Bank of Ayudhya PCL.

AVAILABLE
POSITIONS
1. Call Center Japanese
2. Underwriting
3. Foreign Remittances
Operations

4. Customer Services
Representative :
Japanese Speaking

COMPANY’S WELFARE

TYPE OF BUSSINESS:

1.
2.
3.
4.
5.

Banking

LOCATION

1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย Call Center : 1572
www.krungsri.com
REGISTERED CAPITAL: 73,558 ล้ านบาท
YEAR OF FOUNDATION :1 เมษายน 2488

6.
7.
8.
9.

COMPANY’S PROFILE

10.

ปรัชญาการด�ำเนินธุรกิจของกรุงศรี กรุ๊ปตังอยู
้ บ่ นหลักธรรมาภิบาล
ที่ดี โดยยึดมัน่ ในจรรยาบรรณที่มีมาตรฐานสูงสุดและการด�ำเนินธุรกิจ
ต่างๆ ด้ วยความโปร่งใส ด้ วยเราตระหนักดีวา่ เราได้ รับความไว้ วางใจ
จากลูกค้ าที่ได้ ให้ เกียรติมาฝากเงินและลงทุนกับเราธุรกิจของธนาคารได้
รุดหน้ าอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบนั โดย ณ เดือนกันยายน 2558กรุง
ศรี มีทนุ จดทะเบียนจ�ำนวน 75,741 ล้ านบาทและทุนช�ำระแล้ ว 73,558
ล้ านบาท
กรุงศรี เป็ นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อนั ดับ 5 ของประเทศ ด้ าน
สินทรัพย์ สินเชื่อ และเงินฝากกรุงศรี มีความมุง่ มัน่ ที่จะตอบสนองทุกโจทย์
ความต้ องการของลูกค้ า ที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ด้ วยการให้ บริ การ
ทางการเงิน อย่างครบวงจรและน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ลกู ค้ า
กลุม่ เป้าหมายทังสามกลุ
้
ม่ คือ ลูกค้ าธุรกิจขนาดใหญ่ ลูกค้ าธุรกิจ SME
และลูกค้ าบุคคล เราเป็ นผู้น�ำในธุรกิจสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิต โดย
มีสว่ นแบ่งตลาดมากที่สดุ ที่ร้อยละ 27 และ ร้ อยละ 15 ตามล�ำดับ กรุง
ศรี ยงั คงมีสว่ นแบ่งในตลาดสินเชื่อเช่าซื ้อรถยนต์ใหญ่เป็ นอันดับสองที่
ร้ อยละ 20 ณ สิ ้นสิงหาคม 2558 กรุงศรี ยงั คงให้ บริ การสินเชื่อกับกลุม่
micro lending ผ่านบริ ษัท เงินติดล้ อ จ�ำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทในเครื อ โดย
กรุงศรี ไมโครไฟแนนซ์เป็ นผู้น�ำตลาดส�ำหรับสินเชื่อจ�ำน�ำทะเบียนรถ
ที่ให้ บริ การลูกค้ าธนาคารและกลุม่ ลูกค้ าที่ยงั เข้ าไม่ถงึ การให้ บริ การ
ทางการเงิน สะท้ อนให้ เห็น ถึงความพยายามในการปรับปรุงการเข้ าถึง
การให้ บริ การทางการเงินที่เป็ นธรรมซึง่ เป็ นสิง่ ที่กรุงศรี ยดึ มัน่ มาโดยตลอด
ในปี 2556 ธนาคารได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทในเครื อของธนาคารแห่ง
โตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ (BTMU)ซึง่ ถือหุ้น 100% โดยกลุม่ มิตซูบิชิ
ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (Mitsubishi UFJ FinancialGroup: MUFG)
กลุม่ สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สดุ ในญี่ปนุ่ และเป็ นหนึง่ ในกลุม่ สถาบันการเงิน
ที่มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินที่สดุ ของโลก

11.
12.
13.

เงินกู้เคหะสงเคราะห์
การประกันสุขภาพกลุม่
การตรวจสุขภาพประจ�ำปี
เงินค่าเครื่องแต่งกาย
ค่าล่วงเวลา และค่าท�ำงาน
ในวันหยุด
ค่าเบี ้ยเลี ้ยง และค่าทีพ่ กั
ในการเดินทาง
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
ค่าเช่าบ้ าน
เงินเพิม่ พิเศษสาขาทีม่ ี
ค่าครองชีพสูง
เงินช่วยเหลือการโอนย้ าย
พื ้นทีก่ ารปฏิบตั งิ าน
สวัสดิการเงินช่วยเหลือ
พนักงาน ส�ำหรับสาขาทีเ่ ปิ ด
ท�ำการ 6 วัน และ 7 วัน
เงินช่วยเหลือค่าใช้ จา่ ยใน
การศึกษาบุตร
เงินช่วยเหลือกรณีประสบ
ภัยพิบตั ิ
เงินช่วยเหลือค่าโทรศัพท์
เคลือ่ นที่ (มือถือ)

14. เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน
เสียชีวติ , คูส่ มรส, บิดา,
มารดา เสียชีวติ
15. กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
16. กองทุนเงินทดแทน
17. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
18. กองทุนประกันสังคม
19. เงินกู้สวัสดิสงเคราะห์
(เงินกู้ 6,000.- บาท)
20. เงินกู้เพือ่ ช่วยเหลือค่าใช้
จ่ายในครอบครัว (เงินกู้
7 เท่า)
21. เงินกู้ซื ้อรถจักรยานยนต์
22. เงินกู้ซื ้อรถยนต์
23. เงินกู้เพือ่ การศึกษา
24. เงินกู้ซื ้อโทรศัพท์เคลือ่ นที่
เงินกู้ซื ้อเครื่องคอมพิวเตอร์
25. เงินกู้เพือ่ ช่วยเหลือพนักงาน
ประสบภัยธรรมชาติ หรือ
อุบตั ภิ ยั
26. ประกันชีวติ / ประกัน
ทุพพลภาพถาวรสิ ้นเชิง/
ประกันอุบตั เิ หตุ

COMPANY’S MESSAGE

นายวีระพันธุ์ ทีปสุวรรณ
ประธานกรรมการ

นายโนริ อากิ โกโตะ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

“ทีมงานมืออาชีพที่มีความสามารถและเป็ นหนึง่ เดียว
พร้ อมมุง่ มัน่ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริ การชั ้นเลิศ
เพื่อเป็ นกลุม่ การเงินอันดับหนึง่ ในใจลูกค้ า”

มุง่ สูก่ ารเป็ นสถาบันการเงินชั ้นน�ำระดับภูมิภาคที่ก้าวสูเ่ วทีโลก
ด้ วยการเติบโตที่ยงั่ ยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสนอง
ต่อความต้ องการของลูกค้ า
4

