DENSO was established in Japan in 1949 with the determination to create value and highest satisfaction for our customers.
In Thailand, DENSO (Thailand) Co., Ltd. established in 1972 was Thailand’s first parts supplier. Thanks to rapidly growing automotive
industry, government’s policy to promote Thailand to be regional automotive hub and DENSO’s own vision, DENSO International
Asia Co., Ltd. has been established to serve as a regional headquarter for its Asia and Oceania business. At the same time, DENSO
International (Thailand) Co., Ltd. has been changed to DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd., which is responsible for performing domestic
sales function and providing professional services to the customers in Thailand.

ประวัตเิ ด็นโซ่ในประเทศไทย

Philosophy & Vision / ปรัชญาและวิสัยทัศน์

DENSO International Asia Co., Ltd.
DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.

Thai DENSO Group History

The DENSO Philosophy guides our corporate actions, ensuring that we will continue to be
trusted by people around the world.
Our vision is for a safer and more eco-friendly future with fewer accidents.
ปรัชญาเด็นโซ่ คือ กรอบดำ�เนินการทีจ่ ะนำ�เด็นโซ่สคู่ วามเป็นองค์กรชัน้ นำ�ที่ ได้รบั การยอมรับจากคนทัว่ โลก
วิสยั ทัศน์ คือ การสร้างอนาคตแห่งความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทีม่ ากขึน้ พร้อมด้วยจำ�นวน
อุบัติเหตุที่ลดลง

เด็นโซ่ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2492 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์อุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
ส�ำหรับในประเทศไทย เด็นโซ่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2515 โดยถือเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์รายแรกของประเทศไทย ด้วยอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยที่เติบโตอย่างรวดเร็ว นโยบายภาครัฐที่จะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งเอเชีย ประกอบกับวิสัยทัศน์ของ
เด็นโซ่ เราจึงก่อตั้งบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่เป็นส�ำนักงานประจ�ำภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย และเปลี่ยนชื่อ
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าที่ด้านการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปกรณ์
ชิ้นส่วนยานยนต์พร้อมให้บริการครบวงจรแก่ลูกค้าภายในประเทศไทย

Timeline / ระยะเวลาการก่อตั้ง

18 Jun 2005

Establishment of the DENSO Training Academy (Thailand), the training center
of Thai DENSO Group.
ก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (Thailand)

18 มิ.ย. 2548
23 Feb 2007
23 ก.พ. 2550
1 Apr 2008
1 เม.ย. 2551

Establishment of DENSO International Asia Co., Ltd. as the new regional head
quarters for Asia and Oceania that includes Technical Center.
ก่อตั้งบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จ�ำกัด ซึ่งเป็นส�ำนักงานภูมิภาคเอเชียและ
โอเชียเนียแห่งใหม่ ที่รวมการบริหารศูนย์วิจัยและพัฒนาที่ ได้รับการก่อตั้งขึ้นด้วย
Change company name from DENSO International (Thailand) Co., Ltd.
to DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.
เปลี่ยนชื่อบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด
เป็นบริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

www.denso.co.th

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำ�กัด
บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

Establishment of DENSO International (Thailand) Co., Ltd.
ก่อตั้งบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ปรัชญาเด็นโซ่

Everything we do is based on our philosophy
“Contributing to a better world by creating
value together with a vision for the future.”

เราปฏิบัติงานบนพื้นฐานของปรัชญาเด็นโซ่
“ช่ ว ยกั น สร้ า งสั ง คมให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ยการสร้ า ง
คุณค่า และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล”

Long-term Policy

นโยบายระยะยาว

The slogan that describes our Long-term Policy
2020 is
“Protecting Lives, Preserving the Planet, and
Preparing a Bright Future for Generations
to Come.”

นโยบายระยะยาวปี 2563 ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่
“ปกป้องชีวิต อนุรักษ์โลก และสร้างอนาคตที่
สดใสสำ�หรับคนรุ่นถัดไป”

DENSO Spirit / เด็นโซ่ สปิริต

DENSO International Asia Co., Ltd. and DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำ�กัด และ บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
25 Dec 2002
25 ธ.ค. 2545

DENSO Philosophy

บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำ�กัด
บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

DENSO International Asia Co., Ltd.
DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.

888 หมู่ 1 ถ.บางนา - ตราด กม. 27.5
ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : +66 (0) 2315 9500
โทรสาร : +66 (0) 2315 9559

888 Moo 1, Bangna-Trad Rd., KM. 27.5,
T.Bangbo, A.Bangbo, Samutprakarn 10560
Tel.
: +66 (0) 2315 9500
Fax:
: +66 (0) 2315 9559

“Contributing to a better world by
creating value together with a vision for the future.”

Foresight

Credibility

Collaboration

Providing surprises and impressions
in a way that only DENSO can do.

Providing quality and reliability
beyond customer expectations.

Achieving the highest results
by working as a team.

การมองการณ์ไกล

นำ�มาซึง่ ความประหลาดใจและความประทับใจ
เฉพาะที่เด็นโซ่เท่านั้นที่จะทำ�ได้

ความน่าเชื่อถือ

มอบคุณภาพและความไว้วางใจ
ที่มากกว่าความคาดหมายของลูกค้า

ความร่วมแรงร่วมใจ

Vision
วิสัยทัศน์

Quality First
คุณภาพเป็นหลัก

Communication
การติดต่อสื่อสาร

Creativity
ความคิดสร้างสรรค์

On-site Verification
การตรวจสอบในสถานที่จริง

Teamwork
ทีมเวิร์ค

Challenge
ความท้าทาย

Kaizen
ไคเซน

Human Development
การพัฒนาบุคลากร

การทำ�งานเป็นทีม
ก่อให้เกิดผลสำ�เร็จสูงสุด

Global Network / เครือข่ายเด็นโซ่ทั่วโลก

Business Fields / กลุ่มธุรกิจของเด็นโซ่
You will find DENSO technologies and products throughout many industries,
from automotive components to robotics and Home Energy Management
Systems.

DENSO Operation in Asia & Oceania Network
การดำ�เนินงานในเครือข่ายภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

Asia and Oceania are the regions that DENSO will continue to lay very strong foundations for robust growth especially being the world’s
key automotive manufacturer. Branches are extended to cover all areas to provide quality products and services to all customers ensuring
business satisfaction and beyond.
ในภูมภิ าคเอเชียและโอเชียเนีย เด็นโซ่จะยังคงต่อเนื่องการวางรากฐานทีม่ นั่ คงต่อการเจริญเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเป็นผูผ้ ลิตอุปกรณ์
ชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำ�ของโลก ด้วยการขยายสาขาเพื่อให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
Thailand / ประเทศไทย
DIAT
DENSO INTERNATIONAL ASIA CO., LTD.
DSTH
DENSO SALES (THAILAND) CO., LTD.
DNTH
DENSO (THAILAND) CO., LTD.
DTTH
DENSO TOOL & DIE (THAILAND) CO., LTD.
SDM
SIAM DENSO MANUFACTURING CO., LTD.
SKD
SIAM KYOSAN DENSO CO., LTD.
ADTH
ANDEN (THAILAND) CO., LTD.
ASTH
AIR SYSTEMS (THAILAND) CO., LTD.
Malaysia / ประเทศมาเลเซีย
DNMY
DENSO (MALAYSIA) SDN. BHD.
NWBM
NIPPON WIPER BLADE (M) SDN. BHD.
India / ประเทศอินเดีย
DIIN
DENSO INTERNATIONAL INDIA PVT. LTD.
DNIN
DENSO INDIA LTD.
DNKI
DENSO KIRLOSKAR INDUSTRIES PVT. LTD.
DTPU
DENSO THERMAL SYSTEMS PUNE PVT. LTD.
DNHA
DENSO HARYANA PVT. LTD.
DSEC
DENSO SUBROS THERMAL ENGINEERING CENTRE INDIA LTD.

Singapore / ประเทศสิงคโปร์
DIAS
DENSO INTERNATIONAL ASIA PTE. LTD.
Indonesia / ประเทศอินโดนีเซีย
DNIA
PT. DENSO INDONESIA
DSIA
PT. DENSO SALES INDONESIA
HDI
PT. HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING
AINE
PT. ASMO INDONESIA
Cambodia / ประเทศกัมพูชา
DNKH
DENSO (CAMBODIA) CO., LTD.
PGKH
PIT&GO AUTOMOTIVE SERVICE (CAMBODIA) CO., LTD
Vietnam / ประเทศเวียดนาม
DMVN
DENSO MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD.
HDVN
HAMADEN VIETNAM CO., LTD.
Philippines / ประเทศฟิลิปปินส์
DNPH
DENSO PHILIPPINES CORPORATION
DTPH
DENSO TECHNO PHILIPPINES, INC.
Myanmar / ประเทศเมียนมาร์
AMM
ASMO MYANMAR CO., LTD.
Middle East / ตะวันออกกลาง
DSMN
DENSO SALES MIDDLE EAST & NORTH AFRICA FZE.
Australia / ประเทศออสเตรเลีย
DNAU
DENSO AUTOMOTIVE SYSTEMS AUSTRALIA PTY. LTD.

ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

With a strong emphasis on safety, comfort & convenience, and the environment, our broad product range is contributing to a new type of
automobile manufacturing. Our automotive line-up includes car air conditioning systems, powertrain control systems, engine related
components (available for motorcycles and construction machinery) and meters. We provide our customers with the ideal parts for every application.

DENSO aims to be a trustworthy company in harmony with
society.

เด็นโซ่มุ่งหวังที่จะเป็นองค์กรที่ ได้รับการยอมรับจากสังคม และอยู่ร่วมกับ
สังคมได้อย่างกลมกลืน

To ensure people’s happiness and welfare, facilitate the sustainable
growth of society, preserve the planet and protect lives and prepare
a bright future for generations to come, each of our employees is
striving to put into practice the principles embodied in the DENSO
Philosophy and the DENSO Group Declaration of Corporate
Behavior in order to meet the expectations and earn the trust of our
stakeholders. Key areas we practice are as follows:
1. Customers: Building trust and creating new value.
2. Employees: Valuing employees and establishing a motivation
		 workplace.
3. Shareholders: Raising corporate value and a focus on dialogue.
4. Business Partners: Open, fair, and transparent transactions.
5. International Communities: Environment conservation,
		 enhancement of security and safety, social contribution and
		 fair business practices.

เพื่อสวัสดิภาพและความสุขของคนในสังคม การส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
ของสังคม รวมถึงการปกป้องชีวิต อนุรักษ์โลก และสร้างอนาคตที่สดใสส�ำหรับ
คนรุ่นถัดไป พนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะน�ำหลักปฏิบัติท่ีระบุไว้ในหลักปรัชญา
เด็ น โซ่ แ ละปฏิ ญ ญาว่ า ด้ ว ยจรรยาบรรณทางธุ ร กิ จ ของกลุ ่ ม บริ ษั ท เด็ น โซ่
เพือ่ ตอบสนองความคาดหวังและให้ได้รบั ความไว้วางใจจากผูม้ สี ว่ นได้เสียของเรา
ซึ่งหลักปฏิบัติที่ส�ำคัญทั้ง 5 ด้าน มีดังต่อไปนี้
1. ลูกค้า : เราจะสร้างสรรค์ “มูลค่าใหม่” เพื่อน�ำไปสู่ความพึงพอใจและ
		 ความไว้วางใจของลูกค้า
2. พนักงาน : เราจะเคารพสิทธิของพนักงาน และสร้างบรรยากาศการท�ำงาน
		 ที่เอื้อต่อการสร้างแรงขับเคลื่อนในการท�ำงาน
3. ผู้ถือหุ้น: เราจะพยายามเพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมให้มีการ
		 สื่อสารกับผู้ถือหุ้น
4. คู ่ ค ้ า ทางธุ ร กิ จ : เราจะด� ำ รงไว้ ซึ่ ง การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งเปิ ด เผย
		 เป็นธรรม และโปร่งใส
5. ชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติ: เราจะมุ่งสู่การเติบโตไปพร้อมกับสังคม
		 โดยการอนุรักษ์สงิ่ แวดล้อมและการปรับปรุงด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
		 ทุกพื้นที่ที่บริษัทด�ำเนินธุรกิจ การร่วมกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อสร้าง
		 ความกลมกลืน และการด�ำเนินธุรกิจด้วยความหนักแน่นและเป็นธรรม

ด้วยความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และการรักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์นานาชนิดของเรามาจากการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชนิดใหม่ ๆ
ซึ่งสายผลิตภัณฑ์ของเราประกอบด้วยระบบปรับอากาศรถยนต์ ระบบการควบคุมเครื่องยนต์ ชิ้นส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ (ทั้งส�ำหรับจักรยานยนต์และเครื่องจักรที่
ใช้ในการก่อสร้าง) และมิเตอร์ เราเสนอและจัดหาชิ้นส่วนในอุดมคติให้กับลูกค้าเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ

Automotive / กลุ่มยานยนต์
กลุ่มบริษัทเด็นโซ่มีมากกว่า 200 สาขาใน 38 ประเทศทั่วโลก
(รวมทัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ ) และมีพนักงานประมาณ 150,000 คน

Corporate Social Responsibility (CSR)

ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในประเทศไทย

เด็นโซ่ค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ในหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ตั้งแต่
กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ไปจนถึงระบบ
การจัดการพลังงานภายในบ้าน โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเด็นโซ่ ประกอบด้วย

Worldwide, the company has more than 200 subsidiaries
and affiliates in 38 countries and regions (including Japan)
and employs nearly 150,000 people.

Thai DENSO Group Products

Original Equipment Manufacturer Product List
ผลิตภัณฑ์ OEM

DENSO delivers a wide variety
of automotive products and
technologies that minimize
environmental impact and traffic
accidents while also increasing
comfort and convenience.

Powertrain Control Systems / ระบบควบคุมเครื่องยนต์

Air Cleaner, Air Flow Meter, Oil Filter, Common Rail System, Rail, Diesel Injector, Gasoline Injector, Diesel Filter, Spark Plug, Fuel Filter, Supply Pump, Fuel Pump Module,
Throttle Valve, Solenoid, UC Injector, Glow Plug, Magneto

เด็ น โซ่ ส่ ง มอบความหลากหลาย
ของผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ใน
อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ท่ี จ ะช่ ว ย
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ
อุบตั เิ หตุการจราจร ในขณะเดียวกัน
ก็ชว่ ยเพิม่ ความสะดวกสบายให้กบั ผู้
ขับขี่ด้วย

Diesel Supply Pump

Diesel Injector

Element Kit

Oil Filter

Valve Assy

Gasoline Injector

Suction Control Valve

Air Cleaner

SIFS (Fuel Pump Module)

Glow Plug

Diesel Fuel Filter

Magneto

Air Refiner

Common Rail

Thermal Systems / ระบบระบายความร้อน

Air Conditioning System, HVAC, Blower, Intercooler, Compressor, Oil Cooler, Condenser, Radiator, Evaporator, Reserved Tank, Expansion Valve, Shroud Fan, Cooling Fan

Non-Automotive / กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

HVAC

Radiator

Electric Systems / ระบบไฟฟ้า
Starter, Alternator, Fan Generator

Consumer Products
กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค

Industrial Products
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

DENSO’s New Business Fields
กลุ่มธุรกิจใหม่ของเด็นโซ่

DENSO is helping to make smart homes
a reality with product and technology
offerings from charging stations to hot
water supply systems.
ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละเทคโนโลยี ข องเด็ น โซ่
ที่ นำ�เสนอสถานี ช าร์ จ สู่ ร ะบบทำ�น้ำ� ร้ อ น
จะช่วยทำ�ให้แนวคิดบ้านอัจฉริยะกลายเป็น
ความจริง

Our industrial products and technologies
support factories, shops and offices in a
wide variety of industries.

Our research and development efforts continue
to drive us into new areas of business, solving
problems and benefiting society beyond
the automotive industry.
ด้วยความพยายามในการค้นคว้า และการพัฒนา
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ที่ ขั บ เคลื่ อ นเราไปสู ่ ธุ ร กิ จ ใหม่
เพื่อช่วยแก้ปัญหาและสร้างประโยชน์ให้สังคม
มากกว่าการเป็นเพียงผู้ผลิตในอุตสาหกรรมชิ้น
ส่วนยานยนต์

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่เรา
จัดหาให้โรงงานผู้ผลิต ร้านค้า และสำ�นักงาน
ในหลากหลายอุตสาหกรรม

Alternator

Starter

Small Motor / มอเตอร์ขนาดเล็ก

Wiper System, Washer System, Power Window Motor,

Wiper Link

Washer Tank

Multiplate Oil Cooler

Housing Less Oil Cooler

Evaporator

Road Safety Campaign / รณรงค์ด้านความปลอดภัยบนท้องถนน

Eco Park / ศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

Mangrove Planting / กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

Disabled People Support / การช่วยเหลือผู้พิการ

Condenser

Electronic Systems / ระบบอิเล็กทรอนิกส์

Condenser Discharge Ignition (CDI), Engine Electronic Control Unit (ECU), Relay, Flasher, Horn

Flasher

Relay

Information and Safety System / ระบบสื่อสารและความปลอดภัย
Instrument Cluster, Airbag Sensor

Airbag sensor

Instrument Cluster

www.denso.co.th

