THAI YAZAKI GROUP
BRANCH

1. บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ�ำกัด  
(THAI YAZAKI ELECTRIC WIRE CO.,LTD.)
 	 - บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ�ำกัด (พระประแดง สมุทรปราการ)
283  หมู่ 1  ถ.สุขสวัสดิ์  ต.ปากคลองบางปลากด
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
 	 - บริษัท สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ�ำกัด (สุวรรณภูม)ิ
99 หมูท่ ี่ 4 ต�ำบลคลองสวน อ�ำเภอ บางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ 10560

บริษัทเครื อไทยยาซากิ

2. บริษทั ไทยแอโรว์ จ�ำกัด (THAI ARROW PRODUCTS CO.,LTD.)
 	 - บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ำกัด (บางพลี สมุทรปราการ)
     149  หมู่ 9 ถ.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 	 - บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ำกัด (บางคล้ า ฉะเชิงเทรา)
     79  หมู่ 4 ถ.ฉะเชิงเทรา – กบินทร์ บรุ ี ต.เสม็ดใต้   อ.บางคล้ า จ.ฉะเชิงเทรา  24130
 	 - บริษัท ไทยแอโรว์ จ�ำกัด (พิษณุโลก)
230  หมู่ 7 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ประเภทธุรกิจ :

3. บริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จ�ำกัด
(THAI METAL PROCESSING CO.,LTD.)
70 หมู่ 5 ต.ท่าข้ าม  อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130

THAI YAZAKI GROUP
Electric Wire & Automotive Parts (ผลิตสายไฟและชิ ้นส่วนยานยนต์)

4. บริษัท วายไอซี เอเชีย แปซิฟิค คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด
(YIC ASIA PACIFIC CORPORATION LTD.)
388 อาคารเอ็กเชน ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถ.สุขมุ วิท แขวงคลองเตย  
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

LOCATION
บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ ปอเรชั่น จ�ำกัด (ส�ำนักงานใหญ่ )
(THAI YAZAKI CO.,LTD. : HEAD OFFICE)
142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส  ถนน สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
Telephone : 02-653-2550 ต่อ 303 , 325
E-Mail : tylrecruit@yazaki.co.th , kultida.v@yazaki.co.th
Website : www.thaiyazaki.com

5. บริษัท ไทยยาซากิ เน็ตเวิร์ค เซอร์ วสิ จ�ำกัด
(THAI YAZAKI NETWORK SERVICE CO.,LTD.)
142 อาคารทูแปซิฟิค เพลส  ชัน้ 27  ถนน สุขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110

START : 1962

EMPLOYEE : พนักงานคนญี่ปนุ่ 107 คน  

REGISTERED CAPITAL : รวมเงินทุนจดทะเบียนบริษัท

พนักงานคนไทย  10,712 คน และรวมพนักงานสัญญาจ้ าง 3,356 คน  (ข้ อมูล ณ
วันที่ 25 Oct 2015)

ในเครื อ 1,510,000,000

COMPANY’S PROFILE ฃ

COMPANY’S WELFARE

            ยาซากิเป็ นธุรกิจระดับ Global ผู้ผลิตสายไฟและอุปกรณ์ส�ำหรับรถยนต์ที่อยูใ่ น
ระดับ Top Class ของโลก ซึง่ ปั จจุบนั ขยายกิจการไปมากกว่า 40 ประเทศทัว่ โลก เรา
มีการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสินค้ าใหม่ๆ เป็ นผลให้ เครื อยาซากิมีการพัฒนาอย่าง
ไม่หยุดยัง้
            ในปี 2505  ได้ ขยายฐานการผลิตมายังประเทศไทยเป็ นประเทศแรก ที่บริ ษัท
สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จ�ำกัด จากนันก็
้ ได้ ขยายโรงงานเพิ่มอีกหลายแห่ง ภายใต้ ชื่อ
บริ ษัทเครื อไทยยาซากิ ตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมาบริ ษัทได้ ท�ำการพัฒนาการผลิต จนได้ รับ
ความไว้ วางใจอย่างสูงจากภาครัฐและเอกชน
            จากจุดเริ่ มต้ นถึงปั จจุบนั บริ ษัทเครื อไทยยาซากิ ได้ มีบริ ษัทในเครื อร่วมทังสิ
้ ้น 6
บริ ษัท มีพนักงานที่เปี่ ยมไปด้ วยประสิทธิภาพทังสิ
้ ้นกว่า 14,000 บาท คน ซึง่ ท�ำให้ การ
ผลิตสินค้ าได้ รับการยอมรับทังภายในและภายนอกประเทศ
้

เครื่องแบบพนักงาน                                           - เงินสมรส
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร/ทุนการศึกษา
รถรับ-ส่งพนักงาน
- เงินอนุโมทนาอุปสมบท
กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
โบนัสประจ�ำปี (ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ) - ค่าขัน/้ ค่าต�ำแหน่ง / ค่าอยูน่ าน
- เงินช่วยเหลือพนักงานลาออก
เงินขึ ้นประจ�ำปี
/ เกษียณอายุ
(ขึ ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ)
- กองทุนประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
- ค่าครองชีพ
เงินช่วยเหลือกรณีถงึ แก่กรรม
- ค่ารักษาพยาบาล
-

AVAILABLE POSITIONS
- Engineer (Base in Asoke , Samut
prakarn (Phrapradaeng,Bangplee),
Chachoengsao , Suvarnabhumi)
- Japanese Interpreter (Base in
Head Office , Asoke , Samutprakarn
(Phrapradaeng,Bangplee))
- Accounting (Base in Head Office)
- Sales Representative (Base in Samut
prakarn (Bangplee))
- Programmer , IT Support
(Base in Head Office)
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- Purchasing (Base in Asoke)
- HR (Base in Asoke)
- English Interpreter
(Base in Samutprakarn (Bangplee))
- Import & Export
(Base in Head Office)
- Planning  (Base in Asoke)
- Technical (ปวส.)  (Base in Asoke)

