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 Employment with Endurance 

Benefits of working for Endurance 
 
Digital Television is a high growth industry worldwide with billions of dollars being 
poured into new technology for Satellite, Cable, Terrestrial and Internet TV 
broadcasting.  Joining Endurance offers great opportunities to work with leading edge 
media and broadband technologies alongside partners who are major broadcasters and 
equipment suppliers around the globe. 
 

อุตสาหกรรมดิจิตอลโทรทัศน์เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงในทั่วโลกเป็นเม็ดเงินกว่าพันล้าน

ดอลลารก์ารหลั่งไหลในเทคโนโลยีใหม่ส าหรับดาวเทียม, สายเคเบิลทีวีโลกและ Internet. 

การเข้าร่วมน าเสนอความอดทนที่ดีโอกาสให้ท างานกับผู้น าส่ือและเทคโนโลยี บรอดแบนด์ 
 
Endurance Thailand develops and tests software for devices such as digital TV 
receivers, Set Top Boxes and broadcast infrastructure.  Based in the Northern Thai city 
of Chiang Mai Endurance offers a relaxed working environment, away from the frantic 
pace of Bangkok, where the best of Thailand’s Embedded Software Engineers can 
demonstrate their skills and work alongside highly experienced engineers from Europe 
to develop exciting products. 
 

Endurance ประเทศไทยพัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์เช่นดิจิตอลโทรทัศน์รับ

ต้ัง ค่าด้านบนช่องและออกอากาศโครงสร้างพ้ืนฐาน. ที่อยูใ่นภาคเหนือของไทยเมือง

เชียงใหม่ อยู่ในส่ิงแวด ล้อมที่ผ่อนคลาย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ จากความวุ่นวายเป็น กา้ว

ของที่ดีที่สุดของประเทศไทยฝังตัววิศวกร ซอฟท์แวร์ของตนสามารถแสดงทักษะและ

ประสบการณ์การท างานดา้นข้างมากวิศวกรจาก ยุโรปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น่าต่ืนเต้น  
 

Working Environment 
 
Endurance’s offices are located in 
a beautiful traditional Lanna style 
teak building in a quiet suburb of 
Chiang Mai, yet close to the city 
centre.  It has easy access from 
the Superhighway and is close to 
near by amenities such as Kad 
Suan Kaew shopping Centre and 
Nimanheminda Road. 
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สภาพแวดล้อมในการท างาน 

 ส านักงานต้ังอยู่ในสวยงามแบบดั้งเดิมสไตล์ล้านนาอาคารในที่เงียบ สงบชานเมือง

เชียงใหม่, ยังใกลใ้จกลางเมือง. ได้โดยสะดวกจาก superhighway และใกล้กนัน้ันเป็นใกล้

โดยสิ่งอ านวยความสะดวกเช่น ห้าสรรพสินค้ากาดสวนแก้วศูนย์การค้าและ ถนน นิมมานเห

มินทร ์

 
Whilst the building maybe traditional, 
the office environment within is 
modern, spacious and fully air-
conditioned.  The office is surrounded 
by landscaped gardens and has ample 
covered areas for relaxing or working 
outdoors.  Overall the aim is to provide 
a pleasant atmosphere for employees to 
make the working experience as 
enjoyable as possible. 
 
 
 

 

ในขณะที่อาคารเป็นแบบดั้งเดิม, ส านักงานส่ิงแวดล้อมภายในคอืทันสมัยกวา้งขวางและเต็ม

ปรับอากาศ. ส านักงานเปน็แวดล้อมด้วยสวนสวยและมีกว้างขวางครอบคลุมพ้ืนที่ผ่อนคลาย

หรือท า งานกลางแจ้ง. รวมเป้าหมายคือการให้เป็นบรรยากาศส าหรับพนักงานเพ่ือให้

ท างานประสบการณ์สนุก มากที่สุด.  
 
Each employee is provided with ample desk 
space, comfortable ergonomic chairs and 
modern computer equipment.  Other 
amenities include kitchen area with free tea, 
coffee and soft drinks, shower facilities, 
recreation area with outdoor seating, TV, 
internet access, and adequate parking on site 
for cars and motorbikes.   
 
 
 
 

พนักงานแต่ละคนมีให้กับเหลือเฟือโต๊ะพ้ืนที่สบาย เก้าอี้และอปุกรณ์ที่ทันสมัยคอมพิวเตอร์. 

ส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆได้แก่ห้องครัวพ้ืนที่กับฟรีชา, กาแฟอ่อนและเครื่องดื่ม, ฝักบัวส่ิง

อ านวยความสะดวกด้วยพ้ืนที่นันทนาการกลางแจ้งที่น่ังโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและเพียงพอที่

จอดรถบนไซต์ส าหรับรถยนต์และ จักรยานยนต์ 
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Training and Career development 
 
The Digital TV market in which Endurance operates requires specialist skills and 
knowledge which may not be readily available in Thailand.  Endurance has a team of 
Engineers with excellent capabilities in this field based in the UK who will provide 
training, support and mentorship for the employees in Thailand.  Other training 
requirements will be defined as needs are understood for particular projects and 
career development paths.  These may include: 
 

 Onsite training in Thailand by Endurance UK engineers and associates 

 Bespoke training at Thai educational establishments 

 Attendance of specific training courses at locations overseas 

 Working alongside UK engineers at other locations or in UK 
 
Endurance has a multinational client base and from time to time opportunities may 
arise for Endurance Thailand staff to undertake foreign travel to visit clients. 
 

การฝึกอบรมและการพัฒนาอาชีพ  

Enduranceต้องการร่วมงานกับผู้ที่มีควานเช่ียวชาญ ซึ่งประเทศไทยอาจจะมีบคุคลากร

ทางด้านน้ียังไม่มากนัก 
 

Endurance มีทีมวิศวกรที่มีความสามารถเป็นเลิศในด้านน้ีที่จะ ให้การฝึกอบรมและการ

สนับสนุนส าหรับ mentorship พนักงานในประเทศไทย. อื่นๆความต้องการการฝึกอบรมจะ

ได้รับการก าหนดไว้เป็นความเข้าใจเฉพาะส าหรับ โครงการและการพัฒนาอาชีพเส้นทาง. 

เหล่านี้อาจรวมถึง:  
 

 สถานที่ฝึกอบรมตามความอดทนในประเทศไทยและสหราชอาณาจักรภาคีวศิวกร  

 Bespoke การฝึกอบรมที่สถานศึกษาไทย  

 อบรมที่สถานที่ต่างประเทศ  

 ท างานข้างวิศวกรที่สถานที่อื่นๆหรือในสหราชอาณาจักร 
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General Conditions of Employment เง่ือนไขทั่วไปของการจา้งงาน: 
 

Working Hours 
 
Normal working hours are from Monday to Friday 9.00 am to 6.00 p.m. with a one hour 
lunch break (40 hours per week) 
 

Holidays 
 
Annual holiday entitlement is 21 days including all public holidays.  One extra day’s 
annual holiday entitlement is gained for each full year of employment up to a 
maximum of 26 days per year. 
 

Bonus 
 
Endurance believes in rewarding its employees whilst encouraging innovation, 
dedication and loyalty.  All staff will receive a bonus of one month’s salary per year 
subject to 100% attendance record and individual performance; further bonuses will be 
paid on a discretionary basis depending on company performance, personal 
achievements and individual development. 
 

Salaries 
 
Salaries are reviewed annually.  For most staff, salaries are paid monthly on or before 
the 5th of the following month and are paid directly into staff bank accounts. 
 
 

Confidential Information 
 
The work carried out by Endurance is typically for large companies worldwide.  These 
companies require that we keep details of their business and technology secret to 
protect their commercial interests.  All Endurance employees are required to sign a 
confidentiality agreement as part of their contract of employment and not discuss 
Endurance business and customers outside of work. 
 

เวลาท าการ  

ช่ัวโมงท างานปกติคือวันจนัทร์ถึงวันศุกร์ต้ังแต่ 9.00 น. ถึง 6.00  

 
 

วันหยุด  

 

นักขัตฤกษ์ขนานนามเป็น 21 วันนับรวมถึงทุกวันหยุดราชการ. หนึ่งพิเศษวันนักขัตฤกษ์จะ

ได้รับการขนานนามส าหรับแต่ละปีงานถึงสูงสุด 26 วันต่อปี. 

โบนัส  
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Enduranceรางวัลพนักงานของตนในขณะที่ส่งเสริมนวัตกรรม, อุทิศและความภักดี.  

Bonuses ะได้รับการตอบแทนในสุขุมพ้ืนฐานบริษัทขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพส่วน ตัว

ความส าเร็จ, เฝ้าแหนบันทึกและแต่ละพัฒนา.  
 

การขึ้นเงินเดือนจะตรวจสอบทุกป ี 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับความลับ 

งานที่ด าเนินการโดยปกติจะเป็นส าหรับบริษัทขนาดใหญ่ทั่วโลก. บริษัทเหล่านี้ที่เราต้องให้

รายละเอียดของธุรกิจและเทคโนโลยีในการป้องกัน ความลับของพวกเขาสนใจในเชิง

พาณิชย์. พนกังานทั้งหมดจะต้องลงนามข้อตกลงเป็นความลับของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของ 

สัญญาการจา้งงาน 

 


