บทที่ 3
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
3.1 ชื่อและสถานที่ต้งั ของสถานประกอบการ
บมจ.ธนาคารกรุ งไทย จํากัด เริ่ มเปิ ดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดย
การควบกิจการของธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด

ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่มี

รัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เข้าเป็ นธน าคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล

และได้ใช้ชื่อใหม่

ว่า "ธนาคารกรุ งไทย จํากัด " ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "KRUNG THAI BANK LIMITED" ใช้
สัญลักษณ์ "นกวายุภกั ษ์ " ซึ่งเป็ นเครื่ องหมายของกระทรวงการคลัง เป็ นสัญลักษณ์ ประจําของ
ธนาคารจนถึงปัจจุบนั ในระยะแรกของการก่อตั้ งธนาคารกรุ งไทย จํากัด ได้ใช้สถานที่สาํ นักงาน
ใหญ่ของธนาคารเกษตร จํากัด ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ถนนเยาวราช เป็ นที่ทาํ การสํานักงานใหญ่ มีสาขารวม 81
แห่ง จํานวนพนักงาน 1,247 คน ยอดสิ นทรัพย์รวม 4,582.10 ล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20
ล้านบาท และทุนจดทะเบียน 105 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสอง เพื่อให้เป็ น
ธนาคารของรัฐที่มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คง

สามารถคุม้ ครองผูฝ้ ากเงินและบริ การลูกค้าได้

กว้างขวางขึ้น ตลอดจนสามารถอํานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย
ผลการดําเนินงานของธนาคารได้ขยายตัวเติบโตขึ้นมาเป็ นลําดับ ทําให้อาคารสํานักงานใหญ่เดิมคับ
แคบลงจนเกิดความไม่สะดวกและไม่คล่องตัวในการปฏิบตั ิงาน

ธนาคารจึงได้ยา้ ยที่ทาํ การ

สํานักงานใหญ่ มาตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 35 ถนนสุ ขมุ วิท เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2525 และได้ใช้
เป็ นที่ทาํ การสํานักงานใหญ่มาจนถึงปัจจุบนั วันที่ 17 สิ งหาคม 2530 ธนาคารกรุ งไทยได้รับโอน
สิ นทรัพย์และหนี้สินของธนาคารสยาม จํากัด

มาบริ หารตามนโยบายของกระทรวงการคลัง

เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของธนาคารสยามมีปัญหาหลายด้านที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลา
อันสั้น ทําให้เป็ นภาระที่รัฐบาลจะต้องจัดการให้ความช่วยเหลือ ซึ่งไม่ทราบว่าจะสิ้ นสุ ดเมื่อใด และ
หลังจากการรวมกับธนาคารสยามแล้ว ทําให้ธนาคารกรุ งไทยมีสินทรัพย์มากเป็ นอันดับสองของ
ประเทศ สามารถจะสนองตอบนโยบายการเงินการคลังของประเทศ และแสดงบทบาทความเป็ น
"ธนาคารนํา " (Lead Bank) ได้ ปี 2531 ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารพาณิ ชย์แห่งเดียวที่มีสาขา
และเครื่ อง ATM อยูค่ รบทัว่ ทุกจังหวัดของประเทศ และยังมีแผนงานขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก โดยเน้น
การเปิ ดสาขา ในเขตรอบนอกที่ความเจริ ญกําลังขยายตัวออกไป และในปี เดียวกันนี้ธนาคารได้นาํ
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หุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งนับเป็ นรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่งแรก
โดยมีการซื้อ–ขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปี 2532 และปี 2533 มีการเปิ ดตัวบัตรเครดิตกรุ งไทย
นอกจากนี้ยงั เป็ นสถาบันแห่งแรกในประเทศที่นาํ ระบบเครื อข่ายสื่ อสารข้อมูล (K–NET) มาใช้ ปี
2534 ธนาคารกรุ งไทยได้รับยกย่องให้เป็ นบริ ษทั ดีเด่นประจําปี 2534 ช่วงปี 2535 – 2538 เรี ยกได้วา่
เป็ นยุคพัฒนาสู่โลกาภิวฒั น์ มีการปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้างขององค์กรที่เรี ยกว่า Reengineering มี
ความเติบโตในทุกๆ ด้าน อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ทั้งทางด้านเงินฝากและเงินให้สินเชื่อ
ด้วยกลยุทธ์ดา้ นการตลาดนโยบาย Top 15 ทําให้เข้าถึงลูกค้ารายใหญ่ 15 รายของแต่ละจังหวัด
นอกจากนี้ยงั มีการใช้นโยบายการติดตามหนี้ การพัฒนาบุคลากร

ตลอดจนการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ การปรับเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์ Online P-6000 เป็ น P-9000 เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพในการให้บริ การ ซึ่งความเติบโตในทุกๆ ด้านเป็ นผลให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2538 อนุมตั ิให้ธนาคารกรุ งไทยเป็ นรัฐวิสาหกิจกลุ่มที่ 1 แห่งแรกของประเทศ
ไทย ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2538 เป็ นต้นไป ปี 2540 เกิดภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าขึ้นภายในประเทศ และ
ได้ส่งผลกระทบให้สถาบันการเงินจํานวนมากต้องถูกสัง่ ปิ ดกิจการ

ทางการได้ดาํ เนินการแก้ไข

ปัญหาอย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2541 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง นายธาริ นทร์
นิมมานเหมินท์ ได้ประกาศมาตรการฟื้ นฟูระบบสถาบันการเงิน โดยให้ธนาคารกรุ งไทยรับโอน
สิ นทรัพย์และหนี้สินที่ดีของธนาคารกรุ งเทพฯพาณิ ชย์การ และรับโอนสิ นทรัพย์ หนี้สิน สาขาและ
พนักงานของธนาคารมหานคร พร้อมให้ธนาคารเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 185,000 ล้านบาท เป็ น
219,850 ล้านบาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้กองทุนเพื่อการฟื้ นฟูระบบสถาบันการเงิน เพื่อ
รองรับการควบโอนกิจการในครั้งนี้ ปี 2544-2546 ฐานะการเงินของธนาคารมีความแข็งแกร่ งมาก
ขึ้น ภายหลังการโอนสิ นทรัพย์ดอ้ ยคุณภาพไปยังบริ ษทั บริ หารสิ นทรัพย์สุขมุ วิท จํากัด มีการปรับ
โครงสร้างขององค์กรครั้งใหญ่ เพื่อเอื้อต่อการสร้างและขยายขนาดของสิ นทรัพย์ การสร้างรายได้
อย่างต่อเนื่อง และลดต้นทุนการดําเนินงาน พร้อมกันนั้น ได้มีการกําหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ เพื่อ
เสริ มสร้างฐานะของความเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นําของประเทศ โดยเน้นระบบควบคุมการบริ หาร
ความเสี่ ยงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ธนาคารยังได้เป็ นกลไกสําคัญในการกระตุน้ เศรษฐกิจ
ไทยให้ฟ้ื นตัวอย่างรวดเร็ ว โดยเป็ นแกนนําในการปล่อยสิ นเชื่อเข้าสู่ระบบ มีการให้สินเชื่อแก่
องค์กรภายใต้การดูแลของรัฐ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควบคู่ไปกับ
การให้บริ การแก่ลูกค้าทัว่ ไป และมีก ารเปิ ดให้บริ การกลุ่มลูกค้าพิเศษ ได้แก่ธนาคารชุมชนและ
ธนาคารอิสลาม ปี 2548 ธนาคารก้าวสู่การเป็ น The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก”
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อย่างเต็มตัว มีผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใช้บริ การของ
ธนาคารได้จากทุกที่ ทุกช่องทาง และทุกเวลาตล อด 24 ชัว่ โมง โดยไม่มีวนั หยุด ได้มีปรับเปลี่ยน
ภาพลักษณ์ช่องทางต่างๆ ในการบริ การให้สดใส ทันสมัย เพื่อสอดคล้องกับความต้องการของคน
รุ่ นใหม่ และเพิ่มเครื อข่ายและขยายช่องทางในการให้บริ การกับลูกค้ากระจายไปตามแหล่งชุมชน
นอกจากนี้ในปี 2548 ได้ออกบริ การและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อาทิ โครงการ KTB Exporter Club
บริ การโอนเงินด่วน KTB Speed Cash Transfer บริ การเงินฝากระยะยาว 48 เดือน ในปี 2549 2556 ธนาคารให้ความสําคัญกับการเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืนภายใต้
วิสยั ทัศน์ที่มุ่งสู่การเป็ น The Convenience Bank และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และชัดเจน ธนาคาร
ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บททางการเงินและการบริ หารจัดการตามแนวทาง Basel II
และการเป็ น Processing Bank ซึ่งนําเสนอการชําระเงินควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์และบริ การธุรกรรม
ทางการเงินที่หลากหลาย

ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้ าหมาย ด้วย

บริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และทันสมัยในทุกที่ทุกเวลาสําหรับปี 2557 ธนาคารยังคงเติบโตและ
พร้อมเดินเคียงข้างสังคมไทย โดยได้ปรับวิสยั ทัศน์ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแข่งขันใน
ปัจจุบนั "Growing Together กรุ งไทย ก้าวไกล ไปกับคุณ " ซึ่งเป็ นความมุ่งมัน่ พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและสร้างการบริ การที่มีคุณค่า

เพื่อสนับสนุนกา รเติบโตและความมัง่ คัง่ แก่ลูกค้า สร้าง

คุณภาพที่ดีข้ ึนแก่สงั คมตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างยัง่ ยืนแก่ผถู ้ ือหุน้
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ที่ต้ งั สํานักงานใหญ่ธนาคารกรุ งไทย : อาคาร1: เลขที่ 35 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุ งเทพฯ 10110
: อาคาร2: เลขที่ 10 ถนนสุ ขมุ วิท แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ 10110

รู ปที่ 3.1 แผนที่ต้ งั สํานักงานใหญ่
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ธนาคารกรุ งไทย สาขาถนนประชาอุทิศ(ทุ่งครุ ) : 115/1-35 ถนนประชาอุทิศ แขวง บางมด
เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140

รู ปที่ 3.2 แผนที่ต้ งั สาขาถนนประชาอุทิศ(ทุ่งครุ )

รู ปที่3.3 รู ปภาพที่ต้ งั ธนาคาร
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3.2 ลักษณะการประกอบการผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ลักษณะการประกอบธุรกิจของธนาคารกรุ งไทย

คือ ธนาคารดําเนินธุรกิจต่างๆตามที่

กําหนดในพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงินพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีลกั ษณะบริ การของธนาคาร แบ่งเป็ น 3 ประเภท
3.2.1.รับฝากเงินธนาคารจะรับฝากเงินทั้งจากบุคคลทัว่ ไปและจากองค์ กรธุรกิจโดยจาแนกเป็ น
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ประเภท ดังนี้
3.2.1.1. เงินฝากกระแสรายวัน
3.2.1.2. เงินฝากออมทรัพย์
3.2.1.3. เงินฝากประจํา
3.2.1.4. เงินฝากตราสารต่างประเทศ
3.2.2. การให้ สินเชื่อธนาคารจะให้ สินเชื่อในรูปแบบต่ างๆ ดังนี้
3.2.2.1. การเบิกเงินเกินบัญชี (O/D)
3.2.2.2. สิ นเชื่อกูย้ มื (Loan) ได้แก่ เงินกูร้ ะยะสั้นใช้ตวั๋ สัญญาใช้เงินและกูเ้ งินระยะยาวให้แก่ลูกค้า
ธุรกิจ
3.2.2.3. สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยและสิ นเชื่อบุคคลให้แก่บุคคลทัว่ ไป
3.2.2.4. บริ การด้านสิ นเชื่อต่างๆ เช่น การอาวัลและรับรองตัว๋ เงินหนังสื อคํ้าประกัน (Letter of
Guarantee / Bank Guarantee) เล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) และการออกหนังสื อ
สนับสนุนทางการเงินเป็ นต้น
3.2.3.บริการด้ านอืน่ ๆ ได้ แก่
3.2.3.1. บริ การธนาคารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ คือบริ การที่ทาํ ธุรกรรมผ่านอินเตอร์เน็ต
3.2.3.2. การบริ การด้านโอนภายประเทศ
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3.2.3.3. การปริ วรรตและโอนเงินต่างประเทศ หมายถึง บริ การรับแลกเปลี่ยน ซื้อ- ขาย ตราสาร
ต่างประเทศ
3.2.3.4. บริ การชําระค่าสาธารณูปโภคอัตโนมัติผา่ นบัญชี
3.2.3.5. บริ การจําหน่ายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตและวินาศภัย
ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารของรัฐที่มีศกั ยภาพทั้งการสนองนโยบายรัฐเพื่อการพัฒนาประเทศ
ภายใต้กรอบการบริ หารความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ และการสนองตอบความต้องกา รของลูกค้าด้วยการ
ให้บริ การทางการเงินอย่างมืออาชีพ โดยธนาคารสามารถดํารงความเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ช้ นั นําที่
และครองส่ วนแบ่งการตลาดเป็ นอันดับ 2 ของระบบธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งด้านสิ นทรัพย์ สิ นเชื่อ และ
เงินฝาก ได้ดว้ ยการให้ความสําคัญกับการพัฒนาในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงสามารถปรับตัว
รับกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วได้ ทั้งภาวะการเมือง เศรษฐกิจ การเงิน และ
กฎระเบียบต่างๆ ขณะเดียวกัน ภาวะการแข่งขันในระบบธนาคารพาณิ ชย์ที่รุนแรงขึ้น จากแนวโน้ม
อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น กดดันให้ธนาคารต่าง ๆ ต้องปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เงินฝากเพื่อรักษาสภาพ
คล่องและฐานลูกค้าของตน แต่ดว้ ยการออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากที่เหมาะสมกับภาวะดอกเบี้ยใน
ตลาดและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ทําให้สภาพคล่องของธนาคารเพิ่มขึ้นพร้อมกับ
ขยายฐานลูกค้า อีกทั้งยังส่ งผลให้ตน้ ทุนเงินฝากข องธนาคารอยูใ่ นระดับตํ่า ในปี 2549 นอกจาก
ธนาคารจะให้บริ การทางการเงินที่ครบทุกด้าน ทั้งด้านการรับฝากเงิน
ตัวกลางการชําระเงิน และบริ การอื่นๆ

การให้สินเชื่อ การเป็ น

นอกจากนั้น ด้วยความมุ่งมัน่ สู่การเป็ นธนาคารแสน

สะดวก (The Convenience Bank) ธนาคารได้พฒั นาและเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและครบวงจร
มากขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ วให้กบั ลูกค้าในการทําธุรกรรมข้ามสาย

ผลิตภัณฑ์ (Cross

selling) โดยการเป็ นพันธมิตรกับบริ ษทั ในเครื อ 6 กลุ่มธุรกิจ คือ ธุรกิจประกันชีวิต ประกันวินาศภัย
จัดการกองทุนรวม ธุรกิจเช่าซื้อ ธุรกิจหลักทรั พย์ และบัตรเครดิต

พร้อมทั้งเพิ่มช่องทางการ

ให้บริ การมากขึ้น ทั้งสาขาย่อย และบริ การ Self-Service Banking โดยในปี 2549 ธนาคารได้เพิ่ม
เครื่ อง ATM และเครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติอีกกว่าเท่าตัว พร้อมทั้งเสนอบริ การ KTB Online ผ่าน
ระบบ Internet โดยลูกค้าสามารถใช้บริ การสอบถาม หรื อเรี ยกดูขอ้ มูลด้านบัญชี และข้อมูลด้าน
ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งการทํารายการด้านบัญชี และบริ การอื่นๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ ว และปลอดภัย
และเน้นการตลาดเชิงรุ กมากขึ้น เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกระดับ โดยเฉพาะ กลุ่มลูกค้าวัยเริ่ มต้น
ทํางาน ที่เป็ นอีกกลุ่ มเป้ าหมายหนึ่งของธนาคาร โดยการใช้กลยุทธ์ Music Marketing เป็ นตัว
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ขับเคลื่อนผลการดําเนินงานของธนาคารในปี

2549 นับว่าประสบความสําเร็ จโดยมีกาํ ไรสุ ทธิ

เพิม่ ขึ้นร้อยละ 8.09 ซึ่งเป็ นผลจากการบริ หารโครงสร้างด้านหนี้สินได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ ส่ งผล
ให้ Net Interest Margin (NIM) สูงขึ้นจากปี ก่อน นอกจากนี้ ยังมีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ทําให้ Cost to Income Ratio ลดลงจากปี 2548ธนาคารได้ให้ความสําคัญกับ
การดูแลเงินกองทุนให้อยูใ่ นระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะรองรับแผนการขยายธุรกิจได้ เพื่อ
สร้างความแข็ งแกร่ งในระยะยาว ในปี 2549 ธนาคารได้ออกตราสาร Hybrid Tier I สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐ จํานวน 220 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท 1,440 ล้านบาท และมีนโยบาย
ชัดเจนในการปล่อยสิ นเชื่ออย่างมีคุณภาพ และ

บริ หารความเสี่ ยงด้วยความระมัดระวัง เน้นการ

สร้างรายได้ที่มีความเสี่ ยงตํ่าและไม่ตอ้ งใช้เงินกองทุนรองรับ ทําให้ผลประกอบการด้านสิ นเชื่อของ
ธนาคารขยายตัวไม่มาก และมีสดั ส่ วน NPL/Loan ลดลง ขณะที่สดั ส่ วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น
และมีเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ย งสูงขึ้นธนาคารได้กาํ หนดให้ปี 2549 เป็ นปี บรรษัทภิบาล และ
ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ให้มีกรรมการจากคณะกรรมการธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อ
รับผิดชอบและดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามหลักบรรษัทภิบาลในทุกหน่วยงานของธนาคาร โดยให้
ความสําคัญกับการกํากับและดูแลกิจการที่ดี มี การดําเนินงานที่โปร่ งใส มีจรรยาบรรณที่ดีในการ
ประกอบธุรกิจ รวมทั้งส่ งเสริ มให้เกิดการปฏิบตั ิอนั เป็ นเลิศแก่พนักงาน ในด้านวัฒนธรรม
จรรยาบรรณ คุณธรรม ความซื่อสัตย์ในการปฏิบตั ิงาน และการปฏิบตั ิต่อสังคมและ
สภาพแวดล้อม ธนาคารได้จดั กิจกรรมบรรษัทภิบาลอย่างต่อเนื่ อง เพื่อสร้างการรับรู ้และกระตุน้ ให้
เกิดการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องอีกทั้ง ธนาคารยังให้การสนับสนุนแก่โครงการต่าง ๆ ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาสังคม การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา ด้วย จากการดําเนินงานดังกล่าว
ทําให้ธนาคารกรุ งไทยได้รับเลือกเป็ น 1 ใน 5 รัฐวิสาหกิจที่มีผลงานด้านคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ดีเด่นประจําปี 2549 จากสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และได้รับ
เกียรติจากนิตยสารดอกเบี้ย ในการคัดเลือกให้เป็ น ธนาคารแห่งปี 2549 รวมทั้ง ได้รับการจัดอันดับ
ระดับบรรษัทภิบาลดีเลิศจากคณะกรรมการ บรรษัทภิบาลแห่งชาติร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคม
ส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (Thai Institution of Director Association – IOD)
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3.3 รูปแบบการจัดการองค์ การและการบริหารงานขององค์ กร

โครงสร้างองค์กร ธนาคารกรุ งไทย สาขาประชาอุทิศ (ทุ่งครุ )

นายอนันตศักดิ์ ทองถึง
ประธานคณะทํางาน

นางสาวอุรชา โพธิ์ สวัสดิ์

นางสาวชลธิชา เรื องรอง

นางสาวสุ ชาดา คําทองสี

นางสาวพิชญาณัฏฐ์ หฤหรรษพงศ์

นางสาวณัฐวดี ประยูรวรรณ

รองประธานคณะทํางาน

เลขานุการ

นางสาวอรวรรณ ชวะทธิ์

นางสาวอินทิรา สิ งทัน

นางสาวจุฑามณี มะโนดี

นายยุทธนา บุญงาม

รู ปที่ 3.4 แผนผังแสดงตําแหน่งงานในสาขาถนนประชาอุทิศ (ทุ่งครุ )
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3.4 ตาแหน่ งงานและลักษณะงานที่นักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งที่ได้รับมอบหมายคือพนักงานลูกค้าสัมพันธ์และช่วยเหลืองานด้านสิ นเชื่อ คือ
พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ได้ทาํ งานในด้านการให้คาํ แนะนําลูกค้าในด้าน การรับฝาก- ถอน-โอน ซื้อ
แคชเชียร์เช็คและการชําระหรื อรับฝากเช็คต่างๆ ในด้านงานสิ นเชื่อได้รับมอบหมายให้เขี ยนข้อมูล
ในส่ วนของ ใบคําขอสิ นเชื่อต่างๆ ใบขอตรวจสอบข้อมูลเครดิต ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น จัดนํา
ข้อมูลลูกค้าเข้าแฟ้ ม ทําใบปะหน้าเอกสารการขอสิ นเชื่อ คํานวณเงินต้นและดอกเบี้ยที่ลูกค้าต้อง
ชําระหนี้ต่อเดือนเบื้องต้น
3.5 ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีเ่ ป็ นทีป่ รึกษา
ชื่อ นางสาวพิชญาณัฏฐ์ หฤหรรษพงศ์
ตําแหน่งงาน เจ้าหน้าที่ธุรกิจและการตลาด
แผนก: สิ นเชื่อ
3.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ลูกค้าสัมพันธ์
2.จัดแฟ้ มสิ นเชื่อ
3.งานด้านสิ นเชื่อธุรกิจ
4.งานด้านสิ นเชื่อส่ วนบุคคล
5 . ศึกษาปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหา

มีนาคม 57

เมษายน 57

พฤษภาคม 57 มิถุนายน 57

ตารางที่ 3.1 ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน
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3.7. ขั้นตอนและวิธีการดาเนินงาน
3.7.1. รวบรวมและศึกษาข้อมูลของโครงงาน
ได้รวบรวมข้อมูลต่างๆโดยการสังเกตและสอบถามข้อมูลจากพนักงานที่รับผิดชอบงาน
ในด้านนั้นๆจึงทําให้ขอ้ มูลที่ได้มาถูกต้องและใกล้เคียงความจริ งที่สุดเนื่องจากผูท้ ี่ให้ขอ้ มูลนั้นเป็ น
ผูท้ ี่สมั ผัสปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งและเนื่องจากการที่ผจู ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิงา นจริ งด้วยแล้วนั้นจึงได้ขอ้ มูลที่
ถูกต้องและครบถ้วนจากการปฏิบตั ิน้ นั ด้วย

โดยเริ่ มศึกษาตั้งแต้ข้นั ตอนแรกไปจนถึงขั้นตอน

สุ ดท้ายของการปฏิบตั ิงาน
3.7.2. ปฏิบตั ิงาน
ได้เริ่ มปฏิบตั ิงานจริ งตั้งแต่ข้นั ตอนแรก คือการตอบคําถามลูกค้า ให้ลูกค้าเขียนใบคําขอ
สิ นเชื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและประเมินความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้าเบื้องต้น
รวบรวมเอกสารของลูกค้าประเมินกิจการหรื อที่มาของลูกค้าเบื้องต้น ตรวจสอบข้อมูลทางเครดิต
ของลูกค้า ส่ งข้อมูลของลูกค้าเข้าในระบบปฏิบตั ิงาน เซ็นสัญญาและจนถึงจัดเก็บและแยกของ
เอกสารของลูกค้าเมื่อจดจํานองเสร็ จ
3.7.3. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการปฏิบตั ิที่ผจู ้ ดั ทําได้ปฏิบตั ิจริ งเหมือนพนักงานประจําในสาขานั้น ได้พบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริ งและปัญหานั้นต้องการการแก้ไขปัญหาอย่างไร และยังพบว่าปัญหาอยูใ่ น
ขั้นตอนใดของการทํางานนั้นจ ากนั้นจึงมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยปัญหาที่พบ
มี 2 ข้อ คือ
3.7.3.1.ปัญหาที่ลูกค้าไม่เข้าใจวิธีการยืน่ เอกสารกับทางธนาคาร
3.7.3.2.ปัญหาด้านการจัดเก็บเอกสารภายใน
3.7.4. วิเคราะห์วิธีการแก้ไขปัญหา
จากการปฏิบตั ิงานจริ งสามารถให้พบวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและง่ายต่อระบบ
การทํางานที่ใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบงานที่ทาํ อยูป่ กติ ขั้นตอนนี้จึงเป็ นขั้นตอน
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ของการวางแผนแก้ไขปัญหาวิเคราะห์วา่ จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดจึงสามารถตอบสนองกับปัญหาที่
เกิดขึ้น
3.7.5. เสนอวิธีแก้ไขปัญหากับทางธนาคาร
เมื่อสามารถวิเคราะห์วิธีแก้ไขปัญหาแล้วนั้นก็ได้จดั ทําเป็ นจดหมายยืน่ ข้อเสนอต่อทาง
ธนาคาร
3.8. อุปกรณ์และเครื่ องมือที่ใช้
ฮาร์ ดแวร์
เครื่ องคอมพิวเตอร์
เครื่ องถ่ายเอกสาร
เครื่ องสแกนเนอร์
ซอฟต์ แวร์
โปรแกรม Microsoft Word
โปรแกรม Microsoft Excel
โปรแกรม Microsoft PowerPoint

