MITSUBISHI ELECTRIC ASIA(THAILAND)CO,LTD.
ชื่อบริษัท กลุ่มบริษัทมิตซูบชิ ิ
อิเล็คทริค ประเทศไทย
ประเภทธุรกิจ

1. ผลิตและจ�ำหน่ายเครื่ องใช้ ไฟฟ้าได้ แก่ เครื่ องปรับอากาศ
ตู้เย็น พัดลม พัดลมดูดอากาศ ปั๊ มน� ้ำ 
2. ผลิตและจ�ำหน่ายลิฟท์และบันไดเลื่อน
3. ผลิตและจ�ำหน่ายชิ ้นส่วนเครื่ องยนต์ อุปกรณ์ควบคุมใน
รถยนต์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ เครื่ องเสียงติดรถยนต์
4. ผลิตมอเตอร์ ไฟฟ้า เครื่ องวัดพลังงานไฟฟ้า ปั๊ มน� ้ำ มอเตอร์
เกียร์ แม่พิมพ์ บริ การตัดชิ ้นงานด้ วยเลเซอร์ ฉีดชิ ้นงานอลูมิ
เนียม ซ่อมมอเตอร์ และปั๊ มน� ้ำ เป็ นตัวแทนจ�ำหน่ายและศูนย์
บริ การอินเวอร์ เตอร์ เครื่ องอีดีเอ็ม เครื่ อง CNC และเครื่ อง
เลเซอร์ ของมิตซูบชิ ิ อิเล็คทริ ค
5. ผลิตและจ�ำหน่ายคอมเพรสเซอร์ ส�ำหรับเครื่ องปรับอากาศ

LOCATION
ที่ตงส�
ั ้ ำนักงานประจ�ำประเทศไทย: อาคารคิวเฮ้ าส์สาทร ชัน้ 18 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
BRANCH
100 แห่งใน 35 ประเทศทัว่ โลก ส�ำหรับในประเทศไทยตังอยู
้ ท่ ี่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ชลบุรี,
บางพลี สมุทรปราการ, นิคมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรี ยลพาร์ ค ระยอง,
นิคมอุตสาหกรรมบางชัน กรุงเทพฯ, บางกะปิ กรุงเทพฯ, พระรามสาม กรุงเทพฯ, สาทร กรุงเทพฯ

เดือน/ปี ที่ก่อตัง้ บริษัท(บริษัทแม่ ท่ ญ
ี ่ ีปุ่น) : 15 มกราคม พ.ศ. 2464
จ�ำนวนเงินทุนจดทะเบียน(บริษัทแม่ ท่ ญ
ี ่ ีปุ่น) : 175,820 ล้ านเยน
จ�ำนวนพนักงาน : 120,958 คนทัว่ โลก และพนักงานชาวไทยประมาณ 17,000 คน

COMPANY’S PROFILE ฃ

AVAILABLE POSITIONS
Engineer

บริษทั ในกลุม่ Mitsubishi Electric ได้ ดำ� เนินธุรกิจในประเทศไทยมาเป็ นระยะเวลานานร่วม 50 ปี
ปั จจุบนั มีบริษทั ในกลุม่ ทังสิ
้ ้น 11 บริษทั ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้ าทังในและส่
้
งออกต่างประเทศ อาทิ
เช่น เครื่องปรับอากาศ พัดลม ตู้เย็น ปั๊ มน� ้ำ ลิฟท์และบันไดเลือ่ น คอมเพรสเซอร์ ชิ ้นส่วนรถยนต์
มอเตอร์ ไฟฟ้า มิเตอร์ ชิ ้นงานขึ ้นรูปอลูมเิ นียม ตลอดจนเป็ นผู้จำ� หน่ายและให้ บริการเครื่องจักรอีดี
เอ็ม,เครื่องเลเซอร์ , CNC ภายใต้ เครื่องหมายการค้ า “Mitsubishi Electric” เราเป็ นหนึง่ ในผู้น�ำการ
ตลาดเครื่องใช้ ไฟฟ้าท�ำให้ ธรุ กิจในเมืองไทยเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ดูได้ จากการเติบโตของขนาดธุรกิจ
ในประเทศไทยของบริษทั ในกลุม่ Mitsubishi Electric

ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต/ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต/
ติดตังและซ่
้
อมบ�ำรุงเครื่องจักร/ออกแบบ/คอมพิวเตอร์ /ขายและบริการลูกค้ า/วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตเิ บื ้องต้ น
- วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขา :
วิศวกกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า,
วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์, วิศวกรรม
อุตสาหการ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,
วิศวกรรมโยธา)

แนะน�ำบริษทั
กลุม่ ธุรกิจ Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ าทังในด้
้ านความสะดวกสบายและเติมเต็มความสมบูรณ์ของชีวติ ยิง่ ขึ ้น เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำเสนอ
คุณค่าใหม่ๆ ให้ กบั สังคมด้ วยธุรกิจทีน่ า่ สนใจและหลากหลาย ท�ำให้ กลุม่ ธุรกิจ Mitsubishi Electric
มีความโดดเด่นเป็ นทีร่ ้ ูจกั กันดีในด้ านต่างๆ ดังนี ้
- มีสำ� นักงานปฏิบตั กิ ารขนาดใหญ่ในประเทศไทย ทีค่ รอบคลุมทังด้
้ านการผลิต การตลาดและการ
ขาย การให้ บริการ เป็ นศูนย์รวมในการด�ำเนินธุรกิจของภูมภิ าค
- สินค้ าและบริการของกลุม่ ธุรกิจ Mitsubishi Electric เป็ นทีร่ ้ ูจกั และได้ รับการยอมรับ เพราะเรา
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ท�ำให้ ธรุ กิจในประเทศไทยมีมลู ค่าสูงเป็ นอันดับหนึง่ ในภูมภิ าค
และยังคงเติบโตอย่างต่อเนือ่ งทุกปี
- มีทมี งานทีเ่ ชีย่ วชาญส�ำหรับการวิจยั และพัฒนาสินค้ า ทังยั
้ งประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั้ ง
พร้ อมไปกับการพัฒนาแบบยัง่ ยืน
- Mitsubishi Electric ใส่ใจต่อลูกค้ า มุง่ ไปข้ างหน้ า และยึดมัน่ ในค�ำสัญญา
“เราจะเปลีย่ นแปลงเพือ่ สิง่ ทีด่ กี ว่า”

เจ้ าหน้ าที่บญ
ั ชี

- วุฒปิ ริญญาตรี สาขาการบัญชี
- สามารถ ใช้ โปรแกรม Microsoft Office
: World , Excel, Power Point ได้ ด,ี
- มีประสบการณ์ในการใช้ โปรแกรม
ส�ำเร็จรูปทางบัญชี

ล่ ามภาษาญี่ปน/เลขานุ
ุ่
การ

- เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี , บุคลิกภาพดี
- ปริญญาตรี, ภาษาญี่ปนระดั
ุ่
บ N2 ขึ ้นไป

- สามารถใช้ โปรแกรม : Microsoft office
AutoCAD, Solid Design และ PLC
- สามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้
- มีความกระตือรือร้ นในการท�ำงาน
ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ
- มนุษยสัมพันธ์ดี  
- มีทกั ษะในการติดต่อสือ่ สาร และความ
ละเอียดรอบคอบ

- มีประสบการณ์ทางด้ านงานเลขาจะ
พิจารณาเป็ นพิเศษ

เจ้ าหน้ าที่ทรัพยากรบุคคล/เจ้ าหน้ าที่ฝึกอบรม
- ปริญญาตรี สาขานิตศิ าสตร์ ,
จิตวิทยา หรือสาขาอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
- มีความ รู้ด้านกฎหมายแรงงานเบื ้องต้ น
- มีจติ วิทยาในการติดต่อสือ่ สารกับบุคคลอืน่
- สามารถ สือ่ สาร พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษได้ ในระดับดี

COMPANY’S WELFARE
นอกจากสวัสดิการตามทีก่ ฎหมายคุ้มครองแล้ ว ยังมีสวัสดิการอืน่ อาทิ ประกันสุขภาพ, กองทุน
ส�ำรองเลี ้ยงชีพ  สวัสดิการและเบี ้ยเลี ้ยงอืน่ ๆ ซึง่ แตกต่างกันไปในแต่ละบริษทั นอกจากนี ้เรายังมีมลู นิธิ
มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย ซึง่ ด�ำเนินการต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือสังคม ตลอดจนการให้ การสนับสนุนทางด้ าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิการให้ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษามหาวิทยาลัย การ
ให้ การสนับสนุนโครงการอาสาอาหารกลางวันให้ กบั โรงเรี ยนประถมศึกษา รวมถึงการออกค่ายอาสา
พัฒนาโรงเรี ยนเป็ นต้ น

- สามารถ ใช้ โปรแกรม Microsoft Office :
Word , Excel, Power Point ได้ ดี
- มีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์
ในโรงงานอุตสาหกรรม จะพิจารณา
เป็ นพิเศษ

Programmer/IT

- วุฒิ วทบ. คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, สถิตปิ ระยุกต์
- สามารถใช้ โปรแกรมพัฒนาซอฟแวร์ ได้ อาทิ JAVA, VB.Net, ASP Programming
Web application, Data Base (Oracle and SQL), Network  administration,
PG or RPG IV AS400)

COMPANY’S MESSAGE

นายเรียวจิ  อันโด
กรรมการผู้จดั การบริษทั

บริษทั มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริคเริ่มต้ นธุรกิจในประเทศไทยมายาวนานกว่า 50 ปี แล้ วปั จจุบนั
มีพนักงานประมาณ 20,000 คนใน 11 บริษทั ธุรกิจของเรามีหลากหลาย ตังแต่
้ การผลิต
และจ�ำหน่ายเครื่องใช้ ไฟฟ้าตามบ้ านไปจนถึงชิ ้นส่วนรถยนต์ เรามีพนักงานชาวไทยทุกคน
เป็ นส่วนส�ำคัญหลักในงานออกแบบ ผลิตรวมถึงจ�ำหน่ายด้ วยสโลแกนของบริษทั มิตซูบิ
ชิ อิเล็คทริคคือ Changes for the Better เราจึงมองหาบุคลากรทีช่ อบความท้ าทาย เพือ่
ให้ เป็ นบริษทั ทีด่ ยี งิ่ ขึ ้นไป เรามีคนรุ่นใหม่ทมี่ งุ่ มัน่ ท�ำงานและกล้ าทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงไปข้ าง
หน้ าโดยไม่กลัวความล้ มเหลว และในอนาคตเราก็ก�ำลังมองหาคนรุ่นใหม่เช่นเดียวกันนี ้
เข้ ามาเป็ นส่วนนึงในองค์กรเพิม่ มากขึ ้น นอกจากนี ้บริษทั ยังท�ำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม
และสนับสนุนทุนการศึกษาให้ กบั นักศึกษามหาวิทยาลัยเราตังใจจะท�
้
ำกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมต่อไปเพือ่ ช่วยเหลือให้ ประเทศไทยพัฒนาไปอย่างต่อเนือ่ ง”

2

นางสาวธันยธร สวัสดิว์ ฒ
ุ พิ งษ์
เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงินและธุรการ

“.....ตังแต่
้ วนั แรกทีไ่ ด้
เข้ ามาร่วมงานกับมิต
ซูบชิ ิ อิเล็คทริคจนถึง
วันนี ้รู้สกึ ประทับใจทัง้
บุคลากรและองค์กร
ทีม่ อบประสบการณ์
และมิตรภาพดีๆให้ แก่
กัน ภูมใิ จทีไ่ ด้ เป็ นส่วน
หนึง่ ของมิตซูบชิ ิ อิเล็ค
ทริคค่ะ”

