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วิสัยทัศน์ระยะยาวของเรา
ปัจจบุนั  คา่นยิมมคีวามหลากหลายมากขึน้ และปัญหาตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพแวดลอ้มและสงัคมโลกทวี
ความรนุแรงและซบัซอ้นมากขึน้ เพือ่รับมอืกบัการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว จงึเกดิความพยายามอยา่งมากเพือ่
ผลกัดนัใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายตามขอ้ตกลงสหประชาชาต ิณ กรงุปารสี (Paris Agreement) และเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) บรษัิทตา่งๆ จ�าเป็นตอ้งปรับเปลีย่นวธิกีาร
ด�าเนนิธรุกจิของตนดว้ยวสิยัทศันท์ีเ่ล็งถงึประโยชนใ์นระยะยาว รวมถงึมสีว่นรว่มในการแกปั้ญหาทางสงัคม
ผา่นกจิกรรมทางธรุกจิในรปูแบบตา่งๆ มากกวา่ทีเ่คย
ดว้ยเหตนุี ้เราจงึไดจั้ดท�าแผนวสิยัทศันร์ะยะยาวส�าหรับปี 2030 ของเราขึน้ภายใตช้ือ่ "ART for Human 
Possibilities" (หรอื ART นวตักรรมแหง่ความเป็นไปไดข้องมนุษย)์ โดยจะมุง่เนน้ในหลกัการสามประการ 
ไดแ้ก ่พัฒนาวทิยาการหุน่ยนตข์ัน้สงู ("Advancing Robotics") เพือ่แกปั้ญหาตา่งๆ ทางสงัคมในแบบที่
เป็นเอกลกัษณข์องยามาฮา่ ("Rethinking Solution") และการปรับวถิแีหง่การเดนิทาง ("Transforming 
Mobility") ซึง่ทัง้หมดนี ้เป็นสาระส�าคญัทีจ่ะน�ามาใชใ้นการเสรมิสรา้งกลุม่ธรุกจิทีม่อียูใ่หเ้ตบิโต และสามารถ
เดนิหนา้พัฒนากลุม่ธรุกจิใหม่ๆ
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กอ่นจะเขา้สูแ่ผนวสิยัทศันปี์ 2030 
เรามาลองมองยอ้นอดตีทีผ่า่นมา
กนักอ่น
แบรนดย์ามาฮา่ สรา้งขึน้จากสามองคป์ระกอบส�าคญั  
เริม่จากสิง่ส�าคญัทีส่ดุน่ันคอืพันธกจิขององคก์รทีมุ่ง่เนน้ที่
จะสรา้ง Kando  (Kando* Creating Company) สว่นตอ่
มา คอืแบรนดส์โลแกน "Revs your Heart หรอื เรง่ชวีติ 
ใหเ้รา้ใจ" และสว่นทีส่ามคอื "วถิอีนัเป็นเอกลกัษณข์อง 
ยามาฮา่" ทีเ่กดิขึน้จากเอกลกัษณห์า้ประการทีม่คีวาม 
เชือ่มโยงระหวา่งกนั 
แบรนดส์โลแกนนัน้ เปรยีบเสมอืนไฟน�าทางใหไ้ปสู ่
การบรรลเุป้าหมายตามพันธกจิขององคก์รดว้ยการสรา้ง
แรงบนัดาลใจใหพ้นักงานของเราทกุคนท�างานรว่มกนั
ภายใตแ้นวคดิเดยีวกนั และแนวคดินัน้กค็อืการสง่มอบ
ประสบการณอ์นัเรา้ใจตามหลกัปรัชญา Kando* ใหก้บัผูค้น 
และเพือ่ใหล้กูคา้รับรูถ้งึคา่นยิมทีอ่ยูเ่บือ้งหลงั "วถิอีนัเป็น
เอกลกัษณข์องยามาฮา่" ไดเ้สมอ เราจงึพยายามอยา่งเต็ม
ความสามารถเพือ่ตอกย�้าใหเ้ห็นถงึเอกลกัษณห์า้ประการที่
มคีวามเชือ่มโยงระหวา่งกนั น่ันคอื การรเิริม่ (Innovation) 
ความสนุกสนาน (Excitement) ความมัน่ใจ (Confidence) 
ความดงึดดูใจ (Emotion) และความผกูพัน (Ties)

* Kando เป็นค�าในภาษาญีปุ่่ น หมายถงึความรูส้กึพงึพอใจอยา่งลกึซึง้และความตืน่เตน้อยา่งมาก
ซึง่เกดิขึน้พรอ้มๆ กนั เมือ่ไดพ้บกบัประสบการณท์ีม่คีณุคา่สดุพเิศษ

Emotion

Confidence

InnovationTies

ExcitementKando

04 05



06 07

ต ัง้แตเ่ร ิม่กอ่ต ัง้ เราเตบิโตอยา่งตอ่เนือ่งดว้ยการสรา้งสรรคค์า่นยิมใหม ่โดย
มพีืน้ฐานจากวฒันธรรมองคก์รทีส่อดประสานกนัอยา่งเขม้แข็ง ท�าใหเ้รา
สามารถผสานการใชเ้ทคโนโลยใีหส้อดคลอ้งกบัความรูส้กึไดอ้ยา่งลงตวั
พันธกจิของเราทีม่มีาโดยตลอดและจะด�าเนนิตอ่ไปอยา่งไมเ่ปลีย่นแปลงคอื การสรา้งประสบการณท์ีด่กีวา่ใหก้บั
ชวีติดว้ยศลิปะ เราใชแ้นวคดินีใ้นการก�าหนดทกุความส�าเร็จของเรา กา้วใหม่ๆ  ของเราตลอดเสน้ทางทีผ่า่นมาได ้
พาเราสรา้งสรรคผ์ลติภณัฑท์ีห่ลากหลาย อาท ิรถจักรยานยนต ์กลุม่สนิคา้ทางน�้า และกลุม่ผลติภณัฑอ์ืน่ๆ โดย
ในทกุยา่งกา้ว เรากระตุน้ใหผู้ค้นเล็งเห็นวา่ พวกเขาสามารถเตบิโตและกา้วไกลไดด้ว้ยแนวคดิของเราผา่นวธิกีาร
อนัเป็นเอกลกัษณข์องยามาฮา่ - ไมห่ยดุนิง่และสงา่งาม นอกจากนี ้เรายงัมองหาวธิใีหม่ๆ  เพือ่ยกคณุภาพชวีติให ้
ดยี ิง่ขึน้ดว้ย  เราสญัญาวา่จะสรา้งสรรคค์วามเป็นไปไดใ้หม่ๆ  ทีไ่มเ่คยมมีากอ่นใหเ้กดิขึน้ดว้ยการน�าประสบการณ ์
ทรัพยากร และความคดิรเิริม่อยา่งมศีลิปะผสานเขา้กบัเทคโนโลยอีจัฉรยิะอนัหลากหลายทีเ่รามอียู่

1887
ออรแ์กน
ออรแ์กนเครือ่งแรกทีผ่ลติใน
ประเทศญีปุ่่ น

1955
YA-1
เริม่ตน้ธรุกจิรถจักรยานยนต์

1960
CAT-21

P-7

เริม่ตน้ธรุกจิเรอืส�าราญทีผ่ลติจากวสัดพุลาสตกิเสรมิ
ไฟเบอรเ์พือ่ใชส้�าหรับกจิกรรมสนัทนาการทางน�้า

เริม่ตน้ธรุกจิเครือ่งยนตต์ดิทา้ยเรอืทีช่ว่ยเพิม่
ประสทิธภิาพใหก้บัอตุสาหกรรมประมง รวมถงึเพิม่
ความคลอ่งตวัใหก้บักจิกรรมสนัทนาการทางน�้า

1987
YM4600S

R-50

เปิดตวัเครือ่งจัดวางอปุกรณอ์เิล็กทรอนกิสล์งบนผวิ
แผงวงจร (Surface Mounter) รุน่ตน้แบบ เพือ่ลด
ภาระแรงงานคนในโรงงาน

เริม่ตน้ธรุกจิเฮลคิอปเตอรแ์บบไรค้นขบัเพือ่ลดภาระ
แรงงานคนและเพิม่ประสทิธภิาพในภาคการเกษตร

1993
PAS
เริม่ตน้ธรุกจิจักรยานทีม่รีะบบชว่ย 
ขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า พาหนะสว่น
บคุคลทีใ่หค้วามสะดวกสบายและ 
เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม

2010
ระบบกรองน�า้เพือ่ 
การบรโิภค
เริม่ตน้ธรุกจิระบบระบบกรองน�้า
ดืม่เพือ่การบรโิภค เพือ่สง่เสรมิ
คณุภาพชวีติดว้ยน�้าดืม่ทีส่ะอาดใน
ประเทศทีเ่กดิใหม่

2014
TRICITY
ยนตรกรรมทีใ่ชเ้ทคโนโลย ีLMW 
(Leaning Multi Wheel) ซึง่ให ้
ความสะดวกสบายและความสนุก
ในการขบัขี่

2017
CELL HANDLER™

MOTOROiD

เปิดตวั CELL HANDLER™ ซึง่ใชเ้ป็นนวตักรรมทางการแพทย์
ทีช่ว่ยลดแรงงานมนุษย ์และชว่ยพัฒนาตวัยาใหม่ๆ  ไดร้วดเร็ว
ยิง่ขึน้

แนวคดิแหง่อนาคตตา่งๆ เชน่ "การควบคมุทศิทางดว้ยตวัเอง" 
และ "การป้องกนัการเกดิอบุตัเิหต"ุ ส�าหรับพาหนะผา่นระบบ
ควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้

2030
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"Kando" คอืวถิที ีเ่ราใชเ้ชือ่มตอ่กบัผูค้น 
เพือ่เขา้ถงึชวีติทีส่มบรูณพ์รอ้มยิง่กวา่
ทกุสิง่ทีเ่ราท�าลว้นยดึตามคา่นยิมทีเ่ป็นสากลและ
ไมม่กีารเปลีย่นแปลง - Kando ซึง่กค็อืความเรา้ใจ
อยา่งไรข้อบเขตผสานความรูส้กึเตมิเต็มขัน้สดุ 
เพือ่สรา้งประสบการณช์วีติทีส่มบรูณย์ิง่กวา่แกผู่ค้น
ทัว่โลก และจากเกยีรตปิระวตัทิีเ่ราไดส้ัง่สมมา เรา
ยงัคงผสมผสานความรูท้างเทคนคิอนัสมบรูณแ์บบ
กบัการสง่ความรูส้กึผา่นผลติภณัฑจ์ากผูพั้ฒนาไป
ยงัผูใ้ชอ้ยา่งกลมกลนื ซึง่เราเรยีกวา่ ศลิปะแหง่
วศิวกรรม (Art of Engineering) อนัเป็นรากฐาน
ของหลกัปรัชญา Kando

สิง่นี ้เป็นแรงบนัดาลใจใหเ้ราในการสรา้งคณุคา่ที่
ครบทัง้ประโยชนก์ารใชง้าน และคณุคา่ทางความ
รูส้กึไวใ้นผลติภณัฑแ์ละบรกิารตา่งๆ ของเรา  ชว่ย
ใหเ้ราเขา้ใจลกูคา้และสามารถผลกัดนัใหพ้วกเขา
คน้พบศกัยภาพทีซ่อ่นอยูแ่ละเตบิโตตอ่ไป ความ
ปรารถนาทีจ่ะคน้พบและไดรั้บการเตมิเต็มเป็น 
สิง่ทีผู่ค้นคาดหวงัมากขึน้จากระบบนเิวศอจัฉรยิะ 
ในขณะเดยีวกนั เรากต็ระหนักถงึความปรารถนาที่
พวกเขาตอ้งการใชช้วีติทีรั่บผดิชอบตอ่สิง่แวดลอ้ม
มากขึน้ 

เราเชือ่วา่ การน�าหลกัการอนัเป็นหวัใจของเรามา
ประยกุตใ์ชก้บัวทิยาการหุน่ยนตแ์ละเทคโนโลยี
ปัญญาอจัฉรยิะ จะชว่ยเราสามารถท�าใหค้ณุภาพ
ชวีติของผูค้นใหด้ขี ึน้กวา่ทีเ่คย

นอกจากนี ้การรับมอืกบัความทา้ทายทางสงัคมดว้ย
นวตักรรมใหม่ๆ  ยงัชว่ยสรา้งสมัพันธภาพระหวา่งเรา
กบัลกูคา้อยา่งยัง่ยนืตลอดชวีติ ดงันัน้ แนวทางนีจ้งึ
เป็นการตอกย�้าใหเ้ห็นวา่ ผูค้นเชือ่มัน่เรามากขึน้ใน
ฐานะเพือ่นทีไ่วใ้จได ้

เพราะรปูแบบการเดนิทางไมไ่ดส้�าคญัเพยีงแคไ่ป
ถงึจดุหมาย แตร่วมถงึความเพลดิเพลนิระหวา่งการ
เดนิทางและคุม้คา่ในการใชช้วีติ ดงันัน้ เรือ่งเล็กๆ 
นอ้ยๆ กอ็าจสรา้งความพงึพอใจอยา่งมหาศาลได ้ 
และ ‘Revs your Heart’ จงึเป็นสโลแกนทีค่รอบคลมุ 
แนวคดินีไ้ดท้ัง้หมด

ความคดิรเิริม่อยา่งมศีลิปะของเราชว่ยขบัเคลือ่น
ความปรารถนาอนัแรงกลา้ในการสรา้งสรรคใ์หม่ๆ  ที่
ไมเ่คยมมีากอ่น
เรามุง่มัน่ผลกัดนัการใชว้ทิยาการหุน่ยนตเ์พือ่พัฒนา
คณุภาพชวีติ (Advance the use of robotics) 
ปรับแนวคดิเพือ่ใหไ้ดแ้นวทางใหม่ๆ  ในการ
รับมอืกบัความทา้ทายทีเ่กดิขึน้ทกุวนั (Rethink 
solutions) รวมทัง้ปรับรปูแบบการเดนิทางใหห้ลาก
หลายและน่าพงึพอใจมากขึน้เพือ่ตอบโจทยก์าร
เดนิทางของทกุคน (Transform mobility) เรา
เรยีกทัง้หมดนีว้า่ ART for Human Possibilities 
หรอื ART นวตักรรมแหง่ความเป็นไปไดข้อง
มนุษย์
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for Human Possibilities
วสิัยทัศน์ของเราส�าหรับปี 2030 จะขับเคลือ่นภายใตแ้นวคดิ 
ART for Human Possibilities ซึง่จะน�าบรษัิทของเรากา้วสู ่
ยุคใหม่และยกระดับคุณภาพชวีติของผูค้นทั่วโลกใหด้ยี ิง่ขึน้

แกปั้ญหาทางสงัคมตา่งๆ ดว้ยความ
คดิรเิริม่สรา้งสรรคต์ามวถิอีนัเป็น

เอกลกัษณข์องยามาฮา่

ethinking 
      Solution

dvancing 
      Robotics

ransforming 
       Mobility

มเีทคโนโลยปัีญญาอจัฉรยิะเป็นรากฐานส�าคญั

สง่เสรมินวตักรรมการ 
เดนิทางในรปูแบบใหม่ๆ
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เราจะเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การใชช้วีติ

เราเชือ่มัน่อยา่งมากในศกัยภาพของมนุษย ์และรูว้า่ปัญหาตา่งๆ ทีเ่ราจะตอ้งเจอในอนาคตอนัใกลนั้น้  
จ�าเป็นตอ้งใชน้วตักรรมจากเทคโนโลยทีีม่อียูใ่นปัจจบุนัมาชว่ยแกไ้ข การใชเ้ทคโนโลยปัีญญาอจัฉรยิะชว่ย 
เราพัฒนาวทิยาการหุน่ยนตข์ัน้สงู รวมถงึวธิกีารใหม่ๆ  ทีน่�าเอาความกา้วหนา้เหลา่นีม้าตอบโจทยค์วามตอ้ง 
การตา่งๆ ของผูค้นและสงัคม สง่ผลใหเ้กดิความผกูพันระหวา่งเรากบัลกูคา้ โดยวทิยาการหุน่ยนตจ์ะเป็นหวัใจ
ส�าคญัในทกุสว่นงานของเรา กลา่วคอืเป็นวทิยาการทีจ่ะชว่ยในการท�างานและเพิม่ความสะดวกสบายใหก้บั
มนุษย์
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เราจะเปลีย่นแปลงวธิี

การมองโลก

เพราะโลกมกีารเปลีย่นแปลงและสงัคมมกีารพัฒนาอยูต่ลอดเวลา ปัญหาตา่งๆ จงึมคีวามหลากหลายมากกวา่ที่
เคย ดงันัน้ การรับมอืกบัความตอ้งการตา่งๆ ในอนาคตดว้ยเทคโนโลยแีละแนวคดิทีม่อียูใ่นปัจจบุนัจงึไมเ่พยีงพอ
อกีตอ่ไป วธิกีารเดยีวทีเ่ราจะสามารถดงึเอาศกัยภาพออกมาใชไ้ดอ้ยา่งเต็มที ่คอืการใชน้วตักรรมและการประยกุต์
ใชค้วามเชีย่วชาญทางวศิวกรรมทีเ่รามอียู ่เราพรอ้มกา้วไปขา้งหนา้อยา่งมัน่ใจและแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  เพือ่ยก
ระดบัการใชช้วีติและผลกัดนัองคก์รสูค่วามเป็นเลศิในการสรา้ง Kando



เราจะเปลีย่นแปลงรปูแบบ

การเดนิทาง

รปูแบบการเดนิทางเป็นประเด็นทีม่คีวามทา้ทายสงูสดุเรือ่งหนึง่ทีค่นในอนาคตจะตอ้งเจอ นอกจากนีย้งัมเีรือ่ง
ของจ�านวนประชากรและจ�านวนผูส้งูอายทุีเ่พิม่มากขึน้ รวมถงึความตอ้งการทีเ่ฉพาะเจาะจงอืน่ๆ แตล่ะสงัคม
ตอ้งการรปูแบบการเดนิทางทีใ่หท้ัง้อสิระและความเรา้ใจ ดงันัน้ การพัฒนารปูแบบใหม่ๆ  ของการเดนิทางทีไ่มไ่ด ้
ตอบสนองเฉพาะทางดา้นอารมณค์วามรูส้กึ แตย่งัยกระดบัคณุภาพชวีติใหด้ขี ึน้ดว้ยการสรา้งความเชือ่มัน่ในการ
เดนิทางอยา่งปลอดภยั สะดวกสบาย และเป็นไปอยา่งมสี�านกึรับผดิชอบ ถอืเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
และการเดนิทางสว่นบคุคลทีเ่ราน�าเสนอ สะทอ้นใหเ้ห็นถงึความมุง่มัน่ในการแนวทางทีต่อบโจทยท์กุชว่งชวีติให ้
เป็นไปอยา่งราบรืน่ เรามุง่เนน้การขบัเคลือ่นใหเ้ป็นไปตามธรรมชาตขิองผูค้นตามสโลแกน Revs your Heart
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for 2030

การผสมผสานเทคโนโลยทีีส่ ัง่สมมาของเราเขา้กบัอารมณค์วามรูส้กึ
ของมนษุย ์ชว่ยใหเ้ราขยายขอบเขตความเป็นไปไดใ้หม่ๆ  ใหก้บัมนษุย์
เราตอ้งการประสบความส�าเร็จในเรือ่งใดบา้งภายใน
ปี 2030 นีค่อืตวัอยา่งของแนวคดิบางสว่นทีเ่ราก�าลงั
ศกึษาอยู ่ซ ึง่อาจชว่ยใหเ้ราบรรล ุART อนัเป็นวสิยั
ทศันร์ะยะยาวของเราไดส้�าเร็จ

เราก�าลงัพัฒนาระบบขบัเคลือ่นอตัโนมตั ิฟังกช์ัน่
ป้องกนัการชน ฟังกช์ัน่การวเิคราะหต์วัเอง รวมถงึ
เทคโนโลยอีืน่ๆ ทีช่ว่ยเสรมิสรา้งประสทิธภิาพใหก้บั
ธรุกจิการเดนิเรอืเพือ่ชว่ยลดภาระของผูค้วบคมุเรอื
ใหไ้ดม้ากยิง่ขึน้ นอกจากนี ้เราก�าลงัเดนิหนา้พัฒนา
เทคโนโลยกีารควบคมุทศิทางส�าหรับผูห้ดัใหมด่ว้ย 
โดยเรามุง่หวงัทีส่รา้งรปูแบบการเดนิทางทางน�้าที่
ปลอดภยัและสะดวกสบายยิง่กวา่เดมิ

เรารว่มหาทางออกในเรือ่งของอาหารดว้ยการลด
แรงงานคน และเพิม่ก�าลงัการผลติในประเทศพัฒนา
แลว้ผา่นระบบตรวจการและพน่สารเคมทีางการเกษตร
ดว้ยโดรนทีข่บัเคลือ่นอตัโนมตั ินอกจากนี ้เรายงัมุง่ลด
ปรมิาณงานทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ผูค้นดว้ยการใชแ้รงงาน
คนใหน้อ้ยลงดว้ย

เรามสีว่นรว่มในการพัฒนาเมอืงโดยมุง่เนน้ทีร่ปูแบบ
การเดนิทางแบบใชค้วามเร็วต�า่ รวมถงึยานพาหนะที่
ใชค้วามเร็วต�า่รวมถงึจักรยานและรถเข็นผูป่้วยทีม่รีะบบ
ชว่ยขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า

CELL HANDLER™ รว่มในการชว่ยลดภาระใหก้บั
นักวจัิยในหลายขัน้ตอนของกระบวนการพัฒนาทาง
เภสชักรรม กลา่วคอืชว่ยเพิม่ทัง้ก�าลงัการผลติและ
อตัราความส�าเร็จในการคน้พบตวัยารักษา

เราไดพั้ฒนาเทคโนโลยเีครือ่งยนตแ์ละเทคโนโลยี
จักรยานทีม่รีะบบชว่ยขบัเคลือ่นดว้ยไฟฟ้า รวมถงึ
เทคโนโลยกีารควบคมุอืน่ๆ เชน่ทีถ่กูน�าไปใชเ้ป็นครัง้
แรกในหุน่ยนต ์MOTOBOT หรอืในผลติภณัฑก์ลุม่ 
LMW (Leaning Multi Wheel) ทีช่ว่ยเพิม่ความสะดวก
สบาย เรารว่มแกปั้ญหาทางสงัคมตา่งๆ ดว้ยการใช ้
เทคโนโลยเีพือ่การเดนิทางของผูค้นทัง้ทางบกและ
ทางน�้า เทคโนโลยเีครือ่งยนต ์ระบบควบคมุและดา้น
การใชไ้ฟฟ้าในระบบสง่ก�าลงั  เทคโนโลยอีืน่ๆ ของเรา
ยงัชว่ยลดและอ�านวยความสะดวกในการบรหิารจัดการ
กา๊ซเรอืนกระจก ขณะทีก่ารพัฒนาเทคโนโลยกีารขบั
เคลือ่นอตัโนมตักิถ็อืเป็นสว่นส�าคญัทีช่ว่ยใหเ้กดิความ
กา้วหนา้ในดา้นโครงสรา้งพืน้ฐานทางสงัคม

ทัง้หมดนีเ้ป็นเพยีงแนวคดิบางสว่นทีเ่ราวางแผนจะ
ด�าเนนิการตอ่ไปในอนาคต แน่นอนวา่การท�างาน
และคดิคน้รว่มกนัจะชว่ยผลกัดนัใหเ้รากา้วไกลไป
กวา่แนวคดิเหลา่นี ้ทัง้ยงักอ่ใหเ้กดิแนวคดิตา่งๆ อกี
มากมายทีส่ามารถตอ่ยอดและสะทอ้นใหเ้ห็นถงึความ
ส�าเร็จตามแนวทาง ART ซึง่เป็นวสิยัทศันร์ะยะยาว 
ของเรา

18 19



เราตอ้งการสรา้งสรรคโ์ลกทีด่กีวา่ โลกที่
จะชว่ยยกระดบั

คุณภาพชีวิตของเรา

จากความปรารถนาอนัแรงกลา้ทีต่อ้งการสรา้งสรรคส์ ิง่ใหม่ๆ  เราจงึมุง่มัน่เดนิหนา้ตอ่ไปเพือ่ชวีติทีด่กีวา่ของ
ผูค้นทัว่โลก อดุมคตนิีย้ ิง่ใหญก่วา่ผลติภณัฑท์ัง้หมดทีเ่ราม ีและจะน�าเรากา้วสูจ่ดุหมายทีไ่กลกวา่ทีต่ัง้ไวต้าม
วสิยัทศันร์ะยะยาว ทกุครัง้ทีเ่ราพัฒนาผลติภณัฑ ์เทคโนโลย ีและบรกิารใหม่ๆ   เราจะยดึมัน่ตามเป้าหมายนี้
เพือ่ใหเ้รามจีดุยนืและแรงบนัดาลใจทีช่ดัเจนทัง้ในวนันี ้พรุง่นี ้และวนัขา้งหนา้ นีค่อืสิง่ทีข่บัเคลือ่นเราให ้
แตกตา่งและชดัเจนในแบบฉบบัของยามาฮา่
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รกัในสิง่ทีค่ณุท�า
การอธบิายใหค้นทีไ่มไ่ดท้�างานทีย่ามาฮา่เขา้ใจสิง่เหลา่นีเ้ป็นเรือ่ง
ยาก จรงิอยูท่ีง่านกค็อืงาน แตม่นักไ็มถ่กูทัง้หมด อาจกลา่วไดว้า่ 
เป็นการตอ่ยอดท�าในสิง่ทีเ่รารักมากกวา่ ไดม้โีอกาสสมัผัสแรงลมที่
ปะทะกบัใบหนา้ รูส้กึไดถ้งึความอสิระและตืน่เตน้เรา้ใจ แตก่ย็งัอยู่
ภายใตก้ารควบคมุ รูส้กึไดว้า่เตบิโตขึน้และรว่มสง่มอบความสขุให ้
กบัผูค้นทัว่โลก และรูด้ว้ยวา่ไดท้�าสิง่ทีด่ีๆ  เพือ่ตอบแทนสงัคม คน
รุน่กอ่นหนา้เราไดส้รา้งความรูส้กึดีๆ  เหลา่นีไ้ว ้เรารับชว่งตอ่มาดว้ย
ความภมูใิจและมสี�านกึรับผดิชอบ การแบง่ปันความรูส้กึเหลา่นีค้อืสิง่
ทีน่�าพาเรามาพบกนัและสานสมัพันธก์นัเป็นครอบครัว

ผมรว่มงานกบัยามาฮา่เพราะรักในสิง่ทีแ่บรนดน์ีใ้หก้บัผมในฐานะ
คนคนหนึง่ และผมเชือ่มัน่วา่พวกเราสว่นใหญม่คีวามรูส้กึดงักลา่ว
รว่มกนั ในการมุง่หนา้สูพั่ฒนาการของบรษัิทในกา้วตอ่ไป เราตอ้ง
ตระหนักวา่มกีารเดนิทางอนัแสนมหศัจรรยร์อเราอยูเ่บือ้งหนา้ ซึง่
ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในหลกัการ ART 
ดงันัน้ ผมอยากใหท้กุคนถามตวัเองวา่อะไรคอืสิง่ทีค่ณุรักในยามาฮา่ 
และขอใหแ้บง่ปันความรูส้กึนัน้เพือ่เป็นแรงผลกัดนัใหเ้รากา้วไปขา้ง
หนา้ สิง่ทีเ่หนอืกวา่การสรา้งผลติภณัฑช์ัน้ยอด คอืการสรา้งความ
ทรงจ�าทีน่่าประทบัใจ
อยา่หยดุฝัน เดนิหนา้ตอ่ไป รว่มใจสรา้งสรรค ์Kando!

ประธานและผูม้คีวามศรัทธาในยามาฮา่
Yoshihiro Hidaka


