NMB-MINEBEA THAI LTD.
BRANCH

โรงงานอยุธยา : เลขที่ 18 หมู่ 3 ถนน เอเชีย กม.72 ต�ำบลธนู อ�ำเภออุทยั
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210 โทร. 035-339100-109
โรงงานบางปะอิน : เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนน พหลโยธิน กม.51 ต�ำบลเชียงรากน้ อย
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13180 โทร. 035-361439
โรงงานโรจนะ : เลขที่ 1/14 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ต�ำบลคานหาม
อ�ำเภออุทยั จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13210 โทร. 035-330506-9
โรงงานบ้ านหว้ า : เลขที่ 92 หมุ่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ต�ำบลบ้ านเลน
อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรี อยุธยา 13160 โทร. 035-351732
โรงงานนวนคร : เลขที่ 60/118 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร โครงการ 3
ถนน พหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทร. 02-5294930
โรงงานลพบุรี : เลขที่ 5/2 หมู่ 8 ถนน พหลโยธิน กม.149 ต�ำบลนิคมสร้ างตนเอง
อ�ำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี 15000 โทร. 036-413811

ชื่อบริษัท บริษัทเอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ำกัด
		
(NMB-MINEBEA THAI LTD.)
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์และชิ ้นส่วนเชิงกล

START : พฤษภาคม 2523
REGISTERED CAPITAL :18,595,000,000 บาท

LOCATION

เลขที่ 1 หมู่ 7 ถนน พหลโยธิน กม.51 ต�ำบลเชียงรากน้ อย อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา 13180 โทรศัพท์ 035-361439 Email : recruit@minebea.co.th
http://www.minebea.co.th

EMPLOYEE : คนญี่ปนุ่ 245 คน และคนไทย 40,681 คน

(ข้ อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558)

COMPANY’S PROFILE ฃ

AVAILABLE POSITIONS
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายน�ำเข้ า-ส่ งออก 2 อัตรา
วิศวกร 40 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาภาษา
สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,
อังกฤษ, ภาษาญีป่ นุ่
อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์, การผลิต,
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายบุคคล 3 อัตรา
โลหะการ, เคมี, เครื่องมือ
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์, รัฐศาสตร์ ,
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายผลิต 30 อัตรา
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, จิตวิทยา,
บริหารทรัพยากรมนุษย์
สถิต,ิ ฟิ สกิ ส์, เคมี, วัสดุศาสตร์, เทคโนโลยี
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา
การผลิต,การจัดการอุตสาหกรรม,
ปริญญาตรี นิตศิ าสตร์ (สามารถร่าง
การจัดการการผลิต,บริหาร, เศรษฐศาสตร์
สัญญาธุรกิจเป็ นภาษาอังกฤษได้ )
เจ้าหน้ าที่โปรแกรมเมอร์ 3 อัตรา
เจ้าหน้ าที่อาชีวอนามัยและความ
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์,
เทคโลยีสารสนเทศ, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปลอดภัย 2 อัตรา
ปริญญาตรี อาชีวอนามัยและความ
มีความรู้ VB, .NET, Java, MS SQL, MY
ปลอดภัย
SQL, PHP, ERP Application
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายขายและประสาน
เจ้าหน้ าที่ประจ�ำห้องวิเคราะห์
งานการขาย 5 อัตรา
วัสดุศาสตร์ 3 อัตรา
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ,
ปริญญาตรี/โท วิทยาศาสตร์ สาขา เคมี,
เคมีเทคนิค, วัสดุศาสตร์ , ฟิ สกิ ส์, พอลิเมอร์, เศรษฐศาสตร์, สังคมศาสตร์,
มนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ,
วิศวกรรมเคมี
ภาษาญีป่ นุ่
เจ้าหน้ าที่บญ
ั ชี 2 อัตรา
วิศวกรสนับสนุนการขาย 2 อัตรา
ปริญญาตรี การบัญชี, การเงิน
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
เจ้าหน้ าที่ฝ่ายจัดซือ้ 3 อัตรา
สาขาเครื่องกล,ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์,
ปริญญาตรบริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์,
อุตสาหการ, แมคคาทรอนิกส์,
สังคมศาสตร์, มนุษยศาสตร์ สาขาภาษา
การผลิต
อังกฤษ, ภาษาญีป่ นุ่ , ภาษาจีน

มินแี บ คือ ผู้นำ� ในธุรกิจตลับลูกปื นขนาดเล็ก มอเตอร์ ขนาดเล็ก รวมถึงอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์และชิ ้นส่วนเชิงกลหลายชนิด ซึง่ มีระบบการผลิตแบบครบวงจร ค�ำนึงถึง
ความสะอาด รักษาสิง่ แวดล้ อม  และมุง่ มัน่ ในการสร้ างความเทีย่ งตรงทีเ่ หนือกว่า

COMPANY’S WELFARE
กลุม่ บริ ษัท มินีแบ (ประเทศไทย) ตระหนักดีวา่ สภาพแวดล้ อมในการท�ำงาน
สวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดี เป็ น ปั จจัยในการสร้ างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความ
ก้ าวหน้ า   ด้ วยเหตุนี ้ กลุม่ บริ ษัทฯ จึงให้ ความส�ำคัญกับการจัดสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชน์ตา่ ง ๆให้ แก่พนักงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
11. ประกันชีวิตหมู่
1. เครื่ องแบบพนักงาน
12. เงินกู้ฉกุ เฉินเพื่อช่วยเหลือและ
2. รถรับ-ส่งพนักงาน
  บรรเทาภาระทางเศรษฐกิจที่
3. บ้ านพักพนักงานติดเครื่ องปรับ
  จ�ำเป็ นและเร่งด่วน
อากาศ พร้ อมแม่บ้านดูแลรักษา
13. การให้ ความช่วยเหลือพนักงานผู้
ความสะอาดเรี ยบร้ อย
  ประสบอัคคีภยั
4. จัดอบรมสัมมนาทังในและนอก
้
14. ทุนการศึกษาส�ำหรับบุตรพนักงาน
สถานที่ / อบรมยังต่างประเทศ
5. เบี ้ยเลี ้ยงเดินทางทังใน
้ และต่างประเทศ 15. เงินช่วยเหลือในกรณีพนักงานและ
  ครอบครัวเสียชีวิต
6. โบนัส
16. คลับเฮ้ าส์ ประกอบด้ วยห้ องออก
7. กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
  ก�ำลังกาย และภัตตาคารอาหาร
8. เงินสันทนาการ
  ญี่ปนุ่
9. ตรวจสุขภาพประจ�ำปี และห้องรักษา
พยาบาล ซึง่ มีแพทย์และพยาบาลประจ�ำ 17. สนามกีฬา : สนามเทนนิส
  สนามแบดมินตัน, สระว่ายน� ้ำ
10. ค่ารักษาพยาบาลเพื่อพนักงาน
18. ข้ าวเปล่าฟรี ทกุ มื ้อ และอาหาร
(บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร)
  ราคาถูก

COMPANY’S MESSAGE

นายเจริ ญ ธรรมกีรติ

MANAGER
HUMAN RESOURCES &
ADMINISTRATION DIVISION
MINEBEA GROUP OF
COMPANIES (THAILAND)

บริษทั เอ็นเอ็มบี- มินแี บไทย จ�ำกัด เป็ นบริษทั ชันน�
้ ำในการผลิตชิ ้นส่วน
อิเลคทรอนิกส์และชิ ้นส่วนเชิงกลทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูง  มีสาขาอยูใ่ น 14
ประเทศทัว่ โลก   ซึง่ ประเทศไทยเป็ นฐานการผลิตส�ำคัญทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และ
ได้ ดำ� เนินการผลิตชิ ้นส่วนหลักต่างๆทีเ่ ป็ นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ทีท่ นั สมัยมาเป็ นเวลากว่า  33 ปี   และมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง  
จึงถือเป็ นบริษทั ฯทีม่ คี วามมัน่ คง ตลอดจนตระหนักถึงความส�ำคัญใน
น.ส.ธนัชชา จันทวีป
การพัฒนาบุคลากร  ควบคูไ่ ปกับการให้ ความส�ำคัญในเรื่องความรับ
ผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เราจึงมองหาบุคลากรทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปนุ่
กระตือรือร้ น  ใฝ่ เรียนรู้  และมีความพร้ อมทีจ่ ะเติบโตไปกับบริษทั    
เข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ  ร่วมกันกับเรา จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
JAPANESE ADMIN STAFF
บริษทั เอ็นเอ็นบี-มินแี บ ไทย จ�ำกัด ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ ”

2

“ ดิฉนั ต้ องขอขอบคุณบริษทั เอ็นเอ็มบี-มินแี บไทย จ�ำกัด
ทีใ่ ห้ โอกาสดิฉนั เข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของครอบครัว
มินแี บ และได้ ใช้ ความรู้ทเี่ รียนจาก TNI มาใช้ ในการท�ำงาน
อย่างเต็มที่ ส�ำหรับดิฉนั มินแี บ คือ บ้ านหลังที่ 2 ทีส่ อน
ทังด้
้ านการท�ำงานและการใช้ ชวี ติ พีๆ่ ทีน่ ใี่ ห้ ทงค�
ั ้ ำปรึกษา
และความเป็ นกันเองจนกลายเป็ นความสัมพันธ์ทเี่ รียกว่า
ครอบครัว ดิฉนั รู้สกึ ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้ เป็ นส่วนหนึง่ ในบริษทั ที่
มัน่ คง และให้ โอกาสพนักงานได้ เรียนรู้ และพัฒนาตนเอง  
ไม่แปลกใจเลยค่ะว่า ท�ำไมมินแี บถึงได้ เป็ นบริษทั ชันน�
้ ำด้ าน
อิเล็กทรอนิกส์ ขอเชิญทุกท่านเข้ ามาเป็ นส่วนหนึง่ ของความ
ยิง่ ใหญ่ด้วยกันกับเรานะคะ  แล้ วท่านจะได้ อะไรกลับไป
มากกว่าทีค่ ดิ ไว้   เรารอท่านอยูค่ ะ่ ”

