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ผนวก ง.
ขอมูลเกี่ยวกับรถจักรยานยนตยามาฮา
ประวัติบริษัท (History) (www.yamaha-motor.co.th)
บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด เปนบริษัทผูผลิต และ จัดจําหนายรถยนต YAMAHA
แตเพียงผูเดียวในประเทศไทยเดิมเปน บริษัท สยามยามาฮา จํากัด ริเริ่มกอตั้งของ ดร.ถาวร พร
ประภา ซึง่ ไดรวมทุนกับ บริษัท ยามาฮามอเตอรจํากัด ประเทศญี่ปุน โดยไทย เปนผูถือหุน 70%
โดยมีวัตถุประสงคที่จะเริ่มกิจการอุตสาหกรรมผลิตรถจักรยานยนตขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย
บริษัทไดจัดตั้งโดยมีทุน จดทะเบียนเพิ่มขึน้ เปน 3 ลานบาท และจดทะเบียนบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 12
มีนาคม 2507 และตอมาในเดือนกันยายน 2508 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นเปน 6 ลาน
บาท วางศิลาฤกษเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2508 เพื่อกอสรางโรงงานซึ่งเริ่มดําเนินการผลิตวันที่ 6
มิถุนายน 2509 และในเดือนกุมภาพันธ 2512 บริษัทไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 6 ลานบาทมาเปน
9 ลานบาทและมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิม่ ขึ้นเปน 150 ลานบาทในเวลาตอมาและในเดือน
เมษายน 2514 บริษัท สยามยามาฮา จํากัด ไดขอซื้อหุน
จาก ยามาฮามอเตอร จํากัด จากประเทศญี่ปุนทัง้ หมด
จึงเปนผูถ ือหุน โดยคนไทยทัง้ หมด 100% ซึ่งเปนผูผลิต
และจําหนายรถจักรยานยนต YAMAHA แหงเดียวใน
ประเทศไทย โดยทีมผูบริหาร วิศวกร ชาง และพนักงาน
เปนคนไทยทั้งหมดภายใตการบริหารงานของคุณหญิงพร
ทิพย และคุณเกษม ณรงคเดช โดยญี่ปุนไดสงชางเทคนิค
จากญี่ปนุ มาคอยใหคําแนะนํา
สํานักงานใหญของบริษัทเปนโรงงานแหงแรกตั้งอยูเลขที่ 147 ปากน้ํา ถ.สุขุมวิท ต.บาง
ดวน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เนื่องจากตองขยายกําลังการผลิตตอมาในเดือนธันวาคม 2520
บริษัทไดขยายโรงงานแหงที่ 2 ซึ่งตั้งอยูเลขที่ 64 หมู 1 ถ.บางนา-ตราด อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
และไดทําพิธเี ปดโรงงานในวันที่ 24 กุมภาพันธ 2522 เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
รถจักรยานยนตในประเทศทีเ่ พิ่มสูงขึ้นทุกป และในป 2539 จากการแขงขันทีร่ ุนแรงของตลาด
รถจักรยานยนต ทําใหความตองการทางดานเทคโนโลยีที่ทนั สมัยในการผลิต ที่เพิ่มมากขึ้น ดังนัน้
บริษัท สยามยามาฮา จํากัด จึงไดรวมตกลงทําสัญญากับบริษทั ยามาฮามอเตอร จํากัด ประเทศ
ญี่ปุน ในการใหความชวยเหลือและลงทุนดานเทคโนโลยีดานการผลิตเพื่อผลผลิตและศักยภาพใน
168

169
สินคาคุณภาพของรถจักรยานยนตในและตางประเทศ ตอมา บริษัท ยามาฮามอเตอร จํากัด
ประเทศญี่ปุนไดเขามาถือหุน เพิม่ ขึ้น และไดเปลี่ยนชื่อจากบริษทั สยามยามาฮา จํากัด เปนบริษัท
ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด ในวันที่ 2 ตุลาคม 2543 โดยมีทีมผูบ ริหารและผูปฏิบัติการ ดาน
เทคนิคจากประเทศญี่ปุนมารวมงาน และปรับเปลี่ยนวิธกี ารทํางานในลักษณะเชิงรุกมากขึน้ เพือ่
มุงสูการเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกทัง้ ในดานการตลาดและการผลิตสินคายามาฮา
ลําดับเหตุการณสําคัญ
มีนาคม 2507 :
มิถุนายน 2509 :

กอตั้ง "บริษัท สยามยามาฮา มอเตอร จํากัด"
เปดโรงงานผลิตรถจักรยานยนตแหงแรกในประเทศไทย บนถนน
สุขุมวิท จังหวัดสมุทรปราการ
ธันวาคม 2520 :
เปดโรงงานแหงปจจุบนั บนถนนบางนา-ตราด จังหวัดสุมทร
ปราการ
พฤศจิกายน 2524 : เปดตัวรถรุน Belle 80 ซึ่งเปนรถประเภท Sport-Moped รุนแรก
กรกฎาคม 2540 : ไดรับรองมาตรฐาน ISO 9002 โดยบริษัท ยามาฮา เอ็นยิ่นส
จํากัด
มิถุนายน 2543 :
บริษัท ยามาฮามอเตอร (YMC) เขาถือหุน ใหญจํานวนรอยละ
51 เปลี่ยนชื่อบริษัท เปน "บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จํากัด"
มิถุนายน 2545 :
เปดตัวรถรุน Nouvo ซึ่งเปนรถออโตเมติกรุนแรกของประเทศ
ไทย
มีนาคม 2546 :
บริษัท ยามาฮามอเตอร (YMC) เขาเพิ่มทุนโดยถือหุน จํานวน
รอยละ 62
ตุลาคม 2546 :
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 สําหรับ
สายการผลิต
พฤศจิกายน 2547 : ไดรับรางวัล "Super brand Award" ในฐานะหนึ่งในตราสินคาที่
ไดรับ ความนิยมสูงสุดในประเทศไทย และไดรับการยกยองให
เปนทีห่ นึ่งในอุตสาหกรรมยานยนต
สิงหาคม 2548 :
ไดรับรางวัล Yamaha President Awards ครั้งที่ 30 สําหรับป
2548
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มกราคม-ธันวาคม 2548 :
รวมกับ กลุมยามาฮาทัว่ โลก ในการฉลองวาระครบรอบ
50 ป ยามาฮา
มกราคม 2549 :
ไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001
พันธกิจ (Mission Statement)
เพื่อที่จะเปนบริษัทชั้นนําระดับโลกทัง้ ในดานการตลาดและการผลิตสินคายามาฮา
เปาหมายของเราคือการมีตราสินคาที่มีคณ
ุ คาสูงสุดในอุตสาหกรรม โดยการสรางความพึงพอใจ
ใหกับลูกคา ดวยนวัตกรรม คุณภาพ และเทคโนโลยีชนั้ สูง ดวยความมุง มั่น ทีจ่ ะใหบริการที่เปน
เลิศเหนือความคาดหวังของลูกคา เราตระหนักดีวาความสําเร็จเหลานี้จะเกิดขึ้นไดดวย
• การกระทําที่ดที ี่สุด มิใชเพียงความตั้งใจหรือคําพูดที่ดีเทานัน้
• การทํางานรวมกันเปนทีม ดวยสัมพันธภาพที่ดีตอกัน
• จิตวิญญาณแหงความทาทาย ที่จะผลักดันใหทุกคนพัฒนาไปไดอยางเต็มศักยภาพ
• การสื่อสารและการประสานงานทีม่ ีประสิทธิภาพ ทั้งภายในและภายนอกองคกร
พนักงานของเราคือทรัพยากรอันมีคายิ่ง เรามุง มัน่ ที่จะพัฒนาศักยภาพของ พนักงาน
ทุกคน สูความเปนมืออาชีพในระดับสากล และไปสูงานอาชีพที่มีความกาวหนา คุณภาพของชีวิต
จะไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น ดวยรายได สวัสดิการ ผลตอบแทนตางๆความปลอดภัย รวมทั้ง
สภาพแวดลอม ในการทํางานที่ดี
เราจะใชความพยายามอยางเต็มความสามารถในการทํางานเพื่อใหเกิดผลตอบแทนที่ดี
แกผูถือหุน ทั้งในดานกําไร ความกาวหนาและมัง่ คั่งของกิจการ เราจะพัฒนาธุรกิจดวยการใช
ทรัพยากรใหเกิดผลสูงสุด ตอพันธมิตรทางธุรกิจ ผูผลิตชิ้นสวน และผูจ ําหนาย โดยใหผลตอบแทน
อยางเปนธรรม ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ จะดําเนินกิจการดวยแนวทาง เปาหมายและนโยบายที่โปรงใส ชัดเจน
ในฐานะที่เปนสวนหนึง่ ของสังคม เราจะดําเนินธุรกิจอยางมีหลักจริยธรรม เอื้ออาทรแก
สังคม และดวยสํานึกในความรับผิดชอบ ตอสิ่งแวดลอม
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ปรัชญาองคกร (Corporate Philosophy) คือ เราเสริมสราง kando – เขาถึงจิตใจคน
ยามาฮามอเตอรมีความมุง มันทีจ่ ะสรางความพอใจใหกบั ลูกคาสูงสุด
โดยใชความ
กระตือรือรนและความคิดสรางสัน เพื่อสรางสรรใหชวี ิต
Kando เปนภาษาญี่ปนุ ที่แปลวา การรูสกึ พอใจอยางฉับพลัน และความตื่นเตนอยางลน
หลามเมื่อตอนเราเจอสิง่ ใดสิ่งหนึ่งที่ล้ําคา ที่ยามาฮามอเตอรเราเชื่อมั่นวาเราสามารถสราง kando
นั้นจากการสรางสินคา และการบริการที่เกินความคาดหมายของผูบริโภค แตความรูสึกอันดีหลาย
ๆ ประการที่ kando สรางขึ้น มันอาจเปนแคชวงขณะ และเขาถึงใจคนแคชวงระยะเวลาอันสัน้
เพราะฉะนัน้ ความทาทายของเรา คือ การสรางความมัน่ ใจใหกับคน วาสินคา และบริการของเรา
ประทับใจ ดีอยางจริงใจ และเขาถึงจิตใจคน – ครั้งแรกและทุกครั้ง
Management Principles เรามุงมั่นทีจ่ ะบรรลุจุดมุงหมายของบริษัท โดยทําตามสามประการ
ตอไปนี้อยางเครงครัด
1. ทําเกินความคาดหวังของลูกคา
เราจําเปนที่จะตองรูซึ่งถึงความตองการที่
เปลี่ยนแปลงอยูเสมอของลูกคาโดยนําเสนอสินคา และบริการที่เกินความคาดหมาย เราสามารถ
และจะสรางผลกําไรไดโดยใหความพยายามอยางสูงสุดที่จะสรางความพอใจใหกับลูกคา
2. สรางบรรยากาศบริษัทที่สงเสริมความภูมใจในตัวเอง บรรยากาศของบริษัทควร
เปนแบบใหอาํ นาจแกพนักงาน และปกครองตนเอง ในการซึมซับความคิดสรางสรรค และ
ความสามารถพนักงานนั้น เราจะสรางระบบประเมินผล และระบบตอบแทนที่ยุติธรรม
3. บรรลุจุดมุงหมายหนาที่ตอสังคมทัว่ โลก ในการเปนองคกรที่ดี เรากระทําโดย
คํานึงถึงผลกระทบทั่วโลก และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล เราจะปฏิบัติในระดับทองถิ่น สราง
สภาพแวดลอมสังคมใหดีขนึ้ และใชมมุ มองระดับโลกในการชวยเหลือ และปกปองสิ่งแวดลอมใหดี
ขึ้น
ยามาฮา...รักษสิ่งแวดลอม (Global Environment)
นโยบายพื้นฐาน
จุดมุงหมายของ” ยามาฮาทัว่ โลก คือการมุงมัน่ ที่จะเปนบริษัทที่เสริมสราง “ Kando”
นั่นคือ “การสัมผัสถึงจิตใจคน “ หรือ “ การเขาใจและเขาถึงความตองการของมนุษยใหมากที่สุด”
และมุงทีจ่ ะผดุงธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สวยงามเพือ่ เปนรางวัลแกทุกชีวิต เพื่อไปใหถึง
จุดมุงหมายดังกลาว เราจะใชทรัพยากรของโลกที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสงู สุดแก
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สิ่งมีชีวิตและสุขภาพของมวลมนุษย ในขณะเดียวกันในการทํากิจกรรมตางๆ เรามุง เนนในการ
รักษาสิ่งแวดลอมของโลกอยางดีที่สุด
ผลิตภัณฑ
ผลิตภัณฑของยามาฮาสรางสรรคอยางเอือ้ อาทรตอธรรมชาติ เรามุงมัน่ ที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ปกปองและรักษาสิ่งแวดลอมของโลก
เทคโนโลยี
เราทุมเทที่จะคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยปกปองและรักษาสิง่ แวดลอม
เชน การคนควาวิจัยแหลงกําเนิดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง เปนตน
ดานการผลิต
เรามุงเนนที่จะสรางระบบการผลิตในโรงงานที่เปนมิตรตอโลกของเราอันจะเกิดอันตราย
ตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด พรอมกับดําเนินกิจกรรมตางๆ เพื่อสรางสรรคใหเกิดผลดีตอสุขภาพ
ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการทํางานของพนักงานของเรา
วิสัยทัศนองคกร
เรากําลังขยายกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติในระดับโลก ในขณะเดียวกันก็คํานึงถึง
วัฒนธรรมและกฎระเบียบของแตละประเทศ โดยประสานความรวมมือกับชุมชนทองถิน่ และ
องคกรตางๆ
วัฒนธรรม
จากกิจกรรมทีอ่ อกแบบมาเพื่ออบรม พร่าํ สอน และใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม เรา
มุงมัน่ ที่จะปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรที่ใหความสําคัญกับสุขภาพและสิง่ แวดลอมของเราไมวาที่ใดก็
ตาม
กิจกรรมทางธุรกิจ
ทุกกิจกรรมทางธุรกิจของเราลวนแลวแตมงุ ที่จะพัฒนากิจกรรมเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม
อยูเสมอ อีกทัง้ ยังจัดตั้งระบบการจัดการสิง่ แวดลอมเปนการเฉพาะอีกดวย

