TORAY INDUSTRIES (THAILAND) CO., LTD.
ที่ตงั ้ ส�ำนักงาน

ชัน6
้ อาคารบุปผจิต เลขที่20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ : 02-266-6596-8, 02-234-4262 /
อีเมล์: k_yamazaki@toray.co.th เว็บไซต์ : www.toray.co.th

ที่ตงั ้ สาขาหรื อโรงงาน :

Toray Technical Center

· บริ ษัท ไทยโทเรซินเทติคส์ จ�ำกัด โรงงานกรุงเทพ โรงงานอยุธยา
โรงงานนครปฐม และส�ำนักงานใหญ่สาทรเหนือ
· บริ ษัท ลักกี ้เท็กซ์ จ�ำกัด (มหาชน) โรงงาน 1-3 สมุทรปราการ
ส�ำนักงานใหญ่สาทรเหนือ
· บริ ษัท ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จ�ำกัด(มหาชน) โรงงานนครปฐม
และส�ำนักงานใหญ่สาทรเหนือ
· บริ ษัท โทเรอินเตอร์ เนชัน่ แนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด สาทรเหนือ
· บริ ษัท คาร์ บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศรี ราชา ชลบุรี

ประเภทธุรกิจ : ผลิตเส้ นใยสังเคราะห์ สิง่ ทอ พลาสติกและธุรกิจเทรดดิ ้ง

เดือน/ปี ที่ก่อตัง้ บริษัท : มีนาคม 2506

COMPANY’S PROFILE

COMPANY’S WELFARE

กลุม่ บริษทั โทเร ในประเทศไทยด�ำเนินธุรกิจมากว่า 50 ปี
ธุรกิจหลักของบริษทั ประกอบด้ วย เส้ นใยสังเคราะห์ สิง่ ทอ พลาสติก
และธุรกิจเทรดดิ ้ง จัดจ�ำหน่ายทังในประเทศและส่
้
งออกต่างประเทศ
ภายใต้ ปรัชญาองค์กรเป็ นส่วนร่วมกับสังคมผ่านการสร้ างสรรค์คณ
ุ ค่า
ใหม่ด้วยนวัตกรรมทางด้ านความคิด เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์

เบี ้ยขยัน, ค่าครองชีพ, ค่าอาหาร, ค่าล่วงเวลา, ตรวจสุขภาพประจ�ำปี ,
ปรับเงินเดือนประจ�ำปี , โบนัสปี ละ 2 ครัง้ ตามผลประกอบการบริษทั ,
ลาพักร้ อน, ลาป่ วย, ลาบวช, ลากิจพิเศษในหลายกรณี เช่น ลาแต่งงาน ลาร่วม
งานศพ ลาเฝ้าภรรยาคลอดบุตร และ ลาอืน่ ๆตามกฏหมายก�ำหนดโดยรับค่าจ้ าง,
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ครอบคลุมถึงบิดา มารดา คูส่ มรส และบุตร,
เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวเสียชีวติ , เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
สมรส, เงินกู้กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ, งานเลี ้ยงสังสรรค์ประจ�ำปี

AVAILABLE POSITIONS

COMPANY’S MESSAGE

1. Production Manager
สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 35-45 ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี สาขาวิศวกรรมการผลิต หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง สามารถใช้ คอมพิวเตอร์
สามารถติดต่อสือ่ สาร ภาษาอังกฤษได้ มีความรู้ด้านISO9001 และ ISO14001
มีประสบการณ์การท�ำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 5 – 10 ปี
2. Senior Technical Center Engineer 1 อัตรา
สัญชาติไทย เพศชาย อายุระหว่าง 27-35 ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือโท สาขาวิศวกรรมเคมี,โพลิเมอร์ ,เครื่องกล สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้
และความรู้ภาษาญี่ปนดี
ุ่ มีความรู้เกีย่ วกับพลาสติค เงินเดือนตามประสบการณ์
3. HR & Admin Chief
สัญชาติไทย เพศหญิง อายุระหว่าง 24-27 ปี ส�ำเร็จการศึกษาในสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง
อัตราเงินเดือน 15000 – 20000 บาท ปฏิบตั งิ าน ณ โรงงานนครปฐม
4. ล่ ามภาษาญี่ปนุ่ 1 อัตรา
สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 22-27 ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีในสาขาภาษาญี่ปนุ่ หรือทีเ่ กีย่ วข้ อง ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปนุ่
ระดับ N3 ขึ ้นไป มีประสบการณ์การท�ำงานล่ามในฝ่ ายผลิต
5. Compound Plastics Sales Coordinator
สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 23-28 ปี ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรีสาขาทีเ่ กีย่ วข้ อง มีความสามารถในการใช้ ภาษาญี่ปนและภาษาอั
ุ่
งกฤษเป็ น
อย่างดี มีประสบการณ์ Sales Coordinator จะพิจารณาเป็ นพิเศษ

มร. โคจิ ยามาซากิ
ผู้จดั การทัว่ ไปฝ่ ายทรัพยากร
บุคคล

น.ส.พรพรรณ เทวาวิรัตบูรณะกูร
หัวหน้ าแผนกบุคคล
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“กลุม่ บริษทั โทเร ในประเทศไทย มีประวัตกิ าร
ด�ำเนินธุรกิจยาวกว่า 50 ปี สินค้ าทีเ่ ราผลิต
ล้ วนรังสรรค์คณ
ุ ค่าโดยใช้ เทคโนโลยีชนแนว
ั้
หน้ าของโทเร สินค้ าของเราไม่ใช่สนิ ค้ าอุปโภค
บริโภคแต่เป็ นส่วนหนึง่ ของสินค้ าทีใ่ ช้ กนั
หลากหลายในชีวติ ประจ�ำวัน เรามีโครงการ
ทีจ่ ะขยายธุรกิจและการผลิตเป็ นจ�ำนวนมาก
แต่เราก็ไม่ได้ เน้ นแต่เรื่องเหล่านี ้เท่านัน้
เราต่อสู้เพือ่ มีสว่ นช่วยเหลือสังคมและ
ประชาชนด้ วยการตระหนักถึงนโยบาย CSR
ของเราด้ วย”
ฉันรับรู้ได้ วา่ บริษทั นี ้มีแนวทางการบริหาร
งานทีก่ ้ าวหน้ า และได้ รับมอบหมายงานที่
ท้ าทาย ผู้บริหารมีวสิ ยั ทัศน์ทกี่ ว้ างไกล
และตังเป
้ ้ าหมายทีม่ คี วามท้ าทายอยูต่ ลอด
ซึง่ นโยบายนี ้จะเป็ นแรงผลักดันน�ำองค์กร
ของโทเรให้ พฒ
ั นายิง่ ขึ ้นไป บริษทั ยังให้
ความส�ำคัญกับการดูแลพนักงานเป็ น
อย่างดี เหมือนเป็ นครอบครัวเดียวกัน
และบรรยากาศทีเ่ ป็ นกันเอง พนักงานจึง
ทุม่ แทมากทีส่ ดุ เพือ่ ผลก�ำไรสูงสุดของ
บริษทั อันเป็ นเอกลักษณ์พเิ ศษของ
บุคลากรโทเร อีกทังให้
้ ความเป็ นอิสระ
ในการแสดงความคิดเห็นและแสดง
ความสามารถอย่างเต็มที”่

