PLIC CORPORATION CO.,LTD.
COMPANY’S PROFILE
บริษทั พลิคคอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด  เป็นบริษทั ทีร่ ว่ มลงทุนระหว่างไทยญีป่ นุ่
บริษทั ฯ เปิดด�ำเนินการครบ   20  ปี   ธุรกิจแรกของบริษทั ฯ เป็นขายและให้เช่ารถ
ฟอร์คลิฟท์  บริษทั ขยายธุรกิจ เพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ  ปัจจุบนั เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายและให้
เช่ารถฟอร์คลิพท์  มากกว่า 1000 คัน (รถยกไฟฟ้าของบริษทั Sumitomo รถน�ำ้ มัน
,TCM,ให้บริการซ่อมแซม ขายอุปกรณ์ ต่างๆ ของรถยก  และผลิตจ�ำหน่ายหัววัด
อุณหภูม(ิ เทอร์โมคัปเปิล)  ตามค�ำสัง่ ของลูกค้า   ส่งออกจ�ำหน่ายทัง้ ในและต่าง
ประเทศ (เปิดให้บริการทัง้ หมด   3  สาขา  สาขาอยุธยา  สาขาอมตะนคร  ชลบุร    ี
สาขาระยอง  )  เป็นผูใ้ ห้บริการออกแบบ ผลิต เครือ่ งมืออุปกรณ์สำ� หรับอุตสาหกรรม  
เช่น  สายพานล�ำเลียง (โรลเลอร์/สายพาน และอืน่ ๆ  ชัน้ วางของ พาเหรด ผลิต
ตามค�ำสัง่ ของลูกค้า  รับผลิตเตาอบ เครือ่ งล้างมือ  และเครือ่ งจักรส�ำหรับทีใ่ ช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม และรับเหมาก่อสร้างโรงงาน   บริษทั ฯ  มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเปิด
สาขาให้บริการเพิม่   และก้าวสูเ่ ป็นบริษทั มหาชน

COMPANY’S MESSAGE

TYPE OF BUSSINESS   : Manufacturing
• ขาย / ให้เช่ารถฟอร์คลิฟท์ พร้อมบริการซ่อมแซม ขายอุปกรณ์ตา่ ง ๆ
• ผลิตจ�ำหน่ายหัววัดอุณหภูมิ(เทอร์โมคัปเปิล)
• ออกแบบ ผลิต เครื่องมืออุปกรณ์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
   เช่น  สายพานล�ำเลียง (โรลเลอร์/สายพาน) และอื่น ๆ
• ชั้นวางของ พาเหรด ผลิตตามค�ำสั่งลูกค้า
• รับผลิตเตาอบ เครื่องล้างมือ  และเครื่องจักรส�ำหรับที่ใช้ในโรงงาน
   อุตสาหกรรม
• รับเหมาก่อสร้างโรงงาน

Mr. Wataru Kusuo
MANAGING DIRECTOR

LOCATION
138 หมู่ 5 ต.เชียงรากใหญ่ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 12160
Tel : 02-159-8222 , 02-159-8224 http://www.plic.co.th
BRANCH
• สาขา อมตนคร 118/52-53 ม.6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
   20000 Tel : 083-988-0392
• สาขาอยุธยา 405 ม.2  ต.สามเรือน  ต.บางปะอิน  
  จ.พระนครศรีอยุธยา  13160 Tel : 035-709-859 , 081-759-3555
• สาขาศรีราชา 45/11  ม.2 ต.บางพระ   อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี    
   20110 Tel : 092-563-6602 สาขาระยอง 211/25 หมู่ 4 ถนน
   ทางหลวงหมายเลข 331 ต�ำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110  
   Tel : 038-11770    Mobile: 061-536-4415
YEAR OF
FOUNDATION

23 กุมภาพันธ์  2539

Ms. Kanjana Soison
Accounting Manager

พลิค กรุ๊ป เป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง
ที่อยู่มาตั้งแต่เป็นครอบครัวเล็กๆ จน
ปัจจุบันกลายเป็นครอบครัวใหญ่ ที่มี
พนักงานมากกว่า 200 คน  พนักงาน
ท�ำงานร่วมกันเหมือนพี่น้อง ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกัน ผู้บริหารให้โอกาสและรับฟัง
ความคิดเห็นจากพนักงานเสมอ บริษัท
เน้นการอบรมและพัฒนาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง  มีการขยายธุรกิจเพื่อ
รองรับงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

COMPANY’S WELFARE

EMPLOYEE

1. เบี้ยขยัน
2. เงินกู้ฉุกเฉินกับบริษัท  
(ไม่มีดอกเบี้ย)
3. เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคาร
อาคารสงเคราะห์
4. เงินกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
5. ชุดเครื่องแบบ
6. ท่องเที่ยวประจ�ำปี
7. คอมมิชชั่น (Sale )
8. โบนัสตามผลประกอบการ
ทุก  6  เดือน
9. เบี้ยเลี้ยงออกต่างจังหวัด
10 เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานและ
บุคคลในครอบครัวพนักงาน
เสียชีวิต
11. รางวัลอายุการท�ำงาน

ไทย  250  คน , ญี่ปุ่น  11  คน

REGISTERED CAPITAL 60,000,000 บาท

AVAILABLE POSITIONS
• Design   Engineer   
• Sale Representative
    Sale Engineer
• Production Engineer  
• Japanese Interpretes
• Maintenance  Staff  
• Marketing  and Planning    

Plic Corporation Co.,Ltd. เป็นบริษทั
ทีก่ อ่ ตัง้ ด้วยชาวญีป่ นุ่ ทีเ่ มืองไทยซึง่ ไม่มี
บริษทั แม่ทญ
ี่ ปี่ นุ่ เราจึงเอาวัฒนธรรมที่
ดีทงั้ สองมาใช้เพือ่ บริหารงานเราก�ำลัง
พัฒนาธุรกิจ  โดยใช้สโลแกน TAKE THE
NEXT STEP พนักงานทุกคนร่วมมือให้
บริษทั เปลีย่ นแปลงเพือ่ ตามกระแสโลก จึง
อยากได้พนักงานใหม่ๆ ทีม่ คี วามคิดหลาก
หลายและไฟแรงด้วยครับ

• HR  and  Admin  Staff  
• Sale  Manager  
• Training  Staff  
• Accounting  and Finance
• Officer Calibration
• Japanese Sale
    Engineering
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12. ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน /
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
13. ประกันชีวิต ,
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
14 . ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
15. กรณีปฏิบัติงานประจ�ำสาขา
ชลบุรี  สาขาอยุธยา สาขาระยอง    
มีหอพักอยู่ฟรี
16. หอพักราคาสวัสดิการส�ำหรับ
โรงงานสามโคก (ส�ำนักงานใหญ่)
17. รถรับ - ส่ง  พนักงาน  ประจ�ำ
สาขาโรงงานสามโคก
18. ลากิจได้รับเงิน
( ตามกิจที่บริษัทฯ ก�ำหนด )
19. ค่าน�ำ้ มันรถ  ส�ำหรับพนักงานขาย  
			

