ว่ง

(102-44)
ผลการด้ำาเนินงานทั่ี�สิ่ำาค่ญ

พีน่กงาน • การประชุมชี้แจงแผนงานประจำาปี
โดยผู้บริหารระดับสูง

• กล่องรบัเร่ืองร้องเรียนตลอดท้ังปี	โดยได้
รับเร่ืองร้องเรียนจำานวนท้ังส้ิน	15	ฉบับ

• การประเมนิผลการปฏิบติังาน	จำานวน	
1	 ครั้งต่อปี	 โดยใช้ระบบการต้ัง 
เป้าหมาย	(KPI)	และวัดระดับความ
สามารถ	Competency	 ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือความ
โปร่งใส	จำานวน	2	ครั้งต่อปี

• การสำารวจความผูกพันพนักงาน	 
ครั้งใหญ่	ทุก	ๆ	3	ปี

• คณะกรรมการสันทนาการ	วาระ	2	ปี	

• ระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์และ 
บอร์ดประชาสัมพันธ์	โดยเฉล่ีย	 
5	คร้ังต่อเดือน

• การแลกเปล่ียนและแสดงความคิดเห็น 
ในการทำางานของพนักงานและ 
ผู้บังคับบัญชาสายตรง 
(Two-way	Communication)	

• กิจกรรมประจำาปีเพื่อสร้างความ
ผูกพันของพนักงาน	เช่น	Holiday	
tour,	Family	day,	New	year	
party,	Birthday	party	โดยปรับ
รูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์
โควิด	19

• มีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ 
ยุติธรรมและจูงใจ

• การเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพตาม 
ความเหมาะสม	เพ่ือส่งเสริมความ 
ก้าวหน้าและเติบโตในสายงาน	ตลอดจน 
การส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต

• การได้รับการยอมรับจากองค์กร
หัวหน้า	และเพื่อนร่วมงาน

• การรับฟังและตอบสนองต่อข้อสงสัย
หรือความขับข้องใจที่เกิดจากงาน
อย่างเป็นธรรม

• สภาพแวดล้อมในทีท่ำางานทีป่ลอดภัย	
และ ส่ง เสริ มการป ฏิบั ติ ง านที่ มี
ประสิทธิภาพ

• การได้รับมอบหมายงานที่มีคุณค่าใน
ปริมาณที่เหมาะสม

• ส่ ง เสริมกิ จกรรมหรือโครงการ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ

• การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการที่
เทยีบเทา่ระดับมาตรฐานในทอ้งตลาด
และในกลุ่มอุตสาหกรรม

• การปรบัโครงสรา้งองคก์รเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของพนักงาน

• การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือสร้าง
ความสุขในการทำางานให้พนักงาน

• การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมใน 
ที่ ทำ า ง านที่ เ อื้ อ ต่ อการทำ า ง านที่
ปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ

• การรับเร่ืองร้องเรียน	ข้อเสนอแนะ	
และแก้ไขปัญหา

• กิจกรรมสรา้งความผกูพันกับพนกังาน	
สร้างขวัญและกำาลังใจในการทำางาน

• การส่ือสารข่าวสารของบริษัทฯ	เช่น	
อีเมล	บอร์ดประชาสัมพันธ์	ระบบ
อินทราเน็ต

• การจัดทำา	Mini	Engagement	 
Survey	 เป้าหมาย	4.5	 คะแนน	
ผลลัพธ์ที่ ได้	4.54	 คะแนน	 จาก 
คะแนนรวม	6	คะแนน

• กำาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม	เพ่ือ 
ยกระดับทักษะของพนักงาน	และ 
เตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน 
ทกุระดบั	ทกุฝา่ยงาน	รวมทัง้พนกังาน 
ได้รับการปรับเลื่อนตำาแหน่งและ 
การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน	

• การบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่มี
ประสิทธิภาพ	โดยสามารถบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนได้จำานวนทั้งส้ิน 
15	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	100	จาก
จำานวนข้อร้องเรียนทั้งหมด

ลูกค้า
(กลุ่มร้าน 
ผู้จำาหน่าย)

• การจดัอบรมหลกัสตูรพัฒนาศักยภาพ
บคุลากรในรา้นผูจ้ำาหนา่ยในทกุระดบั	
โดยมีหลักสูตรการจัดอบรมจำานวน	
36	หลักสูตร

• การประชุมร้านผู้จำาหน่ายประจำาปี 
ปีละ	2	 ครั้ง	 โดยผู้บริหารสูงสุด	 
(รวมการประชุมผู้จำาหน่ายรายภาค 
ปีละ	1	ครั้ง	โดยผู้บริหารสูงสุด)

• การประชุมแลกเปล่ียนความคิดเห็น	
ปีละ	1	ครั้ง	โดยผู้บริหารสูงสุด	

• ระบบสือ่สารออนไลนร์ะหว่างบรษิัทฯ 
กับร้านผู้จำาหน่าย	โดยเฉลี่ย	49	ครั้ง 
ต่อเดือน

• การออกเยี่ยมร้านผู้จำาหน่ายโดย 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำาภาค	 
โดยเฉลี่ย	2	ครั้งต่อเดือน

• แผนการกำาหนดแนวทางในการพัฒนา
มาตรฐานร้านที่มีประสิทธิภาพ

• การขนส่งและการกระจายสินค้า 
ที่รวดเร็ว	มีประสิทธิภาพ	และไม่มี 
ความเสียหาย

• การวางแผนทางธุรกจิและการจดัการ
ความเสี่ยง

• การพัฒนาองค์ความรูด้้านการบรหิาร
จัดการร้าน	การขาย	ฯลฯ	

• ความนยิมในตัวผลิตภัณฑ์จากกลุ่มผู้ใช้

• คุณภาพที่เป็นเลิศของผลิตภัณฑ์และ
บริการหลังการขาย

• การสนับสนุนงบประมาณ	เครื่องมือ 
อุปกรณ์	และนโยบายการขายที่จะ
สร้างความเข้มแข็งอย่างย่ังยืนให้
ร้านผู้จำาหน่าย

• การ ดูแลที่ ดี จ ากผู้ ประสานงาน 
ฝ่ายขายของบริษัท

• การวางแผนธุรกิจทั้งในระยะส้ัน	
ระยะกลาง	และระยะยาว

• การส่ือสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องและ
รวดเร็วโดยพนักงานฝ่ายขาย

• การสัมภาษณ์ความคิด เห็นของ 
ผู้จำาหน่าย	(D-CSI	Survey)

• การเสริมสร้างประสิทธิภาพให้กับ 
คู่ค้าบริษัทขนส่งรถจักรยานยนต์

• การ ส่ือสารนโยบายและวิ ธีการ
ดำาเนินการเกี่ยวกับการต้านทุจริต
ขององค์กร	ผ่าน	“แนวทางปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของคู่ค้า	เอ.พี.	ฮอนด้า	
(Sustainable	Code	of	Conduct	
for	Supplier)”

• การจัดทำาระบบการจัดการศูนย์
บริการรักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	
Dealer)

• การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ 
การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ 
ในระบบขนส่งรถจักรยานยนต์

• กำาหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในกระบวนการจัดส่งสินค้า

• การประเมินเพ่ือยกระดับร้านผู้จำาหน่าย 
ได้ตามเป้าหมาย	แบ่งเป็น

	 -	 ร้านฮอนด้า	วิง	เซ็นเตอร์	และ		
	 	 ร้านฮอนด้า	วิง	ช็อป	ร้อยละ	100	

	 -	 ร้านฮอนด้า	บิ๊กวิง	ร้อยละ	100

• ผลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า	
วิง	เซ็นเตอร์	อยู่ที่	79	คะแนน	จาก
คะแนนเต็ม	100	คะแนน

• ผลการประเมินมาตรฐานร้านฮอนด้า	
บิ๊กวิง	อยู่ที่	85	คะแนน	จากคะแนน
เต็ม	100	คะแนน

การสร้างการม่ส่วนร่วมของผู้้้ม่ส่วนได้ส่วนเส่ยั่ (102-42)

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้คัดเลือกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความสำาคัญ	โดยพิจารณาจากปัจจัยการสร้างผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ	ทั้งเชิงบวก	 

และเชงิลบ	ทัง้ทีเ่กดิจากการดำาเนนิธุรกจิโดยทางตรงและทางออ้มทีเ่กดิข้ึนตลอดหว่งโซอุ่ปทานต้ังแต่ตน้น้ำาจนถงึปลายน้ำา	ซึง่สามารถกำาหนดกลุม่ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

ออกเป็น	9	กลุ่ม	ประกอบด้วย	พนักงาน	ลูกค้า	(กลุ่มร้านผู้จัดจำาหน่าย)	ลูกค้า	(กลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์)	คู่ค้า	(ผู้ผลิต	ผู้ส่งมอบ)	ชุมชนระยะใกล้และสังคม	สื่อมวลชน	 

หน่วยงานภายนอก	(หน่วยงานภาครัฐ	องค์กร)	ผู้ถือหุ้น	และคู่แข่งทางการค้า

	 อกีทัง้ไดก้ำาหนดชอ่งทางในการสานสัมพันธ์	เพ่ือรบัทราบผลกระทบหรอืความคาดหวงั	ตลอดจนการกำาหนดแนวบรหิารจดัการเพ่ือตอบสนองต่อความคาดหวัง	 

และผลกระทบที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับจากการดำาเนินธุรกิจ	โดยอยู่บนพ้ืนฐานตามหลักปรัชญาของฮอนด้า	ว่าด้วยความเคารพความเป็นปัจเจกชน	 

(Respect	for	the	Individual)	และหลักความยินดี	3	ประการ	(The	Three	of	Joys)	ที่มุ่งเน้นในเรื่องการเคารพทางความคิดและความแตกต่างของแต่ละบุคคล

อย่างเท่าเทียม	ภายใต้พื้นฐานของความไว้วางใจซึ่งกันและกัน

การสิ่ร้างการมูีสิ่่วนร่วมูก่บผู้มูีสิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

คู�แข�งทาง
การค�า

พนักงาน 

ลูกค�ากลุ�ม
ร�านผู�จัดจำหน�าย

ลูกค�ากลุ�ม
ผู�ใช�ผล�ตภัณฑ�

คู�ค�า
(ผู�ผล�ต ผู�ส�งมอบ)

ชุมชนระยะใกล�
/สังคม

ส�่อมวลชน

หน�วยงาน
ภายนอก

ผู�ถือหุ�น
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ผู้มู ี
สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

สิ่ำาค่ญข้อง
เอ.พีี. ฮอนด้้า

(102-40)

แนวทั่างและช่องทั่าง 
การสิ่ร้างการมูีสิ่่วนร่วมู

(102-43)

ความูคาด้ห้ว่ง 
ข้องผู้มูีสิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

(102-44)

การด้ำาเนินงาน 
เพี้�อติอบสิ่นองความูคาด้ห้ว่ง

(102-44)
ผลการด้ำาเนินงานทั่ี�สิ่ำาค่ญ

ชุมูชน 
ระยิะใกล้ 
/สิ่่งคมู

• กิจกรรมเพ่ือสงัคมเพ่ือพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตของชุมชนและเยาวชนโดยร้าน 
ผู้จำาหน่ายทั่วประเทศ

• Impact	Survey	 แบบฟอร์มเพ่ือ 
สอบถามบริษัทอื่น	ๆ	ใกล้เคียงและ 
ชุ ม ชน โดยรอบของบริ ษั ท และ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้น

• การดำาเนินโครงการลดอุบั ติเหตุ 
เช็กรถก่อนเดินทาง	จำานวน	2	ครั้ง 
ต่อปี

• กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อื่น	ๆ	จำานวน	
282	ครั้ง	อาทิ	โครงการบริจาคโลหิต	
และกิจกรรม	H.Group	พัฒนาชุมชน

• การพัฒนาและรับผิดชอบต่อชุมชน
ระยะใกล้และสังคมระยะไกล

• สนับสนุนกิจกรรมผู้จำาหน่ายในการ
ช่วยเหลือให้แก่ชุมชนและเยาวชน
ในพื้นที่

• โครงการและกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคมในด้านที่ขาดแคลน	เช่น	ด้าน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์
ความเดือดร้อนเฉพาะหน้า

• โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน

• การดำาเนนิโครงการเพ่ือชมุชนจำานวน	
325	โครงการ	

• โครงการ	เอ.พี.	ฮอนดา้เพ่ือสงัคมไทย 
รว่มกบัผูจ้ำาหนา่ยฯ	ทัว่ประเทศพัฒนา 
ชุมชน

• สนับสนุนการเรียนรู้ ในกิจกรรม
ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

• สนับสนุนเยาวชนด้านการกีฬาว่ิง	31	ขา

• โครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

• โครงการสังคมหัวแข็ง

• ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำาเนินการ
ผลิตเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ
แบบแรงดันลบ	(Negative	Pressure	
Mobile	Bed)	จำานวน	100	เตียง 
และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์
รวมมูลค่ากว่า	40	ล้านบาท	ให้ 
โรงพยาบาลทั่วประเทศ	เพื่อสู้วิกฤต ิ
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
ไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

สิ่่�อมูวลชน • การแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์

• การแถลงข่าวผลประกอบการและ
แผนงานประจำาปี

• สื่อมวลชนพบผู้บริหาร	จำานวน	 
18	ครั้งต่อปี

• เว็บไซต์บริษัท	www.aphonda.co.th

• การเปิดเผยข่าวสารข้อเท็จจริงและ
ความเคลื่อนไหวขององค์กรอย่าง
รวดเร็วและตรงประเด็น

• การให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

• การแถลงนโยบายองค์กรประจำาปี	

• การเปิดตัวรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่	
รวม	8	รุ่น	(Commuter	3, 
Cub	House	3,	BigBike	2	รุ่น)

ห้น่วยิงานภาคร่ฐ 
และองค์กร 
เอกชนทั่ี�ไมู่

แสิ่วงห้ากำาไร 

 (กระทรวง,	กรม, 
สถาบันการศึกษา, 
องค์กรด้าน 

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม)

• การรว่มประชมุในสมาคมหรอืองคก์ร
ที่เป็นสมาชิก

• การร่วมเป็นหน่วยงานร่วมดำาเนิน
โครงการเพ่ือสงัคมกบัภาครฐั	จำานวน	
13	โครงการ	อาทิ	

	 -	 โครงการอาชีวอาสา

	 -	 กรมการขนส่งทางบก

	 -	 กรมป้องกันและบรรเทา	
	 	 สาธารณภัย	กระทรวงมหาดไทย	 
	 	 (ปภ.)

	 -	 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
	 	 (Society	of	Automotive	 
	 	 Engineer-Thailand:	TSAE)

	 -	 กรมการค้าภายใน

	 -	 สำานักงานคณะกรรมการ 
	 	 การอาชีวศึกษา	(สอศ.)

	 -	 สำานักงานคณะกรรมการการ 
	 	 อาชีวศึกษา	ส่ิงประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

	 -	 สำานักงานคณะกรรมการ 
	 	 การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	31	ขา

	 -	 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	 
	 	 ข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	สังคมหัวแข็ง

	 -	 มูลนิธิไทยโรดส์

	 -	 องค์การช่วยเหลือเด็ก	Save 
	 	 the	Children

	 -	 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ	
	 	 สภากาชาดไทย

	 -	 ศูนย์วิจยัอบุติัเหตุแห่งประเทศไทย	 
	 	 ภายใต้สถาบนัเทคโนโลยแีห่งเอเชยี

• การให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างถูกต้องและตรงเวลา

• การปฏิบติัตามข้อกฎหมายของระเบียบ
ราชการ

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบ	ข้อบังคับ
ต่าง	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจอย่างถูกต้องตามข้อกฎหมาย
โดยเคร่งครัด

• ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว	และสนับสนุนโครงการของ
หน่วยงาน

• การปฏิบัติตามกฎหมายหรือดีกว่าที่ 
กฎหมายกำาหนด

• การปฏิบัติตามมาตรฐาน	ISO	14001	
อย่างต่อเนื่อง

• การดำาเนินโครงการความปลอดภัย
บนท้องถนนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ

• การส่งเสริมความปลอดภัยในการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง

• การสร้างองค์ความรู้เพ่ือรณรงค์ใน 
การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่าง 
จรงิจงั	ย่ังยืน	และเปน็รปูธรรม	ภายใต้ 
โครงการ	“เมืองไทยขับขี่ปลอดภัย”

• การ พัฒนาห ลักสูตรคาดการณ์ 
อุบัติเหตุ	APT	(Accident	Prediction	 
Tra i n i n g ) 	 ร่ ว มกั บสำ า นั ก ง าน 
คณะกรรมการกำากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกจิประกนัภัย	(คปภ.)

ผู้มู ี
สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

สิ่ำาค่ญข้อง
เอ.พีี. ฮอนด้้า

(102-40)

แนวทั่างและช่องทั่าง 
การสิ่ร้างการมูีสิ่่วนร่วมู

(102-43)

ความูคาด้ห้ว่ง 
ข้องผู้มูีสิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

(102-44)

การด้ำาเนินงาน 
เพี้�อติอบสิ่นองความูคาด้ห้ว่ง

(102-44)
ผลการด้ำาเนินงานทั่ี�สิ่ำาค่ญ

ลูกค้า
(กลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์)

• การสำารวจความพึงพอใจลูกค้าประจำาปี

• การส่ือสาร	 ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์บริษัท,	 ส่ือออนไลน์	 โดย
เฉลี่ย	103	ครั้งต่อเดือน

• ศูนย์ให้คำาปรึกษาทางโทรศัพท์หรือ	
Call	Center	

• กิจกรรมมอเตอร์โชว์ประจำาปีเพ่ือ 
นำาเสนอผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่	ๆ

• 	กิจกรรมคลับ	APH	+	DLR	 
จำานวน	39	ครั้งต่อปี

• กิจกรรมมอเตอร์สปอร์ต 
จำานวน	56	ครั้งต่อปี

• ผลิตภัณฑ์ที่ดี	 มีคุณภาพ	มีความ
ปลอดภัยในการใช้งาน	และบริการ
หลังการขายที่ดีและรวดเร็ว

• การพัฒนาผลิต ภัณฑ์ ท่ีสามารถ 
ตอบสนอง ต่อค ว าม ต้อ งก า ร ท่ี  
หลากหลายได้

• การเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง	ครบถ้วน
แม่นยำา

• การได้รับการบริการที่ดีจากพนักงาน
มืออาชีพ

• กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
ต่าง	ๆ

• การคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่
ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย
สูงสุด	และขยายให้ครอบคลุมทุก
รุ่นผลิตภัณฑ์	อาทิ	Combi-Brake	
System,	Anti-Lock	Brake	System,	
Slipper	Clutch,	Traction	Control

• การออกผลติภัณฑร์ุน่ใหมเ่พ่ือรองรบั
ลูกค้าทุกกลุ่มการใช้งาน

• Call	Center	เพ่ือรับฟังความคิดเห็น	
ตอบข้อซกัถามของลกูคา้	และแนะนำา
วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

• จัดทำานโยบายด้านการบริการหลัง 
การขายที่มีประสิทธิภาพ

• กิจกรรมบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	
เช่น	กิจกรรมคลับสมาชิก

• การอบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถ
จักรยานยนต์ผ่านหลักสูตรฝึกอบรม
ที่ครอบคลุมทุกช่วงวัย

• การให้ข้อมูลทางการตลาด	และ 
ประชาสมัพันธ์ทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 
ผ่ าน ส่ือสาธารณะและ ส่ือ สังคม 
ออนไลน์

• การนำา	Big	Data	มาใช้ในการติดตาม
และเฝ้าระวังการร้องเรียนทางส่ือ
ออนไลน์

• ลูกค้าส่วนใหญ่ได้รับความพึงพอใจ 
โดยภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ	96	 ซึ่ง 
วัดจากจำานวนครั้ ง ท่ี ลูกค้าติดต่อ 
เข้ามายังศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์	

• บริษัทฯ	สามารถสร้างทีมแข่งขันที่ 
มีศักยภาพเพ่ือแข่งขันในสนามระดับ
โลก

• บริษัทฯ	สามารถบริหารจัดการความ
ต้องการและข้อร้องเรียนของลูกค้า
ได้ร้อยละ	100

คู่ค้า
(ผู้ผลิต
/ผู้ส่งมอบ)

• การ ส่ือสารนโยบายและ วิ ธีการ
ดำาเนินการเก่ียวกับการต่อต้านทุจริต
ขององค์กร	 ผ่าน	 “แนวทางปฏิบัติ
อย่างย่ังยืนของคู่ค้า	(Sustainable 
code	of	conduct	for	supplier)”

• การพัฒนาศักยภาพคู่ค้า	 เช่น	การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการขับข่ีปลอดภัย
ให้กับพนักงานขับรถบรรทุกขนส่ง 
รถจักรยานยนต์	

• การจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการ
อย่างโปร่งใส	 ยุติธรรม	ในราคาท่ี
เหมาะสม

• การรักษาความลับทางการค้าอย่าง
เคร่งครัด

• มีแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
ร่วมกัน

• การแจ้งผลการคัดเ ลือกคู่ค้า ท่ีมี 
หลักการและเหตุผลชัดเจน

• ตั้งฝ่ายจัดซื้อเพ่ือควบคุมดูแลการ
จัดซื้อจัดจ้างวัสดุและบริการให้มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใส	เป็นธรรม

• มกีารจดัทำาสญัญาจา้งผลิตสินคา้และ
บริการเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจน
ตรวจสอบได้

• การแจ้งข้อมูลแนวทางปฏิบัติอย่าง 
ย่ั ง ยื น ใ ห้ คู่ ค้ า ไ ด้ รั บ ท ร า บ เ ป็ น 
ลายลักษณ์อักษรในคู่ค้ารายใหม่ 
ทุกราย

• การกำาหนดมาตรการด้านความ
ปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถของ
บริษัทรถบรรทุกขนส่ง

• มีคู่ค้ารายใหม่ที่รับทราบ	“แนวทาง
ปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า	 เอ.พี.
ฮอนด้า”	คิดเป็นร้อยละ	100

• ตรวจพบเหตุการณ์ที่มีความเส่ียง 
ต่อการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นจำานวน	 
1	เหตุการณ์

• มีร้านผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ได้รับการรับรอง	Green	Dealer	
จำานวน	1,168	ร้าน	คิดเป็นร้อยละ	92

• การอบรมประจำาปี ให้แก่พนักงาน 
ขับรถขนส่งของทั้ง	4	บริษัทฯ	จำานวน 
ทั้งส้ิน	251	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	 
ของพนักงานขับรถทั้งหมด

• ผลประเมนิประสทิธิภาพในการขนส่ง	
ร้อยละ	97

• ความพึงพอใจในระบบการขนส่ง
ร้อยละ	91

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
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ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน



เก่�ยั่วกับรายั่งานฉบับน่�

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้จัดทำารายงานความย่ังยืน	ประจำาปี	2563	ตามมาตรฐานการรายงานสากล	GRI	Standards	ต่อเน่ืองเป็นฉบับท่ี	4	เพ่ือเปิดเผยผลการดำาเนินงาน 

ด้านการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืนท่ีครอบคลุมท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านสังคม	และมิติด้านส่ิงแวดล้อม	ซ่ึงสอดคล้องตามแนวทางการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน 

ของฮอนด้าสากล	(Honda	Universal)

ห้ล่กการจ่ด้ทั่ำารายิงานความูยิ่�งยิืนข้อง เอ.พีี. ฮอนด้้า

ระดับของข้อมูลที่เปิดเผย (102-54) รายงานฉบับนี้ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน	GRI	Standards:	Core	option

ช่วงเวลาของการรายงาน (102-50) วันที่	1	มกราคม	จนถึงวันที่	31	ธันวาคม	พ.ศ.	2563

รอบการรายงาน	(102-52) รายปี

ขอบเขตการรายงาน	(102-45) การเปิดเผยข้อมูลในรายงานฉบับนี้มีขอบเขตการรายงานเฉพาะภายใน	
บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	เท่านั้น

การรับรองคุณภาพรายงาน (102-56) บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	ไม่มีนโยบายในการจัดหาหน่วยงานภายนอก	
(Third	Party)	สำาหรับการรับรองคุณภาพรายงาน

รายงานฉบับก่อนหน้า (102-51) รายงานความยั่งยืน	บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	ประจำาปี	2562

การปรับเปลี่ยนข้อมูลการดำาเนินงาน (102-48) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำาคัญ

การเปลี่ยนแปลงในรอบการรายงาน	(102-49) ในรอบการรายงานประจำาปี	2563	บริษัทฯ	ได้ปรับลดประเด็นความยั่งยืนให้เหลือเพียง	
9	ประเด็น	เนื่องจากเป็นประเด็นที่สอดคล้องตามบริบทการดำาเนินงานในปัจจุบันมากที่สุด	
ประกอบด้วย	
• ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ
• 	การต่อต้านการทุจริต
• 	พลังงาน
• 	การอบรมและการให้ความรู้
• 	การจ้างงานและการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
• 	การบริหารแรงงานและแรงงานสัมพันธ์
• 	การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
• 	การพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนทางเลือก
• 	สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

โดยได้ตัดประเด็นความยั่งยืนที่ได้รายงานในรอบการรายงานก่อนหน้า	จำานวน	13	ประเด็น	
เนื่องจากในรอบการดำาเนินงานปี	2563	บริษัทฯ	ไม่ได้มีการสร้างผลกระทบในประเด็นเหล่านี้	
ประกอบด้วย
• 	การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	
• 	ข้อปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
• 	การประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
• 	กลยุทธ์การดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• 	การบริหารจัดการน้ำาทิ้งและของเสีย
• 	อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
• 	เสรีภาพในการสมาคมและเจรจาต่อรอง
• 	การไม่เลือกปฏิบัติ
• 	ความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม
• 	ความพึงพอใจลูกค้า
• 	ความปลอดภัยบนท้องถนน
• 	การประเมินคู่ค้าด้านสังคม
• 	ข้อปฏิบัติด้านเศรษฐกิจและสังคม

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ผู้มู ี
สิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

สิ่ำาค่ญข้อง
เอ.พีี. ฮอนด้้า

(102-40)

แนวทั่างและช่องทั่าง 
การสิ่ร้างการมูีสิ่่วนร่วมู

(102-43)

ความูคาด้ห้ว่ง 
ข้องผู้มูีสิ่่วนได้้สิ่่วนเสิ่ียิ

(102-44)

การด้ำาเนินงาน 
เพี้�อติอบสิ่นองความูคาด้ห้ว่ง

(102-44)
ผลการด้ำาเนินงานทั่ี�สิ่ำาค่ญ

ผู้ถืือหุ้้น  
บริษ่ทั่ ฮอนด้้า  
มูอเติอร์ จำาก่ด้ 
ประเทั่ศญี�ปุ�น 
และผู้ถืือหุ้้น 

คนไทั่ยิ

• การขออนมุติัแผนงาน	จำานวน	68	ครัง้	

• การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นวาระประจำา
อย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

• ผลประกอบการที่ดี

• การกำากับดูแลและการบริหารจัดการท่ีดี

• การจัดการความเสี่ยง

• จดัทำารายงานดา้นการเงิน	(Financial	
Report)

• การจัดทำารายงานด้านสิ่งแวดล้อม
เสนอต่อบริษัท	 เอเชี่ยน	 ฮอนด้า	
มอเตอร์	จำากัด

• การรายงานสถานการณ์และผล 
การดำาเนินงานโดยการจัดประชุม

• ส่วนแบ่งการตลาด	ร้อยละ	79	 
มียอดจำาหน่าย	1.18	ล้านคัน	 
และมีรายได้จากการดำาเนินงาน
จำานวน	61.481	ล้านบาท

คู่แข้่ง 
ทั่างการค้า

• ข่าวสารของบริษัทผ่านช่องทางใน
กลุ่มอุตสาหกรรมและสื่อสาธารณะ

• การแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและ
เป็นธรรม

• การทำาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งเสริม
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

• ดำาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันตาม
กลไกตลาดเสรี

• ร่วมสนับสนุนนโยบายภาครัฐ	เช่น	 
การพัฒนาทั้งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
(EV)	และพัฒนาระบบรองรับ 
ที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน

คูแขงทาง
การคา

พนักงาน 

ลูกคากลุมราน
ผูจำหนาย

ลูกคากลุม
ผู ใชผลิตภัณฑ

คูคา
(ผูผลิต/ผูสงมอบ)

ชุมชนระยะใกล / สังคม

สื่อมวลชน

หนวยงาน
ภาครัฐ

ผูถือหุน
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ผลการประเมูินประเด้็นทั่ี�มูีน่ยิสิ่ำาค่ญและข้อบเข้ติการรายิงาน

ห้่วข้้อความูยิ่�งยิืนติามูกรอบ
การรายิงาน GRI Standard 
(102-47)

ขอบเขตของผลกระทบ (102-46,	103-1)

ภายิในองค์กร ภายินอกองค์กร

เอ.พี.	ฮอนด้า ผู้ผลิต ผู้จำาหน่าย บริษัทขนส่ง บริษัทผู้ส่งมอบ
ลูกค้า	กลุ่มร้าน
ผู้จำาหน่าย

ลูกค้า	กลุ่มผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์

สื่อมวลชน

ด้้านเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินเชิงเศรษฐกิจ / /

การต่อต้านการทุจริต / / / / / /

ด้้านสิ่่�งแวด้ล้อมู

พลังงาน / / / / / /

ด้้านสิ่่งคมู

การจ้างงานและการรักษาพนักงาน 
ที่มีความสามารถ

/

การอบรมและการให้ความรู้ / / / /

การบริหารแรงงาน	
และแรงงานสัมพันธ์

/

สุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกค้า

/ / /

การรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูล

/ / / / / / /

การพัฒนาเทคโนโลยี
ขับเคลื่อนทางเลือก

/ /

การกำาห้นด้เนื�อห้ารายิงานและข้อบเข้ติข้องห้่วข้้อ	(102-46)

การระบุหัวข้อที่มีสาระสำาคัญ
	 คณะทำางาน	เอ.พี.	ฮอนดา้	ไดน้ำาหลกัการบรบิทความย่ังยืน	(Sustainability	Context)	และหลักความครอบคลมุ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholder	Inclusiveness)	มาเป็นแนวในการระบุหัวข้อความยั่งยืนที่มีความเกี่ยวเนื่อง	 

ผา่นกระบวนการทบทวนหวัขอ้ความยัง่ยืน	โดยอา้งองิจากแหล่งขอ้มลูภายในองคก์รทีส่ำาคญั	อาท	ิรายงานความยัง่ยืน	 

ประจำาปี	2562	รวมทั้งแหล่งข้อมูลสาธารณะที่สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกกลุ่มทีเ่กี่ยวขอ้งกบัผลกระทบอนัเกดิจากกระบวนการดำาเนินธรุกิจหลกัของบรษิัทฯ	และเป็นประเดน็ทีผู่้มสีว่นได ้

ส่วนเสียให้ความสำาคัญในรอบปี	2563

การจัดลำาดับความสำาคัญ
		 คณะทำางาน	เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้พิจารณากล่ันกรองประเด็นความย่ังยืนที่เกี่ยวข้อง	และจัดลำาดับความสำาคัญ 

ภายใต้หลักการความเป็นสารัตถภาพ	(Materiality)	ผ่านเกณฑ์การพิจารณาภายใต้	2	มุมมอง	คือ	ระดับอิทธิพล 

ต่อการประเมินและตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Influence	on	Stakeholder	Assessments	and	Division)	และ 

ระดบันยัสำาคัญของผลกระทบทางเศรษฐกจิ	ส่ิงแวดล้อม	และสงัคมขององคก์ร	(Significance	of	the	Organization’s	 

Economic,	Environmental	and	Social	Impacts)	

การทบทวนความครบถ้วน
		 คณะผู้บริหารระดับสูงได้พิจารณาทวนสอบความครบถ้วนของหัวข้อที่มีสาระสำาคัญ	ซึ่งเป็นไปตามหลักการ 

ความสมบรูณ	์(Completeness)	โดยพิจารณาถงึชดุประเดน็ทีม่นียัสำาคญั	(Material	Topics)	ขอบเขตของผลกระทบ 

ในแต่ละประเด็น	(Topics	Boundary)	และรอบเวลา	(Time)	เพ่ือให้หัวข้อที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหัวข้อที่มี 

สาระสำาคัญอย่างแท้จริง	ครอบคลุมในทุกมิติการดำาเนินงานด้านความยั่งยืน	ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ	มิติด้านสังคม	 

และมิติด้านสิ่งแวดล้อม	

ช่องทางการเผยแพร่รายงาน	
  สาธารณะ

	 	 สามารถดาวน์โหลดรายงานฉบับนี้ได้ที่	http//:	www.aphonda.co.th

	 	 (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)	

  ชื้่องทางการติดต่อสอบถาม แนะนำา (102-53)

	 	 ฝ่ายธุรกิจเพื่อสังคม	ส่วนงานบริหาร	บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด		

	 	 149	ถนนรถรางเก่า	ตำาบลสำาโรงใต้	อำาเภอพระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	10130

   โทรศัพื่ท์	:	+66	(0)	2757	6111

   โทรสาร		:	+66	(0)	2757	6222

   E-mail		:	prapasri@aphonda.co.th
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การดำาเนินงานภายั่ใต้้ฮอนด้าบรรษััที่ภิบาล

 “มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สังคมต้องการให้ดำารงอยู่”	คือปณิธานที่ทุกบริษัทในเครือฮอนด้าทั่วโลกต้องขับเคล่ือนไปด้วยกัน	และเพ่ือให้ปณิธานดังกล่าว 

ประสบความสำาเร็จ	บริษัท	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	จึงได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต	ซึ่งเป็น 

พื้นฐานสำาคัญในการสร้างความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม	และสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กรในระยะยาว	(103-1)

แนวปฏิิบ่ติิข้องการด้ำาเนินงานภายิใติ้ฮอนด้้าบรรษ่ทั่ภิบาล ครอบคลุมูในเร่�องติ่าง ๆ ด้่งนี� (103-2)
1.	 กำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต	อ้างอิงตามแนวปฏิบัติของบริษัท	เอเชี่ยน	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	ว่าด้วยการป้องกันการติดสินบน	 

(Anti-Bribery)	ประกอบด้วย

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน 2563 (103-2) ผลการด้ำาเนินงานในปี 2563	(103-2,	205-1,	205-2,	205-3) (103-2)

บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทาง 
การดำาเนินงานด้านธรรมาภิบาล	 
และการกำากับดูแลกิจการที่ดี	 
ซ่ึงสอดคล้องกับ	“หลักจรรยาบรรณ 
ทางธุรกิจของฮอนด้า	(Honda	
Conduct	Guidelines)	และ 
“ฮอนด้าธรรมาภิบาล	(Honda	
Corporate Governance)” 
(103-2)

ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการประเมินความเสี่ยง 
ต่อการเกิดการทุจริตภายในองค์กรในทุกหน่วยงาน	จำานวน	 
10	ส่วนงานหลัก	(Division)	คิดเป็นร้อยละ	100  
ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและงานบุคคล	 
และประเด็นด้านการละเมิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบ 
ภายใน	(205-1)

พบเหตุการณ์ที่เข้าข่ายความเสี่ยงด้านการทุจริต	จำานวน	 
1	เหตุการณ์	เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านการทุจริต	 
จากการดำาเนินงาน	ส่งผลให้พนักงานจำานวน	5	คน 
พ้นสภาพการเป็นพนักงาน	(205-3)

2.	 นโยบายการรับและการให้ของขวัญ	การเลี้ยง	หรือประโยชน์อื่นใด	(APH	No	Gift	Policy)	ที่กำาหนดมูลค่าไว้ไม่เกิน	3,000	บาท	สอดคล้องตามมาตรการ

ของภาครัฐ	เพ่ือป้องกันความเส่ียงจากการดำาเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมาย	ซึ่งบริษัทฯ	ได้สื่อสารและกำาหนดให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	 

โดยมีเป้าหมายลดการส่งมอบของขวัญ	ร้อยละ	100	ภายในปี	2564

 • กระบวนการตรวจทานการให้ของขวัญหรือของกำานัลกับบุคคลภายนอกหรือพนักงานราชการ	
-	 ชี้แจงเหตุผลและความจำาเป็น	(มูลค่าไม่เกิน	3,000	บาท)	เพ่ือขออนุมัติจากหัวหน้างาน 

ที่เกี่ยวข้อง	กรณีที่มีข้อสงสัยว่าเข้าข่ายเงื่อนไขหรือไม่	จะต้องได้รับการยืนยันโดยเลขานุการ 

ฮอนด้าบรรษัทภิบาลก่อนทุกครั้ง

 • กระบวนการตรวจทานคู่ค้าประจำาปี
-	 สอบทานรายชื่อ	ที่อยู่กับฐานข้อมูลพนักงานภายใน	เพ่ือหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ 

ในการดำาเนินงานการจัดตั้งเป็นคู่ค้ากับบริษัทฯ	

-	 กำาหนดให้คู่ค้ารายใหม่ลงนามรับทราบข้อตกลง	“แนวทางปฏิบัติอย่างย่ังยืนคู่ค้าของ	เอ.พี.	

ฮอนด้า”	โดยในปี	2563	มีคู่ค้ารายใหม่ที่ลงนามรับทราบข้อตกลงดังกล่าว	จำานวน	87	ราย	

คิดเป็นร้อยละ	100	

 • การพัฒนาระบบงานจัดซื้อจัดจ้างของบริษัทฯ 
-	 การรบัรูแ้ละเทยีบราคาสินคา้อยา่งนา่เชือ่ถอื	ซึง่เปน็ไปตามหลักการควบคมุภายในทีด่ขีองระบบ	

Sarbanes-Oxley	Act	(SOX)	

-	 ออกแบบและพัฒนาระบบ	Online-Purchasing	เพ่ือควบคมุการทำางานดา้นการจดัซือ้ใหม้คีวาม

ชัดเจน	ป้องกันความเส่ียงของการทุจริต	และช่วยให้การดำาเนินงานด้านบัญชีมีความรวดเร็ว

มากยิ่งขึ้น	

-	 พัฒนาโปรแกรม	Robotic	Automation	Process	ขึ้น	เพ่ือตรวจสอบรายได้และกระบวนการ

กระทบยอดเงินรายรับประจำาวัน	โดยทำางานร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายนอก

ประเด้็นความูยิ่�งยิืน ติ่วชี�ว่ด้ เป้าห้มูายิการพี่ฒนาทั่ี�ยิ่�งยิืน

ด้้านเศรษฐกิจ

ผลการดำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ

(GRI 201: Economic Performance 2016)

201-1

201-3

การต่อต้านการทุจริต

(GRI 205: Anti-corruption 2016)

205-1

205-2

205-3

ด้้านสิ่่�งแวด้ล้อมู

พลังงาน

(GRI	302:	Energy	2016)

302-1

302-3

302-4

ด้้านสิ่่งคมู

การจ้างงาน

(GRI	401:	Employment	2016)

401-1

401-2

401-3

การอบรมและการให้ความรู้

(GRI	404:	Training	and
Education 2016)

404-1

404-2

404-3

การบริหารแรงงานและแรงงานสัมพันธ์

(GRI	402:	Labor	/	Management
Relations 2016)

402-1

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

(Data	Security)

103-1

103-2

103-3

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้า

(GRI	416:	Customer	Health	and	Safety	2016)

416-1

416-2

การพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนทางเลือก

(AP	Honda’s	specific	topic:	
Alternative drivetrain technologies)

103-1

103-2

103-3

การเชื�อมูโยิงการด้ำาเนินงานก่บเป้าห้มูายิการพี่ฒนาความูยิ่�งยิืนข้องโลกทั่่�ง 17 ข้้อ
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	 ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้ดำาเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตภายในองค์กรในทุกหน่วยงาน	จำานวน	10	ส่วนงานหลัก	(Division)	คิดเป็นร้อยละ	

100	ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านแรงงานและงานบุคคล	และประเด็นด้านการละเมิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบภายใน	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ทัง้นี้จากการประเมินความเสีย่งภายในองคก์ร	รอบการดำาเนินงาน	2563	พบวา่	มีเหตกุารณท์ีเ่ขา้ขา่ยความเสีย่งดา้นการทจุรติ	จำานวน	1	เหตกุารณ	์เกีย่วขอ้ง

กับความเสี่ยงด้านการทุจริตจากการดำาเนินงาน	ซึ่งบริษัทฯ	โดยคณะกรรมการให้คุณให้โทษทำาการสอบสวน	พิจารณา	และตัดสิน	ซึ่งได้ดำาเนินการเชิญพนักงาน 

จำานวน	5	คนพ้นสภาพการเป็นพนักงาน	และกำาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาขึ้น	ดังนี้	1)	แก้ไขระบบการทำางานภายในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง	และ	2)	ปรับปรุง 

หลักเกณฑ์การทำางาน	เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านต่าง	ๆ

ผลการด้ำาเนินงานในปี 2563 (103-2,	205-1,	205-2,	205-3) 

ประเด็นด้านแรงงานและงานบุคคล ประเด็นด้านการละเมิดและฝ่าฝืนกฎระเบียบภายใน

การคุกคามทางเพศ			

การคุกคามด้วยอำานาจหน้าที่			

ความปลอดภัยและสุขภาพ		

ประเด็นเกี่ยวกับการจัดการ			

ประเด็นอื่นเกี่ยวข้องกับแรงงานและงานบุคคล	

การควบคุมคุณภาพ		

การควบคุมข้อมูลทางธุรกิจ		

การฝ่าฝืนระเบียบภายใน		

การทุจริต	

การฝ่าฝืนกฎหมาย	(รวมถึงการฝ่าฝืนจราจร)

การสิ่่�อสิ่ารนโยิบายิผ่านการฝึึกอบรมูเกี�ยิวก่บการติ้านทัุ่จริติข้ององค์กร (103-3,	205-2)

ระด้่บผู้บริห้าร/พีน่กงาน
ปี 2562 ปี 2563

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

พีน่กงานทั่ี�ได้้ร่บการสิ่่�อสิ่ารนโยิบายิและวิธ์ีการด้ำาเนินการเกี�ยิวก่บการติ้านทัุ่จริติข้ององค์กร

•	ระดับปฏิบัติการ	(พนักงาน	-	ผู้ช่วยผู้จัดการ) 231 100 297 100

•	ผู้บริหารระดับ	(ผู้จัดการ	-	ผู้จัดการทั่วไป) 7 100 40 100

•	ผู้บริหารระดับกรรมการบริหารขึ้นไป 10 100 7 100

คู่ค้าทั่ี�ได้้ร่บการสิ่่�อสิ่ารนโยิบายิและวิธ์ีการด้ำาเนินการเกี�ยิวก่บการติ้านทัุ่จริติข้ององค์กร

•	คู่ค้ารายใหม่ที่ขึ้นทะเบียน 10 100 87 100

พีน่กงานทั่ี�ได้้ร่บการอบรมูเกี�ยิวก่บการติ้านทัุ่จริติข้ององค์กร

•	ระดับปฏิบัติการ	(พนักงาน	-	ผู้ช่วยผู้จัดการ) 231 100 297 100

•	ผู้บริหารระดับ	(ผู้จัดการ	-	ผู้จัดการทั่วไป) 7 100 40 100

•	ผู้บริหารระดับกรรมการบริหารขึ้นไป 10 100 7 100

3.	 แนวทางปฏิบตัเิพ่ือปอ้งกนัการติดสินบนที่ไดร้ะบไุว้ใน	“จรรยาบรรณธุรกจิของฮอนดา้	2013”	หวัขอ้นโยบายการปอ้งกนัการติดสินบนของฮอนดา้	ซึง่ประกาศใช ้

โดยบริษัท	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	และบริษัท	เอเชี่ยน	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	เพ่ือป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่มีความเสี่ยงต่อการติดสินบนและ 

การทุจริตตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	อาทิ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	U.S.	Foreign	

Corrupt	Practices	Act	และ	U.K.	Bribery	Act	พร้อมทั้งได้กำาหนดแนวทางการตรวจและการรายงานไว้ดังนี้

• บริษัทฯ	และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบต้องตรวจสอบเป็นประจำา	และยืนยันว่าระบบป้องกันการติดสินบนได้ถูกวางโครงสร้างและปฏิบัติตามอย่างเหมาะสม

• ฝ่ายตรวจสอบกิจการภายในจากบริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	บริษัท	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	หรือบริษัท	เอเช่ียน	ฮอนด้า	มอเตอร์	จำากัด	สามารถ 

เข้ามาตรวจสอบได้

• กำาหนดใหม้กีารรายงานไปยงัประธานกรรมการบรหิาร	เลขานกุารฮอนดา้บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบรษิัท	หรอืกรรมการระดบัสงู	เพ่ือแกป้ญัหาทีพ่บ

จากการตรวจสอบ	ในกรณทีีต่รวจพบการละเมดิขอ้ปฏิบตัจิะต้องแจง้ใหป้ระธานกรรมการบรหิาร	เจา้หนา้ทีฝ่า่ยกำากบัดแูลกจิการ	ฮอนดา้บรรษัทภิบาล	 

ฝ่ายกฎหมาย	ฝ่ายบัญชี	รับทราบเพื่อแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที

4.	 กำาหนดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านการป้องกันการทุจริตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก	โดยหลังจาก

กระบวนการประเมิน	ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องจะต้องทำาแผนงานและหัวข้อควบคุมการทำางานเสนอฝ่ายบริหาร	เพ่ือรับการทวนสอบและปรับปรุงแก้ไข	ยกระดับ

ประสิทธิภาพกระบวนงานที่มีปัญหาต่อไป

5.	 กำาหนดมาตรการในการส่ือสารนโยบาย	และเน้นย้ำาถึงแนวปฏิบัติด้านการดำาเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลรวมถึงการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ผ่านช่องทาง 

การประชาสัมพันธ์ภายในบริษัทฯ	และการจัดอบรมให้ความรู้อย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก	เพื่อสร้างการตระหนักรู้	 

และลดความเสี่ยงด้านการทุจริตแบบเชิงรุก

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้กำาหนดบทบาทและหน้าที่ของประธานกรรมการบริหาร	เลขานุการฮอนด้าบรรษัทภิบาล	เจ้าหน้าที่ฝ่ายกำากับดูแลกิจการ	พร้อมทั้ง 

กำาหนดให้มีคณะกรรมการดูแลนโยบายด้านธรรมาภิบาล	(HCG	Executive	Committee)	เพ่ือทำาหน้าที่ในการควบคุม	ติดตาม	และตรวจสอบการดำาเนินงานให้

เป็นไปตามข้อปฏิบัติอยู่เสมอ

บทั่บาทั่ห้น้าทั่ี�ข้องประธ์านกรรมูการบริห้าร 
เลข้านุการฮอนด้้าบรรษ่ทั่ภิบาล เจ้าห้น้าทั่ี�ฝึ�ายิกำาก่บดู้แลกิจการ

โครงสิ่ร้างการกำาก่บดู้แลกิจการ (102-18)

การตรวจสอบ
บังคับใช้แนวปฏิบัติ
และกฎระเบียบต่าง	ๆ

	วางโครงสร้าง	รักษา	การให้คำาแนะนำา 
และการจัดการระบบป้องกันการทุจริต 

ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ

วางแผนแก้ไขและยกเลิก
กฎระเบียบให้สอดคล้อง
กับนโยบายของบริษัทฯ

ศึกษาและอบรมการป้องกัน 
การทุจริตในองค์กร

1.	Executive	Committee

3.	คณะกรรมการฮอนด้าบรรษัทภิบาล	(HCG	Committee)

5.	คณะกรรมการรักษาความลับ	(Confidentiality	Committee)

7.	Audit	Committee

2.	คณะกรรมการจรรยาบรรณทางธุรกิจ	(Business	Ethics	Committee)

4.	คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	(Risk	Management	Committee)

6.	คณะกรรมการให้คุณให้โทษ	(Reward	&	Punishment	Committee)

	8.	คณะกรรมการความปลอดภัย	อาชีวอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการทำางาน

9.	คณะกรรมการพิจารณาเครือข่ายร้านผู้จำาหน่าย

ส่วนงาน	/	ฝ่ายงาน

คณะกรรมการบริหารบริษัท
Board	of	Director

(103-2) 
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• กองทนุฮอนด้าเคยีงข้างไทย	ภายใต้มูลนิธิฮอนด้าแห่งประเทศไทย	ร่วมกบักลุ่มบริษัท 

ฮอนด้าในประเทศไทย	ส่งมอบนวัตกรรมหน้ากากแรงดันลบและบวกทีป่รบัการใช้งานได้	 

2	รูปแบบภายในช้ินเดยีว		โดยได้นำาเทคโนโลยีฟิลเตอร์	HEPA	ระดับ	H14	ทีส่ามารถ 

กรองได้ละเอียดถึง	0.3	ไมครอน	และนำาระบบ	Microcontroller	มาใช้ในการควบคมุ	 

speed	 ของพดัลม	 และใช้แบตเตอรีลิ่เธยีม-ไอออนทีมี่นำา้หนักเบา	 ใช้งานต่อเน่ืองได้	 

4	-	6	ชัว่โมง	จำานวน	1,000	ช้ิน	พร้อมด้วยเคร่ืองพ่นยาฆ่่าเช้ือ	จำานวน	100	เคร่ือง	 

ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ในกลุ่มเคร่ืองยนต์อเนกประสงค์ของฮอนด้า	รวมมูลค่า	40	ล้านบาท	 

ไปยงัโรงพยาบาลใน	77	จงัหวดัทัว่ประเทศต่อไป	(COHBP)

• บรษิัทฯ	รว่มกบักองทนุฮอนดา้เคยีงข้างไทย	ภายใต้มลูนิธฮิอนด้าแหง่ประเทศไทย	และ 

กลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย	 เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมไทยต้านภัย 

โควิด	19	ประกาศการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมมูลค่ากว่า	40	ล้านบาท	 

โดยต้ังทีมเฉพาะกิจเปิดสายการผลิตในโรงงานผลิตรถยนต์ฮอนด้าที่จังหวัด 

พระนครศรอียธุยา	ผลติเตยีงเคลือ่นยา้ยผูป้ว่ยตดิเชือ้แบบแรงดนัลบ	จำานวน	100	เตยีง	 

พร้อมทั้งผนึกกำาลังจิตอาสา	พนักงาน	และภาคส่วนต่าง	ๆ 	เพื่อร่วมผลิตและส่งมอบ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ขาดแคลนอื่น	ๆ 	ให้โรงพยาบาล	48	แห่งทั่วประเทศ	รวมทั้ง 

มอบบริการรถพยาบาลกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย	จำานวน	10	คัน	เพื่อใช้สนับสนุน 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	(COHBP)

• เอ.พี.	 ฮอนด้า	 เพ่ือสังคมไทย	 ร่วมกับผู้จำาหน่ายฯ	 สนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ใน 

โรงพยาบาลต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ	(ข้อมูลหน้า	53)

-	โครงการฮอนด้าห่วงใย	ร่วมขจัดภัยโควิด	(ข้อมูลหน้า	53)

-	โครงการมอไซค์ฮอนด้า	ปันนำ้าใจ	ใส่ตู้กับข้าว	(ข้อมูลหน้า	53)

• บรษิัทฯ	สนบัสนนุให้พนกังานสะสมเงนิออมในกองทุนสำารองเล้ียงชพีตามความสมัครใจ	 

(พนักงานที่สมัครใจเป็นสมาชิกกองทุน)	 เพ่ือการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพหลังเกษียณ	 

โดยมีพนักงานเข้าร่วมจำานวนทั้งสิ้น	300	คน	มีเงินสะสมในส่วนของพนักงานจำานวน	 

35,146,341.67	 บาท	 และในส่วนที่บริษัทฯ	 สมทบจำานวน	29,549,628.59	 บาท	 

รวมเป็นเงินจำานวนทั้งสิ้น	64,695,970.27	บาท	(201-3)

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย	
ร่วมกับกลุ่มบริษัทฮอนด้า 
ในประเทศไทย	 
ต้านภัยโควิด-19

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรงและการกระจายมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ประจำาปี	2563

รายิละเอียิด้ทั่างเศรษฐกิจ มููลค่าทั่างเศรษฐกิจ  (บาทั่)

มูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

รายได้ 61,481,336,107

การกระจายมูลค่าเศรษฐกิจทางตรง

ต้นทุนการดำาเนินงาน 56,917,091,366

ค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน 797,757,856

เงินที่ชำาระแก่เจ้าของเงินทุน 4,583,000,000

เงินที่ชำาระแก่รัฐ -531,042,778

การลงทุนในชุมชน 44,255,901

มูลค่าเชื้ิงเศรษฐกิจสะสม -329,726,238

	 อย่างไรกต็าม	แมว่้าบรษิัทฯ	จะมรีายไดจ้ากการดำาเนนิงานทีล่ดลง	แตบ่รษิัทฯ	กย็งัคงใหค้วามสำาคัญกบัการดแูลพนกังาน	ซึง่เปน็กำาลังสำาคญัในการขบัเคล่ือน

องค์กรให้สามารถฟันฝ่าอุปสรรคไปได้	และการช่วยเหลือสังคมที่กำาลังเผชิญกับสถานการณ์	COVID-19	ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ	ผ่านการจัดสรร

งบประมาณต่าง	ๆ	ดังนี้	

ผลการด้ำาเนินงาน (103-3, 201-1)

	 ในปี	2563	บริษัทฯ	มีรายได้จากการดำาเนินงานจำานวน	61,481,336,107	บาท	ซึ่งลดลงจากป	ี2562	คิดเป็นร้อยละ	16	เนื่องจากสถานการณ	์COVID-19	

และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ	ส่งผลให้การกระจายมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสะสมไปยังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง	ๆ	ลดลงไปด้วย

กองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย

การดำาเนินงานในมิติ้เศรษัฐกิจ

กลยิุทั่ธ์์และทั่ิศทั่างแบรนด้์ ผลการด้ำาเนินงาน

ครองตลาดอันดับหนึ่งด้วยยอดจำาหน่าย 

1.18 ล้านคัน
จากยอดรวมของประเทศ	1.52	ล้านคัน

รายได้ในปี	2563	อยู่ที ่

61,481,336,107 บาท
ลดลงจากปี	2562	คิดเป็นร้อยละ	16

จากสถานการณ์	COVID-19	และการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ

	 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	หรือ	COVID-19	ที่มีการระบาดต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งปลายปี	2563	ส่งผลให้อัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกจิลดลง	อตัราการจา้งงานลดลง	ความเชือ่มัน่ในการดำาเนนิธุรกจิลดลง	รวมทัง้วิถกีารดำาเนนิชวีติของผูค้นเปลีย่นแปลงไป	สรา้งความทา้ทาย 

ต่อธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอย่างยิ่ง	

	 เอ.พี.	ฮอนดา้	จงึไดป้รบัแผนกลยุทธ์ใหส้อดคล้องตามสถานการณ	์เพ่ือรบัมอืตอ่ความเสีย่งและการเปล่ียนแปลงทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็	อกีทัง้ยังสามารถรกัษา

ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ	การสร้างความพึงพอใจและสัมพันธภาพอันดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มภายในห่วงโซ่อุปทาน	อันนำามาซึ่งการรักษาความเป็น

ผู้นำาตลาดด้วยยอดจำาหน่ายอันดับหนึ่ง	1.18	ล้านคัน	จากยอดจำาหน่ายในตลาดโดยรวมอยู่ที่	1.52	ล้านคัน	(103-1)

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน (103-2)
		 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญในการสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าทั้งในเรื่องของผลิตภัณฑ์และบริการ	ด้วยนโยบาย	6S	ประกอบด้วย	การจำาหน่าย	(Sale)	 

การบรกิาร	(Service)	การบรกิารอะไหล	่(Spare	Part)	การขับขีป่ลอดภยั	(Safety)	รถจกัรยานยนต์มอืสอง	(Second	Hand)	และการทำากจิกรรมเพ่ือลกูคา้	(Social) 

อย่างไรก็ตาม	ในสถานการณ์ที่ธุรกิจต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	บริษัทฯ	ต้องปรับตัวและเคลื่อนไหวให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นและกำาลัง

เป็นอยู่ในขณะนี้	(Fast	Move)	ด้วยแนวคิด	“What	Stops	You?	มุ่งไป	อย่าให้อะไรมาหยุด”	ในปี	2563	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดแนวทางการปรับตัวทางธุรกิจ 

เพื่อให้เข้ากับยุคของการเปลี่ยนแปลงหรือ	Age	of	Disruption	โดยมีแนวทางการดำาเนินงานที่สำาคัญ	ดังนี้

ทำากิจกรรมช่วยเหลือสังคม
อย่างครอบคลุม	อาทิ	แพทย์	
พยาบาล	นักเทคนิคการแพทย์	 
เภสัชกร	และพนักงานขนส่ง	
(Delivery	Man)	ที่ใช ้
รถจักรยานยนต์ฮอนด้า	 
ด้วยบริการพิเศษเปลี่ยนถ่าย 
น้ำามันเคร่ืองโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
ตลอดเดือนเมษายน	2563	 
ที่ศูนย์บริการมาตรฐาน	
Honda	Wing	Center	 
เพื่อแบ่งเบาภาระ

1.	 New	Product	Development
	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ๆ	ตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าอย่างครอบคลุม	โดยแบ่งการพัฒนาสินค้าออกเป็น	
3	กลุ่ม	ได้แก่	รถจักรยานยนต์ที่ใช้สำาหรับชีวิตประจำาวัน	รถ
จักรยานยนต์ที่พัฒนาเพ่ือการใช้งานตามความสนใจส่วนบุคคล	

และรถจักรยานยนต์ที่แสดงสถานะทางสังคม

2.	 Customer	Touchpoint	Optimization
	 การพัฒนาทัชพอยท์กับลูกค้า	ให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ท่ี 
เหนอืความคาดหมายจากเครือขา่ย	Honda	Wing	Center	ซึง่กำาลงั 
จะยกระดบัสูก่ารเปน็	Bikers’	Solution	ของทศวรรษ	2020s	สรา้ง 

ความไว้วางใจและเชื่อมั่นจนเกิดเป็น	Brand	Loyalty	

3.	 Corporate	Social	Responsibility	 
 as the Market Leader
	 การสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม	โดยให้ความสำาคัญกับ
การส่งเสริมการขับข่ีปลอดภัยเป็นอันดับแรก	มุ่งหวังท่ีจะให้ลูกค้า
ขับข่ีสนุก	พร้อมกับเรียนรู้วิธีขับข่ีอย่างปลอดภัย	เป็นผู้ใช้รถใช้ถนน
ท่ีดีของสังคม	เช่นเดียวกับการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสังคมด้านอ่ืน	ๆ	
อาทิ	กิจกรรมว่ิง	31	ขาสามัคคี	และโครงการสังคมหัวแข็ง	เป็นต้น

นโยิบายิทั่ี�ทั่ำาให้้ธ์ุรกิจยิ่งด้ำาเนินติ่อไปได้้
ท่ามกลางสถานการณ์	COVID-19	คือ

บริหารจัดการสินค้า
อย่างยืดหยุ่น	 
เช่น	ปรับลดจำานวน
การส่งรถให้กับ 
ผู้จำาหน่ายฯ	ตาม
ความเหมาะสม

ปรับเปลี่ยนวิธีการ 
ทำาการตลาดเชิงรุก
เน้นช่องทางออนไลน์
มากขึ้นเพื่อให้เข้าถึง 
ลูกค้าได้มากขึ้น

กระตุ้นให้เกิดการ
ซื้อขาย	ทำาให้ตัวแทน
จำาหน่ายสามารถ 
อยู่รอดได้ในภาวะ
วิกฤติ

ผลการด้ำาเนินงานเชิงเศรษฐกิจ (Economic Performance)
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การดำาเนินงานด้านสิ�งแวดล้อม

	 เอ.พี.	ฮอนดา้	ตระหนกัและใหค้วามสำาคญัในทกุกระบวนการดำาเนนิธุรกจิ	โดยเฉพาะกระบวนการออกแบบรถจกัรยานยนต์	กระบวนการผลิต	และกระบวนการ 

จดัส่ง	เพ่ือใหส่้งผลกระทบตอ่ส่ิงแวดล้อมและผูม้ส่ีวนไดส่้วนเสียทีเ่กีย่วขอ้งนอ้ยทีส่ดุ	เนือ่งจากบรษิัทฯ	มยีอดการผลิตและจดัจำาหนา่ยรถจกัรยานยนตท์ีเ่พ่ิมข้ึนทกุป	ี 

นำามาซึ่งการใช้ทรัพยากรในการผลิตที่เพ่ิมขึ้นเช่นกัน	อาทิ	การใช้พลังงาน	ซึ่งส่งผลต่อการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก	บริษัทฯ	จึงได้กำาหนดแนวบริหารจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม	บนพื้นฐานของแนวคิด	มาตรฐานสากล	ตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	อาทิ	

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน (103-1,	103-2,	102-11,	102-12)

กำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
ตามบริบทและทิศทางกลยุทธ์ขององค์กร	
รวมทั้งแต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารในการ
จัดการด้านสิ่งแวดล้อม	(Environment	
Management	Representative:	EMR)	 
เพื่อเป็นผู้สื่อสารบทบาท	ความรับผิดชอบ 
และอำานาจหน้าที่ในระบบการจัดการ 
สิ่งแวดล้อม	นโยบายสิ่งแวดล้อม	และ 
การปฏิบัติเป็นแบบอย่างด้านสิ่งแวดล้อม

ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
จากการดำาเนินงานภายในองค์กร	โดย 
มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำาหน้าที ่
ในการกำาหนดนโยบาย	แนวปฏิบัติ	 
ตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนินงาน 
ให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของระบบ 
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

กำาหนดให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและฝ่ายธุรการดำาเนินการขยายการควบคุม
ดูแลด้านสิ่งแวดล้อมออกไปยังสำานักงานสาขา	ผ่านการให้ความรู้	ควบคุม	และนำา
ไปสู่การดำาเนินงานตามระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม	(ISO	14001:2015)	เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ	พัฒนา	และการผลิต	ตลอดจนการประเมิน
ผ่านการตรวจรับรองระบบที่เป็นสากลและน่าเชื่อถือ	CB	ISO	14001

ผนวกแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมเข้ากับ 
กระบวนการทำางานภายใน	โดยสื่อสาร 
ไปยังบุคลากรทุกระดับ	เพื่อให้เกิดการ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	อาทิ	เปลี่ยนการใช ้
กระดาษมาเป็นการใช้ระบบเอกสาร 
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Document)

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจ
หมุนเวียน	(Circular	Economy)	ใน
กระบวนการปรับปรุงรถจักรยานยนต์
มือสอง

ผลักดันแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมไปยังผู้จัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต ์
ทั่วประเทศ	ด้วยมาตรฐานศูนย์บริการฮอนด้ารักษ์สิ่งแวดล้อม	(Green	
Dealer)	พร้อมรับการตรวจสอบจากบริษัท	กรีน	ควอลิทัส	จำากัด	 
ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอกระบบมาตรฐานจัดการแห่งชาติและสากล	 
ที่มีความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม

การพี่ฒนารถืจ่กรยิานยินติ์ประห้ยิ่ด้พีล่งงาน (103-2,	302-5)

	 ในปี	2563	เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ที่ได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย	ส่งมอบความคุ้มค่าในการขับขี่	พร้อมด้วย

ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยในรุ่นต่าง	ๆ	ดังนี้

 
	 พัฒนาโมเดลใหม่	All	New	Super	Cub	รถครอบครัวสไตล์แฟชั่น	
		 โมเดลใหม่	All	New	Super	Cub	ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิด	“Find	Your	Original	ความออริจินัลที่เป็นคุณ”	ตัวรถได้รับการดีไซน์ในแบบออริจินัลคับ	ด้วย

เครื่องยนต์	Honda	Smart	Engine	ขนาด	110	ซีซี	ทำางานร่วมกับหัวฉีด	PGM-FI	เกียร์วน	4	ระดับ	ซึ่งมีประสิทธิภาพในเรื่องการประหยัดพลังงาน	แรง	ทนทาน	

รองรับแรงส่ันสะเทือนได้ดีข้ึน	น้ำาหนักเบา	ควบคุมรถง่ายยิ่งข้ึน	ให้ความมั่นคงและคล่องตัวมากขึ้น	โดยตัวรถมีน้ำาหนักรวมลดลงถึง	3	กิโลกรัม	พร้อมยกระดับ

เทคโนโลยีใหม่	ได้แก่

เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการหล่อลื่น	เครื่องยนต์ทนทาน	
การใช้งานยาวนานมากขึ้น

ปรับองศาการฉีดน้ำามันเชื้อเพลิงสู่ห้องเผาไหม้โดยตรง	เพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้อัตราประหยัดน้ำามันสูงถึง	

71.4	กิโลเมตร/ลิตร	พร้อมทั้งผ่านการรับรองระบบบำาบัดไอเสียมาตรฐานไอเสียระดับ	7	โดยสถาบันยานยนต์1

2

3

พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่	เพิ่มระยะชักยาวขึ้น	กำาลังอัดมากขึ้น	กำาลังและแรงบิด
มากขึ้นในรอบต่ำาถึงกลาง	ออกตัวเร็ว	บรรทุกหรือขึ้นเนินง่ายมากยิ่งขึ้น

แนวทั่างการทั่ำางาน (103-2)

เป้าห้มูายิการด้ำาเนินงาน

ผลการด้ำาเนินงาน

ได้รับการรับรอง 

ISO	14001 
4	Certificate	5	สำานักงานสาขา

พัฒนาโมเดลใหม่	All	New	Super	Cub
รถครอบครัวสไตล์แฟชั่น 

          3 กิโลกรัม
โดยตัวรถมีน้ำาหนัก

รวมลดลงถึง

ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์	ตั้งแต่
กระบวนการออกแบบ	พัฒนา	

และการผลิต	

สื่อสารกับบุคลากรทุกระดับ
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม	อาทิ	เปลี่ยนการใช ้
กระดาษมาเป็นการใช้ระบบ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 
(Electronic	Document)	

แวดล้อมไปยังผู้จัดจำาหน่าย 
รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ	 
ด้วยมาตรฐานศูนย์บริการ 
ฮอนด้ารักษ์สิ่งแวดล้อม 

(Green	Dealer)	

รณรงค์เปลี่ยนการใช้น้ำามันจาก
แก๊สโซฮอล์	91	เป็น	E20 

100%

ลดการใช้น้ำามัน 
แก๊สโซฮอล์	91 

ให้เหลือ	0	ในปี	2564

ลดการปล่อย 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

ลง	30% 
ภายในปี	2030

30%

E20
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การพี่ฒนาและยิกระด้่บเทั่คโนโลยิี Honda Wave 100 (102-12,	302-5)
	 Honda	Wave	รถมอเตอร์ไซค์แบบครอบครัวที่ได้พัฒนาโดยนำาระบบหัวฉีด	PGM-FI	มาติดตั้งเป็นรุ่นแรกในประเทศไทย	ซึ่งระบบหัวฉีดนี้สามารถทำางาน 

ร่วมกับเครื่องยนต์	4	จังหวะของฮอนด้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สามารถใช้เชื้อเพลิงได้อย่างคุ้มค่า	ซึ่งรถจักรยานยนต์รุ่นนี้ได้รับการพัฒนาอยู่เสมอ	ในปัจจุบัน	 

Honda	Wave	110i	เป็นรุ่นที่มีอัตราการประหยัดน้ำามันสูงสุดถึง	59.9	กิโลเมตร/ลิตร	ในขณะที่	Honda	Wave	125i	มีอัตราประหยัดถึง	69	กิโลเมตร/ลิตร	 

จากการวัดค่าตามมาตรฐานยูโร	(EURO)	ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในชีวิตประจำาวันมากที่สุด

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้กำาหนดแนวบริหารจัดการในการลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กร	โดยร่วมกับบริษัทในเครือฮอนด้า 

ทั่วโลก	ตามวิสัยทัศน์และข้อกำาหนดด้านส่ิงแวดล้อมของฮอนด้า	มอเตอร์	(Environment	Statement)	ในการตั้งเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ร้อยละ	30	ภายในปี	2573	โดยมีรายละเอียดดังนี้	(102-12)

การบริห้ารจ่ด้การด้้านพีล่งงานภายิในองค์กร (103-2)
	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน	และจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	อาทิ	การประชาสัมพันธ์	การรณรงค์

ประหยัดพลังงาน	ลดการทำางานล่วงเวลา	(ในอาคารสำานักงาน)	เปลี่ยนหลอดไฟแสงสว่างเป็นแบบ	LED	Fluorescent	18	Watt	และปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศ

ภายในอาคาร	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร	

		 พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าร้อยละ	4	ภายในปี	2568	(เทียบกับปีฐาน	2560)	หรือลดลงจาก	3,218,170	กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	ในปี	2560	 

เป็น	3,089,443	กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง	ในปี	2568	รวมทั้งกำาหนดให้รถยนต์ของบริษัทฯ	กว่าร้อยละ	90	เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทดแทนจากเอทานอล	(E85)	เพื่อลด 

การปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการขนส่ง

เป้าหมาย	CO
2
	30%	ลดการปลดปล่อย	CO

2
	ในการดำาเนินงานและ

ผลิตภัณฑ์	ร้อยละ	50	ภายในปี	2573	เมื่อเปรียบเทียบปี	2543

CO2
 30%

แนวทาง
การดำาเนินงาน
ภายในอาคาร
สำานักงาน

การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์	(Solar	Cell) 

โดยติดตั้งในพื้นที่อาคารจอดรถ	
ทดแทนการซื้อพลังงานไฟฟ้า

จากภายนอก

ส่งเสริมการเปลี่ยน
ประเภทน้ำามันเชื้อเพลิง 
จาก	E20	ไปเป็น	E85	

ในรถบริษัทฯ	ทั้งรถผู้บริหาร
และรถส่วนกลาง

การรณรงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของพนักงาน	ปิด	+	ปรับ	+	ปลด 
ปิดไฟ	ปิดแอร์	ปลดปลั๊กไฟฟ้า	

ปรับแอร์เพิ่มขึ้น	
1	องศาเซลเซียส

ผลการด้ำาเนินงานด้้านพีล่งงาน	(103-3,	302-1,	302-3)
การบริโภคพีล่งงานภายิในองค์กร จำาแนกติามูประเภทั่พีล่งงาน	(302-1)

ปริมูาณ์การปล่อยิก๊าซเร่อนกระจกภายิในองค์กร  
(จำาแนกติามูประเภทั่พีลง่งาน) (103-3,	305-1,	305-2)	

ความูเข้้มูข้น่ข้องการใช้พีลง่งาน 
และปล่อยิก๊าซเร่อนกระจก (302-3,	305-4)	

พลังงานที่ใช้ภายในองค์กร หน่วย	:	ลิตร

20

15

10

5

0

การใช้พลังงานภายในองค์กร หน่วย	:	เมกะจูล นำ้ามันดีเซล นำ้ามันเบนซินทุกประเภท	(E10,	E20,	E85)	 ไฟฟ้า	(เฉพาะสำานักงานใหญ่) รวมการใช้พลังงานภายในองค์กรทั้งหมด

นำ�ามู่นด้ีเซล

2560

ล้าน

นำ�ามู่น E10 นำ�ามู่น E20 นำ�ามู่น E85 ไฟฟ้า (kWh)
(เฉพาะสำานักงานใหญ่)
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	*	ข้อมูลการแปลงค่าพลังงาน	(Conversion	Factors)	เป็นหน่วยจูลจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	กระทรวงพลังงาน	(Department	of	Alternative	Energy	Development	and	Efficiency,	Ministry	of	Energy)

**	ปริมาณน้ำามันเบนซินทุกประเภทในปี	2562	ไม่รวมปริมาณการใช้น้ำามัน	E10

	*	ข้อมูลการแปลงค่าพลังงานเป็นหน่วย	Coe	(Emission	Factors)	จากหน่วยงานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	

**	ปริมาณน้ำามันเบนซินทุกประเภทในปี	2562	ไม่รวมปริมาณการใช้น้ำามัน	E10

	 จากผลการดำาเนินงานดังกล่าวข้างต้นพบว่า	ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้มีปริมาณการใช้พลังงานภายในองค์กรโดยภาพรวมลดลง	5,027,396.95	เมกะจูล	หรือ 

คดิเปน็รอ้ยละ	27.88	เมือ่เทยีบกบัป	ี2562	ส่งผลใหค้า่ความเขม้ข้นของการใชพ้ลังงานต่อการจำาหนา่ยรถจกัรยานยนต	์1	คนั	เทา่กบั	11.02	และมอีตัราการปลดปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลดลง	648,416.50	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	(kg	CO2e)	คิดเป็นร้อยละ	31.52	เมื่อเทียบกับปี	2562	ทำาให้ค่าความเข้มข้นของ 

การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อการจำาหน่ายรถจักรยานยนต์	1	คัน	ลดลง	1.19	กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อคัน	(kg	CO2e/คัน)	เนื่องจากในปี	2563	 

เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้ดำาเนินนโยบาย	Work	from	Home	จึงทำาให้การใช้พลังงานภายในองค์กรลดลง

ประเภทั่พีล่งงาน (kg CO2e) 2560 2561 2562 2563

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงจากการใช้เชื้อเพลิง	[Direct	(Scope	1)	GHG	emissions]

น้ำามันดีเซล 137,897.60 88,749.30 45,053.71 46,654.81

น้ำามันเบนซินทุกประเภท	(E10,	E20,	E85) 497,283.80 370,567.24 409,697.83** 460,843.37

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมจากการใช้พลังงาน	[Energy	indirect	(Scope	2)	GHG	emissions]

ไฟฟ้า	(เฉพาะสำานักงานใหญ่) 956,002.1 1,040,643.30 1,602,502.44 957,126.92

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภายในองค์กรทั้งหมด	
(Emission	Scope	1	และ	Scope	2)

1,591,183.48 1,499,959.84 2,057,253.98 1,408,837.48

ความเข้มขันของการใช้พลังงาน 
และปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อรถจักรยานยนต์ที่ขายได้	1	คัน

2562 2563

ยอดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์
ทั้งหมด	(ล้านคัน) 1.37 1.18

ความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
(เมกะจูลต่อคัน) 8.42 11.02

ความเข้มข้นของการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก	(kg	CO2e	ต่อคัน) 1.50 1.19
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การบริหารเพ่�อพนักงานเป็นสุข

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน (103-2)

ผลการด้ำาเนินงาน

กำาหนดหลักสูตรการฝึกอบรม 

จำานวน 29 หลักสูตร
จำานวนชั่วโมงเฉลี่ยการฝึกอบรม

ต่อคนต่อปี	เท่ากับ	11.02

ได้รับคะแนนการประเมินด้านความผูกพัน	 
และความพึงพอใจจากพนักงาน 

อยู่ที่ระดับ 4.54 คะแนน
จากคะแนนเต็ม	6	คะแนน

จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกรมธรรม์
ประกันภัยไวรัสโคโรนา	(2019-nCoV)

ให้พนักงานทุกคน	

คิดเป็นร้อยละ 100

จากการเตรียมแผนการดำาเนินงาน
เพื่อการควบรวมกิจการกับ

บริษัท	ไทยฮอนด้า	แมนูแฟคเจอร่ิง	จำากัด
มีพนักงานได้รับการหมุนเวียน	 
หรือเปลี่ยนสถานที่ทำางาน	

จำานวน  13 คน

	 ในปจัจบุนั	การดำาเนนิธุรกจิของบรษิัทฯ	ตอ้งเผชญิกบัสถานการณค์วามเสีย่งและความเปล่ียนแปลงจากภายนอกองคก์รหลากหลายรปูแบบ	อาท	ิสภาพสงัคม	 

การเมอืง	เศรษฐกจิ	และพฤตกิรรมผูบ้รโิภค	บรษิัทฯ	จงึตอ้งพัฒนาบคุลากรทกุระดบัใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะทีเ่พียงพอ	เพ่ือพรอ้มรบัตอ่การเปล่ียนแปลงจากภายนอก	 

ตลอดจนช่วยยกระดับการทำางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการวางแผนพัฒนาผู้บริหารรุ่นต่อไป (103-1,	103-2)

พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้และทักษะ	
พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก	
ตลอดจนความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดขึ้น 

ในยุคดิจิทัล

เตรียมแผนการดำาเนินงาน 
เพื่อการควบรวมกิจการกับ 

บริษัท	ไทยฮอนด้า	แมนูแฟคเจอร่ิง	จำากัด

กำาหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ 

เชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(COVID-19)

 
แนวบริห้ารจ่ด้การ	(103-2)
	 บริษัทฯ	ได้กำาหนดแผนการดำาเนินงานและนโยบายการบริหารอัตรากำาลังคน	และการรักษาพนักงานที่มีความสามารถ	สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	

โดยกำาหนดให้มีการสรรหาพนักงานใหม่ที่ตรงต่อความต้องการของหน่วยงาน	การกำาหนดอัตรากำาลังคนเข้า-ออก	การบริหารโครงสร้างเงินเดือน	สวัสดิการ 

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ต่าง	ๆ	บนพื้นฐานปรัชญาเรื่องความเสมอภาคของฮอนด้าสากล

	 บริษัทฯ	ให้ความสำาคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล	ครอบคลุม

ตั้งแต่กระบวนการจ้างงาน	การพัฒนาทุนมนุษย์	การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพ	

การดูแลด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	บนพื้นฐานของปรัชญาฮอนด้าว่าด้วย	

“การเคารพความเป็นปัจเจกชน”	

	 บริษัทฯ	มุ่งเน้นการเคารพในความแตกต่าง	ความเสมอภาค	ความไว้วางใจ 

ซึ่งกันและกัน	รวมทั้งการสร้างความหลากหลายและโอกาสแห่งความเท่าเทียม 

ในองค์กร	โดยไม่นำาประเด็นของเพศ	เชื้อชาติ	ศาสนา	สถาบันการศึกษา	มาเป็น 

ขอ้จำากดัหรอืเลือกปฏิบติัในกระบวนการสรรหา	คดัเลือกบคุลากร	การมอบหมายงาน	 

การเลื่อนตำาแหน่งงาน	การพัฒนาทักษะ	การเข้าถึงสวัสดิการ	และการได้คุณภาพ 

ชีวิตแรงงานที่ดี	ภายใต้นโยบายการดำาเนินงานดังนี้	(103-2)

สร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ที่เข้มแข็งตามปรัชญา	 
และหลักการของฮอนด้า

สร้างและพัฒนาบุคลากร 
ระดับ	Management	 
ให้ทันต่อการปรับตัว 
ทางธุรกิจในอนาคต

ส่งเสริมบุคลากรให้มีทักษะ	
และความคิดเท่าทันในยุค
นวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล

เสริมสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน	 
ผ่านการทบทวนกฎระเบียบและ 
สวัสดิการให้สอดคล้องกับ 

สภาพแวดล้อมและความผันผวน 
ทางเศรษฐกิจ

การจ้างงานและการร่กษาพีน่กงานทั่ี�มูีความูสิ่ามูารถื

หมุนเวียนงาน	(Job	Rotation)	ท้ังในระดับ 
ผู้บริหารและพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง	 
(Talent)	เพือ่ให้เกิดการถา่ยทอดองคค์วามรู	้ 
และเสรมิสรา้งการเป็นองคก์รแห่งการเรยีนรู ้
อย่างต่อเนื่อง

กำาหนดนโยบายเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา	2019	(COVID-19)	ซึ่งได้กำาหนด 
หลักการปฏบิติัไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกจิ 
ของฮอนด้าอย่างเคร่งครัด	(103-2)

“หลักการเคารพ
ความเป็นปัจเจกชน
Respect	For

Individual
ความไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน

(Trust)

ความคิดริเริ่ม
(Initiative)

ความเสมอภาค
(Equality)
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อัตราพนักงานเข้าใหม่	(401-1)

พนักงานเข้าใหม่	จำาแนกตามเพศ

พนักงานเข้าใหม่	จำาแนกตามกลุ่มอายุ พนักงานพ้นสภาพ	จำาแนกตามกลุ่มอายุ

พนักงานเข้าใหม่	จำาแนกตามภูมิภาค พนักงานพ้นสภาพ	จำาแนกตามภูมิภาค

พนักงานพ้นสภาพ	จำาแนกตามเพศ

ผลการด้ำาเนินงานปี 2563	(103-3,	401-1,	401-2)

	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัดสรรสวัสดิการและผลประโยชน์ที่เหมาะสมกับตำาแหน่งและประเภทงาน	เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานที่ดีของพนักงานทุกคน	 

สอดคลอ้งตามขอ้กำาหนดในพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน	ทัง้ในเรือ่งการใชแ้รงงาน	การใหส้วัสดกิารทีเ่ปน็ธรรม	ความปลอดภัย	อาชวีอนามยั	และสภาพแวดล้อม 

ในการทำางาน	เสรีภาพในการเจรจาต่อรอง	การให้ผลประโยชน์และค่าชดเชย	โดยกำาหนดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการจำานวนทั้งส้ิน	5	คน	ประกอบด้วย 

ตัวแทนลูกจ้าง	ทำาหน้าที่ดูแลด้านสวัสดิการและผลประโยชน์ให้แก่พนักงาน	นำามาซึ่งการรักษาสัมพันธภาพอันดีระหว่างกัน	โดยมีพนักงานภายใต้การดูแลของ 

คณะกรรมการดังกล่าวจำานวนทั้งสิ้น	451	คน	หรือคิดเป็นร้อยละ	100	(102-41)

2562
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

21	 4.65	

2562
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

7	 1.55	

2563
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

30	 6.6	

2563
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

10	 2.2	

2562
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

23	 5.09	

2562
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

8	 1.77	

2563
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

9	 1.9	

2563
จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

7	 1.5	

อัตราพนักงานพ้นสภาพ	(401-1)

2562 	 	 	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

อายุน้อยกว่า	30	ปี	 	 21	 	 4.65

อายุระหว่าง	30	-	50	ปี	 	 7	 	 1.55

อายุมากกว่า	50	ปีี	 	 0	 	 0.00

2563    จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

อายุน้อยกว่า	30	ปี	 	 29	 	 6.4

อายุระหว่าง	30	-	50	ปี	 	 11	 	 2.4

อายุมากกว่า	50	ปีี	 	 0	 	 0

2562 	 	 	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

อายุน้อยกว่า	30	ปี	 	 21	 	 4.6

อายุระหว่าง	30	-	50	ปี	 	 6	 	 1.33

อายุมากกว่า	50	ปีี	 	 4	 	 0.88

2563    จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

อายุน้อยกว่า	30	ปี	 	 5	 	 1.1

อายุระหว่าง	30	-	50	ปี	 	 6	 	 1.3

อายุมากกว่า	50	ปีี	 	 5	 	 1.1

2562 	 	 	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

พื้นที่ส่วนกลาง	 	 28	 	 6.20
(กรุงเทพฯ	และสมุทรปราการ)

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(เชียงใหม่)	 	 0	 	 0.00

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(ภูเก็ต)	 	 0	 	 0.00

รวม	 	 	 28	 	 6.20

2563    จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

พื้นที่ส่วนกลาง	 	 40	 	 8.8
(กรุงเทพฯ	และสมุทรปราการ)

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(เชียงใหม่)	 	 0	 	 0

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(ภูเก็ต)	 	 0	 	 0

รวม	 	 	 40	 	 8.8

2562 	 	 	 จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

พื้นที่ส่วนกลาง	 	 31	 	 6.87
(กรุงเทพฯ	และสมุทรปราการ)

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(เชียงใหม่)	 	 0	 	 0.00

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(ภูเก็ต)	 	 0	 	 0.00

รวม	 	 	 31	 	 6.87

2563    จำานวน	(คน)	 ร้อยละ

พื้นที่ส่วนกลาง	 	 16	 	 3.5
(กรุงเทพฯ	และสมุทรปราการ)

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(เชียงใหม่)	 	 0	 	 0

พื้นที่ส่วนภูมิภาค	(ภูเก็ต)	 	 0	 	 0

รวม	 	 	 16	 	 3.5

สิทธิ	/	สวัสดิการ	/	ผลประโยชน์ พนักงานประจำา ลูกจ้างชั่วคราว

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ✓ ✓

ค่าอาหารกลางวัน ✓ ✓

ค่าช่วยเหลือการเดินทาง ✓ ✓

กองทุนสำารองเลี้ยงชีพ ✓ ✓

ค่ารักษาพยาบาล ✓ ✓

เครื่องแบบ	/	ชุดทำางาน ✓ ✓

การตรวจสุขภาพประจำาปี ✓ ✓

การประกันชีวิตและการประกันอุบัติเหตุกลุ่ม ✓ ✓

ของที่ระลึกตามอายุงานสำาหรับผู้เกษียณ ✓ ✓

การท่องเที่ยวสำาหรับพนักงานที่มีอายุงานครบ	20	ปี ✓ ✓

ส่วนลดราคารถจักรยานยนต์ฮอนด้า ✓ ✓

การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการซื้อรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ✓ ✓

การสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการซื้อรถยนต์ฮอนด้า ✓ ✗

การสนับสนุนการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น ✓ ✓

เงินทำาขวัญบุตรคนแรก ✓ ✓

เงินช่วยเหลือรายเดือนเพื่อดูแลคู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ ✓ ✗

เงินช่วยเหลือรายเดือนเพื่อดูแลบุพการี	(บุพการีอายุไม่เกิน	60	ปี) ✓ ✗

เงินช่วยเหลือรายเดือนเพื่อดูแลบุตร	(บุตรอายุไม่เกิน	18	ปี) ✓ ✗

เงินช่วยเหลือกรณีที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ ✓ ✓

เงินช่วยเหลืองานศพสำาหรับการเสียชีวิตของพนักงานและครอบครัว ✓ ✓

เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ✓ ✓

เงินกู้เพื่อการรักษาพยาบาลสำาหรับตนเองและครอบครัว ✓ ✗

เงินกู้เพื่อการศึกษา ✓ ✗

เงินกู้เพื่อการจัดงานศพสำาหรับการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ✓ ✗

เงินกู้กรณีประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน ✓ ✗

สิ่ว่สิ่ด้ิการสิ่ำาห้ร่บพีน่กงานประจำาและพีน่กงานสิ่่ญญาจ้าง (401-2)

สิ่่ทั่ธ์ิการลาเพี้�อเลี�ยิงดู้บุติรสิ่ำาห้ร่บพีน่กงาน จำาแนกติามูเพีศ (103-3,	401-3,	COHBP)

	 นอกจากนี้	ในปี	2563	บริษัทฯ	ได้จัดสรรสวัสดิการในการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรครอบคลุมพนักงานจำานวนทั้งสิ้น	454	คน	มีพนักงานใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

จำานวน	8	คน	กลับมาทำางานภายหลังระยะเวลาการลาสิ้นสุดลงจำานวน	8	คน	คิดเป็นร้อยละ	100	โดยมีรายละเอียดดังนี้	(401-3)

เพศชาย
กรณีของการลา

เพศหญิง

2561 2562 2563 2563 2562 2561

273 173 287 จำานวนพนักงานที่มีสิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(คน) 167 168 167

1 9 6 จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร	(คน) 2 6 1

1 9 6
จำานวนพนักงานที่ใช้สิทธิ์ลางานเลี้ยงดูบุตร 

แล้วกลับมาทำางาน	(คน)
2 6 1

9 9 6
จำานวนพนักงานที่กลับมาทำางานหลังจากสิ้นสุด

ระยะการลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร	
และยังทำางานต่อหลังจากนั้นไป	1	ปี	(คน)

2 6 12

100 100 100
อัตรากลับมาทำางานและการคงอยู่ของพนักงานที่กลับมา 

หลังจากระยะการลาหยุดสิ้นสุดลงแล้ว	(ร้อยละ)
100 100 100

100 100 100
อัตราการกลับเข้ามาทำางานและอัตราการคงอยู่ของพนักงาน	 

ภายหลังจากการใช้สิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
100 100 100
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บริษัทฯ	ใช้นโยบายในการบริหารกำาลังคนในลักษณะการปรับเล่ือนตำาแหน่ง	(Promotion)	ให้กับพนักงานท่ีผ่านการสอบประเมินความรู้และศักยภาพ	 
(Assessment)	และการหมุนเวยีนเปล่ียนงาน	(Job	Rotation)	เพือ่พฒันาขีดความสามารถในการปฏบัิติงานของพนักงานให้หลากหลายมากข้ึน	(404-2)

การอบรมูและการให้้ความูรู้

แนวบริห้ารจ่ด้การ (103-2)

โครงการอบรมูและให้้ความูรู้แก่บุคลากร ปี 2563 (404-2)

บริษัทฯ	ได้กำาหนดแนวทางในการอบรมและให้ความรู้แก่พนักงาน	เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับ	โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานท่ีมีศักยภาพสูง	
(Talent)	เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเป็นผู้บริหารระดับต้น	(Successor)	และระดับบริหาร	(Management)

พนักงานพร้อมรับกับความท้าทายทางธุรกิจที่เกิดข้ึนในโลกยุคดิจิทัล	ผ่านการเรียนรู้การบริหารงาน	(On	the	Job	Training:	OJT)	การฝึกอบรม 
แบบทั่วไปและเฉพาะเรื่อง	(General	Training	and	Specific	Training)

หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการ	
(คน)

หลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการ	(Soft	Skill)

New	Promoted ชี้แจงบทบาท	หน้าที่	และความสามารถที่จำาเป็น	รวมถึงการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทใหม่
อย่างละเอียดขึ้น	ในระดับผู้จัดการ

6

New	Promoted ชี้แจงบทบาท	หน้าที่	และความสามารถที่จำาเป็น	รวมถึงการให้ความรู้เพื่อการปฏิบัติงานในบทบาทใหม่
อย่างละเอียดขึ้น	ในระดับผู้ช่วยผู้จัดการ

3

Defensive	Riding เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจกฎระเบียบการจราจรและทักษะ	ท่าทางในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่าง
ปลอดภัย

16

TQM	-	Basic เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิดของหลักปรัชญาฮอนด้าและความเชื่อมโยงของ	TQM 22

Performance	Management	System	(PMS)	in	
Practice

สร้างความรู้	ความเข้าใจสำาหรับหัวหน้างาน	ในภาพรวมกระบวนการของการประเมินผล	 
และกระบวนการที่เชื่อมโยงทั้งระบบตัวชี้วัด	(KPI),	ความสามารถ	(Competency)	และ 
การให้ข้อเสนอแนะ	(Feedback)

26

Talent	&	Succession	Management กำาหนดแนวทางการปฏิบัติร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรที่มีศักยภาพ	และการพัฒนาบุคลากร
ขององค์กร

9

Innovation	and	Transformational	Leadership การบริหารงานและการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์	รวมถึงแนวทางการกระตุ้นให้พนักงาน 
เกิดความต้องการ	และการสร้างให้มีมุมมองด้านการคิดสร้างสรรค์

28

Inspirational	Innovation วิธีการตั้งประเด็นและการมองหาปัญหาเพื่อพัฒนานวัตกรรม 41

The	New	World	Design	Thinking Theme	เพื่อการสร้างสรรค์งาน	เพื่อสอดรับกับสถานการณ์	COVID-19	และชีวิตวิถีใหม่	 
(New	Normal)

263

Transformational	Leadership มุมมองการเปลี่ยนแปลง,	ความแตกต่างระหว่าง	Manager	VS	Leader	VS	Leadership	ภาวะผู้นำา	 
และบทบาทของผู้นำา

24

Genba ได้รับรู้ภาพรวมของการดำาเนินธุรกิจของบริษัทผ่านประสบการณ์ตรงจากการเข้าร่วมฝึกอบรมใน
กระบวนการผลิต	การประกอบ	งานขายและงานบริการ

4

Honda	Fundamental	Step	2 เรียนรู้วัฒนธรรมของฮอนด้า	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการทำางาน 18

Basic	NHC แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาความคิดเชิงพื้นฐานอย่างเป็นระบบ	และเพื่อส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา 
การทำางานในแบบฮอนด้า

21

หลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร ผู้เข้าร่วมโครงการ	(คน)

หลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการบริหารจัดการ	(Soft	Skill)

ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ	 
และอนุสัญญาภาษีซ้อน

ภาษีจากการจ่ายเงินไปต่างประเทศทั้งระบบ	และอนุสัญญาภาษีซ้อน
1

พระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคล	พ.ศ.	2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562 4

หลักสูตรการฝึกอบรมที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการทำางานโดยตรง	(Hard	Skill)

Core	Flutter	Programming Core	Flutter	Programming 1

Audit	Report	Writing การจัดทำารายงานการตรวจสอบ	(Audit	Report	Writing) 1

หลักสูตรการอบรมออนไลน์
นายช่างผู้ให้บริการ	Express	Pit

การให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการเร่งด่วนประเภทรถ	Family	(Super	cub)	ประเภทรถ	AT	
(Scoopy)	และประเภทรถ	Sport	(CB150)	อาทิ	เปลี่ยนถ่ายน้ำามันเครื่อง	หัวเทียน	ไส้กรองอากาศ	 
และตรวจเช็กฟรี	10	รายการ

10	คน
(ร้านละ	2	คน)

หลักสูตรอบรมระบบ	NIDS	
(New	Integrated	Dealer	System)

การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ	NIDS	อาทิ	ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า	ระบบจัดการงานขายครบทุกช่องทาง 
การขาย	ระบบจัดการอะไหล่และสต๊อกครบวงจร	ระบบจัดการงานบริการที่ทันสมัย	Digital	Service	 
ระบบการเงินและบัญชีพื้นฐาน	และระบบ	Management	(DOSS)

100	
ร้านต่อวัน

หลักสูตรที่ปรึกษาด้านงานบริการ	
(Service	Advisor)

กระบวนการให้บริการลูกค้าในศูนย์บริการ	เพื่อตอบสนองความต้องการและทำาให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ 
เกิดความพึงพอใจสูงสุด	ประกอบด้วย	4	ขั้นตอน	ดังนี้	1.	ขั้นตอนการรับงาน	2.	ขั้นตอนการให้บริการ	 
3.	ขั้นตอนการส่งมอบ	4.	ขั้นตอนการควบคุมลูกค้า

100

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพพนักงานฝ่ายขายหรือ
ฝ่ายบริการ	(GURU)

เพื่อสร้างประสบการณ์ในเชิงบวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาที่	New	Wing	Center	พนักงานในส่วนงานขาย 
หรือส่วนบริการงานซ่อม	ที่สามารถให้บริการได้อย่างเข้าใจ	รู้ใจ	และทำาให้ลูกค้าพึงพอใจ	ด้วยทักษะ 
การส่ือสารท่ีดี	ความรู้ท่ีแท้จริง	คลายทุกความสงสัย	สร้างความม่ันใจให้กับลูกค้าได้ทุกคร้ังท่ีมารับบริการ

40	คน	
(40	ร้าน)

หลักสูตรมาร์เก็ตติ้งออนไลน์	
(Online	Marketing)

หัวข้อ	“ความรู้พื้นฐานการทำาการตลาดออนไลน์”	อาทิ	
Facebook	Marketing	in	New	Normal	และ	LINE	Official	Account 100

หลักสูตรอบรมพนักงานฝ่ายขาย

หลักสูตรพนักงานขายระดับ	Silver	
(Sales	Silver)	(ความรู้พื้นฐานด้านงานขาย)

• ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ	เอ.พี.	ฮอนด้า	ปรัชญาฮอนด้า	และหลักการบริการ	5S
• ข้อมูลผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์ฮอนด้าในปัจจุบัน

100

หลักสูตรพนักงานขายระดับ	Platinum	
(Sales	Platinum)	(การขจัดข้อโต้แย้ง
เพื่อปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ)

• หลักการวางแผน	DST	/	PDCA
• วิธีการขจัดข้อโต้แย้ง	/	การอ่านใจลูกค้า	/	ความแตกต่างของมนุษย์	
• ประเภทและวิธีการรับมือกับลูกค้า	/	วิธีการเจรจาต่อรอง

100

หลักสูตรพนักงานขายระดับ	Gold	(Sales	Gold) 
(เทคนิคการปิดการขายอย่างมีประสิทธิภาพ)

• ทบทวนปรัชญาฮอนด้า
• การเตรียมความพร้อมของพนักงานขายที่ดี
• เครื่องมือสนับสนุนการขาย	คุณลักษณะ	และคุณประโยชน์ของสินค้า	
• จิตวิทยาการพูด/ขั้นตอนการขายที่สัมฤทธิผล
• กฎทองสู่ความสำาเร็จ
• PDI	/	PDSA

100

หลักสูตรครูฝึกด้านงานขาย	
(Sales	Instructor)	(ภาวะผูน้ำา	การบรหิารการจดัการ	
การถ่ายทอดสอนงาน)

• การพัฒนาภาวะผู้นำาที่ประสบความสำาเร็จ
• การบริหารความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จ 

ด้านการขายและการตลาด
• Coaching	and	HR	Management
• Work	Shop	/	Case	Study	

80

หลักสูตรอบรมนายช่างศูนย์บริการ

หลักสูตรนายช่างระดับ	Silver	(Service	Silver) • คุณสมบัติและหน้าที่ของช่าง	
• การใช้งานและบำารุงรักษาเครื่องมือในศูนย์บริการ
• การเช็ก	PDI
• การตรวจเช็กตามระยะ
• แนะนำาการรับประกันคุณภาพ
• การถอดประกอบช่วงบน

12	ครั้ง/ปี	
ครั้งละ	30	คน

หลักสูตรนายช่างระดับ	Gold	(Service	Gold)
(ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุงานมากกว่า	6	เดือน	
และผ่านการทดสอบระดับ	Service	Silver)

• การถอดประกอบเครื่องยนต์
• การตรวจเช็กระบบ	PGM-FI
• การแก้ปัญหาเบื้องต้น
• เทคนิคการแนะนำาลูกค้าเปลี่ยนอะไหล่
• การปรับตั้งระยะห่างวาล์วระบบชิม

6	ครั้ง/ปี		
ครั้งละ	30	คน

หลักสูตรนายช่างระดับ	Platinum	(Service	 
Platinum)	(ผู้เข้าอบรมต้องมีอายุงานมากกว่า	1	ปี	 
และผ่านการอบรมระดับ	Service	Gold)

• หลักการวิเคราะห์ปัญหา	อาทิ	ระบบหัวฉีด	ระบบการทำางานของเครื่องยนต์	 
ระบบไฟฟ้า	ระบบหล่อลื่น	ระบบส่งกำาลัง

• การตีราคาต่อแลกรถมือสอง
• เทคนิคการจัดการข้อร้องเรียน

6	ครั้ง/ปี
ครั้งละ	30	คน

(404-2)



บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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การบริห้ารแรงงานและแรงงานสิ่่มูพี่นธ์์ (103-2, 103-3, 402-1)

ในปี	2563	บรษัิทฯ	ไดเ้ตรยีมแผนการดำาเนินงานเพือ่การควบรวม 
กิจการกับบริษัท	ไทยฮอนด้า	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำากัด	มีพนักงาน
ปรบัเปล่ียนหมุนเวยีนงานหรอืสถานท่ีทำางาน	จำานวนท้ังส้ิน	13	คน 
ตามข้ันตอน	พร้อมท้ังการแจ้งรายละเอียดของการปรับเล่ือน 
ตำาแหน่งและการหมุนเวียนเปลี่ยนงานแก่พนักงาน	ตามข้ันตอน 
ของบริษัทฯ	และเป็นไปตามข้อกำาหนดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้าก่อนการปฏิบัติงานใน
ตำาแหน่งหน้าที่ใหม่ไม่น้อยกว่า	1	เดือน	(103-3,	402-1)

แนวบริห้ารจ่ด้การ

•	 	เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล	บริษัทฯ	ได้จัดทำาโครงการสำารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน	(Mini	Engagement	Survey)	 
เป็นประจำาทุกปี	โดยมีเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ	4.50	คะแนน	จากคะแนนเต็มอยู่ที่	6	คะแนน	

•	 	ผลการสำารวจในปี	2563	บริษัทฯ	ได้รับคะแนนการประเมินจากพนักงานอยู่ที่ระดับ	4.54	คะแนน	ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการด้ำาเนินงาน (103-3)

แนวบริห้ารจ่ด้การ (103-1,	103-2)

	 เพ่ือรกัษาความสมัพันธ์อนัดรีะหว่างบรษิัทฯ	กบัพนกังานทกุระดบั	บรษิัทฯ	ไดก้ำาหนดแนวทางในการสานสมัพันธ์กบัพนกังาน	ผา่นชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรียน	 

การแสดงความคิดเห็น	การรับข้อเสนอแนะและติชม	เพ่ือเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน	ทุกระดับสามารถใช้สิทธิเสรีภาพของตนเองได้ตามความเหมาะสม	 

นำามาซึง่การยกระดบัการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบคุคลใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้	อาท	ิกระบวนการสรรหาว่าจา้ง	การใหส้วัสดกิารและผลประโยชนท์ีเ่ปน็ธรรม	 

การจัดสรรสิ่งอำานวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำางาน	ฯลฯ	ทั้งนี้ในปี	2563	บริษัทฯ	จัดทำารายงานการบริหารจัดการข้อร้องเรียนภายใต้ช่องทาง 

รับเรื่องร้องเรียน	ดังนี้

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัส 

โคโรนา	(2019-nCoV)	ของบริษัท	ทิพยประกันภัย	จำากัด	(มหาชน)	ให้แก่พนักงาน 

ทกุคน	ประกอบดว้ย	พนกังานประจำา	พนกังานสัญญาจา้งประจำาป	ีและพนกังานรายวนั 

คิดเป็นร้อยละ	100	โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง	1	ปี	นับตั้งแต่วันที่	23	มีนาคม	 

พ.ศ.	2563	ถึง	23	มีนาคม	พ.ศ.	2564	โดยครอบคลุมการคุ้มครอง	ดังนี้

• ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา	(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)	

• การเจบ็ปว่ยด้วยภาวะโคมา่หรอืโรครา้ยแรงทีม่สีาเหตมุาจากการตดิเชือ้ 

ไวรัสโคโรนา	(COVID-19)

ช่องทางรับเรื่อง 
ร้องเรียน	/	ข้อเสนอแนะ

ประเภทข้อร้องเรียน	/	
ข้อเสนอแนะ	(เรื่อง)

ข้อร้องเรียน	/	ข้อเสนอแนะ

สถานะการดำาเนินงาน

ดำาเนินการแล้วเสร็จ	
(เรื่อง)

อยู่ระหว่าง 
ดำาเนินการ	(เรื่อง)

• กล่องรับเรื่องร้องเรียน	
(Opinion	Box)

• ด้านบุคลากรและ
โครงสร้างองค์กร	
จำานวน	12	เรื่อง

• ด้านสภาพแวดล้อม 
ในสถานที่ทำางาน	
จำานวน	1	เรื่อง

• ด้านอื่น	ๆ	จำานวน	
2	เรื่อง

• พนักงานนำาค่าใช้จ่ายส่วนตัวมาเบิกจ่าย	ซึ่งได้ชี้แจงว่า	บริษัทฯ	ไม่มี
นโยบายให้เบิกค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้	โดยพื้นฐานจะต้องได้รับการอนุมัติ
จากหัวหน้างานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะผ่านการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

• พนักงานรายวันขอระยะเวลาในการส่งเอกสารรายงานการทำางาน 
ล่วงเวลา	ซึ่งได้มีการชี้แจงขั้นตอนการขอทำางานล่วงเวลาที่ถูกต้อง 
และอยู่ในระหว่างดำาเนินการพัฒนาระบบอินทราเน็ต	เพื่ออำานวย 
ความสะดวกให้กับพนักงานทุกท่าน

15 0

4.54 คะแนน

ผลการด้ำาเนินงาน ประจำาปี 2563	(103-3)
จำานวนช่�วโมูงเฉลี�ยิข้องการฝึึกอบรมูติ่อคนติ่อปี (404-1)

การประเมิูนผลการด้ำาเนนิงานด้้านการพีฒ่นาบุคลากร	(404-3)
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รายละเอียดการประเมิน

พนักงานที่ได้รับการประเมิน

จำาแนกตามเพศ	(ร้อยละ) จำาแนกตามประเภทพนักงาน	(ร้อยละ)

เพศชาย เพศหญิง ระดับปฏิบัติการ
(ผู้ช่วยผู้จัดการ	-	พนักงาน)

ผู้บริหารระดับ
(ผู้จัดการ	-	ผู้ช่วยผู้จัดการ)

ที่ปรึกษาอาวุโส	-
	ผู้ประสานงานฝ่าย

กรรมการบริหาร

การประเมินโดยแบบฟอร์ม 
การประเมินประจำาปี	2563 
(Evaluation	Sheet)
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ผู้จัดการทั่วไป

พนักงานระดับ
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การบริห้ารจ่ด้การด้้านทั่ร่พียิากรบุคคลภายิใติ้สิ่ถืานการณ์ ์
การระบาด้ข้องไวร่สิ่โคโรนาสิ่ายิพี่นธ์ุ์ให้มู่ (COVID-19)
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การพัฒนาเที่คโนโลย่ั่ขับเคลื�อนที่างเลือก 
และนวัต้กรรมเพ่�อความปลอดภัยั่

แนวทั่างการทั่ำางาน

ผลการด้ำาเนินงาน

เป้าห้มูายิการด้ำาเนินงาน

ศึกษาความเป็นไปได้ของการใช ้
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

ผ่านโครงการ	Honda	EV	Projects
เพื่อสนับสนุนให้เกิด 

Electric	Ecosystem 
ในอนาคต

ส่งมอบองค์ความรู ้
ด้านความปลอดภัย	เพื่อให้ลูกค้า 
ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างสนุก	

พร้อมกับการขับขี ่
อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

พัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรม
เพื่อความปลอดภัย	

ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา 
รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้น
อย่างแพร่หลายในประเทศไทย	

สร้างองค์ความรู้	 
เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการขับขี ่
ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน	

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	(มจธ.) 
เปิดตัวระบบ	PCX	Electric	Smart	Station	เพื่อ 

ศึกษารูปแบบการแบ่งปันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	

(EV	Sharing)	นับเป็นครั้งแรกของการสร้างระบบ 
Honda Electric	Ecosystem	 

ในประเทศไทย

การพี่ฒนาเทั่คโนโลยิีข้่บเคล่�อนทั่างเล่อก	(103-1)

เอ.พี.	ฮอนด้า	ในฐานะบริษัทผู้จัดจำาหน่าย 
รถจักรยานยนต์รายใหญ่	 

และเป็นผู้นำาตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย	 
ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ	โดย 

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน 
การพัฒนารถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 
ให้เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศ	 
ผ่านองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

ขององค์กร

ภายในปี	2573	คณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ	 
ตั้งเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า	(EV)	 

เติบโต	ร้อยละ	30	ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด	เพื่อ

ร้อยละ 
100

ร้อยละ	30

ร้อยละ 
70

ร้อยละ	40

ร้อยละ 
20

ร้อยละ 
20

ปี	2025
360,000

ปี	2025
360,000

ปี	2030
650,000

ปี	2030
675,000

ปี	2035
1,800,000

ปี	2035
1,850,000

การใช้งาน

การผลิต

จัดสรร	Honda	PCX	Electric	 

 จำานวน	26	คัน 
และสร้างสถานีสำาหรับสับเปลี่ยนแบตเตอรี่	 

6	สถาน ี	 
เพื่อพัฒนาเป็น	Ecosystem	 

เต็มรูปแบบ

 โครงการ	University	EV	Sharing
โครงการ	Green Win  

และโครงการ Green	Energy

University  
EV	Sharing

Green	Win

Green Energy

1

2

3

คณะกรรมการ 
นโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ	 
มีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรม 

การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน	 
มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิต

รถยนต์	รถจักรยานยนต ์ 
และ	รถบัสไฟฟ้า	ที่สำาคัญของอาเซียน	 
พร้อมก้าวสู่การเป็นผู้นำาระดับโลก

ช่วย 
ประหยัด
พลังงาน

ลดการ 
ปลดปล่อย 
มลพิษ	

ลด 
ปัญหาฝุ่น	 
PM	2.5

26 
คัน   

ดำาเนินงาน
3	โครงการ	คือ
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	 เอ.พี.	ฮอนดา้	รว่มกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบรุ	ี 

(มจธ.)	เปิดตัวระบบ	PCX	Electric	Smart	Station	เพื่อทดลองศึกษา 

รูปแบบการแบ่งปันการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มนักศึกษา 

และบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ	โครงการดังกล่าวได้สร้างระบบ	 

Electric	Ecosystem	ในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบเป็นคร้ังแรก	 

มีระบบรองรับการใช้งานที่ครอบคลุมท้ังฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์	 

สามารถใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในชีวิตประจำาวันได้จริง

1. โครงการ University EV Sharing (103-2)

สถานี	PCX	Electric	Smart	Station	 
ติดตั้งหลังคา	Solar	Roof	สามารถเปลี่ยน 
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับให้กับ 
ตัวสถานี	และส่งต่อพลังงานไปยังแท่นชาร์จ 
แบตเตอรี่	กรณีแบตเตอรี่ที่รถเหลือน้อย	 
ผู้ใช้สามารถสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับตัวรถ 
ได้ที่สถานีโดยไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จนาน	 
เพราะตัวแบตเตอรี่ถูกชาร์จไว้ก่อนแล้ว

เน้นการใช้พลังงานหมุนเวียน	ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ		ขณะเดียวกันก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม	เพราะไม่มีการปล่อยไอเสียออกจากตัวรถ	
ระบบดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบของการใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่มีความสมบูรณ์ครั้งแรกของประเทศไทย

องค์ประกอบของระบบ
PCX	Electric	Ecosystem

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	Honda	PCX	
Electric	ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงจากญี่ปุ่น	
มีความเสถียรทั้งในด้านสมรรถนะและ
การใช้พลังงาน

แอปพลิเคชันฮ้อป	(HAUP)	
เปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้ามาขับขี่ได้	
เพียงใช้สมาร์ทโฟนส่วนตัว 
จองรถ	ปลดล็อกรถ	รวมทั้ง 
สับเปลี่ยนแบตเตอรี่

	 ความสำาเร็จของโครงการต้นแบบ	University	EV	Sharing	และระบบ	PCX	Electric	Ecosystem	ทำาให้	เอ.พี.	ฮอนด้า	ขยายโครงการครอบคลุมไปยังผู้ใช้ 

รถจักรยานยนต์กลุ่มอื่น	ๆ	โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์สาธารณะ	หรือ	“วินมอเตอร์ไซค์”	ซึ่งเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศ

	 โครงการ	“วินสะอาด”	หรือ	Green	Win	by	Honda	จึงได้จัดต้ังขึ้นในเขตพ้ืนที่สุขุมวิท	22	เพ่ือทดลองใช้งานรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและสถานีสับเปลี่ยน

แบตเตอรี่	ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งานจริง	โดยเปิดให้บริการแก่บุคคลทั่วไปตามอัตราค่าโดยสารปกติ

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ร่วมกับบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	จำากัด	(ปณท)	ได้ 

ผนึกกำาลังความร่วมมือเพ่ือเป้าหมายการลดปัญหามลพิษทางอากาศ	 

กับโครงการ	“Thailand	Post	Green	Energy	with	Honda”	นำาร่อง 

ใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น	Honda	PCX	Electric	และรุ่น	Honda	 

BENLY	e	ทดลองนำาจา่ยส่ิงของใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารทีอ่าศยัอยู่ในเขตเมอืง	 

และชุมชนละแวกไปรษณีย์สามเสนใน

2. โครงการวินสิ่ะอาด้ (Green Win by Honda) (103-2)

3. โครงการ Thailand Post Green Energy with Honda

	 จากการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการทดสอบรถจักรยานยนต์

ไฟฟ้า	หรือ	Honda	EV	Projects	ซึ่งให้บริการในพ้ืนที่ที่มีความต้องการ

สูง	ในปี	2563	เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้จัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอเพื่อรองรับ

การใชง้านรถจกัรยานยนต์ไฟฟ้า	และระบบสถานชีารจ์พลังงานไฟฟ้าและ 

สับเปลี่ยนแบตเตอรี่	

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน	(103-2,	103-3)

ท่ามกลางธุรกิจเดลิเวอร ี
ที่กำาลังเติบโตเป็นอย่างมาก	โครงการ 

“Green	Energy”  
ช่วยลดมลภาวะทางเสียงและควัน 

ที่เกิดจากการขับขี่	อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิด
ฝุ่น	PM	2.5	ที่ส่งผลกระทบ 
ต่อระบบทางเดินหายใจ

มจธ.
สุขุมวิท	22
สามเสนใน

University	EV	Sharing

8 3 203

Green	Energy

7 1 >10

Green Win

11 2 11

ระบบ	PCX Electric Ecosystem

ประกอบด้วย	รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า  

จำานวนรวม	26 คัน 

กับ	แบตเตอรี่	แท่นชาร์จแบตเตอรี่ 
และ	สถานีสับเปลี่ยนแบตเตอรี่	(Swapping	Station)  

จำานวนรวม 6 สถานี	โดยดำาเนินงานผ่าน	3 โครงการ	ดังนี้

เอ.พีี. ฮอนด้้า  
จ่ด้สิ่รร Honda PCX Electric  

สำาหรับใช้ในโครงการ	"วินสะอาด"
สิ่ร้างสิ่ถืาน ี

สิ่ำาห้ร่บสิ่่บเปลี�ยินแบติเติอรี� 
เริ่มต้นสถานีแรกที่อาคารจอดรถ 

โรงแรม	Holiday	Inn
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	 ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมด้านความปลอดภัยทางถนนระดับโลก	ครั้งที่	3	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ประเทศสวีเดน	เพ่ือร่วมให้คำามั่นสัญญาที่จะผลักดันให้ 

บรรลุเป้าหมายระดับโลก	สำาหรับการดำาเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน	ที่สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SDGs)	เพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตจาก 

อุบัติเหตุทางถนนให้ได้ร้อยละ	50	ภายในปี	2573	ดังนั้น	ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน	กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	(ปภ.)	กระทรวงมหาดไทย	 

ในฐานะเลขานุการสำานักงานศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นผู้ดำาเนินงานหลัก	ได้กำาหนดประเด็นความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ	และได ้

บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน	เพื่อดำาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่อง	ภายใต้กรอบ	“ปฏิญญาสตอกโฮล์ม”	พ.ศ.	2564	-	2573		

	 ในปี	2563	เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย	โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำาเนินงาน	อย่างไรก็ตาม	เอ.พี.	ฮอนด้า	 

ไดร้ว่มขับเคลือ่นการดำาเนนิงานดา้นความปลอดภัยบนทอ้งถนนอยา่งต่อเนือ่งผา่นสมรรถนะหลักขององคก์ร	นอกเหนอืจากการสง่มอบรถจกัรยานยนต์ทีต่อบสนอง 

ต่อความต้องการของลูกค้า	ยังส่งมอบองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยให้ลูกค้าอีกด้วย

การพี่ฒนานว่ติกรรมูและการบริการเพี้�อความูปลอด้ภ่ยิ (103-1)

แนวทั่างการด้ำาเนินงาน (103-1,	103-2,	103-3)

แนวทางการดำาเนินงานเพื่อมุ่งสู่	
“การสร้างสังคมแห่งการเคลื่อนที่ที่ปราศจากการเฉี่ยวชนให้เป็นจริง”	ของ	เอ.พี.	ฮอนด้า

พัฒนาระบบสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนของฮอนด้า	
(Honda	Smartphone	Voice	Control	system:	HSVCs)

การพัฒนาเทคโนโลยี	
และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย

อบรมขับขี่ปลอดภัยให้กับลูกค้า	คิดเป็นร้อยละ	77	
ของยอดขายหน้าร้าน

<<

พัฒนาหลักสูตรอบรมขับขี่ปลอดภัย	 
จำานวน	6	หลักสูตร

พัฒนาโปรแกรมฮอนด้าฝึกทักษะคาดการณ์
อุบัติเหตุ	รวม	70	กรณีศึกษา

(Accident Prediction Training: APT)

พัฒนาผู้ฝึกสอนขับขี่ปลอดภัย	จำานวน	347	คน

ผลักดันแคมเปญรณรงค์	
จำานวน	1	แคมเปญ

ในปี	2563	เอ.พี.	ฮอนด้า

ได้ประเมินความปลอดภัยในรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น

หรือคิดเป็นร้อยละ	100
และพบว่าไม่เกิดกรณีการละเมิดข้อปฏิบัติ	

หรือระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

ของผลิตภัณฑ์และบริการ

(416-1,	416-2)

1.	 การพัฒนาเทคโนโลยี	นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย	(103-2)	
	 จากสถิติของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน	พบว่าการใช้สมาร์ทโฟนระหว่างการขับขี่เป็นสาเหตุสำาคัญ	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์และในกลุ่มอาชีพ 

เดลิเวอรีที่มีบริการรับ-ส่งสินค้าหรืออาหารผ่านแอปพลิเคชันต่าง	ๆ	ที่มีความจำาเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนในขณะขับขี่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	

	 ดังนั้น	เอ.พี.	ฮอนด้า	จึงได้พัฒนาระบบสั่งการด้วยเสียงบนสมาร์ทโฟนของฮอนด้า	(Honda	Smartphone	Voice	Control	system:	HSVCs)	เพ่ือให้ผู้ขับข่ี 

ได้เชื่อมต่อกับรถจักรยานยนต์ผ่านแอปพลิเคชันของฮอนด้า	(Honda	RoadSync)	โดยใช้สมาร์ทโฟนและบลูทูธเฮดเซตเป็นตัวกลาง	(Bluetooth	BLE4.2	ขึ้นไป)	 

ควบคุมการทำางานฟังก์ชันต่าง	ๆ	ของสมาร์ทโฟนด้วยเสียง	และสวิตซ์ที่เพ่ิมเข้ามาบริเวณแฮนด์ด้านซ้าย	โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน	ยกระดับความปลอดภัย 

และอำานวยความสะดวกสบายให้กับการเดินทาง	ซึ่งมีโหมดการใช้งาน	4	รูปแบบ	ประกอบด้วย

• ระบบนำาทาง (Navigation)	ผูขั้บขีส่ามารถเลือกค้นหาสถานทีห่รือจดุหมายปลายทาง	ผ่านทางเสียงจากชุดเฮดเซตทีเ่ชือ่มต่อกับสมาร์ทโฟน	ระบบ

จะแนะนำาเส้นทาง	บอกตำาแหน่งอย่างละเอียดด้วยเสียง	ทำาให้ผู้ขับขี่ไปถึงจุดหมายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด	ทั้งยังสามารถบันทึกสถานที่

ที่ใช้งานบ่อย	เพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

• โทร.ออก-รับสาย (Hands Free Call)	 เพียงกดปุ่มควบคุมแบบมัลติฟังก์ชันที่แฮนเดิลบาร์มาที่ฟังก์ชันนี้	 พร้อมค้นหารายชื่อติดต่อด้วยเสียง	 

ระบบจะทำาการโทร.ออกตามรายชื่อที่บันทึกไว้	ขณะเดียวกันเมื่อมีสายเรียกเข้า	ผู้ขับขี่ก็สามารถเลือกรับสายจากตัวรถได้เช่นเดียวกัน

• รับ-ส่งข้อความ (Messaging)	 ขณะขับข่ีหากผู้ขับข่ีไม่สะดวกรับสาย	 สามารถเลือกส่งข้อความเพ่ือแจ้งให้ผู้ติดต่อได้รับทราบ	 โดยระบบจะส่ง 

ข้อความในรูปแบบ	SMS	ตามเสียงที่พูดออกไป	โดยไม่ต้องหยิบสมาร์ทโฟนขึ้นมาพิมพ์	สามารถตั้งค่าข้อความด่วนได้ถึง	5	ข้อความ	เป็นทางเลือก 

ที่ช่วยตอบโจทย์การสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว	

• ฟงัเพื่ลง (Music)	สามารถเลือกฟังเพลงโปรดในลิสต	์Music	ของสมาร์ทโฟน	ซึง่จะชว่ยเติมเตม็บรรยากาศการขบัขี่ใหม้คีวามเพลดิเพลนิตลอดเสน้ทาง

 

	 ปัจจุบัน	เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้ติดตั้งระบบ	HSVCs	ในรถจักรยานยนต์	All	New	Forza	350	รุ่น	RoadSync	Edition	และ	All	New	Honda	X-ADV750	อีกทั้งยังได้ 

ขยายการติดตั้งระบบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำาหรับรถทุกคัน	นอกจากนี้ยังผสานเทคโนโลยีความปลอดภัยเชิงปกป้อง	(Prevention)	และเทคโนโลยีป้องกันและ 

หลีกเลี่ยงที่ช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุ	ทำาให้ผู้ขับขี่มีความปลอดภัย	ซึ่งเป็นระบบพื้นฐานที่มีอยู่ในรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกคัน	ประกอบด้วย

• เทคโนโลยีกระจายแรงเบรค (Combi-Brake System)	ที่กระจายแรงเบรคอย่างเหมาะสมทั้ง	2	ล้อโดยอัตโนมัติ	เพื่อประสิทธิภาพในการหยุดรถ 

ที่ดีกว่า	มีความแม่นยำา	สมดุล

• ระบบเบรค ABS (Anti-Lock Brake System) เทคโนโลยเีพ่ิมความปลอดภยัใหแ้กผู่ใ้ชร้ถจกัรยานยนต	์ซึง่ตดิตัง้ทีด่มุลอ้รถ	เพ่ือหลกีเล่ียงการลอ็ก 

ของล้อ	ในกรณีเมื่อมีการเบรคฉุกเฉินหรือเบรคตอนถนนลื่น

• สลิปเปอร์คลัตชื้์ (Slipper Clutch)	ระบบป้องกันการล็อกของล้อที่เกิดจาก	Engine	Brake	หรือเกิดจากการเปลี่ยนเกียร์ลงอย่างเร็วแล้วปล่อย 

คลัตช์	ซึ่งออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีที่มีการปล่อยคลัตช์อย่างรวดเร็ว	ช่วยลดอาการล้อล็อกและลดอาการท้ายสะบัด

• ระบบควบคุมล้อทั�งสองล้อของรถจักรยานยนต์ให้สัมพื่ันธ์์กัน (Traction Control System)	 จะทำางานเฉพาะช่วงที่มีการเปิดหรือบิดคันเร่ง 

บนสภาพถนนที่ไม่เรียบ	เป็นพื้นหิน	ทราย	หรือเปียก	ส่งผลให้ล้อหลังมีการหมุนที่ไม่สัมพันธ์กับล้อหน้า	และอาจจะทำาให้เกิดล้อฟรี	ระบบนี้จะช่วย 

ตัดกำาลังเครื่องยนต์	เพื่อลดกำาลังของล้อหลังไม่ให้ล้อหมุนฟรี



สำาหรับลูกค้าร้าน	
Honda Wing 
Center

จำานวนยอดขาย 
(คัน)

แผนการดำาเนินงาน	(คน) ผลการดำาเนินงาน	(คน)

คอร์สเสริมสร้าง
การขับขี่ขั้นพื้นฐาน	
(Basic	Course)

คอร์สอบรมขับขี่
ปลอดภัยภาคทฤษฎี

(Introduction	Course)

Big	Bike	
Course

คอร์สเสริมสร้าง
การขับขี่ขั้นพื้นฐาน	
(Basic	Course)

คอร์สอบรมขับขี่
ปลอดภัยภาคทฤษฎี

(Introduction	Course)

Big	Bike	
Course

≤2,000 14,950 29,900 52,998 77,908

2,001-5,000 10,700 21,400 44,965 71,959

≥5,001 10,050 20,100 49,579 66,580

สำาหรับลูกค้าร้าน	Honda	BigWing 7,491 10,913

รวม 35,700 71,400 7,491 147,542 216,447 10,913

บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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2.	 การสร้างองค์ความรู้	เพื่อมุ่งสู่สังคมแห่งการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้ดำาเนินโครงการ	“ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย”	ภายใต้สัญลักษณ์	 

“เมอืงไทยปลอดภัย	(Safety	Thailand)”	ซึง่ไดผ้สานความรว่มมอืกบัผูจ้ำาหนา่ยรถจกัรยานยนต์ 

ฮอนด้าทั่วประเทศ	หน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ตามแนวทาง 

การดำาเนินงาน	3	แกนหลัก	(3	Forwarding)	(103-2)	ดังนี้

2.1	 มุ่งหน้าให้ทักษะความรู้	(Forwarding	Knowledge)
		 	 	 การพัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นเรื่องการขับขี่ที่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและ 

ภาคปฏิบัติ	ให้แก่ลูกค้าและผู้สนใจท่ัวไปท้ังเด็กและผู้ใหญ่	ผ่านผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์	 

และศูนย์ฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าท่ัวประเทศ	ซึ่งช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุได้ใน 

ระยะยาว	โดยมีแนวทางการดำาเนินงาน	(103-2)	ดังนี้

2.1.1 การจัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

	 	 	 	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้จัดตั้งศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยกว่า	29	แห่ง	ใน	22	จังหวัดทั่วประเทศ

• ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัย	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำานวน	4	แห่ง	ประกอบด้วย

 - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	สมุทรปราการ

 - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	กรุงเทพฯ

 - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	เชียงใหม่

 - ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	ภูเก็ต

• 	ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยโดยความร่วมมือระหว่าง	เอ.พี.	ฮอนด้า	กับผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ	จำานวน	13	แห่ง	

• 	ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยโดยความร่วมมือระหว่าง	เอ.พี.	ฮอนด้า	กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	จำานวน	12	แห่ง

2.1.2	 การพัฒนาหลักสูตรอบรมขับขี่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้าของ	เอ.พี.	ฮอนด้า	และผู้สนใจทั่วไป

	 	 	 	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้พัฒนาหลักสูตรการอมรบที่หลากหลาย	ครอบคลุมต้ังแต่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ในระดับเริ่มต้นยังไม่มีทักษะในการขับข่ี	 

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่มีทักษะในการขับข่ี	และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการขับข่ี	ตลอดจนหลักสูตรสำาหรับเด็ก	 เพ่ือให้ความรู้ที่ถูกต้องและเสริมสร้างทักษะ 

ในการยกระดับการอบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	(Safety	Riding	Instructor	course)	

ห้ล่กสิู่ติร รายิละเอียิด้ห้ล่กสิู่ติร
ระยิะเวลาการอบรมู 

(ชั่วโมง)
กลุ่มูเป้าห้มูายิ

หลักสูตรสอนขับขี่ขั้นพื้นฐานสำาหรับรถจักรยานยนต์

ฝึกขับขี่เบื้องต้น	
(Pre-Riding)

• หลักสูตรสอนขับขี่รถจักรยานยนต์แบบไม่มีคลัตซ์	
12

• สำาหรับผู้ที่ไม่มีทักษะในการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์มาก่อน	

• สามารถขี่และทรงตัวจักรยานได้

ฝึกหัดขับขี่รถมีคลัตซ์	
(Pre-Clutch)

• หลักสูตรสอนขับขี่รถจักรยานยนต์แบบมีคลัตซ์
12

• สำาหรับผู้ที่มีทักษะพื้นฐานในการขับ 
รถจักรยานยนต์ประเภทออโต้และมีเกียร์

การขับขี่ขั้นพื้นฐาน	
(Basic	Course)

• หลักสูตรสอนขับขี่ขั้นพื้นฐาน

6
• สำาหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และเสริม

ทักษะการขับขี่ให้ถูกต้อง

อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาต
ขับรถจักรยานยนต์	
(License	Course)

• หลักสูตรสำาหรับผู้ที่มีพื้นฐานการขับขี่รถจักรยานยนต์	 
เมื่อเรียนจบสามารถสอบทำาใบขับขี่ฯ	ได้ทันที 15

• สำาหรับผู้ที่มีทักษะในการขับขี่ 
รถจักรยานยนต์

• ต้องการสอบใบอนุญาตขับขี่

ห้ล่กสิู่ติร รายิละเอียิด้ห้ล่กสิู่ติร
ระยิะเวลาการอบรมู 

(ชั่วโมง)
กลุ่มูเป้าห้มูายิ

หลักสูตรสอนขับขี่ขั้นพื้นฐานสำาหรับรถจักรยานยนต์

อบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์	
(4W	License	Course)

• หลักสูตรอบรมเพื่อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์	 
สำาหรับผู้ที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานในการขับขี่รถจักรยานยนต์	

15
• สำาหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่	
• มีอายุครบ	18	ปีบริบูรณ์

หลักสูตรสอนขับขี่สำาหรับรถบิ๊กไบค์	

บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน
(Basic	BigBike)

• หลักสูตรสอนขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นพื้นฐาน	 
พร้อมเทคนิคการควบคุมรถในรูปแบบต่าง	ๆ	 6 • สำาหรับผู้ที่มีใบอนุญาตขับขี่เท่านั้น

บิ๊กไบค์ระดับกลาง	
(BigBike	Skill	Riding)

• หลักสูตรยกระดับทักษะการขับขี่	 
ด้วยเทคนิคด้านความปลอดภัย	อาทิ 6

• สำาหรับผู้ที่มีทักษะในการขับขี่รถบิ๊กไบค์	
• 	ต้องผ่านหลักสูตรบิ๊กไบค ์

พื้นฐาน	(Basic	BigBike)

• Straight	Rhythm	หลักสูตรสอนขับขี่ทางตรง	 
และเทคนิคการใช้คันเร่ง	เบรค	เกียร์

• Cornering	หลักสูตรสอนเทคนิคการขับขี่เพื่อเข้าโค้ง

• Gymkhana	หลักสูตรสอนเทคนิคพิเศษ	 
ด้วยการจับเวลาแข่งขัน

บิ๊กไบค์ขั้นสูง	
(Bigbike	Advance)

• หลักสูตรขับขี่บิ๊กไบค์ขั้นสูง	เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย	 
ด้วยเทคนิคพิเศษในการฝึกสอน 6

• สำาหรับผู้ที่มีความชำานาญในการขับขี่
รถบิ๊กไบค์

• ต้องผ่านหลักสูตรบิ๊กไบค์ระดับกลาง

ห้ล่กสิู่ติรสิ่อนข้่บข้ี�สิ่ำาห้ร่บรถืทั่างวิบาก*

หลักสูตรสำาหรับเด็ก	(Dirt	for	Kids)

หลักสูตรขับขี่ทางวิบากสำาหรับเด็กขั้นพื้นฐาน	
(Dirt	Kids	Basic)

• สอนพื้นฐานการขับขี่ตั้งแต่เริ่มต้น	 
อย่างถูกต้องในการขับขี่ทางวิบาก	

6
• เด็กอายุระหว่าง	6 - 13	ปี	
• สามารถขับขี่รถจักรยานได้

หลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ขับขี่
ทางวิบากสำาหรับเด็ก	(Dirt	Kids	Experience)

• เพิ่มทักษะประสบการณ์การขับขี่ที่สนุกและปลอดภัย
6

• เด็กอายุระหว่าง	6 - 13	ปี	
• สามารถขับขี่รถจักรยานได้

หลักสูตรขับขี่	Dirt	Bike	ขั้นสูง	(Dirt	for	Kids	Pro) • ยกระดับทักษะการขับขี่ด้วยรถที่เหมาะสมกับขนาดตัว
• 	การขับขี่ข้ามสิ่งกีดขวาง

30
• เด็กอายุระหว่าง	6 - 13	ปี	
• สามารถขับขี่รถจักรยานได้

หลักสูตรสำาหรับผู้ใหญ่	(Dirt	for	Adult)

หลักสูตรขับขี่ทางวิบากขั้นพื้นฐาน	
(Dirt	Bike	Basic)

• การขับขี่ขั้นพื้นฐานในการควบคุมรถวิบาก	 
พร้อมเทคนิคพิเศษในการขับขี่สนามวิบาก

6
• สำาหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การขับขี่

ทางวิบาก

หลักสูตรสร้างเสริมประสบการณ์ขับขี่ทางวิบาก	
(Dirt	Experience)

• สอนการขับขี่รถวิบาก	พร้อมเทคนิคในการ 
แก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลากหลายรูปแบบ

6

• สำาหรับผู้ที่เคยมีประสบการณ์การขับขี่ 
ทางวิบาก

• ต้องผ่านหลักสูตรขับขี่ทางวิบาก 
ขั้นพื้นฐาน	(Dirt	Bike	Basic)

หลักสูตรสอนขับขี่รถวิบากในระดับมืออาชีพ	
(Dirt	Bike	Pro)

• สอนการขับขี่รถวิบากในระดับมืออาชีพ

6

• สำาหรับผู้มีความชำานาญในการขับขี่ 
รถวิบาก

• ต้องการก้าวสู่การเป็นนักแข่งมืออาชีพ
• ต้องผ่านหลักสูตรสร้างเสริม

ประสบการณ์ขับขี่ทางวิบาก	 
(Dirt	Experience)

หลักสูตรการขับขี่รถบิ๊กไบค์บนทางวิบาก
(Dirt	Drill)

• สอนการขับขี่รถบิ๊กไบค์ในรูปแบบออฟโรด	 
ด้วยเทคนิคพื้นฐานการควบคุมรถบนทางวิบาก

6
• สำาหรับผู้ที่มีความชำานาญในการขับขี่

รถบิ๊กไบค์

หมายเหตุ	*เปิดสอนที่	Honda	Safety	Riding	Park	จังหวัดภูเก็ตและเชียงใหม่เท่านั้น

2.1.3	 การยกระดับการอบรมครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	(Safety	Riding	Instructor	course)		

	 	 	 	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ได้พัฒนาผู้ฝึกสอนขับขี่ปลอดภัย	โดยกำาหนดให้ร้านผู้จำาหน่าย	ทั้งร้านประเภท	Honda	Wing	Center	และ	Honda	 

BigWing	ตอ้งมบีคุลากรครฝูกึขบัขีป่ลอดภัย	ระดบัผูช้ว่ยครฝูกึ	หรอืสงูกว่าอย่างนอ้ย	1	คน	และครฝูกึหรอืสูงกว่าอยา่งนอ้ย	1	คน	เพ่ือทำาหนา้ที่ในการดำาเนนิกจิกรรม	 

พัฒนาทักษะขับข่ีผู้ใช้ทั่วไป	และส่งเสริมให้ผู้จำาหน่ายยกระดับครูฝึกเป็นหัวหน้าครูฝึก	เพ่ือผลิตบุคลากรครูฝึกขับขี่ปลอดภัยได้เอง	โดยได้กำาหนดคุณสมบัติ	 

และหลักสูตรในการอบรมสำาหรับครูฝึกทั้ง	3	ระดับ	ดังนี้	



บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำากัด รายงานความยั่งยืน ปี 2563
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ระดับของครูฝึกขับขี่ปลอดภัย คุณสมบัติ หลักสูตรฝึกอบรม

ผู้ช่วยครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	
(Sub	Instructor)

• ต้องมีใบอนุญาตขับขี่
• สามารถขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา	 

(Manual	Clutch)	
• ได้รับการอบรมทักษะการขับขี่ขั้นพื้นฐาน

• ทบทวนหลักสูตรขั้นพื้นฐาน
• อบรมหลักสูตรระดับกลางและระดับสูง
• มีบทบาทในการอบรมหลักสูตรสำาหรับลูกค้าใหม่	(PDSA)	

ครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	
(Instructor)

• ผ่านหลักสูตรผู้ช่วยครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	
• เป็นผู้ช่วยครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน 

จำานวน	3	ครั้งขึ้นไป
• มีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา	 

ขนาด	150	ซีซี

• หลักการพูด	
• อบรมนโยบาย	CSI	3rd	Stage	(CSI	3rd	Stage	Policy)
• หลักสูตรสำาหรับรถบิ๊กไบค์
• มีบทบาทในการอบรมหลักสูตรขั้นพื้นฐาน

หัวหน้าครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	
(Chief	Instructor)

• ผ่านหลักสูตรครูฝึกขับขี่ปลอดภัย	
• เป็นครูฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัยขั้นพื้นฐานจำานวน	3	ครั้งขึ้นไป
• ผ่านการทดสอบการใช้งานระบบ	DOSS	
• มีทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ประเภทเกียร์ธรรมดา	 

(Manual	Clutch)	ขนาด	300	ซีซี

• หลักสูตรผู้ฝึกสอนขับขี่ปลอดภัย	
• การวางแผนการฝึกอบรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• โครงการผู้นำาเพื่อความปลอดภัย	และ	Gymkhana	
• หลักสูตรแนวทางการอบรมทักษะการขับขี่สำาหรับเด็ก	
• หลักสูตรแนวทางการอบรมทักษะการขับขี่สำาหรับทางวิบาก		

หมายเหตุ	*เปิดสอนที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	สมุทรปราการเท่านั้น

ผลการด้ำาเนินงานอบรมูครูฝึึกข้่บข้ี�ปลอด้ภ่ยิ ปี 2563	(103-3)

ผลการด้ำาเนินงานโครงการฮอนด้้าเมูืองไทั่ยิข้่บข้ี�ปลอด้ภ่ยิ ปี 2563 (103-3)

ผลการฝึึกอบรมูข้่บข้ี�ปลอด้ภ่ยิให้้แก่กลุ่มูเป้าห้มูายิ ปี 2563	(103-3)

ปี	2560	 จากกรณีศึกษาจำานวน	340	กรณีศึกษา	ภายในเขตจังหวัด	 
	 	 4	หัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย	ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	 
	 	 เชียงใหม่	นครราชสีมา	และสงขลา	นำามาจัดทำาเป็นรูปแบบ	 
  Interactive Animation 

ปี	2561  จำานวน	40	กรณีศึกษา	เป็นมุมมองการขับรถจักรยานยนต์

ปี	2563  จำานวน	30	กรณีศึกษา	เป็นมุมมองจากการขับรถยนต์	
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.hondasafetyAPT.com	(103-3)	

2.1.1	 การพัฒนาโปรแกรมฮอนด้าฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ	(Accident	Prediction	Training:	APT)	(102-13,	103-2)

	 	 	 	 เอ.พี.	ฮอนดา้	รว่มกบับรษิัท	ฮอนดา้	มอเตอร	์จำากดั	ประเทศญีปุ่น่	บรษิัทในเครอืฮอนดา้ประเทศไทยและศูนยวิ์จยัอบุตัเิหตแุหง่ประเทศไทย	 

ดำาเนินโครงการวิจัย	“เพื่อเมืองไทยไร้อุบัติเหตุโดยฮอนด้า”	ด้วยการสำารวจข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุระหว่างปี	2560	-	2563	เพื่อนำาผลการสำารวจที่ได้มาต่อยอดและ 

พัฒนาเป็นโปรแกรมฮอนด้าฝึกทักษะคาดการณ์อุบัติเหตุ	ซึ่งเป็นส่ือการเรียนรู้ด้านการคาดการณ์อุบัติเหตุ	สำาหรับผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกประเภท	ที่ได้พัฒนา 

มาจากหลักสูตร	KYT	(Kiken	Yochi	Training)	ของประเทศญี่ปุ่น	โดยจัดทำาโปรแกรมในรูปแบบ	Interactive	Animation	จำาลองแต่ละสถานการณ์การขับข่ี	 

และสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์	เพื่อเสริมสร้างทักษะแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน	เพื่อให้ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง	(103-2)

2.2	 มุ่งหน้ารณรงค์ให้ปฏิบัติ	(Forwarding	Action)	และมุ่งหน้าประสานความร่วมมือ	(Forwarding	Collaboration)	(103-2)
    โครงการแข่งขันทักษะครูฝึกขับขี่ปลอดภัย ครั�งที่ 18

	 	 	 เอ.พี.	ฮอนดา้	จดักจิกรรมรณรงคข์บัขีป่ลอดภัยในประเทศไทย	และสานตอ่กจิกรรมการแขง่ขันทกัษะครฝูกึขบัขีป่ลอดภัยระดับประเทศเปน็ครัง้ที	่18 

ณ	ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	กรุงเทพฯ	โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากครูฝึกขับขี่ปลอดภัยทั่วประเทศ	รวมถึงครูฝึกฯ	จากสำานักงานคณะกรรมการ 

การอาชีวศึกษา	(สอศ.)	เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูฝึกฯ	ทั้งจากของฮอนด้าและจากหน่วยงานภาครัฐอย่าง	สอศ.	

	 	 	 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:	https://hondasafety.thaihonda.co.th/

จำานวนครูฝึกที่มาแข่งรอบคัดเลือก	4	ภาค 

จำานวนทั้งสิ้น 282	คน 
ประกอบด้วยครูฝึกจากศูนย ์

Honda	Wing	Center	จำานวน	262	คน	 
ครูฝึกจาก	Honda	BigWing	จำานวน	20	คน	

ในปี	2563	มีจำานวนครูฝึกขับขี่ปลอดภัยทั้งสิ้น	2,690	คน	หรือเฉลี่ย	3	คนต่อสาขา

Honda Wing 
Center 

(สำานักงานใหญ่)

Honda Wing 
Center 

(สำานักงานสาขา)

Honda  
BigWing

Cub	House

มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น 
472	สาขา	มีผู้ฝึกสอน 

ขับขี่ปลอดภัย 
จำานวน	1,732	คน 

หรือเฉลี่ย	4	คน/สาขา

มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น	
450	สาขา	มีผู้ฝึกสอน

ขับขี่ปลอดภัย 
จำานวน	849	คน 

หรือเฉลี่ย	2	คน/สาขา

มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น 
22	สาขา	มีผู้ฝึกสอน

ขับขี่ปลอดภัย	 
จำานวน	94	คน  

หรือเฉลี่ย	4	คน/สาขา

มีจำานวนสาขาทั้งสิ้น 
14	สาขา	มีผู้ฝึกสอน

ขับขี่ปลอดภัย	 
จำานวน	15	คน  

หรือเฉลี่ย	1	คน/สาขา

ผลการดำาเนินงานโครงการ	“ฮอนด้าเมืองไทยขับขี่ปลอดภัย”

การอบรมหลักสูตร 
ขับขี่ปลอดภัย

สร้างครูผู้สอน 
ขับขี่ปลอดภัย

สร้างการมีส่วนร่วม 
จากภาครัฐและเอกชน

33
ล้านคน

38,311
คน

580
องค์กร

ภาคเหนือ

58
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

77

ภาคกลาง

88

ภาคใต้

59

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	 125,570	คน

สถาบันอาชีวศึกษา	 115,650	คน

ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทั่วไป	 41,054	คน

หน่วยงานภาครัฐ	 6,429	คน

ชุมชนทั่วไป	 9,640	คน
นิคมอุตสาหกรรม	 9,735	คน

มหาวิทยาลัย	 5,168	คน	

เด็กเล็ก	 26,085	คน

ลูกค้าร้านผู้จำาหน่ายที่ศูนย์ฝึกฯ	สำาโรง	 6,425	คน

ร้อยละ	36

ร้อยละ	33

ร้อยละ	12

ร้อยละ	2

ร้อยละ	3
ร้อยละ	3

ร้อยละ	1

ร้อยละ	8

ร้อยละ	2

รวมทั้งสิ้น	 

345,756
คน
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   โครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนอาชื้ีวศึกษาทั่วประเทศ ครั�งที่ 1

	 	 	 ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	หรือ	สอศ.	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า	 

ครั้งที่	1	ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ	โดยบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพ้ืนฐาน	โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมถึง	258	คน	 

จากโรงเรียนอาชีวศึกษาท่ัวประเทศ	จำานวน	140	สถาบัน	จาก	5	ภูมิภาค	คือ	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	กรุงเทพมหานครและตะวันออก	และภาคใต้ 

	 	 	 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดล้วนได้รับประโยชน์จากการฝึกซ้อมทักษะขับขี่ปลอดภัยในสถานีต่าง	ๆ	พร้อมนำาไปปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน	รวมไปถึง 

ถ่ายทอดความรู้และทักษะที่ได้ให้กับสมาชิกในครอบครัว	สามารถช่วยป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้กับสังคมไทยในภาพกว้างได้ต่อไป

   โครงการ “สังคมหัวแข็ง ปี 5” โดย เอ.พื่ี. ฮอนด้า

	 	 	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ร่วมกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และองค์การช่วยเหลือเด็ก	สานต่อโครงการ	“สังคมหัวแข็ง”	ต่อเนื่อง 

เป็นปีที่	5	เพื่อรณรงค์ใส่หมวกกันน็อกให้กับเด็กและเน้นย้ำานโยบายภายใต้กฎเหล็ก	3	ข้อ	“ขี่ซ้อนเราใส่	ใกล้ไกลเราใส่	ใครไม่ใส่เราไม่ยอม”	ชวนน้อง	ๆ	เยาวชน 

ชว่ยกนัเตอืนผูใ้หญ่ในครอบครวัใหต้ระหนกัถงึการเพ่ิมความปลอดภัยและสรา้งนสัิยสวมหมวกกนันอ็กใหก้บัตนเองและเดก็ทกุครัง้กอ่นขบัขี	่เพ่ือสรา้งสังคมหวัแขง็ 

ให้กว้างขึ้นและเกิดเป็นความยั่งยืนในอนาคต

กิจกรรมการประกวดแผนงานรณรงค์
การสวมหมวกกันน็อก

“โรงเรียนหัวแข็ง”
เปิดกว้างสำาหรับแผนงานจาก 

โรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา

โครงการ	

“สังคมหัวแข็ง	ปีที่	5”
วางเป้าหมายจำานวนผู้สวมหมวกกันน็อก 

ในชุมชนไว้ที่	100%

กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง	 
“ครู	สร้าง	ได้”	คือ	โรงเรียนที่อยู่ใกล้กับ 

ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า 

จำานวน	60	โรงเรียน 

จัดกิจกรรมทั้งหมด	3	ครั้ง	ทีศู่นยฝ์ึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า
ในจังหวัดสมุทรปราการ	จังหวัดภูเก็ต 

และจังหวัดเชียงใหม่

	 โครงการ	“สังคมหัวแข็ง	ปีที่	5”	ปรับรูปแบบเป็นกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็ง	“ครู	สร้าง	ได้”	ขยายผลระยะสั้น	2	ปีการศึกษา	(ภาคเรียนที่	2	ปีการศึกษา	2563	 

และตลอดปีการศึกษา	2564)	มุ่งต่อยอดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนความสำาเร็จของกิจกรรม	4	ปีที่ผ่านมา	ให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีองค์ความรู้ 

เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกันน็อกภายในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยวางเป้าหมายจำานวนผู้สวมหมวกกันน็อกในชุมชน 

เป็น	100%	ซึ่งโครงการฯ	จะติดตามผลและเป็นที่ปรึกษาให้ทุกโรงเรียนตลอดปีการศึกษา	พร้อมทั้งใช้ช่องทางออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊ก	www.facebook.com/ 

aphondahelmetproject	ที่สามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้อย่างต่อเนื่อง	และเป็นสื่อกลางในการกระตุ้นให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย

	 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:	aphonda.co.th/HelmetProject	

	 จากนโยบายด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขับเคล่ือนทางเลือกและนวัตกรรมเพ่ือความปลอดภัย	ที่ดำาเนินการผ่านการส่งมอบรถจักรยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ 

การขับขี่สูงสุด	ตอบโจทย์ลูกค้าทั้งในเรื่องรูปลักษณ์	สมรรถภาพ	และความปลอดภัยขณะขับขี่	รวมถึงการส่งมอบบริการ	การสร้างองค์ความรู้การขับขี่ที่ปลอดภัย 

ให้แก่ลูกค้าของฮอนด้าและผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไป	ผ่านโครงการอบรมและครูฝึกขับขี่ปลอดภัยที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความประทับใจ 

ให้แก่ลูกค้าต่อเนื่องเสมอมา	แสดงได้ดังนี้ (103-3)

อื่น	ๆ	จำานวน	173	เรื่อง

การติดต่อจากลูกค้า
ผ่านช่องทางการสื่อสาร 
ของ	เอ.พี.	ฮอนด้า

จำานวน	2,732	เรื่อง

สอบถามข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ์

และบริการ	จำานวน	2,516	เรื่อง

แจ้งข้อร้องเรียน	จำานวน	16	เรื่อง

ข้อเสนอแนะ	จำานวน	27	เรื่อง

มีนักศึกษาเข้าร่วม 

จำานวน	258 คน 
จากโรงเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศ 

จำานวน 140 สถาบัน
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การยั่กระดับความพึงพอใจเพ่�อรักษัาฐานล้กค้า

	 ในยุคดิจิทัล	อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำาวัน	อาทิ	ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในการร้องเรียนและแบ่งปันข้อมูลของผลิตภัณฑ์และบริการ	 

ส่ังซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์	และชำาระค่าสินค้าและบริการผ่านระบบอีคอมเมิร์ซ	(e-Commerce)	ซึ่งนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมผู้บริโภค 

ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว	ยังสะท้อนการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลจำานวนมากของผู้ให้บริการอีกด้วย	

	 ภาครัฐได้จัดทำาพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	[Personal	Data	Protection	Act,	B.E.	2562	(2019):	PDPA]	ซึ่งมีผลบังคับใช้อย่าง 

เต็มรูปแบบในวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2564	เพ่ือคุ้มครองและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่จะสามารถบ่งบอกถึงตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้	อาทิ	ชื่อ	ที่อยู่	 

เบอร์โทรศัพท์	ความคิดเห็น	รูปถ่าย	ภาพเคลื่อนไหว	รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่กฎหมายกำาหนดให้มีการดูแลเป็นพิเศษ	เช่น	ข้อมูลด้านสุขภาพ	เชื้อชาติ	ประวัติ 

อาชญากรรม	ศาสนา	รสนิยมทางเพศ	และข้อมูลสหภาพแรงงาน	เป็นต้น	(103-1)

การรก่ษาความูปลอด้ภย่ิข้องข้้อมููล (103-1,	103-2)

แนวบริห้ารจด่้การ (103-2)

เป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ 
ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงลูกค้า 

รายนั้น	ๆ

โทษทางปกครอง
ปรับสูงสุดไม่เกิน	5	ล้านบาท	โดยมีสำานักงาน 
คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	(สคส.)

ทำาหน้าที่ในการตรวจสอบการกระทำาความผิด	(103-1)

	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ในฐานะผู้จัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของประเทศ	และมีร้านผู้จัดจำาหน่ายภายใต้แบรนด์ฮอนด้าที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ	และความ

เกี่ยวข้องในข้อมูล	รวมทั้งมีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลและใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง	ภายใต้แนวทางการดำาเนินงาน	ดังนี้

•	 กำาหนดช่องทางให้เจ้าของข้อมูลสามารถติดต่อ 
เพื่อขอใช้สิทธิ

•	 กำาหนดมาตรการในการแจ้งเหตุข้อมูลรั่วไหล 
แก่ผู้ควบคุมข้อมูล	เจ้าหน้าที่รัฐ	เจ้าของข้อมูล

•	 กำาหนดช่องทางการส่ือสารข้อมูลท่ีชัดเจน	ท้ังใน 
การส่ือสารถึงมาตรการจัดการข้อมูลของท่านให้
บุคคลภายนอกได้ทราบ	รวมถึงมีช่องทางให้เจ้าของ
ข้อมูลสามารถติดต่อขอแก้ไขเปล่ียนแปลงข้อมูลได้

 ผลการดำาเนนิงานในปี 2563	ตามนโยบายและขอ้กำาหนดในการเข้าถงึขอ้มลูของลกูคา้	รวมทัง้การรบัเรือ่งรอ้งเรยีนของลูกคา้	ผา่นชอ่งทางการรับเร่ืองร้องเรยีน 

ต่าง	ๆ	ไม่พื่บกรณีการละเมิดข้อปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้เกิดการร่ัวไหล หร้อทำาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าสูญหาย	ทั้งจากการปฏิบัติของพนักงานที่เกี่ยวข้อง	 

และระบบปฏิบัติงานของ	เอ.พี.	ฮอนด้า	(103-3,	418-1)

ข้อมูลส่วนบุคคลสำาคัญอย่างไร?

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562	ได้กำาหนดบทลงโทษสำาหรับผู้กระทำาความผิดไว้ดังน้ี

ปัจจุบันมีผู้เข้าถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต	 
และดิจิทัลแพลตฟอร์ม

กว่า	42.4	ล้านคน  
คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ	80	 

ของประชากรทั้งหมด

ใช้วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า	
สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด	เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจ

เพิ่มโอกาสในการนำาเสนอสินค้า
และบริการให้ตรงกับความต้องการ

ของลูกค้า

ความรับผิดทางแพ่ง
ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง	และอาจต้อง
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นอีก	โดยสูงสุด

ไม่เกิน	2	เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง

โทษทางอาญา
จำาคุกสูงสุดไม่เกิน	1	ปี	หรือ 
ปรับไม่เกิน	1	ล้านบาท	 
หรือทั้งจำาทั้งปรับ

แนวทั่างการเติรียิมูความูพีร้อมูให้้แก่ร้านผู้จด่้จำาห้น่ายิ (Dealer) (103-2)

แนวทั่างการด้ำาเนินงานข้อง เอ.พีี. ฮอนด้้า และร้านผู้จำาห้น่ายิ (103-2)

•	 ศึกษาหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำาหนด
•	 สำารวจและรวบรวมข้อมูลทั้งหมด	 
ทั้งในส่วนการเก็บข้อมูล	 
การใช้ข้อมูล	หรือการส่งต่อข้อมูล

•	 ระบุบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
•	 ตรวจสอบนโยบายและหลักเกณฑ ์
การประกอบธุรกิจ

•	 ตรวจสอบการว่าจ้าง

•	 ปรับปรุงวิธีการจัดการข้อมูลให้สอดคล้องกับ 
ที่กฎหมายกำาหนด

•	 จัดทำาแบบฟอร์มขอความยินยอม
•	 กำาหนดกฎระเบียบการรักษาความลับ	 
และนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

•	 กำาหนดหลักเกณฑ์การดูแลข้อมูลภายในองค์กร
•	 จำากัดการใช้ข้อมูลเท่าที่จำาเป็น
•	 ส่ือสารนโยบายและข้อบังคับให้แก่บุคลากรภายในองค์กร

•	 กำาหนดระบบการป้องกันและ 
การรักษาข้อมูลไม่ให้รั่วไหล	 
ถูกโจรกรรมหรือถูกนำาไปใช้ผิด
วัตถุประสงค์	หรือถูกใช้โดยบุคคลอื่น	
ทั้งระบบ	Online	และ	Offline

•	 ปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพ	และ 
จัดเก็บข้อมูลในท่ีท่ีปลอดภัย	มีกุญแจล็อก	
ไม่ใช้เอกสารข้อมูลน้ันมารีไซเคิลใหม่

สำารวจข้อมูล ปรับปรุงมาตรฐานการดำาเนินงาน ปรับปรุงระบบความปลอดภัย ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร

ข้อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	2562

กระบวนการควบคุม

ขั้นตอนดำาเนินการ	 
Online	/	Offline

•	 ขอความยินยอมโดยแจ้ง
วัตถุประสงค์ต่อเจ้าของข้อมูล 
ที่ชัดเจนและครบถ้วน

•	 จัดเก็บข้อมูล	ใช้ข้อมูล	และเปิดเผย
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์เพียงเท่าที่
ได้รับความยินยอม

•	 ลบหรือทำาลายข้อมูลเมื่อครบ 
เวลาเก็บ

ข้อตกลง	/	การว่าจ้าง

•	 ในกรณีมีการทำาข้อตกลง 
หรือการว่าจ้างบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล	 
จะต้องมีการควบคุมไม่ให้กระทำา 
ผิดกฎหมาย

การเก็บบันทึก	/	 
ปรับปรุง	/	ปกป้องข้อมูล

•	 เก็บบันทึกข้อมูล	เก็บบันทึก
การใช้ข้อมูล	ท้ังในส่วนท่ีเป็น
เอกสารหรือเป็นระบบออนไลน์

•	 ปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
•	 กำาหนดตัวบุคคลเพื่อจำากัด 
การเข้าถึง

การส่งต่อ	/	ถ่ายโอนข้อมูล

•	 ส่งต่อและถ่ายโอนข้อมูล	 
จะต้องป้องกันไม่ให้ถูกใช ้
หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบ

นโยบาย	 
และหลักปฏิบัติภายใน

•	 จัดให้มีระเบียบการรักษาความลับ 
และนโยบายการจัดการข้อมูล
ส่วนบุคคล	เพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบัติขององค์กร

ระบบความปลอดภัย

กำาหนดระบบรักษาความปลอดภัย 
ไม่ให้รั่วไหล	ถูกโจรกรรม	หรือ 
ถูกนำาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
•	 Online:	ปกป้องข้อมูลด้วยการ 
เข้ารหัสและติดตั้งระบบตรวจจับ 
และระบบป้องกันข้อมูล	 
(เครือข่าย	ระบบสื่อสาร	 
สื่อบันทึกข้อมูล)	จากการคุกคาม
และเจาะระบบทางไซเบอร์

•	 Offline:	กำาหนดบุคคลที่มีสิทธิ
การเข้าถึงเอกสารข้อมูล	จำากัด
สถานที่เก็บรักษาข้อมูล

ช่องทางใช้สิทธิ

•	 กำาหนดช่องทางให้เจ้าของข้อมูล
สามารถติดต่อแจ้งแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงข้อมูลได้

ให้ความรู้

•	 ถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากร 
ที่ดูแลข้อมูล	ให้สามารถดูแล
ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

•	 ส่งต่อและถ่ายโอนข้อมูล 
ต้องป้องกันไม่ให้ถูกใช ้
หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

ปฏิบัติตามกฎหมาย	 
และหลักเกณฑ์ภายใน

•	 จัดการให้ดำาเนินธุรกิจภายใต้ข้อกฎหมาย 
ตามกำาหนด

•	 กำาหนดการสำารวจและติดตามการใช้	 
เปิดเผย	หรือประมวลผล	ให้เป็นไปตาม 
กฎระเบียบและนโยบาย

การจัดการความเสี่ยง

•	 ประเมินความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องอย่างสม่ำาเสมอ
•	 กำาหนดมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง

การจัดการเรื่องร้องเรียน

•	 กำาหนดมาตรการในการแจ้งเหตุการละเมิด	 
การทำาข้อมูลรั่วไหลแก่เจ้าของข้อมูล	 
ผู้ควบคุมข้อมูล	เจ้าหน้าที่รัฐ	ตามหลักเกณฑ ์
กฎหมาย	เช่น	การแจ้งต่อหน่วยงาน	สคส.	 
ภายใน	72	ชั่วโมง

กระบวนการดำาเนินงาน

กระบวนการบริหารจัดการ
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โครงการด้้านมูนุษยิธ์รรมู

• เอ.พี.	ฮอนด้า	หนึ่งในสมาชิกกองทุนฮอนด้าเคียงข้างไทย
ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมทัพให้แก่คณะแพทย์และพยาบาล 
ทั่วประเทศต้านภัยโควิด	19	โดยการผลิตเตียงเคล่ือนย้ายผู้ป่วย 
ติดเชื้อแบบแรงดันลบ	(Negative	Pressure	Mobile	Bed)	จำานวน	 
100	เตียง	ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่กระจายของ 
โรคโควิด	19	และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ 
ตอ้งดแูลผูป่้วยกลุ่มเส่ียง	พร้อมสนบัสนนุอุปกรณท์างการแพทยร์วม 
มูลค่ากว่า	40	ล้านบาท	ให้โรงพยาบาลจำานวน	48	แห่งทั่วประเทศ	 
นอกจากนี้	เอ.พี.	ฮอนด้า	ร่วมกับผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 
ทั่วประเทศ	ร่วมป้องกันบุคลากรทางการแพทย์และคนในชุมชน 
ในช่วงที่อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายขาดแคลน

• โครงการ	“เอ.พี.	ฮอนด้า	เพื่อสังคมไทย” 
ร่วมกับผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ	บริจาคทุน	 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์มูลค่ารวมกว่า	7.5	ล้านบาท	 สู้วิกฤติ 
โควิด	19	และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ	รวมมูลค่ากว่า	 
1.75	ล้านบาท

• โครงการ	“ฮอนด้าห่วงใย	ร่วมขจัดภัยโควิด” 
เอ.พี.	ฮอนด้า	มอบบริการพิเศษภายใตแ้คมเปญ	“ฮอนด้าห่วงใย	ร่วม 
ขจัดภัยโควิด”	เพ่ือช่วยแบ่งเบาภาระผู้ใช้รถจักรยานยนต์ฮอนด้าใน 
ช่วงฟื�นตัวจากวิกฤติการณ์โควิด	19	ประกอบด้วยบริการตรวจเช็ก 
รถฟรี	10	รายการ	พร้อมบริการพิเศษ	ฆ่่าเชื้อโควิดด้วยนำ้ายาฆ่่าเชื้อ 
มาตรฐาน	เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ใช้รถฯ

• โครงการ	“มอไซค์ฮอนด้า	ปันนำ้าใจ	ใส่ตู้กับข้าว”	
ได้เกิดข้ึนเพ่ือแบ่งปันธารนำ้าใจ	เพ่ือสู้โควิด	19	ที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชนในทุกพ้ืนที่	ซึ่งโครงการนี้	 เอ.พี.	ฮอนด้า	ร่วมกับร้าน 
จัดจำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ	แบ่งปันอาหารสู่ 
ผู้ได้รับผลกระทบไปสู่	77	จังหวัด	รวมกว่า	622	จุดทั่วประเทศ

• โครงการ	“บริจาคโลหิตทั่วไทย” 
บริษัทฯ	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	ณ	ร้านผู้จำาหน่าย	Honda	Wing	
Center	ทั่วประเทศ	ภายใต้ชื่อกิจกรรม	“บริจาคโลหิตทั่วไทย”	 
โดยมหาวิทยาลัยชั้นนำา	อาทิ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ	วิทยาลัย 
เทคนิคราชสิทธาราม	วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี	 วิทยาลัยเทคนิค 
ดอนเมือง	วิทยาลัยพณิชยการบางนา	และมหาวิทยาลัยรังสิต

• โครงการ	“สังคมหัวแข็ง	ปีที่	5/2563”
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้รถจกัรยานยนต์สวมใส่หมวกกนัน็อก 
ผ่านกฎเหล็ก	3	ข้อ	“ขี่ซ้อนเราใส่	 ใกล้ไกลเราใส่	 ใครไม่ใส่เรา 
ไม่ยอม”	โดยในปีที่	5	นี้	มุ่งเน้นสร้างแนวคิดและต่อยอดองค์ความรู ้
จากการถอดบทเรียนความสำาเร็จจากกิจกรรมโรงเรียนหัวแข็งที่ 
ผา่นมาแลว้	4	ปี	รวมถึงเป็นการเปดิโอกาสใหโ้รงเรยีนทีส่นใจไดเ้ขา้ร่วม 
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพ่ือเข้าใจถึงปัญหาและได้รับทราบวิธีการ 
แก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็น	โดยได้รับการสนับสนุนจากสำานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมเพ่�อพัฒนาสังคมของฮอนด้า

โครงการด้้านการศึกษา

• โครงการ	“A.P.	Honda	31	Legs”	
หรือ	สพฐ.-	เอ.พี.	ฮอนด้า	วิ่ง	31	ขาสามัคคี	ปีที่	16/2563	

มีเป้าหมายเพ่ือการปลูกฝังการเรียนรู้ความมีวินัย	ความ

สามัคคี	การทำางานเป็นทีม	และสร้างภาวะผู้นำา	เพื่อนำาไป

ใช้พัฒนาสังคม	ให้แก่เยาวชนในระดับประถมศึกษา	ผ่าน 

การแข่งขันวิ่งผูกขากันของผู้วิ่งจำานวน	30	คน	เพื่อให้เข้าสู่ 

เส้นชัยพร้อมกันในระยะทาง	50	เมตร	ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดยในปี	2563	มีโรงเรียน 

ในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	 

(สพฐ.)	เข้าร่วมโครงการจำานวนทั้งสิ้น	200	ทีม

โครงการด้้านสิ่่�งแวด้ล้อมู

•  โครงการการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเช้ือเพลิง	ปีท่ี	23/2563
เพ่ือให้เยาวชนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้พัฒนาทักษะ 

วิศวกรรมยานยนต์ทั้งระบบ	และส่งเสริมการคิดค้นเทคโนโลย ี

ใหม่	ๆ 	เพ่ือการประหยัดพลังงาน	ภายใตแ้นวคิด	“ทา้พิสจูนน์ำ้ามัน	 

1	ลติร	วิง่ไดไ้กลแคไ่หน”	ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนษิฐา 

ธริาชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	 

และร่วมแข่งขันในรายการ	Honda	Soichiro	Cup	ณ	ประเทศ 

ญี่ปุ่น	โดยดำาเนินโครงการ	ณ	สนามช้าง	อินเตอร์เนชั่นแนล	 

เซอร์กิต	จังหวัดบุรีรัมย์	มีสถาบันการศึกษาในสังกัดสำานักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	ทั่วประเทศ	เข้าร่วม 

โครงการจำานวน	2,000	คน
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GRI Content Index (102-55)

GRI Standard Disclosure
Page number(s)
and/or URL(s)

Omission
Relation to 

SDGsIdentified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation  
for  

Omission(s)

GRI 101: Foundation 2016

General Disclosures

GRI 102:  
General 
Disclosures 
2016

102-1	Name	of	the	
organization	

7

102-2	Activities,	brands,	
products,	and	services

9

102-3	Location	of	
headquarters

9

102-4	Location	of	operations 9

102-5	Ownership	and	legal	
form

7

102-6	Markets	served 9

102-7	Scale	of	the	organization 9

102-8	Information	on	
employees	and	other	workers

9

102-9	Supply	chain 10

102-10	Significant	changes	 
to	the	organization	and 
its	supply	chain

Not	significant	
changes

102-11	Precautionary	
principle	or	approach

26

102-12	External	initiatives 26,	28

102-13	Membership	of	
associations

46

102-14	Statement	from	senior	
decision-maker

6

102-16	Values,	principles,	
standards,	and	norms	of	
behavior

8

102-18	Governance	structure 22

102-40	List	of	stakeholder	
groups

13	-	16

102-41	Collective	bargaining	
agreements

32

102-42	Identifying	and	
selecting	stakeholders

12

102-43	Approach	to	
stakeholder	engagement

13	-	16

102-44	Key	topics	and	
concerns	raised

13	-	16

102-45	Entities	included	in	
the	consolidated	financial	
statements

17

GRI Standard Disclosure
Page number(s)
and/or URL(s)

Omission
Relation to 

SDGsIdentified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation  
for  

Omission(s)

102-46	Defining	report	
content	and	topic	boundaries

18	-	19

102-47	List	of	material	topics 19

102-48	Restatements	of	
information

17

102-49	Changes	in	reporting 17

102-50	Reporting	period 17

102-51	Date	of	most	recent	
report

17

102-52	Reporting	cycle 17

102-53	Contact	point	for	
questions	regarding	the	report

18

102-54	Claims	of	reporting	
in	accordance	with	the	GRI	
Standards

17

102-55	GRI	content	index 54	-	57

102-56	External	assurance 17

Material	Topics

Economic	Performance

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	24

103-2	The	management	
approach	and	its	components

24

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

25

GRI 201:
Economic 
Performance
2016

201-1	Direct	economic	value	
generated	and	distributed

25 SDG	8,	SDG	9,	
COHBP

201-3	Defined	benefit	
plan	obligations	and	other	
retirement	plans

25

Anti-corruption

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	21

103-2	The	management	
approach	and	its	components

21	-	23

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

23

GRI 205:
Anti-corruption 
2016

205-1	Operations	assessed	for	
risks	related	to	corruption

21,	23 SDG	16

205-2	Communication	and	
training	about	anti-corruption	
policies	and	procedures

23 SDG	16

205-3	Confirmed	incidents	of	
corruption	and	actions	taken

21,	23 SDG	16

(102-55)
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GRI Standard Disclosure
Page number(s)
and/or URL(s)

Omission
Relation to 

SDGsIdentified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation  
for  

Omission(s)

GRI 404:
Training and  
Education 2016

404-1	Average	hours	of	
training	per	year	 
per	employee

36 SDG	4,	SDG	5,	 
SDG	8,	SDG	10

404-2	Programs	for	upgrading	
employee	skills	and	transition	
assistance	programs

34	-	35 SDG	8

404-3	Percentage	of	
employees	receiving	regular	
performance	and	career	
development	reviews

36 SDG	5,	SDG	8,	
SDG	10

Customer Health and Safety

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	42

103-2	The	management	
approach	and	its	components

42	-	47

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

46	-	47,	49

GRI 416: 
Customer 
Health and 
Safety 2016

416-1	Assessment	of	the	
health	and	safety	impacts	
of	product	and	service	
categories

43

416-2	Incidents	of	non-
compliance	concerning	the	
health	and	safety	impacts	of	
products	and	services

43 SDG	16

Customer Privacy

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	50

103-2	The	management	
approach	and	its	components

50	-	51

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

51

GRI 418: 
Customer 
Privacy 2016

418-1	Substantiated	
complaints	concerning	
breaches	of	customer	privacy	
and	losses	of	customer	data

51

Alternative Drivetrain Technologies

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	39

103-2	The	management	
approach	and	its	components

39	-	41

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

39

GRI Standard Disclosure
Page number(s)
and/or URL(s)

Omission
Relation to 

SDGsIdentified
Omission(s)

Reason(s) for 
Omission(s)

Explanation  
for  

Omission(s)

Energy

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	 
material	topic	and	its	boundary

19,	26

103-2	The	management	
approach	and	its	components

26	-	28

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

29

GRI 302:  
Energy 2016

302-1	Energy	consumption	
within	the	organization

29 SDG	7,	SDG	8,	 
SDG	12,	SDG	13

302-3	Energy	intensity 29 SDG	7,	SDG	8,	 
SDG	12,	SDG	13

302-4	Reduction	of	energy	
consumption

27	-	28 SDG	7,	SDG	8,	 
SDG	12,	SDG	13

Employment

GRI 103:
Management 
Approach
2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	30

103-2	The	management	
approach	and	its	components

30	-	31

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

32	-	33

GRI 401:
Employment 
2016

401-1	New	employee	hires	
and	employee	turnover

32 SDG	5,	SDG	8,	
SDG	10

401-2	Benefits	provided	to	
full-time	employees	that	are	
not	provided	to	temporary	or	
part-time	employees

33 SDG	3,	SDG	5,	
SDG	8,	COHBP

401-3	Parental	leave 33 SDG	5,	SDG	8,	
COHBP

Labor/Management Relations

GRI 103: 
Management 
Approach 2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	30,	37

103-2	The	management	
approach	and	its	components

36	-	37

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

36	-	37

GRI 402:  
Labor/
Management 
Relations 2016

402-1	Minimum	notice	
periods	regarding	operational	
changes

36 SDG	8

Training and Education

GRI 103:
Management 
Approach 2016

103-1	Explanation	of	the	
material	topic	and	its	
boundary

19,	30

103-2	The	management	
approach	and	its	components

34

103-3	Evaluation	of	the	
management	approach

36

(102-55)(102-55)
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แบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านรายงานความยั่งย้น เอ.พื่ี. ฮอนด้า ประจำาปี 2563
ข้อมูลจากแบบสำารวจความคิดเห็นของผู้อ่านจะนำาไปใช้พัฒนากระบวนการจัดทำารายงานในปีถัดไป

1. กรุณาระบุข้อมูลพื่้�นฐาน

 เพศ  ๐	หญิง	 ๐	ชาย	 ๐	เพศทางเลือก	 ๐	ไม่ต้องการระบุ
 ช่วงอายุ ๐	ต่ำากว่า	20	ปี ๐	20	-	30	ปี	 ๐	30	-	40	ปี	 ๐	มากกว่า	40	ปี

2. ท่านอยู่ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มใดของ เอ.พื่ี. ฮอนด้า

   ๐	พนักงาน	เอ.พี.	ฮอนด้า	 	 	 ๐	ร้านผู้จำาหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
   ๐	ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 	 	 ๐	คู่ค้า	(ผู้ผลิต	/	ผู้รับจ้าง	/	ผู้ส่งมอบ)
   ๐	ชุมชน	/	สังคม	 	 	 ๐	สื่อมวลชน
   ๐	หน่วยงานภาครัฐ	/	องค์กร	 	 	 ๐	ผู้ถือหุ้น
   ๐	ผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ยี่ห้ออื่น	 ๐	อื่น	ๆ	ระบุ	..................................................................................

3. ท่านได้เห็นรายงานความยั่งย้น เอ.พื่ี. ฮอนด้า ในลักษณะใด

   ๐	พิมพ์เล่ม		(Hard	Copy)																										 ๐	ไฟล์เล่ม	(Soft	File)																																																																																										

4. ท่านได้เห็นหร้อได้รับรายงานความยั่งย้น เอ.พื่ี. ฮอนด้า จากชื้่องทางใด

   ๐	เว็บไซต์	เอ.พี.	ฮอนด้า	 	 	 ๐	ผู้บริหาร	/	พนักงาน	เอ.พี.	ฮอนด้า
   ๐	เวทีการประชุม	/	สัมมนา	 	 	 ๐	สื่อมวลชน
   ๐	สื่อสังคมออนไลน์	 	 	 ๐	อื่น	ๆ	ระบุ	..................................................................................

5. วัตถุประสงค์ในการอ่านรายงานความยั่งย้นฉบับนี�

   ๐	เพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ	 ๐	เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน
   ๐	เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย	 	 	 ๐	เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดของ	เอ.พี.	ฮอนด้า
   ๐	เพื่อใช้ในการจัดเตรียมรายงานความยั่งยืนของหน่วยงาน	 ๐	อื่น	ๆ	ระบุ	...................................................................................
   ๐	ข้อมูลที่ต้องการทราบเป็นพิเศษ	ระบุ	.......................................................................................................................................................

6. ความพื่ึงพื่อใจต่อรายงานความยั่งย้นฉบับนี�

	 •	 ความสมบูรณ์ของรายงาน	 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 การกำาหนดประเด็นความยั่งยืน ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 ความน่าสนใจของเนื้อหา	 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 เนื้อหาเข้าใจง่าย	 	 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 ความน่าสนใจของรูปเล่ม	 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 ช่องทางการเผยแพร่รายงาน	 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 ความพึงพอใจโดยภาพรวม		 ๐	มาก	 ๐	ปานกลาง	 ๐	น้อย	 ๐	ไม่พอใจ
	 •	 ความครบถ้วนของประเด็นความยั่งยืน	 ๐	ครบ	 ๐	ไม่ครบ	 ๐	ประเด็นเพิ่มเติม	ระบุ	...............

7.  ข้อเสนอแนะเพื่ิ่มเติมสำาหรับการพื่ัฒนาการรายงานความยั่งย้นในปีถัดไป

	 ......................................................................................................................................................................................................................................................

	 ......................................................................................................................................................................................................................................................

	 ......................................................................................................................................................................................................................................................

	 ......................................................................................................................................................................................................................................................

บริษัท	เอ.พี.	ฮอนด้า	จำากัด	ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งสำาหรับความร่วมมือของท่าน

ตัวอย่างรูปแบบการจัดส่งแบบสอบถาม
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