SBI Thai Online Securities Co., Ltd.

AVAILABLE POSITIONS
1. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายก�ำกับดูแล
การปฏิบตั งิ าน
2. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ าย IT
3. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายลูกค้ า
สัมพันธ์
4. เจ้ าหน้ าทีก่ ารตลาด

TYPE OF BUSINESS  : SECURITIES (ธุรกิจหลักทรัพย์)
LOCATION :
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั ้น 31 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์     : +66 (0)2022 1400
โทรสาร       : +66 (0)2022 1491
E-mail         :  recuite@sbito.co.th
Website       : www.sbito.co.th
Facebook    : www.facebook.com/Sbithaionline  

5. นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
6. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร
7. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบริหาร
ความเสีย่ ง
8. เจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายสนับสนุน
การตลาด
9. อืน่ ๆ

COMPANY’S WELFARE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

COMPANY’S PROFILE
บริษทั หลักทรัพย์ เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จ�ำกัด ก่อตังเมื
้ อ่ วันที่ 21 ตุลาคม
2557 ด้ วยทุนจดทะเบียน 722,222,200 บาท ส�ำนักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ท่ อี่ าคาร
ไทยซัมมิท ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็ นบริษทั ร่วมทุน
ระหว่าง SBI Group ประเทศญี่ปนุ่ ซึง่ เป็ นผู้นำ� ในการให้ บริการการซื ้อขาย
หลักทรัพย์และตราสารอนุพนั ธ์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต ด้ วยมาร์เก็ตแชร์ อันดับ
หนึง่ ในประเทศญี่ปนุ่ (ปี 2013) และบริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จ�ำกัด
(มหาชน) ซึง่ เป็ นหนึง่ ในห้ าของบริษทั หลักทรัพย์รายใหญ่ ในประเทศไทย
เราพร้ อมทีจ่ ะน�ำเสนอบริการทีม่ มี าตรฐานเดียวกับประเทศญี่ปนุ่ เพือ่ ให้
บริการแก่นกั ลงทุนทุกท่าน ด้ วยปรัชญาและแนวคิดใหม่ๆ เพือ่ ตอบรับการ
เปลีย่ นแปลงและพัฒนาการของสังคมยุคใหม่ทเี่ ปลีย่ นไปอย่างรวดเร็ว

9.

ประกันชีวติ กลุม่
ประกันอุบตั เิ หตุกลุม่
ประกันสุขภาพกลุม่
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง/
น� ้ำมัน
ค่าตอบแทนการท�ำงาน
ล่วงเวลา
เบี ้ยขยัน
กองทุนส�ำรองเลี ้ยงชีพ
การท่องเทีย่ วและงานเลี ้ยง
สังสรรค์ปีใหม่
เงินสนับสนุนค่าเรียนภาษา

10. การท่องเทีย่ วและงานเลี ้ยง
สังสรรค์ปีใหม่
11. การฝึ กอบรม ทั ้งภายในและ
ภายนอก
12. ตรวจสุขภาพประจ�ำปี
13. คลอดบุตร, พนักงานเสียชีวติ
และครอบครัวพนักงาน
เสียชีวติ ฯลฯ
14. เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ
อาทิเช่น สมรส, เจ็บป่ วย,
15. อืน่ ๆ

COMPANY’S MESSAGE

สิ่งที่เราจะน�ำเสนอแก่ลกู ค้ า  คือนิยามของค�ำว่า  “การซื ้อขายออนไลน์ที่
สมบูรณ์แบบ” เพราะระบบการซื ้อขายออนไลน์ของเรานั ้นไม่ได้ เป็ นแค่เพียง
เครื่ องมืออ�ำนวยความสะดวกที่ถกู น�ำเสนอผ่านทางเจ้ าหน้ าที่การตลาดจากบริ ษัท
หลักทรัพย์ แต่เป็ นระบบที่สามารถตอบสนองการใช้ งานทุกรูปแบบให้ แก่ลกู ค้ า
อย่างเต็มที่ ลูกค้ าของเราสามารถซื ้อขายหลักทรัพย์/อนุพนั ธ์ เมื่อไหร่ก็ได้ ตาม
ความต้ องการ โดยผ่านการตัดสินใจของลูกค้ าเองโดยปราศจากการชี ้น�ำ เรา
มีความปรารถนาที่จะสร้ างนวัตกรรมทางการซื ้อขายด้ วยระบบออนไลน์ที่จะ
จัดเตรี ยมเครื่ องมือที่เพียบพร้ อมและทันสมัยควบคูไ่ ปกับข้ อมูลที่คอยสนับสนุน
ลูกค้ าทุกกลุม่ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ ลกู ค้ าสามารถตัดสินใจได้ อย่างชาญฉลาด
รวดเร็ วและแม่นย�ำมากยิ่งขึ ้น เราพร้ อมรับฟั งทุกข้ อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้
บริ การแก่ลกู ค้ าเสมอ เพราะข้ อเสนอแนะของลูกค้ านันคื
้ อเสียงสะท้ อนที่ส�ำคัญยิ่ง
เพื่อจะน�ำไปพัฒนาการบริ การของเราให้ ตรงใจลูกค้ าและให้ ดียิ่งขึ ้นตลอดเวลา 
ตามปรัชญา “ไคเซ็น – การพัฒนาที่ไม่หยุดยัง”้ ที่เรายึดถือ
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