WATANABE HEAT TREATMENT CO.,LTD.
LOCATION

นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 1 , 789/100 หมู่ 1 ถนนสายหนองค้ อแหลมฉบัง , ต.หนองขาม , อ.ศรี ราชา , จ.ชลบุรี 20230
Pinthong  Industrial  Estate 1, 789/100 Moo1, Saie Nong
Kho-Leamchabang Rd. , Nong-Kham, Sriracha, Chonburi 20230
START : เริ่ มก่อสร้ าง พฤศจิกายน  2548

Establishment November  2005
เริ่ มการผลิต มกราคม  2550
Production January  2007

ชื่อบริษัท วาตานาเบ้ ฮีททรี ทเม้ นท์ จ�ำกัด

WATANABE HEAT TREATMENT CO.,LTD.

REGISTERED CAPITAL : 100 Million Thai Baht

ประเภทธุรกิจ : อบ - ชุป ชิ ้นส่วนอะไหล่รถยนต์
HEAT TREATMENT of METALS

EMPLOYEE : คนญี่ปนุ่ 3 คน   คนไทย 160  คน

COMPANY’S PROFILE ฃ

COMPANY’S MESSAGE

บริ ษัท วาตานาเบ้ ฮีททรี ทเม้ นท์ จ�ำกัด  เป็ นบริ ษัทฯ ให้ บริ การชุบ
แข็งชิ ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ด้ วยเครื่ องจักรและระบบเทคโนโลยีที่ทนั
สมัยชันน�
้ ำของประเทศญี่ปน  ทางบริ
ุ่
ษัทฯมีผ้ เู ชี่ยวชาญและทีมวิศว
กรฯ ,ช่างฝี มือและทีมงานที่ผา่ นการอบรมจากประเทศญี่ปนุ่ เป็ นผู้
ควบคุมการผลิตและพัฒนาองค์กร บริษทั ฯได้ รับการส่งเสริมการลงทุน
จาก BOI. และได้ รับรองมาตราฐานระบบ ISO/TS.16949:2002  
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว และก�ำลังด�ำเนินการมุง่ สูร่ ะบบ ISO.14001
เพื่อพัฒนามาตราฐานองค์กรอย่างต่อเนื่อง

MR.TAISUKE WATANABE
PRESIDENT

ผู้บริ หารให้ ความส�ำคัญกับการสร้ างบุคคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นผู้
น่าเชื่อถือและไว้ วางใจได้ ซึง่ หมายถึงการสนับสนุนให้ ทกุ คนในองค์กร
เป็ นคนดี เป็ นคนมีคณ
ุ ภาพของบริ ษัทฯ  ซึง่ คนดีมีคณ
ุ ภาพเหล่านี ้จะ
เป็ นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จ นัน่ คือการ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ลูกค้ า และเชื่อมัน่ ว่าคนดีมีคณ
ุ ภาพเหล่านี ้จะ
ร่วมสร้ างสังคมที่ดีแผ่ขยายออกไป รวมถึงการรักษาสิง่ แวดล้ อม และ
การช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้ าน ดังนัน้ ผู้บริ หารจึงมุง่ มัน่ ที่จะพัฒนา
คนเพื่อเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร และน�ำไปสูก่ ารพัฒนาสังคม
ควบคูก่ นั ไป โดยเชื่อว่าการพัฒนาคนคือการพัฒนาที่ยงั่ ยืน

COMPANY’S WALFARE
- ค่าเดินทาง
- อาหารกลางวันฟรี
- ค่าเช่าบ้ าน
- ชุดยูนฟิ อร์ ม
- ค่าทักษะ
- โบนัสประจ�ำปี
- ค่าครองชีพ
- ประกันชีวติ
- ค่าต�ำแหน่ง
- ประกันสุขภาพ
- ค่าล่วงเวลา
- ท่องเทีย่ วประจ�ำปี
- เบี ้ยขยัน
- งานสังสรรค์ปีใหม่
- เงินช่วยเหลือ่ กรณีตา่ งๆ ( บวช,
มงคลสมรส, คลอดบุตร, บุคคลใน
ครอบครัวเสียชีวติ และสวัสดิการอืน่ ๆ )

นางสาว สุพตั รา มัง่ มีผล

หัวหน้ าแผนกทรัพยากรบุคคล

พวกเราจะปฎิบตั ติ ามแนวทางและนโยบายต่างๆ ของบริ ษัทฯ
ด้ วยความมุง่ มัน่ และตังใจ
้ เพื่อความก้ าวหน้ า และ เติบโตไปพร้ อมกับ
บริ ษัทฯ เพื่อสร้ างรากฐานที่แข็งแรงต่อองค์กร และสังคมของเราต่อไป

AVAILABLE POSITIONS
- วิศวกรประกันคุณภาพ
( QA Engineer )
- วิศวกรควบคุมคุณภาพ
( QC Engineer )

- วิศวกรการผลิต
( Production Engineer )
- ล่ามภาษาญี่ปนุ่
( Interpreter )
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