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ประเภทธุรกิจ :

ออกแบบและรับเหมาก่อสร้ าง ออกแบบงานทางสถาปั ตยกรรม วิศวกรรม
โครงสร้ าง วิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่ องกล
LOCATION
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน: ชัน้ 26 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์, 191 ถนนสีลม แขวงบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 เบอร์ โทรศัพท์ 02-266-2800
ที่ตงั ้ สาขาหรื อโรงงาน: นวนคร, บางประกง, ระยอง, เชียงใหม่
REGISTERED CAPITAL :

20 ล้ านบาท

EMPLOYEE : คนญี่ ปุ่ น 32 คน และคนไทย 411 คน

COMPANY’S PROFILE

COMPANY’S WELFARE

นับตังแต่
้ บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้ าง จ�ำกัด ได้ ถกู ก่อ
ตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2517 เป็ นต้ นมา บริษทั เราได้ รับการยอมรับว่าเป็ น
หนึง่ ในบริษทั ก่อสร้ างชันน�
้ ำของประเทศไทย เราให้ บริการทีด่ เี ยีย่ มใน
งานออกแบบและงานก่อสร้ างแก่ลกู ค้ า โดยค�ำนึงถึงคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และความเอาใจใส่ตอ่ สิง่ แวดล้ อมเป็ นหลัก ด้ วยมาตรฐาน
ISO 9001 และ ISO 14001
ปรัชญาพื ้นฐานในการด�ำเนินธุรกิจของ Takenaka Corporation
บริษทั แม่ของเรา ณ ประเทศญี่ปนุ่ คือ ความสามารถในการให้ บริการ
และการด�ำเนินงานงานก่อสร้ างอย่างครบวงจร ทังงานออกแบบ
้
และ
งานก่อสร้ าง โดยลักษณะบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ด้ วยปรัชญาดังกล่าว
ส่งผลให้ เราได้ รับชือ่ เสียงเป็ นอย่างมากในอุตสาหกรรมก่อสร้ าง
นอกจากนันแล้
้ ว เรายังส่งเสริมให้ พนักงานทุกคนได้ รับการพัฒนา
ทังในแง่
้
ของอาชีพการงาน และในแง่ของการศีกษาต่อยอดในเชิงวิชาชีพ
ผ่านการอบรมทางวิชาชีพทีห่ ลากหลาย รวมทังเรี
้ ยนรู้ประสบการณ์ใน
การท�ำงานจริง (On the Job Training)

- ประกันสุขภาพ
- กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
- ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
- ค่าช่วยเหลือค่าเดินทาง/
น� ้ำมัน
- ค่าอาหาร(OT)
- รถรับ-ส่งพนักงาน

- ชุดพนักงาน
- รางวัลอายุงานต่อเนือ่ ง
- งานเลี ้ยงประจ�ำปี
- การฝึ กอบรม: ด้ านความปลอดภัย/
คุณภาพ/ สุขภาพ ตามมาตรฐาน
ISO, ภาษาญี่ปนุ่
- การไปฝึ กงาน ณ ประเทศญี่ปนุ่ ฯลฯ

COMPANY’S MESSAGE

AVAILABLE POSITIONS

MR. KIMITO NUKUYU
PRESIDENT

1. วิศวกรโยธา (Civil Engineer) ประจ�ำหน่วยงานก่อสร้ าง
2. วิศวกรงานระบบ (M&E Engineer) ประจ�ำหน่วยงานก่อสร้ าง
3. พนักงานเขียนแบบ ประจ�ำหน่วยงานก่อสร้ าง
(วุฒกิ ารศึกษาระดับ ปวส. ขึ ้นไป)
4. สถาปนิก ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
5. วิศวกรออกแบบงานระบบ (M&E Designer) ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
6. วิศวกรออกแบบโครงสร้ าง (Structual Engineer) ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
7. พนักงาน IT ประจ�ำแผนกดีไซน์ (IT Supportor of Design Dept.)
ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
8. เจ้ าหน้ าทีบ่ ญ
ั ชี (Accoutant) ประจ�ำส�ำนักงานใหญ่
ต�ำแหน่ งที่ 1- 8
- วุฒกิ ารศึกษาปริญญาตรีในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง (ยกเว้ นต�ำแหน่งที่ 3)
- อายุไม่เกิน 35 ปี
- มีความสามารถในการสือ่ สาร และเขียนภาษาอังกฤษได้
- มีความรู้เกีย่ วกับระเบียบและกฏเกณฑ์ในการก่อสร้ างอาคารใน
ประเทศไทย (ยกเว้ นต�ำแหน่งที7่ ,8)
- สามารถไปปฏิบตั งิ านต่างจังหวัดได้

MR.WATCHARA
EKPATTHARASAKUL
DEPARTMENT MANAGER
(ISO & ENGINEERING)
2

บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้ าง
จ�ำกัด ได้ ครบวาระ 40 ปี แห่งการก่อตังใน
้
ปี พ.ศ. 2556 จนถึงตอนนี ้บริษทั ฯ ได้ รังสรรค์
ผลงานการก่อสร้ างมามากกว่า 1,200 อาคาร
ภายใต้ ปรัชญาการบริหารงานของทาเคนาคา
ทีว่ า่ “สร้ างสรรค์ผลงานทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับคนรุ่น
ต่อไป ส่งเสริมสังคม และอุทศิ ตนเพือ่ บริษทั ”
หลังจากนี ้กระผมก็ยงั คงจะสร้ างสรรค์อาคาร
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง ใส่ใจสิง่ แวดล้ อม และไร้
อุบตั เิ หตุ ร่วมกับสถาปนิกและวิศวิกรชาว
ไทยทุกท่าน มุง่ มัน่ พัฒนาให้ บริษทั เติบโต
ยิง่ ๆ ขึ ้นไป
“บริษทั ไทยทาเคนาคา สากลก่อสร้ าง ใน
สายตาของผมในฐานะพนักงานทีไ่ ด้ มโี อกาส
ร่วมงานมากกว่า 20ปี นนั ้ ถือว่าเป็ นบริษทั ที่
ส่งเสริมให้ พนักงานได้ รับการเรียนรู้ในด้ าน
ต่าง ๆ มากกว่าบริษทั อืน่ ในธรุกจิ เดียวกัน
และยังเปิ ดโอกาสให้ สามารถเติบโตได้ ตาม
สายงานของพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน การ
ได้ มโี อกาสเข้ ามาร่วมท�ำงานทีบ่ ริษทั นี ้ ถือว่า
เป็ นโอกาสทีด่ อี ย่างมาก เพราะบริษทั ถือว่า
เป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรหนึง่ กอปร
กับบริษทั มีความมัน่ คงและมุง่ มัน่ ท�ำธุรกิจ
ระยะยาวโดยการสร้ างเครือข่ายระหว่าง
สาขาในประเทศต่าง ๆ และการแลกเปลีย่ น
ประสบการณ์จากบริษทั แม่ทญ
ี่ ี่ปนุ่ ส่วนเรื่อง
สวัสดิการและสภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
จัดอยูใ่ นระดับทีด่ มี ากครับ

