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 The Environmental Annual Report is one of the communi-
cation channels to convey the messages or activities in term of 
environmental issues to Thai Yamaha Motor (TYM) employees, 
Yamaha Environmental Group, shareholders, customers, suppli-
ers, communities and other stakeholders.

 This year, the report structure has improved to adopt the 
“system approach“ on environment impact.  Thai Yamaha Motor 
has a comprehensive system interacting with the environment 
throughout our supply chain.  Therefore, the report structure of 
input, process and output demonstrates our system impact to 
environment.

 The report intends to promote the awareness and partici-
pation by all company’s key stakeholders.  We welcome any 
comments, feedback or suggestions.  Thank you.  

 For more information on environmental matters at Thai Yamaha 
Motor, please contact: environment@yamaha-motor.co.th

 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁà»š¹ª‹Í§·Ò§Ë¹Öè§ã¹¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ¶‹ÒÂ·Í´¢‹ÒÇÊÒÃËÃ×Í 
¡Ô¨¡ÃÃÁ ·Ò§ Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁãËŒá¡‹¾¹Ñ¡§Ò¹ ä·ÂÂÒÁÒÎ‹ÒÁÍàµÍÃ� ¡ÅØ‹ÁÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ· 
ÂÒÁÒÎ‹Ò ¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹ ÅÙ¡¤ŒÒ ¤Ù‹¤ŒÒ ªØÁª¹ áÅÐ¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ä´ŒÊ‹Ç¹àÊÕÂ

 â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚¹Õéä Œ́ÃÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ãËÁ‹ à¾×èÍÊ¹Í§ÃÑº “¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õèà¹Œ¹ 
ÃÐºº“ â´Â¾Ô¨ÒÃ³Ò¶Ö§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁµÅÍ´Ë‹Ç§â«‹ÍØ»·Ò¹ (Supply Chain) Œ́ÇÂ 
àËµØ¹Õé â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ Ö̈§áÊ´§ãËŒàËç¹¶Ö§ÃÐºº¢Í§ºÃÔÉÑ··Õè¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹Í 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ µÑé§áµ‹ Ê‹Ç¹»‡Í¹ÇÑµ¶Ø Ốº (Input) ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ (Process) áÅÐ¼ÅÔµÀÑ³±� 
(Output)

 ÃÒÂ§Ò¹»ÃÐ¨Ó»‚ÁÕÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤�à¾×èÍÊÃŒÒ§¤ÇÒÁµÃÐË¹Ñ¡áÅÐ¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§¼ÙŒÁÕÊ‹Ç¹ 
ä´ŒàÊÕÂ¢Í§ºÃÔÉÑ··Ñé§ËÁ´ ºÃÔÉÑ·Ï ÂÔ¹´ÕÃÑº¿˜§¢ŒÍàÊ¹Íá¹ÐËÃ×Í¤Óá¹Ð¹Ó¨Ò¡·Ø¡·‹Ò¹ áÅÐ¢Í 
áÊ´§¤ÇÒÁ¢Íº¤Ø³äÇŒ ³ ·Õè¹Õé

Ê¹ã¨¢ŒÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ·Õèà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ä·ÂÂÒÁÒÎ‹ÒÁÍàµÍÃ� 
â»Ã´µÔ´µ‹Í : environment@yamaha-motor.co.th
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Corporate Profile

 Bangna-Chonburi Toll Way :  Exit No. 3  (Muang Mai Bang Plee)

Muang Mai

Bang Plee 

Industrial Estate

¢ŒÍÁÙÅºÃÔÉÑ·Ï

Company name

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.

Parent Company

Yamaha Motor Co., Ltd. (Japan)

Business

: Manufacturing and sales of Motorcycles and spare part

: Import and sales of products from Yamaha Motor global 

  network, such as Completely Built Unit of motorcycles, 

  water vehicles, outboard motors and others

: Export of locally assembled motorcycles and parts

Registered Capital

1,820 Millions Baht  

Employees

3,200 Persons

Head office

64 Moo1 Bangna-Trad Km. 21, Tambol Srisa Jorrake Yai, 

Bangsaothong, Samutprakarn 10540

ª×èÍºÃÔÉÑ·  

บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด

ºÃÔÉÑ·áÁ‹ 
บริษัท ยามาฮามอเตอร จำกัด (ประเทศญี่ปุน)

»ÃÐàÀ·¸ØÃ¡Ô¨
: ผลิตและจำหน�ายรถจักรยานยนตและอะไหล

: นำเขาและจำหน�ายสินคาจากกลุมบริษัทยามาฮามอเตอรทั่วโลก 

  อาทิ รถจักรยานยนตประกอบสำเร็จ (CBU) ยานยนตทางน้ำ 

  เคร�องยนตติดทายเรือ และอ�นๆ

: สงออกรถจักรยานยนตที่ประกอบภายในประเทศและชิ้นสวน

·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹
1,820 ลานบาท

¨Ó¹Ç¹¾¹Ñ¡§Ò¹
3,200 คน

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹
64 หมู 1 ถนนบางนา-ตราด กม.21 ต.ศีรษะจรเข ใหญ 

อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540

Mapá¼¹·Õè
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Message from CEO
ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔËÒÃ

 กลยุทธในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญประการหนึ่ง สำหรับกลุมบริษัท 

ยามาฮามอเตอร คือความรับผิดชอบตอสังคม และการรักษาสิ่งแวดลอม 

ซึ่งถือเปนสิ่งที่ยามาฮาทั่วโลกใหความสำคัญมาโดยตลอด เรามีวิสัยทัศน

ในระดับสากลรวมกันคือ “การพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคม“ ซ่ึงได

นำไปสูการประกาศนโยบายเร�องสิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการพัฒนา

ธุรกิจตามแนวคิดการมีสังคมแบบคารบอนต่ำ (Low Carbon Society) 

รวมถึงการใชชิ้นสวนแบบหมุนเวียน และการใชชีวิตใหเปนหนึ่งเดียวกับ

ธรรมชาติ 

 สำหรับไทยยามาฮามอเตอรแลวเราไดดำเนินการตามนโยบาย

จากบริษัท ยามาฮามอเตอร จำกัด ประเทศญี่ปุน โดยการนำระบบ

การจัดการดานสิ่งแวดลอม หรือ ISO 14001 เขามาบริหารและจัดการ 

เพ�อการเติบโตอยางมั่นคงทั้งในระยะสั้น และระยะยาวบริษัทฯ ไดจัดทำ

แผนการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม (EMP) ที่มีเปาหมายที่ชัดเจน

ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช

ทรัพยากรโดยการลด การใชซ้ำ และการนำกลับมาใช ใหมของทรัพยากร

ธรรมชาติ นอกจากนั้นบริษัทฯ ยังสรางความตระหนักใหกับพนักงาน

ของบริษัทฯ และสงเสริมการมีสวนรวมของพนักงานทุกคน ชุมชน 

และหุนสวนทางธุรกิจ 

 ในป พ.ศ.2551 บริษัทฯ ไดดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน

ดานสิ่งแวดลอม ไดมีการลงทุนมาตรการเพ�อลดกระทบตอสิ่งแวดลอม 

โดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงาน ในขณะเดียวกันยังได

ปรับปรุงเปาหมายในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเน�อง 

เพ�อการปรับปรุงส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึนในระยะเวลาอันใกล โดยเปาหมาย

ความสำเร็จในระยะส้ันจะมีการดำเนินการใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

กลุมยามาฮา และบริษัทฯ จะมุงมั่นปรับปรุงงานทางดานสิ่งแวดลอม

อยางตอเน�องเพ�อสังคมที่ยั่งยืนของประเทศไทยตอไป

 ในนามบริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด ผมขอขอบคุณทุกทานที่มี

สวนชวยใหการจัดการดานสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ ดำเนินไปไดดวยดี  

โดยการทำงานอยางใกลชิดกับผูมีสวนไดเสียของบริษัทฯ ตลอดจนไดรับ

ความรวมมือและการมีสวนรวมจากพนักงาน คูคา ผูจาง ชุมชน หน�วยงาน

ภาครัฐ และลูกคาเปนอยางดี

As a part of company strategy on Corporate Social 

Responsibility (CSR), environmental care is one of the 

most important focuses for Yamaha Motor worldwide 

activities.  Yamaha Motor Group has envisioned and 

pursued for a “Sustainable Society” at global level. In 

the Sustainable Society, Yamaha practices environmental 

policy by developing business around the concept of 

low carbon society, sound material-cycle society and 

society in harmony with nature.

For Thai Yamaha Motor we have followed the policy by 

adopting Environmental Management System (ISO 14001) 

for long-term environment sustainability. In order to 

achieve tangible results, we have set up Environmental 

Management Program (EMP) with clear targets to 

preserve natural resources, to improve efficiency in 

resource utilization, reduce, reuse and recycle natural 

resources, and create awareness and encourage 

participation by all employees, communities and business 

partners.  

In 2008, our environmental management program activities 

have been implemented. We have invested in measures 

to solve tangible environment impacts, especially on energy 

utilization efficiency. At the same time, major environmental 

targets have been improved.  We will continue to ensure 

environmental improvements for the years to come. These 

short term successes are based on Yamaha global vision. 

For long term, we will strive to be the proud member of 

Sustainable Society in Thailand.

I would like to thank you all concerned persons to make 

these possible.  By working closely with company 

stakeholders, our environment management program has 

progressed with better participation from employees, 

suppliers, contractors, communities, government agencies, 

and customers at large.

Mr. Fumiaki  Nagashima
Chief Executive Officer

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.
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Environmental Vision
The structure of environmental vision 2020

Yamaha Motor Group Global Environmental Policy

In Harmony with Nature

Mission

Kando Creating Company

“Pursuing social

responsibilities globally”

Target Environmental Society

    Sustainable Society

- Low carbon society

- Sound Material-cycle Society

- Society in Harmony with Nature

● Balancing environment 

 and business aspects

● Pursuing environmental activities 

 and Kando

● Contributing to society through 

 environment-friendly products

● Taking actions towards coexistence 

 with nature (biodiversity)

❏ Recycling Resources

●  Promotion of environment-friendly 

 designs

 - Standardization

● Reduction of factory emissions

● Promotion of recycling products

 - Recyclability => Performance 

   rate=> Recovery (rate)

● Supporting appropriate treatment of 

 waste materials in developing countries

  - Proper disposal of waste oil

● Reduction of water consumption

 Domestic : promoting Eco Mild 

 development

 Overseas :  Conservation of water in 

 accordance to the regional circumstances

❏ Biodiversity

● Participation in biodiversity activities 

 - Resource conservation for marine 

 organisms

● Expansion of the activities for coexis-

 tence in B realm 

 =>Baby turtle release, tree plantation, 

 Satoyama conservation

● Biodiversity activities in compliance 

 with GRI

● Assessment of ecosystems when 

 selecting the location for new sites

● Conduction of monitoring of biological 

 system surrounding sites

❏ Business aspects

●  Minimization of environmental impacts 

from product usage 

●  Development of products and services 

that emphasize environment and health

 - Promoting “Pillars of environment”

●  Minimization of environmental impacts 

from corporate activities

 - Energy-saving, minimizing risks 

 associated with chemical substances, 

 conservation of resources, conservation 

 of nature

●  Enhancement of global risk management 

 - Environment compliance, prevention of 

 pollutions, coexistence with communities

❏ System

●  Unique environmental management by 

integrated environmental indicator

 - Assessment system for environmental 

 activities => embedding to objective 

 management

●  Improvement of EMS structure: Self 

certification to consolidated global 

certification

●  Enhancement of tools for environmental 

management

 - Establishment of new global chemical 

 substances management system

 - Establishment of database for 

 supporting environment-friendly designs

 - Eco activity promotion system: e.g. 

 volunteering, eco-money system

❏ Approach

●  Promotion of various Eco-activities

 - Coexistence with nature, coexistence 

 with communities, Eco-life activities

●  Environmental conservation activities 

in developing countries (Eco-partner)

●  Education: Training Eco-leaders

●  Information disclosure

 - Indication of product LCA (Eco-label)

 - Risk communication with stakeholders

❏ Global warming/ Energy

●  Development of Eco power unit  

 - Energy-saving: fuel and electricity 

 consumption, smaller, lighter products

 - Low carbon fuels: EV, BTL, hybrid  

●  Energy-saving logistics on global scale

●  Reduction of GHG emissions from 

 corporate activities

 - Development of long-term targets 

 and standards (2050) 

●  Continuance of Eco-commuting

●  Risk management abnormal weather

❏ Environmentally hazardous substances

●  Green procurement => prevention 

 principles, voluntary regulation

●  Chemical substances in products 

 (management and usage restrictions)

●  Reduction of exhaust gas

●  Reduction of VOC

●  Prevention of soil pollution

●  Construction of new global chemical 

 substances management system

 => Accommodating REACH, PRTR, 

 MSDS, and new Chemical Substances 

 Control Laws

 - Collecting information on overseas 

 chemical substances regulations

●  Risk communication with community 

 residents

Environmental Vision 2020

   As a global citizen, Yamaha Motor 

group will continuously offer new Kando 

and a more fulfilling life for people all 

over the world by promoting environmental 

activities globally in order to achieve 

sustainable society

[Environmental Qualitative Target]

[Eco Product]

- Contribution to society by developing 

  products that emphasize environment 

  and health

[Eco Operation]

- Minimization of the environmental 

  impacts from corporate activities 

  on global scale

[Eco Mind]

- Participation, coexistence and 

  autonomy through various eco 

  activities

[Eco Management]

- Consolidation of group environmental 

  governance and environmental 

  management system

[Environmental Performance Target]

1. Reduction of GHG emissions

2. Minimization of risks associated 

   with chemical substances

3. Recycling resources
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ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
â¤Ã§ÊÃŒÒ§ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ»‚ 2563

¹âÂºÒÂÊÒ¡Å·Ò§´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§¡ÅØ‹ÁÂÒÁÒÎ‹ÒÁÍàµÍÃ�
“à»š¹Ë¹Öè§à´ÕÂÇ¡Ñ¹¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ”

พันธกิจ

สรางบริษัทโดยหลัก Kando

“มุงสูความรับผิดชอบตอสังคม

ในระดับโลก”

เปาหมายของสังคมสิ่งแวดลอม

สังคมแหงความยั่งยืน

- สังคมที่มีปริมาณคารบอนต่ำ

- สังคมที่มีวัฏจักรการใชวัสดุ

  อยางมีประสิทธิภาพเหมาะสม

- สังคมท่ีมีการดำรงชีวิตใหเปนหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ

❏ การใชทรัพยากรหมุนเวียน

●  สนับสนุนการออกแบบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

 - การวางมาตรฐาน

●  ลดการปลอยของเสียสูสิ่งแวดลอม

●  สนับสนุนการรีไซเคิลผลิตภัณฑ

 - ความสามารถในการนำกลับมาใช => ศักยภาพในการ

 กลับมาใช => อัตราการนำกลับมาใช

●  สนับสนุนการบำบัดของเสียท่ีถูกตองในประเทศท่ีกำลังพัฒนา

 - การกำจัดน้ำมันหลอล�นที่ใชแลวอยางถูกตอง

●  การลดปริมาณการบริโภคน้ำ

ในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากรน้ำ

ตางประเทศ การอนุรักษทรัพยากรน้ำขึ้นอยูกับแตละพื้นที่

❏ ความหลากหลายทางชีวภาพ

●  มีสวนรวมในกิจกรรมทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ

 - การอนุรักษสิ่งมีชิวิตในทะเล

●  การขยายกิจกรรมในการอยูรวมกันกับสิ่งมีชีวิตตางๆ

=> การปลอยลูกเตา, การปลูกตนไม, การอนุรักษพื้นที่

Satoyama 

●  กิจกรรมทางดานความหลากหลายของชีวภาพ

ที่สอดคลองกับ GRI

●  การประเมินถึงระบบนิเวศเม�อเลือกที่ตั้งของโรงงาน

หรือสำนักงานใหม

●  ดำเนินการติดตามตรวจสอบมระบบชีวภาพในพื้นที่

ใกลเคียงโรงงานและสำนักงาน

❏ ดานธุรกิจ

●  ลดผลกระทบจากการใชผลิตภัณฑ

●  การพัฒนาผลิตภัณฑและบริการที่มุงเนนการลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัย

 - สนับสนุนโครงการ “เสาหลักของสิ่งแวดลอม”

●  ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกิจกรรม

การดำเนินการดานธุรกิจ

 - การอนุรักษพลังงาน, ลดความเส่ียงท่ีเก่ียวของกับสารเคมี, 

 การอนุรักษทรัพยากรตางๆ และการอนุรักษธรรมชาติ

●  พัฒนาการบริหารความเสี่ยงระดับโลก

 - ดำเนินการภายใตกฏระเบียบขอบังคับทางดานส่ิงแวดลอม 

 การปองกันการเกิดมลภาวะ และการอยูรวมกับชุมชน

❏ ระบบ

●  การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่มีเอกลักษณโดยการนำ

ตัวบงชี้ทางสิ่งแวดลอมมาพิจารณา

 - ระบบการประเมินกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม 

 => ปลูกฝงการบริหารอยางเนนวัตถุประสงค

●  การปรับปรุงโครงสรางของระบบการบริหารจัดการทาง

ดานสิ่งแวดลอม: สนับสนุนใหมีการผานเกณฑ (certification) 

ภายในประเทศเพ�อกาวสูระดับโลก

●  พัฒนาเคร�องมือเพ�อการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม

 - การจัดตั้งระบบบริหารจัดการสารเคมีระดับโลกขึ้นใหม

 - การจัดสรางฐานขอมูลสำหรับการออกแบบที่เปนมิตร

 ตอสิ่งแวดลอม

 - ระบบการสนับสนุนกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอม : 

 อาทิ กิจกรรมอาสาสมัคร ระบบการเงินที่เปนมิตร

 ตอสิ่งแวดลอม

❏ แนวทาง

●  การสนับสนุนกิจกรรมดานอนุรักษสิ่งแวดลอม

 - การอยูรวมกับธรรมชาติ, การอยูรวมกับชุมชน, 

 กิจกรรมการดำรงชีวิตอยางเหมาะสมกับธรรมชาติ

●  กิจกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมในประเทศที่กำลังพัฒนา 

(เปนผูรวมจัด)

●  การศึกษา : การฝกอบรมผูนำทางดานการอนุรักษส่ิงแวดลอม

●  การเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 - ขอมูลของการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ (LCA)  

 (เคร�องหมายในการคาท่ีแสดงความเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม)

 - ใหการส�อสารความเสี่ยงตางๆ กับผูมีสวนไดเสีย

❏ ภาวะโลกรอน / พลังงาน

●  การพัฒนาหน�วยพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 - แบบอนุรักษพลังงาน: ผลิตภัณฑที่ใชไดทั้งเชื้อเพลิง 

   และ ไฟฟา ที่มีขนาดเล็กลง และมีขนาดเบาลง

 - เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ำ: รถยนตไฟฟา, รถยนต

   ที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวล, รถยนตชนิดเคร�องยนตผสม  

●  การอนุรักษพลังงานในภาพรวมในภาคการขนสง

เชื้อเพลิงที่มีมลพิษต่ำ 

●  การลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมขององคกร  

 - การตั้งเปาหมายระยะยาวและมาตรฐานใหม

   สำหรับป พ.ศ. 2593

●  คงไวซึ่งการสัญจรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

●  การบริหารความเสี่ยงตอสภาวะอากาศที่ผิดปกติ

❏ สารอันตรายตอสิ่งแวดลอม

●  การจัดซ้ือสีเขียว => หลักการปองกัน และระเบียบเชิงอาสา

●  สารเคมีในผลิตภัณฑ (การจัดการและกฏระเบียบขอบังคับ)

●  การลดไอเสียที่ปลอยสูบรรยากาศ

●  การลดไอระเหยสารอินทรียที่ปลอยสูบรรยากาศ

●  การปองกันมลพิษในดิน

●  การสรางระบบการบริหารจัดการสารเคมี

 =>เพ�อเอื้ออำนวยตอระเบียบสารเคมีของสหภาพยุโรป

(REACH) การลงทะเบียนการปลอยมลพิษและการถายโอน

มลพิษของสหประชาชาติ (PRTR) เอกสารขอมูลความปลอดภัย

เคมีภัณฑ (MSDS) และกฏหมายบังคับตอสารเคมีตางๆ

- การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกฏระเบียบทางดานสารเคมี

●  การส�อสารเผยแพรตอชุมชนในเร�องของความเสี่ยงตางๆ

ทางดานสิ่งแวดลอม

วิสัยทัศนทางดานสิ่งแวดลอม

สำหรับป พ.ศ. 2563

●  สมดุลยภาพทางดานสิ่งแวดลอมและธุรกิจ

●  มุงสูกิจกรรมเพ�อสิ่งแวดลอมและ Kando

●  ใหขอมูลสูสังคมผานผลิตภัณฑที่เปนมิตร

 ตอสังคม

●  ดำเนินการในรูปแบบที่สนับสนุน

 การอยูรวมกันกับธรรมชาติ

 ในฐานะเปนผูรวมอาศัยในโลกใบนี้ กลุมยามาฮามอเตอร

จะดำเนินแนวทางตาม Kando และเติมเต็มชีวิตทั่วโลก

โดยการสนับสนุนกิจกรรมทางดานสิ่งแวดลอมทั่วโลกเพ�อให

เกิดสังคมที่ยั่งยืนอยางแทจริง

[เปาหมายทางคุณภาพของสิ่งแวดลอม]

[ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม]

- การมีสวนรวมในการพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่ใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอมความปลอดภัย

[การดำเนินการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม]

- การมีสวนรวม การอยูรวมกัน และการมุงสูเอกภาพ

ของกิจกรรมที่หลากหลายทางดาน

[การบริหารจัดการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม]

- การควบรวมหลักธรรมภิบาล และระบบบริหารจัดการ

ทางดานสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม

[เปาหมายดานศักยภาพการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม]

1. การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก

2. ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสารเคมี

3. การใชทรัพยากรหมุนเวียน
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Yamaha Motor Group 

Global Environmental Policy

Slogan : “In Harmony with Nature”

Fundamental Policy : In order to preserve for the future, 

the irreplaceable natural beauty of the earth, Yamaha 

Motor Group dedicated itself to conserving nature’s 

valuable resources and minimizing the impact on our 

environment. We are committed to enhancing the quality 

of life around the world by working in partnership with 

government, communities, organizations and private 

citizens.

Thai Yamaha Motor 

Environmental Policy

To preserve valuable natural resources and minimizing 

impacts on the environment, we are obliged to take 

into account environmental issues when conducting its 

business by complying with the criteria laid down under 

the environmental policy. 

Principles  

●  Comply with environment-related laws including other 

 laws and regulations related to environmental issues 

 and requirements under the ISO 14001 

●  All of the Company’s employees and stakeholders 

 must understand and comply with them

●  The production, delivery and distribution of products 

 must be done is such a way that keeps pollution at 

 a minimum  Business and production must be 

 conducted through procedures with proper environ-

 mental management systems to achieve the following 

 objectives; 

 - Energy saving

 - Control and reduction of the use of pollutant-causing

  - Substances 

  - Waste reduction

  - Reduction and prevention of all risks

●  Focus on occupational health and work safety

●  Steady improvement of work procedures

●  Public disclosure

●  The Company will review the environmental policy 

 annually to ensure its compliance with changes 

 that may arise

¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§
¡ÅØ‹ÁÂÒÁÒÎ‹ÒÁÍàµÍÃ�
คำขวัญ : “การใชชีวิตใหเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ”

นโยบายหลัก : เพ�อดำรงไวซ�งความงดงามแหงธรรมชาติท่ีไมสามารถ

ทดแทนได กลุมยามาฮามอเตอรยินดีอุทิศตนเพ�อการอนุรักษทรัพยากร

ทางธรรมชาติอันมีคุณคา และสรางผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด

เทาที่จะทำได บริษัทฯ มุงมั่นที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลก 

โดยรวมมือกับรัฐบาล ชุมชน องคกร และประชาชน

¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ 
ºÃÔÉÑ· ä·ÂÂÒÁÒÎ‹ÒÁÍàµÍÃ� ¨Ó¡Ñ´
บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด เห็นพองตองกันวาเพ�อธำรงไว

ซึ่งธรรมชาติที่สวยงามของโลกที่ไมสามารถหาสิ่งทดแทนได บริษัทฯ 

ในฐานะผูผลิตและจำหน�ายรถจักรยานยนต จะอุทิศตนในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติที่มีคาและลดผลกระทบที่มีตอสิ่งแวดลอมใหนอยที่สุด 

ในฐานะสวนหนึ่งของสังคมที่มีสำนึกรับผิดชอบ บริษัทฯ มีพันธะที่จะตอง

ระลึกถึงสิ่งแวดลอมอยูเสมอในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยจะปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กำหนดไว ภายใตนโยบายสิ่งแวดลอมของบริษัทฯ

หลักเกณฑ

●  ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยส่ิงแวดลอม รวมถึงกฎหมาย 

 กฎระเบียบอ�นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหาสิ่งแวดลอม

 และขอกำหนดของ ISO 14001

●  พนักงานทุกคนและผูเกี่ยวของกับกิจกรรมของบริษัท 

 จะตองมีความเขาใจ และตองถือปฏิบัติ

●  การผลิต การสงมอบ และการจัดจำหน�ายผลิตภัณฑ 

 ที่กอใหเกิดมลภาวะนอยที่สุด

●  มีกระบวนการในการดำเนินธุรกิจและการผลิต 

 ดวยระบบจัดการสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมเพ�อวัตถุประสงคดังนี้

- การประหยัดพลังงาน

- การควบคุมและการลดการใชสารที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม

- ลดของเสีย

- ลดและปองกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด

●  ใหความสนใจตออาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

 ของพนักงาน

●  มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอยางตอเน�อง

●  เปนที่เปดเผยตอสาธารณชน

●  บริษัทจะทบทวนนโยบายดานสิ่งแวดลอมเปนประจำทุกป 

 เพ�อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Environmental Policy
¹âÂºÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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Environmental Impact
¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Output of Substances and Environmental Impact
¼ÅÔµÀÑ³±�áÅÐ¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¨Ò¡¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

Process
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµ

Input of Resource and Energy
ÇÑ´ÊØáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹·Õèà¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ

In-Plant

Manufacturing Process

กระบวนการผลิตภายในโรงงาน

Machining

(การกลึง)

Painting

(การทำสี)

Heat Treatment

(การอบชุบโลหะ)

Plating

(การชุบ)

Welding

(การเช�อม)

Engine 

Assembly Process

การประกอบเคร�องยนต

Motorcycle 

Assembly Process

การประกอบรถจักรยานยนต

Electricity 

(ไฟฟา)

LPG 

(กาซหุงตม)

Methanol  

(เมทานอล)

Diesel 

(ดีเซล)

Gasoline 

(เบนซิน)

122,011,200

39,151,290

3,005,768

10,612,023

3,046,666

8,818

3,864

Tons/year

(ตันตอป)

Tons/year

(ตันตอป)

MJ/year 

(เมกกะจูลตอป)

MJ/year 

(เมกกะจูลตอป)

MJ/year 

(เมกกะจูลตอป)

MJ/year 

(เมกกะจูลตอป)

MJ/year 

 (เมกกะจูลตอป)

CO2 Emission 

(ปริมาณกาซ

คารบอนได

ออกไซด

ที่ปลดปลอย)

21,340.67 Ton CO2

(ตันคารบอนได 

ออกไซด)

Total Energy Consumption  

(การใชพลังงานทั้งหมด)

Total Input Material 

(วัตถุดิบที่เขาทั้งหมด)

Total Volume of Waste Generated 

(ปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้น)

Total Volume of 

Product Manufactures 

(ปริมาณการผลิตทั้งหมด)

MC Domestic 

(รถจักรยานยนต

ภายในประเทศ)

CBU Export 

(รถจักรยานยนต

เพ�อการสงออก)

CKD Parts 

(ชิ้นสวน

รถจักรยานยนต)

457,099

9,610

3,870,821

Units 

Units

 

Sets 

Metals 

(โลหะ)

Non-metals 

(อโลหะ)

2,003 Tons/year 

(included oil)

(ตันตอป) 

รวมปริมาณน้ำมัน

Chemical 

Substance 

(สารเคมี)

240,974 cu.m./year

ลูกบาศกเมตรตอป

Water 

(น้ำ)

172

819

2,835

Tons/year

(ตันตอป)

Tons/year

(ตันตอป)

Tons/year

(ตันตอป)

General Waste 

(ขยะทั่วไป)

Hazardous Waste 

(ขยะอันตราย)

Recycle Waste

(ขยะรีไซเคิล)

110,041

38,719

cu.m./year

ลูกบาศกเมตรตอป

cu.m./year

ลูกบาศกเมตรตอป

Wastewater 

(ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น)

Recycle Wastewater 

(น้ำจากการบำบัด

ที่นำกลับมาใช ใหม)

Substances Subject 

to Emissions Regulations

(มลสารที่ถูกควบคุมกอนปลอยออกสูบรรยากาศ)

13.38

50.51

ppm

ppm

SOx 

NOx 

 Material Input and Environmental Impact of Output 
ÇÑµ¶Ø´Ôºà¾×èÍà¢ŒÒ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¼ÅÔµáÅÐ¼Å¼ÅÔµ ÃÇÁ¶Ö§¼Å¡ÃÐ·ºµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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Environmental Cost
¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Details
(ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´)

Items
(ÃÒÂ¡ÒÃ)

Costs
(Unit : 1,000 Baht)
2007        2008

Ex
pe

ns
es

 (
¤‹Ò

ãª
Œ¨‹Ò

Â)

Pollution Monitoring Costs

คาใชจายในการตรวจวัดมลพิษ

Environmental Conservation Costs

คาใชจายในการอนุรักษสิ่งแวดลอม

Administrative Costs

คาใชจายในการบริหารงาน

Total Investment 

(การลงทุนทั้งหมด)

Monitoring Air and Water Pollution

การตรวจวัดมลพิษทางอากาศและทางน้ำ

Water Conservation

การอนุรักษทรัพยากรน้ำ

Waste Management

การจัดการของเสีย

Operation on Wastewater Treatment Plant 

Including Preventive Maintenance, Repair 

Maintenance and Other Improvement

การดำเนินการของระบบบำบัดน้ำเสีย

Environmental Activities

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม

Provision and Operation of Environmental 

Management System

การดำเนินงานของระบบการจัดการสิ่งแวดลอม

Investment on Energy-saving Equipment and 

Equipment that Directly Reduces 

Environmental Impacts

การลงทุนในเคร�องจักรและเคร�องมือท่ีประหยัดพลังงาน 

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

900

-

1,700

1,200

500

100

5,200

7,200

744

-

2,266

3,700

450

100

7,260

20,200

Total 

(คาใชจายทั้งหมด)



¢ŒÍÃŒÍ§àÃÕÂ¹áÅÐÁÒµÃ¡ÒÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹·Ò§ Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Environmental Compliants 
and Countermeasures
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Recognizing our environment responsibilities and the 

contribution from natural resources in our business, 

we are committed to effectively develop an environmental 

performance management system with PDCA cycle.

ดวยความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม และความ

เกื้อกูลจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีตอธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้น

บริษัทฯ จึงมุงมั่นที่จะพัฒนาระบบการดำเนินงานการจัดการ

สิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพสูงสุดดวยหลักการแกปญหาอยาง

เปนขั้นตอน (PDCA)

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ ไดรับบันทึกขอรองเรียนภายใน

เพียงเร�องเดียวจากหน�วยงานประกอบเคร�องยนต เร�องการ

เพิ่มพื้นที่สำหรับการลางกระบะใสชิ้นสวน คณะกรรมการ

ดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม ไดดำเนินการตอบสนองตอเหตุการณ

ทันทีเพ�อปองกันอุบัติการณจากปญหาดานสิ่งแวดลอม พรอม

มาตรการปองกันและการประเมินผล เม�อเกิดขอรองเรียน
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In 2008, we received only one internal compliant 

requested by the Engine Assembly shop to add 

a washing area for an engine part container. Our 

management team responded quickly to prevent 

future environmental problem with both preventive 

and evaluative measures once the complaint was 

identified.



1) Environmental Monitoring Data

We are strictly concerned in complying with the 

government’s law and regulation by periodically 

measuring and monitoring the quality of effluents 

discharge to surrounding area. During monitoring 

procedures, we make every effort to prevent pollution 

and continuously reduce the environment impact of 

our processes. 

1.1) Water Pollution Control

For monitoring and measurement of the physical, 

chemical and biological parameters, quality of the 

discharge water is tested to ensure that they are within 

the standard set by the law.

Besides controlling the level of water pollution, recycled 

water is utilized inside the factory for the flushing of 

toilets and gardening.

1.2) Air Pollution Control

We are concerned with level of the environment 

implication from air pollution from our operation. 

The measurement of all stacks is limited to be lower 

than acceptable concentration by regulation standards.

1) ขอมูลการตรวจวัดดานสิ่งแวดลอม

บริษัทฯ เครงครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 

โดยมีการวัดและตรวจสอบคุณภาพของของเสียกอนที่จะปลอย

ออกสูส่ิงแวดลอม  บริษัทฯ มีความมุงม่ันท่ีจะปองกันการเกิดมลพิษ 

และลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากกระบวนการผลิต

อยางตอเน�อง

1.1) การควบคุมมลภาวะทางน้ำ

บริษัทฯ มีการกำกับดูแล ตรวจสอบ และตรวจวัด ปจจัยทาง

กายภาพ ทางเคมี และทางชีวภาพ คุณภาพของน้ำเสียที่ปลอย

ออกสูส่ิงแวดลอม โดยมีการทดสอบเพ�อความม่ันใจวาอยูในเกณฑ

มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด นอกจากการควบคุมระดับมลพิษ

ทางน้ำแลว บริษัทฯ ยังมีการใชประโยชนจากน้ำที่ผานกระบวน

การบำบัดแลวนำกลับมาใช ใหมในหองน้ำและการรดน้ำตนไม

1.2) การควบคุมมลพิษทางอากาศ

เราใหความสำคัญกับระดับมลพิษที่มีนัยสำคัญดานสิ่งแวดลอม 

อันเกิดจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ โดยการตรวจวัดมลพิษ

ทางอากาศกอนปลอยออกสูบรรยากาศ เพ�อเปนการควบคุม

การปลอยมลพิษใหอยูในคามาตรฐานที่ยอมรับไดตามกฎหมาย

กำหนด

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.12

pH 5.5-9 7.84 7.06 7.55

BOD (mg/l) 20 39 2.3 11.90

COD (mg/l)  120 11.52 260 49.22

DS (mg/l) 3,000 1,455 50 617.26

SS (mg/l) 50 1,063 3 40.00

Cr
+3

 (mg/l) 0.75 0.2 0.02 0.08

Cr
+6

 (mg/l) 0.25 <0.01 <0.01 <0.01

Ni (mg/l) 1 0.38 0.08 0.19

Cu (mg/l) 2 0.34 0.01 0.09

CN (mg/l) 0.2 0.06 0.001 0.01

GREASE (mg/l) 5 5.3 2.5 4.20

TKN (mg/l) 100 36.75 2.1 11.91

Pb (mg/l) 0.2 <0.05 <0.05 <0.05

Zn (mg/l) 5 0.12 0.04 0.08

Paramieter
¾ÒÃÒÁÔàµÍÃ�

Regulation
Standard
¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹

Performance
¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´

Max.
¤‹ÒÊÙ§ÊØ´

Min.
¤‹ÒµèÓÊØ´

Average
¤‹Òà©ÅÕèÂ

Water Pollutant Measurements
¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÁÅÊÒÃ·Ò§¹éÓ

TSP (mg/Nm3) 320 31.03

Nox (ppm) 200 50.51

SO2 (ppm) 60 13.38

CO (ppm) 690 74.05

Substance
ÁÅÊÒÃ

Regulation
Standard
¤‹ÒÁÒµÃ°Ò¹

Performance
¼Å¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´

Air Pollutant Measurements
¡ÒÃµÃÇ¨ÇÑ´ÁÅÊÒÃ·Ò§ÍÒ¡ÒÈ

Note :  Average form 7 Boilers 

(คาเฉลี่ยจากการตรวจวัดปลองของหมอไอน้ำจำนวน 7 ลูก)

¢ŒÍÁÙÅ Œ́Ò¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï
Environmental Data



2) Energy Data

In 2008, our operations emitted 21,340 tons of CO2 

equivalents. We focused on managing our emissions 

level during our business growth.

2) ขอมูลดานพลังงาน

ในป พ.ศ. 2551 การดำเนินงานของบริษัทฯ ปลอยมลพิษ

เทียบเทากับคารบอนไดออกไซด 21,340 ตัน และบริษัทฯ 

มุงเนนที่จะจัดการระดับของมลพิษที่ปลอยออกในระหวางที่

ธุรกิจของบริษัทฯ มีการเติบโต

Electric ä¿¿‡Ò
122,011,200 MJ

68.61% 

3) Water Consumption Data

In 2008, recycled water from our wastewater treatment 

system has been promoted for usage in the surrounding 

facilities within the plant to decrease the amount of tap 

water usage such as toilets and watering of plants.

4) Waste Data

We have committed to implementing the 3Rs concept 

to reduce the number of general and hazardous waste. 

On the other hand, increasing the recycling ratio has 

been implemented since 2006.

3) ขอมูลการใชน้ำ

ในป พ.ศ. 2551 บริษัทฯ สงเสริมใหมีการนำน้ำใชแลวจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย มาใชงานในสถานที่แวดลอมภายในโรงงาน ทั้งนี้

เพ�อลดปริมาณการใชน้ำประปา อาทิ การนำมาใช ในหองน้ำ 

และในการรดน้ำตนไม

4) ขอมูลปริมาณของเสีย

บริษัทฯ มุงมั่นใชแนวคิด 3Rs ในการลดปริมาณของขยะทั่วไป

และขยะอันตราย และบริษัทฯ ไดเพิ่มอัตราการรีไซเคิลโดย

เริ่มดำเนินการตั้งแตป พ.ศ. 2549
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Year Trend in CO2 Emisson per Production Unit
¨Ó¹Ç¹¡�Ò«¤ÒÃ�ºÍ¹ä´ÍÍ¡ä« �́µ‹Í¡ÒÃ¼ÅÔµÃ¶ÁÍàµÍÃ�ä«¤� 1 ¤Ñ¹

50.00

40.00

30.00

20.00

10.00

0.00
2005 2006 2007 2008

38.73

29.35

36.00

K
g
. 
C
O

2
 
p
e
r
 
u
n
it
 
p
e
r
 
y
e
a
r

จ
ำ
น
ว
น
ก
า
ซ
ค
า
ร
บ
อ
น
ไ
ด
อ
อ
ก
ไ
ซ
ด


ต
อ
ร
ถ
ม
อ
เ
ต
อ
ร
ไ
ซ
ค
 
1
 
ค
ัน

Year Trend of Recycle Waste Ratio
ÊÑ´Ê‹Ç¹»ÃÔÁÒ³¢ÂÐÃÕä«à¤ÔÅµ‹Í»ÃÔÁÒ³¢ÂÐ·Ñé§ËÁ´ ã¹»‚ 2551
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LPG áÍÅ¾Õ Ṏ
39,151,290 MJ

22.02%

Diesel Ṍà«Å
10,612,023 MJ

5.97%

Gasoline àº¹«Ô¹
3,046,666 MJ

1.71%

Methanol àÁ·Ò¹ÍÅ
3,005,768 MJ

1.69% 

31.92

Year Trend in Water Consumption per Production Unit
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To ensure that Thai Yamaha Motor (TYM) has 

positioned the environment as one of its top 

priority management issues, the company has been 

conducting its annual environmental management 

evaluation for the past three years. Furthermore, 

as outlined under the guidelines of our “Yamaha 

Motor Group Global Environmental Policy” TYM 

seeks to become a leader of global regeneration 

through its outstanding environmental management.

In addition to reduction of environmental impact at 

every stage of its business area, TYM will undertake 

environmental activities, implement and promote 

environmental contribution in a company wide effort.

Issue1: Energy Saving

Due to the global climate change phenomena, we have 

implemented an energy saving solution aimed at 

reducing the emission of carbon dioxide and other 

greenhouse gases into our atmosphere.  

1) CO2 Reduction Programs

1.1) Compressed Air System Improvement 

We have installed Air Compressor Demand Management 

System (ADMS) to manage the loading and unloading 

of operation of air compressor along with optimizing the 

performance of compressed air system. ADMS is 

implemented in four compressed air systems including 

the ferrous machining & heat treatment system, plastic 

painting system, body assembly/steel painting/plating 

system, and aluminum machining & engine assembly 

system.

Installation of ADMS is estimated that energy 

consumption will be saved by 25%.

เพ�อใหมั่นใจวาไทยยามาฮามอเตอร ไดจัดลำดับความสำคัญ

เร�องสิ่งแวดลอมไวเปนประเด็นหลักของการบริหารจัดการ 

บริษัทฯ ไดดำเนินการประเมินผลการจัดการสิ่งแวดลอม

ตลอดระยะเวลาสามปที่ผานมา ภายใตแนวทางของ 

"นโยบายสิ่งแวดลอมของกลุมยามาฮามอเตอรทั่วโลก" 

เรามุงสูความเปนผูนำของโลกดวยการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน

นอกจากการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทุกขั้นของธุรกิจ

แลว บริษัทฯ ยังมีการจัดกิจกรรมการสงเสริมและสนับสนุน

ดานสิ่งแวดลอมอยางตอเน�อง

ประเด็นที่ 1: การอนุรักษพลังงาน

จากปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงสภาวะของภูมิอากาศโลก 

(Climate Change) บริษัทฯ ไดดำเนินโครงการอนุรักษพลังงาน

ที่ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดและกาซอ�นๆ ที่กอใหเกิด

ปรากฎการณเรือนกระจกสูบรรยากาศ

1) โครงการลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด

1.1) การปรับปรุงระบบการทำงานของระบบอากาศอัด

ทำการติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของระบบอากาศอัด(ADMS) 

เพ�อจัดระบบการทำงานกำลังโหลดของเคร�องอัดอากาศ ซึ่งเปน

การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบอากาศอัดใหเหมาะสม และนำ

ไปปรับปรุงครอบคลุมทุกระบบใน 4 พื้นที่ดังตอไปนี้ 

 - พื้นที่แมชชีนนิ่งเหล็กและพื้นที่อบชิ้นงาน

 - พื้นที่พนสีพลาสติก

 - พื้นที่ประกอบรถจักรยานยนตสำเร็จรูปและพื้นที่พนสีโครงเหล็ก 

 - พื้นที่แมชชีนนิ่งอลูมิเนียมและพื้นที่ประกอบเคร�องยนต 

หลังจากติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของระบบอากาศอัด 

(ADMS) แลวจะสามารถลดการใชไฟฟาลงไดประมาณ 25%

 Air Compressor Demand Management System : (ADMS)
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÃÐºº¡ÒÃ·Ó§Ò¹¢Í§ÃÐººÍÒ¡ÒÈÍÑ´
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Environmental 
Management Program
â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
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1.2) Lighting Improvement in Production Areas 

1.2.1) Replacement of High Bay Lamps

To improve lighting system efficiency, we have changed 

from using 400-Watt mercury vapor high bay lamps to 

250-Watt metal halide high bay lamps in ferrous machin-

ing shop, heat treatment shop, plastic painting shop, 

body assembly shop, welding shop and canteen area. 

Installation of high bay lamps is estimated that energy 

consumption will be saved by 30%.

       

1.2.2) Replacement of Fluorescent Lamps 

To decrease the electricity consumption, replacing of 

standard T8 fluorescent lamps to high efficiency 

luminaires generally can reduce the number of lamps by 

half. The retrofitting of these lighting fixtures also included 

replacement of standard magnetic ballasts to low-loss 

ballasts. Implementation of the replacement of fluorescent 

lamps within the production lines are ferrous machining 

shop, heat treatment shop, plastic painting shop, aluminum 

painting shop, engine assembly shop, body assembly & 

steel painting shop, welding shop, and import-export shop. 

Installation of high efficiency luminaires is estimated 

that energy consumption will be saved by 50%.

 

1.2) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบไฟฟาแสงสวางในพ้ืนท่ีการผลิต 

1.2.1) การเปลี่ยนชนิดหลอดโคมสูงไฮเบย

บริษัทฯ ไดเปลี่ยนจากการใชชนิดหลอดแบบไอปรอท 400 วัตต 

เปนชนิดหลอดแบบ Metal Halide 250 วัตต ในพ้ืนท่ีแมชชีนน่ิง

เหล็ก, พื้นที่อบชิ้นงาน (Heat treatment), พื้นที่พนสีพลาสติก, 

พ้ืนท่ีประกอบรถจักรยานยนตสำเร็จรูป, พ้ืนท่ีเช�อม และโรงอาหาร  

การเปล่ียนชนิดหลอดแบบ Metal halide แลวจะสามารถประหยัด

พลังงานไฟฟาได ประมาณ 30% 

1.2.2) การเปลี่ยนโคมฟลูออเรสเซนต 

เพ�อลดการใชพลังงานไฟฟา บริษัทฯ ไดดำเนินการทดแทนโคม

มาตรฐานสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต T8 เปนโคมประสิทธิภาพ

สูงทำใหสามารถลดจำนวนหลอดไฟลงไดครึ่งหนึ่ง การเปลี่ยน

โคมฟลูออเรสเซนตนี้รวมถึงการเปลี่ยนชนิดบัลลาสตแมเหล็ก 

(Magnetic Ballast) เปนบัลลาสตแบบสูญเสียพลังงานต่ำ 

(Low-lost Ballast) แทนโคมฟลูออเรสเซนตในสายการผลิต

ประกอบดวย พื้นที่แมชชินนิ่งเหล็ก, พื้นที่อบชิ้นงาน, พื้นที่พนสี

พลาสติก, พื้นที่พนสีอลูมิเนียม, พื้นที่ประกอบเคร�องยนต, พื้นที่

ประกอบรถจักรยานยนตและพื้นที่พนสีเหล็ก, พื้นที่เช�อม และ

พื้นที่นำเขา-สงออกสินคา

การเปลี่ยนโคมฟลูออเรสเซนตประสิทธิภาพสูงจะสามารถ

ประหยัดพลังงานไดประมาณ 50%

Lighting : High Bay
»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÐººä¿¿‡ÒáÊ§ÊÇ‹Ò§
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Lighting : Fluorescent Luminaires
»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ÃÐººä¿¿‡ÒáÊ§ÊÇ‹Ò§
â´Â¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹â¤Á¿ÙÅÍÍàÃÊà«¹µ�
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1.3) Air Conditioning Controller 

By installing the Aerotron air conditioning controller 

system is one of multiple ways to increase the efficient 

use of the air conditioner in split-type and packaged air 

conditioners in office and factory areas. By doing so, the 

Aerotron system replaces existing thermostat in control-

ling the operation condition of the air conditioning system 

by maintaining a reduced flux in the controlled tempera-

ture and optimizing the energy performance of the air 

conditioners.

Installation of Aerotron is estimated that energy 

consumption will be saved by 15%.

After completion all of this program, energy consumption 

will saved by an estimated 1,800 MWH/year.

1.3) เคร�องควบคุมการทำงานของเคร�องปรับอากาศ

การติดตั้งระบบปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร�อง

ปรับอากาศ โดยใชรีโมตประหยัดแอร (Aerotron) เปนวิธีหนึ่ง 

ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชเคร�องปรับอากาศแบบแยกชุด 

(Split-type) และเคร�องปรับอากาศแบบรวมชุดในพื้นที่อาคาร

สำนักงานใหญและพื้นที่โรงงาน โดยนำระบบ Aerotron เขาไป

แทนที่ระบบ Thermostat ที่มีอยูเดิมในการควบคุมการทำงาน

ของระบบปรับอากาศ โดยมีการลดลงของชวงอุณหภูมิที่ควบคุม

และเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานของเคร�องปรับอากาศ 

การติดตั้งระบบ Aerotron จะสามารถประหยัดพลังงานได

ประมาณ 15%

หลังจากทุกโครงการปรับปรุงท่ีกลาวมาขางตนน้ันแลวเสร็จในป 

2552 จะสามารถลดปริมาณการใชพลังงานลงไดประมาณ 

1,800 MWH/ป

2) การติดต้ังระบบตรวจวัดพลังงานท่ีอาคารสำนักงาน

เพ�อสงเสริมดานส่ิงแวดลอมในเชิงการอนุรักษพลังงาน บริษัทฯ 

ไดติดต้ังระบบการตรวจวัดพลังงาน (EnMoS) เพ�อเปนเคร�องมือ

ในการบันทึกการใชไฟฟารายวันในพ้ืนท่ีตางๆ ของอาคาร

สำนักงานใหญ

2) Install EnMoS (Energy Monitoring System) 

   at Head Quarter Office

In order to promote environmental concerns in terms of 

energy conservation at the Head Quarter Office, the energy 

monitoring system (EnMoS) have been established as tool 

to record daily electrical consumption in each area of 

the Head Quarter Office.

Air Conditioning Controller : Aerotron
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3) Install LPG Boiler

In order to reduce the greenhouse gas emission, we 

changed boiler fuel from diesel to LPG at aluminium 

paint shop.

3) การติดตั้งหมอตมไอน้ำเชื้อเพลิงกาซหุงตม

เพ�อเปนลดการปลอยกาซเรือนกระจกออกสูบรรยากาศ 

ทางบริษัทฯ ไดดำเนินการปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิงของหมอตม

ไอน้ำ (Boiler) ในพื้นที่พนสีอะลูมิเนียม จากน้ำมันดีเซลเปน

กาซหุงตม (LPG)

 

Issue 2 : Water Reduction

Manage Water Consumption

We are also concerned with the preservation of water 

consumption in our processes. By 2009, we aim to 

completely expand recycled wastewater into our pro-

duction plant. During this year, we have utilized our 

recycled wastewater in gardening and flushing of toilets. 

Therefore, we can reduce our tap water consumption 

by around 38,719 cu.m. per year or 619,504 baht per 

year.

In addition, to reduce water consumption ratio per 

person, we are installing a water meter not only in 

production process areas but also in the surrounding 

factory area to raise awareness for the staffs in water 

utilization and identification of conservation points.

Issue 3 : Waste Management

1) Reduce General Waste

In order to reduce the general waste, we achieved to 

reduce the amount of waste per production unit by 

around 28% from Y2007. 

2) Office Promotion of Green Purchase

The green purchase is one good way of stimulating 

growth of eco-friendly product market. We achieved 

15 items of green product which was received green 

label such as pens, office paper, and copy-machine.

ประเด็นที่ 2: การลดการใชน้ำ

การบริหารจัดการการใชน้ำ

บริษัทฯ มุงเนนการใชน้ำอยางคุมคาในทุกกระบวนการผลิต 

มีการกำหนดเปาหมายในป พ.ศ. 2552  ในการขยายการน้ำ

รีไซเคิลเพ�อใช ในกระบวนการผลิต และในปนี้เราใชประโยชน

น้ำรีไซเคิลโดยการนำมารดน้ำสนามหญา และใช ในการชะลาง

ชักโครกในหองน้ำ ดังนั้นบริษัทฯ สามารถลดการใชน้ำประปาได

โดยประมาณที่ 38,719 ลูกบาศกเมตรตอป หรือเทียบเทากับ 

619,504 บาทตอป

นอกจากการลดอัตราการบริโภคน้ำตอคน บริษัทฯ ไดติดตั้ง

มาตรวัดน้ำทั้งในพื้นที่การผลิตและพื้นที่รอบโรงงาน เพ�อสราง

ความตระหนักในการใชน้ำของพนักงานในบริษัทฯ 

ประเด็นที่ 3: การบริหารจัดการขยะ

1) การลดขยะทั่วไป

การลดขยะทั่วไปสามารถลดปริมาณการเกิดขยะตอหน�วยการ

ผลิตลงจากป พ.ศ. 2550 ได 28% 

2) การสนับสนุนการจัดซื้อสีเขียวในสำนักงาน

การเลือกซื้อผลิตภัณฑที่คิดคำนึง เร�องสิ่งแวดลอม (ฉลากเขียว)

เปนวิธีที่ดีวิธีหนึ่งในการกระตุนการเติบโตของตลาดผลิตภัณฑ

ท่ีเปนมิตรตอระบบนิเวศ  บริษัทฯ ไดจัดซ้ือผลิตภัณฑ 15 รายการ 

ที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว เชน ปากกาลูกล�น กระดาษพิมพ

เอกสาร และเคร�องถายเอกสาร เปนตน

Yearly Trend of General Waste per Production Unit
»ÃÔÁÒ³¡ÒÃà¡Ô´¢ÂÐ·ÑèÇä»µ‹Í¡ÒÃ¼ÅÔµÃ¶ÁÍàµÍÃ�ä«¤� 1 ¤Ñ¹
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Issue 4 : 

Environmental Awareness

1) Exhibition on the World Environmental Day

Recognizing that climate change is becoming the 

defining issue of our era, we have to focus on our 

greenhouse gas emissions and how to reduce them. 

Therefore, we established an exhibition on “Kick the 

Habit!  Towards a Low Carbon Economy” on the World 

Environment Day to raise awareness to the same global 

campaign by the United Nations Environmental Program 

(UNEP) to highlight the significance of each individual 

effort in sustainable environment. The exhibition was to 

promote and educate on low carbon economies and 

life-styles, such as improved energy efficiency, alternative 

energy sources, and eco-friendly consumption. We did 

not limit our efforts to just internal staffs, but also to 

externally promote in our communities such as to 

educate students by filming environmental impact 

documentaries, exhibitions and environmental games.

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.18

ประเด็นที่ 4 : 

ความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม

1) นิทรรศการในวันสิ่งแวดลอมโลก

ความตระหนักถึงสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่กำลัง

เปนประเด็นสำคัญในปจจุบันนี้ ซึ่งบริษัทฯ ไดเล็งเห็นถึงความ

สำคัญของปริมาณการปลอยและวิธีการลดกาซเรือนกระจก 

ดังนั้นจึงไดจัดนิทรรศการเน�องในวันสิ่งแวดลอมโลกในหัวขอ 

"เปลี่ยนพฤติกรรม สูเศรษฐกิจคารบอนต่ำ" เพ�อสรางจิตสำนึก

ใหกับพนักงานในบริษัทฯ ซึ่งการรณรงคนี้เปนการจัดรวมกัน

ท่ัวโลกขององคการสหประชาชาติเพ�อพัฒนาส่ิงแวดลอม (UNEP) 

เพ�อเนนถึงความสำคัญของความยั่งยืนทางดานสิ่งแวดลอม  

นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพ�อสงเสริมและใหความรู ในวิถีการดำเนิน

ชีวิตสูสังคมเศรษฐกิจคารบอนต่ำ  อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพ

การใชพลังงาน การใชแหลงพลังงานทดแทน และการบริโภค

อยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  โดยไมไดสงเสริมเฉพาะพนักงาน

ของบริษัทฯ เทาน้ัน  ยังสงเสริมและใหความรู ใหกับชุมชนรอบขาง  

โดยการใหความรูผานการชมภาพยนตและสารคดีท่ีแสดงใหเห็น

ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับส่ิงแวดลอม นิทรรศการ ตลอดจน กิจกรรม

ที่สรางความสนุกสนานตางๆ ที่สงเสริมความรูดานสิ่งแวดลอม 
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2) TYM CSR for Safety and Environment Care Week

This activity is aimed to create environmental conscious 

and awareness in the work place especially on 3Rs 

concept; reduce, reuse and recycle. The activity gave 

TYM employees knowledge on the waste sorting by 

exhibition and games.

2) สัปดาหความรับผิดชอบตอสังคม ความปลอดภัย

   และสิ่งแวดลอม

กิจกรรมนี้ มีวัตถุประสงคเพ�อสรางจิตสำนึกและความตระหนัก

ดานสิ่งแวดลอมในที่ทำงานโดยเนนถึงความสำคัญของการ

รณรงคและใหความรูกับพนักงานในเร�องของหลักการคัดแยก

ขยะใหถูกวิธี โดยเร่ิมจากการลดการเกิดขยะ การนำกลับมาใชซ้ำ 

และการนำไปแปรรูปเพ�อนำกลับมาใช ใหม 



3) Drawing the “Green Factory”

To show a part of environmental concerns, we have 

adopted the drawing the green factory campaign to all 

employees. The only requirement was to draw using 

only water based colors. We had received a great 

response from more than 300 employees to compete 

in this activity. The winner received round-tip air ticket 

with accommodation (Bangkok-Phuket-Bangkok) as an 

award for recognition of the concept of the drawing 

and artistic talent demonstrated.

3) การประกวดภาพวาด “โรงงานสีเขียว”

เพ�อเปนสวนหนึ่งของการสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอม 

ทางบริษัทฯ ไดจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพสีน้ำ ภายใตแนวคิด

“โรงงานสีเขียวดวยมือเราชาว Yamaha” ซึ่งกิจกรรมนี้ไดรับ

การตอบรับที่ดีจากพนักงานมากกวา 300 คน ในการสงภาพวาด

เขาประกวด สำหรับผูชนะเลิศไดรับรางวัลแพ็คเกจที่พัก 2 คืน 

3 วัน พรอมตั๋วเคร�องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ)

Thai Yamaha Motor Co., Ltd.20



4) กิจกรรมเพ�อสังคมรวมกับชุมชน

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ�อสรางความสำนึกตอสังคมและการมีสวนรวม

กับกิจกรรมของสังคมของชุมชนทองถิ่น อีกทั้งเพ�อลดการปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด โดยการจัดกิจกรรมสงเสริมการปลูกตนไม

และการทำความสะอาดรางระบายน้ำในพื้นที่โดยรอบ กิจกรรม

นี้ของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จอยางมากในการเขาไปมี

สวนรวมกับชุมชนทองถิ่น

4) Social Contribution Activity with Communities

This activity is established to show concern and be a 

part of social contribution to the local community and 

to reduce CO2 emission by planting the trees and 

cleaning of gutters in the surrounding areas. It was 

a huge success in becoming involved with local com-

munity to improve the quality of life for the surrounding 

community.
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The DiASil Cylinder is an all-aluminum cylinder made 

possible by an exclusive Yamaha aluminum forging 

technology. Because it uses a 20% silicon aluminum 

alloy, it is possible to create a cylinder wall that is so 

hard and durable that it eliminates the need for a 

conventional steel cylinder sleeve. The advantages of 

this cylinder are elimination the need for costly main-

tenance, reduced oil consumption, and improved fuel 

economy.

¡ÃÐºÍ¡ÊÙºä´ÍÐ«ÔÅ
ลิขสิทธิ์ฉพาะของยามาฮา ผลิตดวยอลูมินัมอัลลอยผสมซิลิกอน 

แข็งแกรง ทนทาน และระบายความรอนดีกวาเหล็ก 3 เทา 

ลดการซอมบำรุง ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเชื้อเพลิง 

ใหดียิ่งขึ้นและประหยัดน้ำมันไดมากกวา

The liquid-cooling system is necessary to ensure stable 

power output from an engine in which liquid is circulated 

through a system of passages around the engine called 

a water jacket and low noise level.

ÃÐººÃÐºÒÂ¤ÇÒÁÃŒÍ¹´ŒÇÂ¹éÓáººàµçÁÃÐºº 

ทำหนาที่หลอเย็น ชวยในการลดอุณหภูมิของเคร�องยนต

และลดเสียงรบกวน 

With the roller type rocker arm, the slipper is given a 

needle roller bearing that gives the slipper a constant 

revolving motion that reduces the friction resistance 

with the cam. This gives the mechanism excellent 

reliability.

The result is a truly enjoyable power feeling in the low 

to middle speed range and excellent emissions qualities.

¡ÃÐà´×èÍ§ÇÒÅ�ÇáººÅÙ¡¡ÅÔé§
ทำหนาทีใหวาลวเคล�อนที่ไดอยางไหลล�น ลดการเสียดทาน 

ลดการสูญเสียกำลัง และยังชวยลดปริมาณการเกิดไอเสีย 

Environmental 
Friendly Product
¼ÅÔµÀÑ³±�·Õèà»š¹ÁÔµÃµ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
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2008 Performance
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹»‚ 2551

2009 Plans
á¼¹§Ò¹»‚ 2552

2008 Plans
á¼¹§Ò¹»‚ 2551

Activities
¡Ô¨¡ÃÃÁ

Environmental 
Performance
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ

Energy Saving

การอนุรักษพลังงาน

Reduction of Water 

Consumption

การลดการใชน้ำ

Waste Management

การจัดการของเสีย

Promotion 

of Fostering 

Environmental 

Awareness

สงเสริมความตระหนัก

ดานสิ่งแวดลอม

1. CO2 Reduction Program

โครงการลดปริมาณการเกิด

กาซคารบอนไดออกไซด 

2. Install EnMoS 

(Energy Monitoring System) 

ติดตั้งระบบตรวจวัดพลังงาน 

3. Reducing Water Consumption for 

Gardening and Specific Toilet (Using 

Recycled Wastewater) 

ลดการใชน้ำในการรดน้ำตนไมและในหองน้ำ 

(โดยการใชน้ำรีไซเคิลที่ผานการบำบัดแลว) 

4. Manage Water Consumption by 

Installation Countermeasure on 

Significant Area

บริหารการใชน้ำโดยการติดตั้ง

มิเตอรน้ำในพื้นที่หลัก 

5. Green Procurement (for Suppliers) 

การจัดซื้อวัสดุสีเขียวสำหรับการผลิต 

6. Office Promotion for Green Purchase

การสนับสนุนการจัดซ้ือสีเขียวภายในสำนักงาน

7. Reduce Sludge Volume

ลดปริมาณความชื้นของกากตะกอนน้ำเสีย

8. Feasibility Study to Recycle 

Paint Sludge

ศึกษาความเปนไปได ในการรีไซเคิลกากสี  

9. Reduce No. of A4 Paper

ลดปริมาณกระดาษ A4

10.Create Awareness to 

All Employees

สรางความตระหนักใหกับพนักงาน

60% Implementation

อยูในระหวางการดำเนินการ 60%

 

100% Completion On EnMoS 

at Head Quarter Office

ติดต้ังเสร็จสมบูรณแลวท่ีอาคารสำนักงานใหญ  

Reduced City Water Consumption 

= 22,053 cu.m. 

สามารถใชน้ำรีไซเคิลแทนการช้ำน้ำประปา 

22,053 ลบ.ม.  

100% Completion on Installation 

and Monitoring on Significant Area

ติดตั้งครบและตรวจวัดทั่วพื้นที่หลัก  

98% as Planned (Remained 4 

Suppliers from 194 Suppliers)

คงเหลือ 4 บริษัทที่ยังไมสมบูรณ 

จากทั้งหมด 194 บริษัท  

15 items for green label product

จัดซื้อผลิตภัณฑ 15 รายการ 

ที่ไดรับการรับรองฉลากเขียว

Pending Project

อยูในระหวางการรอการดำเนินการตัดสินใจ

Pending Project

อยูในระหวางการรอการดำเนินการตัดสินใจ

11.5% Reduction from Y2007

ลดการใชลง 11.5% จากป 2550

More than 97% of Employees in 

Sampling Group Understanding 

on Environmental Awareness through 

the Test.

มากกวา 97% ของพนักงานมีความเขาใจ

จากการทำแบบสำรวจทางดานการดำเนินการ

ดานสิ่งแวดลอมขององคกร รวมถึงความ

ตระหนักในดานสิ่งแวดลอม

Continue to Implement

ดำเนินการตอ

Expansion to 

Production Area

ขยายผลใหทั่วพื้นที่ที่มี

การใชน้ำในสวนการผลิต

Expansion to 

Production Area

ขยายผลใหทั่วพื้นที่ที่มี

การใชน้ำในสวนการผลิต

Piping Diagram

ไดอะแกรมระบบทอน้ำ

Continue to Implement

ดำเนินการตอ

Continue to Implement

ดำเนินการตอ

             -

             -

Continue to Implement

ดำเนินการตอ

Continue to Implement

ดำเนินการตอ
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