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การเคารพความเปนปจเจกชน (Respect for Individual) 
: บุคคลลวนมีความแตกตางกัน มีความเปนอิสระ มีความคิดริเริ่มของตัวเอง

ปรัชญาองคกรของฮอนดาเปนฐานรากของการดําเนินธุรกิจ 
และสะทอนสูวิสัยทัศนป 2553

ปรัชญาองคกรและความเชื่อพื้นฐานของฮอนดาปรัชญาองคกรและความเชื่อพื้นฐานของฮอนดา

ความยินดีที่ไดขายสินคา (Joy of Selling)
: พนักงานขายมีความยินดีที่ไดแนะนําสินคาคุณภาพให
ลูกคา

 ความยินดีที่ไดซื้อสินคา (Joy of Buying)
: ลูกคาควรมีความยนิดีทุกครั้งที่ไดซื้อผลิตภัณฑจาก
ฮอนดา

ความยินดีในการสรางสรรค (Joy of Creating)
:ความยินดีของพนักงานฮอนดาที่ไดสรางสรรคผลิตภัณฑคุณภาพดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ความยินดี 3 ประการ (The Three Joys)
: ฮอนดาเชื่อมั่นวาบุคคลทุกคนที่เขามารวมทํางาน หรือมีสวนรวมกับองคกร ทั้งพนักงาน ลูกคา 

หนวยงานที่เกี่ยวของอื่นๆ ควรไดรับการแบงปนความรูสึกยนิดี 



การนําวิสัยทัศนสากลสูทองถิ่น 
(Glocalization) 

สรางรากฐานความมั่นคงขององคกรดวย

การเขาถึงชุมชนอยางทั่วถึง พรอมทั้ง

รักษาภาพลักษณของฮอนดาในฐานะที่

เปนองคกรอิสระระดับโลก

การสรางคุณคาใหม (Value Creation)
สรางสรรคสิ่งใหมๆ ทีม่ีคณุคามากยิ่งขึ้นใหกับลูกคาและสังคม 

พันธสัญญาตอชนรุนหลัง 
(Commitment to the future)
สรางความสมดุลตอธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม รวมทั้งความปลอดภัยทั้งใน
ชุมชนและระดับโลก 

เพื่อคนรุนตอไป 

วิสัยทัศนฮอนดา ป 2553วิสัยทัศนฮอนดา ป 2553

มุงมั่นและทุมเทใหเปนบริษัทที่สังคมตองการใหดํารงอยู

“Striving to Become the Company Society Wants to Exist”



แถลงการณดานสิ่งแวดลอมของฮอนดาแถลงการณดานสิ่งแวดลอมของฮอนดา



เปาหมายการลดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของฮอนดา
ภายใน ป 2553 (เปรียบเทียบกับป 2543)

เปาหมายการลดอัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดของฮอนดา
ภายใน ป 2553 (เปรียบเทียบกับป 2543)



นํานโยบาย
ดานสิ่งแวดลอม
ไปปรับใชใน
ทกุขัน้ตอน

การดําเนินธุรกิจ



Green ProductGreen Product



รถยนตไฟฟารถยนตไฟฟา  เทคโนโลยีเทคโนโลยี  Fuel Cell : FCX ClarityFuel Cell : FCX Clarity



รถจักรยานยนตไฟฟารถจักรยานยนตไฟฟา  ตนแบบตนแบบ  :: EV NeoEV Neo



รถยนตรถยนตไฮบริดไฮบริด  :: InsightInsight



รถยนตรถยนตไฮบริดไฮบริดตนแบบตนแบบ  :: CRCR--Z SportZ Sport



พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยพลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย
โซลาเซลลโซลาเซลล

จัดจําหนายโดย บริษัท ฮอนดา โซลเทค จํากัด

ชนิดของเซลล: CIGS (Copper, Indium, Gallium and Selenium)

กําลังผลติไฟฟาสูงสดุ: 125 วัตต* (ทดสอบโดยฮอนดา ที่ภาวะคามวลอากาศ 1.5

คาความเขมของแสงอาทิตย 1 กิโลวัตตตอตารางเมตร และ

อณุหภูมิแผงเซลล 25 องศาเซลเซียส)

ขนาด (มิลลิเมตร): กวาง 791 มม. ยาว 1,417 มม. หนา 37 มม.

น้ําหนัก: 14.3 กิโลกรมั 



ยานยนตสีเขียวยานยนตสีเขียว
ของของฮอนดาฮอนดาในเมืองไทยในเมืองไทย

ปจจุบันรถยนตฮอนดาที่ผลติใน
ประเทศไทยทุกรุน ผานมาตรฐาน
คาไอเสยีเทียบเทาระดับ Euro4

นับตั้งแตป 2553 เปนตนไป 
รถจักรยานยนตฮอนดาทุกรุนที่ผลติจาก
โรงงานไทยฮอนดา จะใชเครือ่งยนต
ระบบหวัฉีด PGM-FI  ที่ใหคาไอเสยีต่ํา
และประหยดัน้ํามัน และผานเกณฑ
มาตรฐานคาไอเสยีระดบั 6



Green FactoryGreen Factory
ดวยสํานึกรับผิดชอบ ฮอนดาไดนําแนวคิดการจัดการผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตลอดวงจรของผลิตภัณฑ (Life Cycle Assessment-LCA) มาใช 

และมีเปาหมายอยางชัดเจน ที่จะลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมตอชุมชนรอบๆ 

และตอสภาพแวดลอมโลกใหนอยที่สุด



• มุงประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

- จัดระบบการจัดการทรัพยากรและการใชพลังงานในระบบการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ

- ประกาศใหมีกจิกรรมโรงงานสีเขยีวในป 2541 โดยมีเปาหมายคือการลดการเกิดกาซารบอนได

ออกไซดในทุกขั้นตอนการผลิต 

- ลดการใชพลังงาน เชนพลังงานไฟฟา  

- ใชแกสธรรมชาติควบคูไปกับพลังงานไฟฟา 

- ลดการใชน้ํา และปรับปรุงอุปกรณ

Energy SavingEnergy SavingEnergy Saving

กิจกรรมการปรับเปลี่ยน
อุปกรณไฟฟาในอาคาร

แกสธรรมชาตเิพื่อใช
ทดแทนพลังงานไฟฟา

กิจกรรมปรับปรุงกอกน้ํา
ในโรงงาน



บอบําบัดน้ําเสียของ
Honda Automobile (Thailand) Co. Ltd.

•  การจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ 
- การลดปริมาณของเสียที่จะสงออกนอกโรงงานใหนอยที่สุด 

- การรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณขยะ 

- นําน้ําที่ผานการบําบัดกลับมาหมุนเวยีนใชใหม

Waste Reduction & RecycleWaste Reduction & RecycleWaste Reduction & Recycle

การนําชิ้นสวนที่ไมไดมาตรฐานไป
หลอมเพื่อขึ้นรูปใหม

นําน้ําที่ผานการบาํบัดกลับมาหมุนเวยีนใช
ดูแลพื้นที่สีเขยีวและหองน้ําภายในโรงงาน

นําเถาจากการเผาขยะไปแปรรูปเปนอิฐบล็อก



ติดตั้งแผงโซลาเซลล เพือ่ใชในอาคารสํานักงาน

• นวัตกรรมพลังงานทางเลือก

- ติดตั้งเทคโนโลยีเซลลแสงอาทิตย เชนที่โรงงานผลิตรถยนตและโรงงานผลิตรถจักรยานยนต

Alternative EnergyAlternative EnergyAlternative Energy

Thai Honda Manufacturing Co. Ltd.

Honda Automobile (Thailand) Co. Ltd.



Green Activities : Green VolunteerGreen ActivitiesGreen Activities : Green Volunteer: Green Volunteer

กวากวา  40 40 ปที่ปที่ฮอนดาฮอนดาอยูรวมกับสังคมไทยอยูรวมกับสังคมไทย

Beach Cleaning
“We For Green” Club “หวงใยผืนปาชายเลนภาคใต”

ฮอนดาชวนนองรักษสิ่งแวดลอม 



“โรงเรียนสรางสรรคสิ่งแวดลอม เฉลิมพระเกยีรต”ิ
ทศวรรษที่ 2

“ฮอนดาประหยดัเชือ้เพลงิ Econorun” ปที่ 10

“รวมใจภักดิ์ รักษผืนปากับฮอนดา”

Green Activities : Contribution to Thai CommunityGreen ActivitiesGreen Activities : Contribution to Thai Community: Contribution to Thai Community
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