Company profile
SIIX Corp.

Thai SIIX Co., Ltd.

personal@siix.co.th

Join to our family

02 463 0118

Global Network
＜Sales & Logistics＞

Germany(Dusseldorf)/SD

China (Dongguan)/ SDC

China (Shanghai) / SX China(Dalian) / SXD

USA (Chicago)/SC

(SX Dalian Branch)

USA(Detroit)/SCD

Hong Kong / SH
Vietnam (Hanoi) / SV

Taiwan / SP
Mexico (Monterrey) / SMX

Malaysia (KL) / SK
USA (Irvine) / SJ
(SC Irvine Branch)

Thailand (Bangkok) /
SIIX

Singapore / SS

Philippines / SM

Indonesia (Jakarta) / SI

Philippines / SLP

Brazil(Sao Paulo)/SB

Company Profile
•

Business Lines: Trading electronic device / components, Electronics Manufacturing Service(EMS）

•

Established: July 1, 1992

•

Capital:

•

Location: Osaka Headquarters: Bingo-machi, Chuo-ku, Osaka

JPY 2,144 million = THB 643Mil
Tokyo Headquarters: Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Nagoya Sales Dept: Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi

•

Stock Listing: Tokyo Stock Exchange, 1st Section (Local Code:7613）

•

Employees:

•

Network:

Consolidated:

12,721;

Non-Consolidated: 177（as of

Overseas:26 (15 Offices, 11Factories）
JAPAN : 2 (Headquarters, 1 Factory)

•

ISO:

DEC, 2019）

（as of DEC, 2019）

ISO9001, ISO14001, ISO27001, IATF16949, ISO13485

<Consolidated Net Sales>

JPY 223,037 Millions = THB 67,000 Millions

<Consolidated Operating Income>

JPY 5,506 Millions = THB 1,652 Millions
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Global Network
＜ Manufacturing ＞
(as of DEC, 2019）
Slovakia(Nitra)･SES

China (Dongguan)･SED

China (Hubei)･SHB

・8,216㎡

・30,498㎡

・8 lines

・27 lines

・380

・2,006

・Automotive

・Scanner, A/C, Automotive, etc.

・ISO9001, ISO14001,

・ISO9001, ISO14001,

Established in FEB, 2017
・5,929㎡
・3 lines
・200
・Automotive, HA, Industrial etc.

IATF16949

IATF16949

Hungary (Nagycoros)･SHU
Established in NOV, 2016
・16,841㎡
・5 lines
・260
・Automotive, Industrial, etc.
・ IATF16949(2020 MAR plan)

China (Shanghai)･SJC
・30,977.2㎡
・14 lines
・895
・Industrial HA, Automotive etc.
・ISO9001, ISO14001, IATF16949

Japan (Kanagawa)･SEJ

Mexico(San Luis Potosi)･

SEM
・20,639㎡
・17 lines
・1500
・Automotive, Industrial etc.
・ISO9001, IATF16949

・5,914㎡
・5 lines
・107
・Industrial, Automotive, Medical etc.
・ISO9001, ISO14001, IATF16949
ISO13485, certificate of Pharmaceutical Affairs Law

Thailand (Samut Prakan)･SET
・26,709㎡
・32 lines
・1,778
・Digital Home Appliances,
Automotive, etc.
・ISO9001, ISO14001,
IATF16949, AS9100

・Floor (㎡)
・SMT Line
・Employees
・Main products
・ISO

Company
Name
Service
Establish

Thai SIIX Co., Ltd. (SIIX EMS Thailand Co., Ltd)
Production(Finish Goods, PCBA)
Jan in 1987

Capital

2,092 M (THB)

Annual Sales

8,473 M (THB)

Responsible party
Production
Line

Employee

Mr. Uratani(MD)
SMT-32 lines, DIP-14 lines,
Laser solder-1 lines,
Selective solder -11 lines,
Robot solder - 8 lines
Japanese - 12 persons
Officer - 155 persons
Thai operator - 1,670 persons

สโลแกน スローガン
ลูกค ้าเป็ นอันดับหนึ่ง 顧客第一

Mr.Yukinobu Uratani
Managing Director

Customer First

ปร ัชญาของ Thai SIIX
- สร ้างความพึงพอใจให ้กับลูกค ้า และ ร่วมมือทางานเป็ นทีม และ ร่วมกันสร ้าง
ทีมสปิ ริต 顧客への貢献＝協働とチームスピリット Contribute
to customers = collaboration and team spirit
- มีความพยายามอย่างต่อเนื่ อง = สาระสาคัญต ้องตระหนักรู ้ในตนเองและ
ช่วยเหลือสังคม 不断の努力＝自己実現と社会貢献の唯一の要諦
Constant efforts = the only essence of self-realization and social
contribution
่
่
- ความผิดพลาดคือการเรียนรู ้ ความสาเร็จคือความมันใจ
ความท ้าทายเป็ นเรือง
่ 失敗は知識。成功は自信。挑戦は美徳。Failure is
ทีดี
knowledge. Success is confidence. The challenge is virtue.
Thai SIIX
- จะเติมเต็มในส่วนของลูกค ้า และเติมเต็มความฝันของคุณให ้เป็ นจริง ETは、
顧客やあなたの夢をかなえる工場 SET fulfills customers and
makes your dreams come true.

Automotive Experience
Have MP experience

Automotive
Sun roof
Wipper
Light

Non Automotive
Multi media
Interior,
exteriro

Camera
Sensor
Camera（rear）

Audio, Navi

Air Con

Smart meter

Hearing aid

Lamp
Air bag

Mirror

Scanner printer

Antenna

AT control

Power Window
Speed Meter
Steering SW

Business
Print Circuit Board Assembly

Safety
Power train

Engine
Control

Air conditioner

Remote in Aero space

Working Process Environmental

Production

Engineer

Planning

Training room
การจาลอง การเรี ยนรู ้การทางานในสถานการณ์
จริ งในแต่ละกระบวนการ เพื่อให้เห็นภาพได้ชดั เจน
มากยิง่ ขึ้น

SIIX : Talent

QA Engineer

SIIX : Ambition

Mr. Kitthipit Chumnui (Best)
กิตติพชิ ญ์ ชุมนุ้ย / เบสท์

Ms.Nuchanat Phuruengthai (Tak)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์)
อายุ 25 ปี
อายุงาน 2 ปี 10 เดือน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(ธุรกิจระหว่างประเทศ)
อายุ 24 ปี
อายุงาน 6 เดือน

“เรียนรูจ้ ากความผิดพลาดและ

ความล้มเหลว เพือ่ ทีจ่ ะก้าวไป
สูค่ วามสาเร็จให้ได้”
ผมเริ่ มทางานที่ THAI SIIX เป็ นบริ ษทั แรกในปี 2018 ใน
ตาแหน่ง QA Engineer ทางด้านคุณภาพ การวิเคราะห์ ปั ญหาที่เกิดขึ้นจาก
ขบวนการผลิต และของเสี ยที่เกิดขึ้นจากเครื่ องฟังก์ชนั เทสต์ บริ ษทั เป็ นเหมือน
โรงเรี ยนที่ สอนทุ กๆ อย่าง ให้เราได้เรี ยนรู ้ อย่างมากมายในหลายๆ ด้าน มี
โจทย์ในการแก้ปัญหาที่ สนุก และท้าทาย ซึ่ งความรู ้ต่างๆ ที่ได้รับนั้น มาจาก
พี่ๆ ที่อยูใ่ นโรงงานในหลายๆส่วนงาน ที่คอยสอนและให้คาแนะนา เป็ นอย่าง
ดี ยิ่ ง ซึ่ งผมก็ น ามาปรั บ ใช้ ใ ห้ ส อดคล้อ งกั บ การท างาน เพื่ อ ที่ จ ะท าให้
โรงงานผลิตของเสี ยออกมาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้ และเพื่อให้ได้ผลผลิต
ที่เพิ่มขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ซึ่ งการที่จะลดของเสี ยให้
เข้าใกล้ Zero defect เป็ นสิ่ งที่ ทา้ ทายมากครับ และสิ่ งที่ ประทับใจอีกอย่าง
หนึ่งคือเป็ นบริ ษทั ญี่ปุ่น มีทางานเป็ นระบบ ทาให้ผมสามารถนาไปใช้ในการ
ปรั บ ปรุ ง และพัฒ นาการท างานให้ดี ยิ่ง ขึ้ น ครั บ ผมอยากเห็ น THAI SIIX
เติบโตไปข้างหน้าพร้อมๆ กับ พี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ พนักงานครับ เพื่อที่จะให้คน
รุ่ นใหม่ๆเกิดความประทับใจในตัวบริ ษทั และอยากร่ วมงาน กับบริ ษทั ครับ

SIIX : Skill
Ms. Raweewan Seangsakul (Oil)

ณุชนาถ ภู่เรืองไทย / ตัก๊

Sale
Coordinator

“There are no regrets in life,
just lessons.”

เริ่ มทางาน เมื่อปลายเดือนธันวาคมปี 2020 ที่ผา่ นมาค่ะ ที่นี่ถือเป็ น
การเริ่ มต้นชีวติ การทางานที่แรกหลังจากเรี ยนจบ บริ ษทั นี้เป็ นบริ ษทั ที่ใหญ่และ
มี ค วาม มั่ น ค ง มี สวั ส ดิ การ ที่ ดี ต าแ ห น่ ง ที่ เ ข้ า มาท า คื อ Sales
coordinator เป็ นงานที่ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และมีความกดดันมาก
สมควร เนื่ องจากสาขาที่จบมาเป็ นธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่ งที่เรี ยนนามาปรับ
ใช้ ไ ด้ แ ค่ เ ล็ ก น้ อ ย ที่ เ หลื อ ต้อ งอาศั ย การเรี ยนรู ้ ใ หม่ ท้ ั งหมด ซึ่ งท้ า ทาย
ความสามารถของเรามาก ความผิดพลาด เล็กๆน้อยๆ เป็ นบทเรี ยนสาคัญที่ ทา
ให้เราเรี ยนรู ้ ที่ จะป้ องกันความผิดพลาดไม่ให้เกิ ดขึ้นอีก ที่ นี่จึงเป็ นเหมือน
โรงเรี ยนท าให้ เ ราได้เ รี ย นรู ้ แ ละได้รั บ ประสบการณ์ ม ากมาย ด้ว ยระบ บ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทนั สมัย สร้างความสะดวกสบายในการทางาน

ระวีวรรณ แสงสกุล/ ออยล์

Production
Planning Control

สถาบันการจัดการปั ญญาภิวฒ
ั น์
(วิศวกรรมการผลิตยานยนต์)
อายุ 24 ปี
อายุงาน 4 เดือน
“จงเชื่อมันในตั
่ วเอง มีศรัทธาใน

ความสามารถ เชื่อว่าจะไม่มอี ะไรที่
เราทาไม่สาเร็จ”
ดิฉันเริ่ มเข้ามาทางานที่ นี่เดื อนกุมภาพันธ์ 2021 ความประทับใจ
แรก คือ ที่นี่เปิ ดโอกาสให้เราได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ รับฟั งความ
คิดเห็ นของกันและกัน และช่วยกันหาแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ สาหรับ
งานด้านการวางแผนการผลิต (PPC) เป็ นงานที่ถือว่ามีความท้าทายอย่าง
มาก เพราะเป็ นงานที่ ตอ้ งคานวณตั้งแต่วตั ถุดิบ จนถึงผลิตสิ นค้าที่ มีคุณภาพ
ส่งออกให้กบั ลูกค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า แต่การเริ่ มต้นทางาน
ในครั้งนี้ถือว่าดิฉนั โชคดีอย่างมากที่มีพี่ๆ และหัวหน้าที่คอยให้การช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาเสมอทุกครั้งที่เราเกิดปั ญหาหรื อไม่เข้าใจในงานนั้น ๆ เพื่อทาให้
ดิ ฉัน สามารถปฏิ บัติ ง านได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการท างานที่ นี่ ต ้อ ง
ปฏิบตั ิงานร่ วมกับคนญี่ปุ่นซึ่ งจะต้องมีระเบียบวินยั ทางานเป็ นระบบ และมี
การท างานเป็ นที ม ซึ่ งท าให้ ดิ ฉั น สามารถน าไปใช้ใ นการปรั บ ปรุ งและ
พัฒนาการทางานของตัวเองให้ดียงิ่ ขึ้นอีกด้วย

Thai SIIX Smart factory 2021
Automation & IOT
! eOEE
!Traceability
!Digital Maintenance

Smart Integration
*Production chain
*WIP
*AGV

Electronic work
station

Smart Factory
Click Process
Innovation Plan

Meeting room
ห้องประชุม เรามีหลายขนาด หลายโซน ให้เลือก
ใช้ตามความเหมาะสม มีอุปกรณ์ในการนาเสนอข้อมูล
ที่ทนั สมัย เก้าอี้เข้ากับสรี ระของพนักงาน รู ้สึกสบาย
หากต้องประชุมเป็ นเวลานานๆ

Relax room

Skill Development
CSR

Welfare And Benefit
Provident Fund
Social Security Insurance
Medical Check Up
Bonus
Uniform
Transportation Support
Diligent 640 / Month
Cola 540 / Month
Married leave 3 day
Compassionate Leave 4 day
Long term service
New year party

Working Condition
Working Hour : 8:00 – 17:10
Working day : Mon – Fri
(Some work Saturday as Calendar)

MAP

Welcome to Thai SIIX

