
Chief Executive Officer & President : Mr. Yoshitaka Kajita

Chief Operating Officer & Executive Vice President : Mr. Masao Suematsu

Establishment : February 23, 2007

Business :  A DENSO’s regional headquarters for Asia and Oceania performing 

    business administration including R&D

Capital : 752 Million Baht

Number of Employees : 362 people (as of April 1, 2016)

Business

To be regional headquarters for Asia and Oceania operations undertaking business administration, research & development of auto parts products, 

and focusing on 3 main tasks as follows:

 1. Perform business administration for DENSO Group companies in Asia and Oceania; act as a center of Business Planning, Accounting, 

  Legal, Procurement, Human Resources, Personnel Training, Information System, Material Engineering, Production Control and Service.   

 2. Perform shared service for Thai DENSO Group Companies; accommodate and promote business efficiency of manufacturing 

  Group Companies in such functions as General Affairs, Accounting, Public Relations, Logistics, etc.

 3. Undertake research and development of auto parts products and technologies from prototypes to actual manufacturing to serve 

  customer’s demand in Asia and Oceania.

DENSO International Asia Co., Ltd.

DENSO Training Academy (Thailand): DTAT

At the Training Academy, the phrase “Monozukuri is Hitozukuri” is often 

used by the trainees in their everyday conversation. The driving force behind 

Monozukuri is to teach the importance of quality first, and improve the creativity

of products for Hitozukuri. Hence, at the DENSO Training Academy, there are 

various courses that include introductory classes for entry-level associates 

and practical training in manufacturing, conservation, maintenance, safety and 

technical skills, plus courses and disciplinary training regarding management. 

The curriculum was formed with not only teaching technology but also 

“Hitozukuri” in mind.

Technical Center

Under DENSO International Asia Co., Ltd., the Technical Center performs 

as a center of DENSO technology in Asia and Oceania aiming to offer 

best quality of products developed in Thailand in collaboration with global 

DENSO Technical Center network. As a result, it is the center of Asian car 

manufacturers in Thailand which provides direct contact and daily meeting with 

manufacturers and the customers. The Technical Center is also the only one technical 

center that has a wind tunnel for the vehicle testing and accelerates support for 

the wide range of the customer requirement. In addition, we also support activities 

that reflect the needs of customers in Asia in order to do researches, develop, 

and improve the products to contribute the high quality products and reasonable 

prices for Asian market.



บริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำ�กัด

ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ : นายโยชิทากะ คาจิตะ 

ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฎิบัติก�รและรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ ่: นายมะซะโอะ ซึเอะมัทซึ  

วันก่อตั้ง : 23 กุมภาพันธ์ 2550  

ธรุกิจ : เปน็สำานกังานภูมภิาคเอเชียและโอเชียเนยีของเดน็โซ ่ดำาเนนิธรุกจิดา้นการบรหิารจดัการ

        ธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

ทุนจดทะเบียน : 752 ล้านบาท  

จำ�นวนพนักง�น : 362 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559) 

ธรุกิจ

เป็นสำานักงานภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนียของเด็นโซ่ ดำาเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประกอบด้วย 

3 ส่วนงานหลัก ดังนี้

 1. การบริหารจัดการธุรกิจสำาหรับกลุ่มบริษัทเด็นโซ่ในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย เป็นศูนย์กลางในการวางนโยบายการดำาเนินธุรกิจ งานวางแผน  

  งานบัญชี งานกฎหมาย งานจัดซื้อวัตถุดิบและช้ินส่วน งานทรัพยากรมนุษย์ งานฝึกอบรมบุคลากร งานวิเคราะห์วัตถุดิบที่ ใช้ในการผลิตงาน 

  วางแผนการผลิต และงานอบรมด้านเทคนิค

 2. การบริหารจัดการธุรกิจสำาหรับกลุ ่มบริษัทเด็นโซ่ ในประเทศไทย เป็นการรวมศูนย์ดำาเนินการเพื่อจัดการงานด้านธุรกิจ มุ ่งเน้นการเสริม 

  ประสิทธิภาพและการอำานวยความสะดวกแก่กลุ่มบริษัทเด็นโซ่ที่เป็นผู้ผลิตสินค้า อาทิ งานธุรการ การเงินการบัญชี การประชาสัมพันธ์ การจัดส่งสินค้า 

  เป็นต้น

 3. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ทำาหน้าที่ ในการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีด้านอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต์จากต้นแบบ 

  สู่การผลิตในระบบอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียและโอเชียเนีย

ศนูย์วิจัยและพฒัน�

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเด็นโซ่ดำาเนินงานเสมือนเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีเด็นโซ่ในภูมิภาค

เอเชียและโอเชียเนีย ภายใต้การดูแลของบริษัท เด็นโซ่ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำากัด โดย

มุ่งเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด ซึ่งได้รับการพัฒนาในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือ

กบัเครอืข่ายศูนย์วจิยัและพฒันาเดน็โซ่ทัว่โลก เนือ่งจาก ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลติ

ยานยนต์แห่งเอเชีย ทำาให้สามารถติดต่อเราได้โดยตรงและจัดการประชุมกับโรงงานผู้ผลิต

และลกูค้าได้ทกุวนั ศูนย์วจิยัและพฒันานีย้งัเป็นศูนย์วจิยัและพฒันาแห่งเดยีวท่ีมรีะบบอโุมงค์

ลมสำาหรบัการทดสอบรถยนต์ ทำาให้เราสามารถรองรบัทกุความต้องการของลกูค้าได้อย่าง

รวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังส่งเสริมกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้าใน

ภูมิภาคเอเชีย เพื่อที่จะทำาการค้นคว้า พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเรา ซึ่งเป็นการ 

ยกระดับคุณภาพสินค้าในราคาที่เหมาะสมสำาหรับตลาดในภูมิภาคเอเชีย 

ที่ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่  “Monozukuri is Hitozukuri” (การผลิตสิ่งของอย่างมีคุณภาพ 

เริ่มจากการสร้างคนที่มีคุณภาพ) ได้รับการนำามาปฏิบัติใช้โดยผู้เข้าฝึกอบรม จากแรง 

ผลักดันที่อยู่ภายใต้คำาว่า  Monozukuri (ศิลปะของการผลิต) ที่สอนให้ตระหนักถึงความ

สำาคัญในเรื่องของคุณภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง และการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ให้

ผลิตภัณฑ์ ที่มาจากคำาว่า Hitozukuri (การเสริมสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ) ทำาให้ที่

ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่ มีหลักสูตรมากมาย ทั้งหลักสูตรเบื้องต้นสำาหรับพนักงานใหม่และ

หลักสูตรการฝึกปฏิบัติการในโรงงานผลิต การป้องกัน การซ่อมบำารุง ความปลอดภยั และ

ทักษะทางเทคนิค รวมถึงหลักสูตรการฝึกอบรมทางวินัยอันเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

หลกัสูตรเหล่านี้ ได้รบัการจดัขึน้ไม่เพยีงแต่ให้ความรูด้้านเทคโนโลยเีท่านัน้ แต่ยงัรวมถงึการ

ปลูกฝังด้าน Hitozukuri อีกด้วย

ศูนย์ฝึกอบรมเด็นโซ่ “DENSO Training Academy (Thailand) : DTAT”



President : Mr. Yoshio Nakano

Establishment : December 25, 2002 and change name on April 1, 2008

Business : The responsibility involves all domestic marketing activities including;

 1. Supply automotive components to Car Makers in Thailand as an Original 

  Equipment Manufacturer (OEM).

 2. Perform Aftermarket sales and marketing for both automotive and

  non-automotive products as well as provide after sales service via more

  than 150 service dealers nationwide for greater level of customer

  satisfaction.

Capital : 100 Million Baht

Number of Employees : 168 people (as of April 1, 2016)

DENSO Sales (Thailand) Co., Ltd.

OE Business

DENSO is one of the world’s largest Original Equipment Manufacturer (OEM) to the automobile industry. We produce OEM’s components for vehicle 

assembly and also replacement parts through car dealers for after sales service.

By working with our customers in a true partnership, we succeed in responding directly to our customers’ needs with products that comply with 

strict attention to environmental, comfort and safety demands. That is why a growing number of our customers see DENSO as an extension of their 

own resources. Open the bonnet of any leading car and you will find DENSO components. Every year more and more manufacturers of vehicles 

are convinced of the high quality standards of DENSO components and use them in a growing number of applications.

ASM Business

We are leaders in air conditioning compressors, heat exchanger parts, spark plugs, wiper blades, starters, alternators and diesel fuel injection parts 

(including common rail system) working together with our service dealer on an extensive network nationwide and general independent automotive 

spare part shops.

In tandem, DENSO offers bus air-conditioning systems, truck refrigerator and MovinCool. To meet the needs of our customers, DENSO also provides 

non-automotive products for industrial usage such as bar code scanner and industrial robotic products.
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หัวเทียน                              ใบปัดน้ำาฝน                  ระบบเคร� องปรับอากาศรถบัส                   เคร� องทำาความเย็นในรถบรรทุก          หุ่นยนต์อุตสาหกรรม          เคร� องอ่านบาร์โค้ด                 

บริษัท เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

ธุรกิจอุปกรณ์ช้ินส่วนย�นยนต์

เด็นโซ่คือหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต์ (OEM) รายใหญ่ระดับโลก ส่งขายให้กับบริษัทผู้ผลิตยานยนต์ นอกเหนือจากการผลิตสินค้าดังกล่าวแล้ว

เด็นโซ่ยังได้ผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่ทดแทนจำาหน่ายผ่านศูนย์บริการรถยนต์สำาหรับการให้บริการตลาดหลังการจำาหน่าย

จากการทำางานรว่มกบัลกูคา้ในรปูแบบพนัธมติรทางธรุกจิทำาให้เราสามารถประสบผลสำาเรจ็ในการผลติผลติภัณฑ์ทีต่รงตอ่ความตอ้งการของลกูคา้ คอืความปลอดภัย

ในการขับขี่ ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และความสะดวกสบาย และนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำาให้ลูกค้าที่มองว่าเด็นโซ่เป็นแหล่งวัตถุดิบของตนมีเพิ่มมากขึ้นเร� อย ๆ

หากคุณเปดฝากระโปรงของรถยี่ห้อช้ันนำา คุณจะเห็นว่ามีอุปกรณ์ช้ินส่วนยานยนต์ของเด็นโซ่ประกอบอยู่ด้วย ซึ่งในทุก ๆ ป บริษัทยานยนต์จะใช้ผลิตภัณฑ์ของ

เด็นโซ่ที่มีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพเสมอ

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ช้ินส่วนและอะไหล่ทดแทน

เราเป็นผู้นำาในด้าน คอมเพรสเซอร์ หัวเทียน หัวเผา ใบปัดน้ำาฝน ไดสตาร์ท ไดชาร์จ และอุปกรณ์ชิ้นส่วนสำาหรับเคร� องยนต์ดีเซล เช่น ปัมน้ำามันเชื้อเพลิง เพ� อการให้

บริการได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เด็นโซ่ได้สร้างเครือข่ายศูนย์บริการทั่วประเทศเพ� อบริการที่เข้าถึงและครอบคลุมลูกค้าทั้งหมด

นอกเหนอืจากผลติภัณฑ์ทีก่ลา่วมาขา้งตน้ เดน็โซย่งัมผีลติภัณฑ์อ� น ๆ  เช่น ระบบแอรร์ถบสั เคร� องทำาความเยน็ในรถบรรทกุ ตลอดจนเคร� องปรบัอากาศแบบเคล� อนที ่

(Movin Cool) และยังรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น เครี่องอ่านบาร์โค้ด และหุ่นยนต์อุตสาหกรรมด้วย
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กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ :  นายโยชิโอะ นาคาโนะ

วันก่อตั้ง : 25 ธันวาคม 2545 และเปลี่ยนช� อใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2551

ธุรกิจ : ดำาเนินธุรกิจด้านการจำาหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงกิจกรรมด้านการตลาด

 และการบริการในประเทศไทย ดังนี้

 1. จำาหน่ายอุปกรณ์ชิ้นส่วนยานยนต์ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย

 2. ทำาการตลาดและการจำาหนา่ยผลติภัณฑ์ช้ินส่วนอะไหลท่ดแทน (Aftermarket Product) 

  สำาหรับทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ยานยนต์และอ� น ๆ พร้อมให้บริการผ่านศูนย์บริการกว่า

  150 สาขาทั่วประเทศไทย เพ� อให้บริการลูกค้าอย่างใกล้ชิด มุ่งสร้างความประทับใจ

  สูงสุด

ทุนจดทะเบียน : 100 ล้านบาท  

จำ�นวนพนักง�น : 168 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2559)  


