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บทที่ 1
บทนํา
1.1ชื่อและทีต่ ้งั ของสถานประกอบการ
ธนาคารกรุ งไทยจํากัด (มหาชน) สาขาเพชรเกษม29(ภาษีเจริ ญ) ตั้งอยูท่ ี่ ที่ต้ งั เลขที่ 11/2 หมู่ที่ 5
ถ.เพชรเกษมแขวงบางหว้าเขตภาษีเจริ ญ กรุ งเทพฯ 10160

รู ปที่ 1.1 แผนที่ต้ งั ธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29 (ภาษีเจริ ญ)
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ประวัติความเป็ นมาของธนาคารกรุงไทย
ธนาคารกรุ งไทย จํากัด เริ่ มเปิ ดดําเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2509 โดยการควบกิจการของ
ธนาคารเกษตร จํากัด และธนาคารมณฑล จํากัด ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่มีรัฐบาลเป็ นผูถ้ ือหุน้ ใหญ่เข้าเป็ น
ธนาคารเดียวกัน ตามนโยบายของรัฐบาล และได้ใช้ชื่อใหม่วา่ "ธนาคารกรุ งไทย จํากัด" ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า"
KRUNG THAI BANK LIMITED" ในระยะแรกของการก่อตั้ง ธนาคารกรุ งไทย จํากัด ได้ใช้สถานที่สาํ นักงาน
ใหญ่ของธนาคารเกษตร จํากัด ซึ่งตั้งอยูท่ ี่ถนนเยาวราช เป็ นที่ทาํ การสํานักงานใหญ่ มีสาขารวม 81 แห่ง จํานวน
พนักงาน 1,247 คน ยอดสิ นทรัพย์รวม 4,582.10 ล้านบาท ยอดเงินฝากรวม 4,442.20 ล้านบาท และทุนจด
ทะเบียน 105 ล้านบาท วัตถุประสงค์ของการรวมธนาคารทั้งสอง เพื่อให้เป็ นธนาคารของรัฐที่มีฐานะทางการเงิน
ที่มนั่ คง สามารถคุม้ ครองผูฝ้ ากเงินและบริ การลูกค้าได้กว้างขวางขึ้น ตลอดจนสามารถอํานวยประโยชน์ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้มากขึ้นด้วย
ปี 2531 ธนาคารกรุ งไทยเป็ นธนาคารพาณิ ชย์แห่งเดียวที่มีสาขาและเครื่ อง ATM อยูค่ รบทัว่ ทุกจังหวัดของ
ประเทศ และยังมีแผนงานขยายสาขาเพิม่ ขึ้นอีก โดยเน้นการเปิ ดสาขา ในเขตรอบนอกที่ความเจริ ญกําลังขยายตัว
ออกไป และในปี เดียวกันนี้ธนาคารได้นาํ หุน้ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ซึ่งนับเป็ น
รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่แห่ งแรก
ช่วงปี 2535 – 2538 เรี ยกได้วา่ เป็ นยุคพัฒนาสู่โลกาภิวตั น์ มีการปรับปรุ งพัฒนาโครงสร้างขององค์กรที่
เรี ยกว่า Reengineering มีความเติบโตในทุกๆ ด้าน อย่างมีคุณภาพและมีประสิ ทธิภาพ ทั้งทางด้านเงินฝากและ
เงินให้สินเชื่อ ด้วยกลยุทธ์ดา้ นการตลาดนโยบาย
ปี 2548 ธนาคารก้าวสู่ การเป็ น The Convenience Bank “ธนาคารแสนสะดวก” อย่างเต็มตัว มีผลิตภัณฑ์และ
บริ การทางการเงินทุกประเภทและครบวงจร สามารถใช้บริ การของธนาคารได้จากทุกที่ ทุกช่องทาง และทุก
เวลาตลอด 24 ชัว่ โมง โดยไม่มีวนั หยุด ได้มีปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ช่องทางต่างๆ ในการบริ การให้สดใส
ทันสมัยในปี 2549 - ปั จจุบนั ธนาคารยังคงให้ความสําคัญกับการเพิ่มคุณค่าให้กบั ผูถ้ ือหุน้ อย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืนภายใต้วิสยั ทัศน์ที่มุ่งสู่ การเป็ น The Convenience Bank และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และชัดเจน ธนาคาร
ได้ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนแม่บททางการเงินและการบริ หารจัดการตามแนวทาง Basel IIและการเป็ น
Processing Bank ซึ่งนําเสนอการชําระเงินควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์และบริ การธุรกรรมทางการเงินที่หลากหล าย
ครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มเป้ าหมาย ด้วยบริ การที่สะดวก รวดเร็ ว และทันสมัย
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รู ปที่ 1.2ดวงตราสัญลักษณ์ธนาคารกรุ งไทย(จํากัดมหาชน)
ความหมายตราสั ญลักษณ์
รู ปแบบธนาคาร คือ เป็ นอิสระนกวายุภกั ษ์หลุดจากกรอบจํากัด เพื่อการโบยบินที่เป็ นอิสระและคล่องตัวยิ่ ง
กว่าหมายถึง ความทันสมัย อิสระที่ไร้ขอบเขต พลังแห่ งความกระตือรื อร้น และมุ่งมัน่ ที่จะ โบยบินนําพา
สี ประจําธนาคาร คือ สี ฟ้าไปสู่ ความก้าวหน้าที่กว้างไกลทัว่ แผ่นฟ้ าไทย และสี ฟ้า SKY BLUE ยังสื่ อ ถึง
ความรู ้สึกสะดวกสบาย ที่ลูกค้าทุกคนจะได้รับจากธนาคารกรุ งไทย
ตัวอักษร ธนาคาร คือ ความ มัน่ คง หนักแน่นทันสมัยด้วยตัวอักษรตรงเส้นของตัวอักษรที่ตรงเฉี ยบคม
ผสมผสานกับเส้นโค้งที่ดูนุ่มนวล มีความเป็ น กันเอง
วิสัยทัศน์
ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สําหรับลูกค้ารายย่อย ภาคธุรกิจ ภาครัฐ และสถาบัน
พันธกิจ
เป็ นสถาบันการเงินชั้นนําของประเทศ
มุ่งเน้นการให้บริ การที่เป็ นเลิศ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยัง่ ยืน
ส่ งเสริ มการสร้างทุนทางปั ญญา
ยึดมัน่ ในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
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1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ลักษณะสถานประกอบการเป็ นธนาคาร กรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29 ที่ต้ งั อยู่ เขตภาษีเจริ ญ เป็ นที่รู้จกั ของคนใน
ย่านภาษีเจริ ญเปิ ดให้บริ การทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ทําให้สะดวกในการทําธุรกรรม
ทางการเงิน ซึ่งได้เปิ ดให้บริ การทุกวัน ยกเว้นวันหยุดราชการ ซึ่งจะมีการให้บริ การทั้งทางด้านสิ นเชื่อและ
ทางด้านเงินฝาก
1.2.1 บริการเปิ ดบัญชี
บริการ KTB e-Opened Account
เป็ นการกรอกข้อมูลเพื่อการเปิ ดบัญชีเงินฝากผ่านทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็ นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มี
2 แบบคือแบบมีสมุดคู่ฝาก และแบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ( KTB E-Saving )
บริการ KTB Smart Open Account
เป็ นนวัตกรรมการเปิ ดบัญชีในรู ปแบบใหม่ โดยใช้การอ่านข้อมูลจากบัตรประจําตัวประชาชนของ
ลูกค้า จากนั้นระบบจะพิมพ์ขอ้ มูลในแบบฟอร์มคําขอเปิ ดบัญชีโดยอัตโนมัติ ลูกค้าเพียงลงนามเท่านั้น นับเป็ น
ธนาคารแห่งแรกและแห่ งเดียวที่ให้บริ การเปิ ดบัญชีโดยการดึงข้อมูลจากบัตรประชาชน
1.2.2 บริการเงินฝาก
เป็ นบัญชีเพื่อใช้ในการออมเงินในระยะสั้น มีความสะดวกในการฝาก – ถอนเปิ ดบัญชีขนตํ
ั ้ ่า 500 บาทโดย
คํานวณดอกเบี้ยเป็ นรายวันจากยอดเงินฝากคงเหลือประจําวันด้วยอัตราที่ธนาคารประกาศ และจ่ายให้ปีละ 2
ครั้ง คือ มิ.ย.และ ธ.ค.สามารถฝากถอนต่างสาขาได้ บุคคลธรรมดา สามารถทําบัตร ATM / VDB เพื่อความ
สะดวกในการเบิกถอน และใช้ในการชําระค่าสิ นค้าและบริ การ
เงินฝากกระแสรายวัน
เป็ นบัญชีที่เหมาะสําหรับลูกค้าที่ตอ้ งการใช้เงินหมุนเวียนในธุรกิจ โดยใช้เช็คในการเบิกถอ นกําหนด
เงินฝากครั้งแรก 10,000 บาท สามารถฝาก – ถอนต่างสาขาได้ขอใช้วงเงินเบิกเกินบัญชีได้ โดยธนาคารคํานวณ
ดอกเบี้ยทุกวัน และตัดบัญชีลูกค้าทุกสิ้ นเดือน
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เงินฝากประจํา
เป็ นบัญชีที่ใช้ออมเงินที่ตอ้ งจ่ายคืนในระยะเวลาที่แน่นอนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในเวลาที่นาํ ฝาก เช่น
กําหนด 3 เดือน , 6 เดือน ,12 เดือน , 24 เดือน , 36 เดือนรับดอกเบี้ยในอัตราที่แน่นอน เหมาะสําหรับผูท้ ี่มีเงิน
ออม และประสงค์จะเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต และ/หรื อ เพื่อรอผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ยในอัตราสูง สามารถ
ใช้เป็ นหลักประกันในการขอสิ นเชื่อ หรื อคํ้าประกันการขอประกันสิ นเชื่อได้
กรณี เงินฝากประจํา 3 , 6 , 12 เดือน
เปิ ดบัญชีครั้งแรก ฝากไม่ต่าํ กว่า 1,000 จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็ น
รายเดือน เงินฝากประจํา 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดไม่จ่ายดอกเบี้ย ส่ วนเงินฝากประจํา 6 เดือน 12
เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาํ หรับระยะเวลาที่ฝาก
ไว้จริ งในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผูฝ้ าก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
กรณี เงินฝากประจําระยะยาว 24 และ 36 เดือน
การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่าํ กว่า 10,000 บาทและห้ามถอนเงินฝากบางส่ วนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก
3 เดือน โดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน) ที่ผฝู ้ ากแจ้งไว้กบั
ธนาคาร เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน หากถอนเงินก่อน
ครบกําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาํ หรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริ งในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ตามประเภทผูฝ้ าก ณ วัน
ฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กบั ธนาคาร
เงินฝาก KTB ZERO TAX ( เงินฝากกรุงไทยปลอดภาษี )
เป็ นบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาระยะเวลา 24 เดือนเปิ ดบัญชีข้ นั ตํ่า 1,000 บาท สูงสุ ดไม่เกิน 25,000
บาท และฝากเพิ่มเป็ นจํานวนเท่ากัน ทุกๆเดือน จะได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก 15%จ่ายดอกเบี้ยเมื่อ
ครบกําหนดฝาก โดยจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อ บัญชีเงินฝากกระแสรายวันตามที่ผฝู ้ าก
ได้แจ้งความประสงค์ไว้กบั ธนาคาร
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เงินฝากกรุ งไทยการกุศล
เป็ นช่องทางการรับบริ จาคให้กบั องค์กรการกุศลหรื อบุคคลที่ตอ้ งการความช่วยเหลือโดยสมัครใช้
บริ การเงินฝากกรุ งไทยการกุศล ( KTB Charity Account) ผ่านสาขาธนาคารซึ่งจะต้องมีบญั ชีเงินฝากกระแส
รายวันหรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กบั ธนาคาร
1.2.3 บริการทางการเงินสํ าหรับลูกค้ ารายย่ อย
บริการด้ านโอนเงิน
เป็ นบริ การธนาคารบนอินเทอร์เน็ตที่อาํ นวยความสะดวกให้ลูกค้าบุคคลธรรมดาที่มีบญั ชีกบั ธนาคาร สามารถทํา
ธุรกรรมทางการเงินต่างๆได้ทุกที่ ทุก เวลา โดยเลือกการเชื่อมต่อได้ 2 ช่องทาง คือ บนคอมพิวเตอร์ ที่เว็บไซด์
www.ktb.co.th เลือกบริ การ KTB Online และบนโทรศัพท์มือถือผ่านบริ การ KTB Online@mobileโดยล็อคอิน
ที่ m.ktb.co.th โดยใช้ User Id และ Password ชุดเดียวกัน สามารถโอนเงินระหว่างธนาคาร�สูงสุ ด 500,000 บาท/
วัน
บริการด้ านชําระเงิน
เป็ นบริ การรับชําระค่าสาธารณูปโภค และ ค่าบริ การต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ เช่น ค่านํ้าประปา ,
ค่าไฟฟ้ า , ค่าโทรศัพท์มือถือ , ค่าโทรศัพท์บา้ น เป็ นต้น ด้วยรู ปแบบการใช้งานที่ง่ายโดยผูใ้ ช้บริ การส่ ง SMS
จากโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้กส็ ามารถชําระค่าบริ การต่างๆ ได้ทนั ที ซึ่งค่าบริ การนั้นจะถูกหักจากบัญชี
ธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้โดยอัตโนมัติ
บริการอืน่ ๆ
เป็ นการเรี ยกเก็บเงินตามตราสารการเงินต่างท้องถิ่นให้ลูกค้า ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ลูกค้าของธนาคารตราสารการเงินที่ธนาคารเรี ยกเก็บ ได้แก่ เช็ค ดราฟต์ ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้
เงิน และตราสารการเงินต่างท้องถิ่น ได้แก่ ตราสารทางการเงินของธนาคารอื่นที่อยูน่ อกเขตสํานักหักบัญชี
จังหวัดหรื ออําเภอ ตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกําหนด
1.2.4บริการจัดการทางการเงิน
บริการด้ านการชําระเงิน
KTB iPay
เป็ นบริ การที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการให้บริ การโอนเงินเข้าบัญชีอตั โนมัติ ( Direct Credit, Bulk
Payment System (BPS), BAHTNET) รวมถึงบริ การหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) เพื่ออํานวยความสะดวก
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ให้แก่หน่วยงาน/บริ ษทั สามารถเลือกรู ปแบบประเภทบริ การที่สอดคล้องกับความต้องการด้านการจัดการทาง
การเงินผ่านบริ การต่างๆ ของธนาคารดังนี้
บริ การ KTB iPay Standard โดยผูใ้ ช้บริ การสามารถส่ งคําสัง่ การโอนเงินให้แก่ธนาคารล่วงหน้า
ภายในวันและเวลาที่ธนาคารกําหนดโดยผูข้ อใช้บริ การเป็ นผูก้ าํ หนดวันที่รายการมีผล
บริ การ KTB iPay Express โดยผูข้ อใช้บริ การสามารถต้องส่ งข้อมูลการโอนเงินให้แก่ธนาคารในวัน
เดียวกันกับวันที่รายการมีผลตามที่ธนาคารกําหนดโดยผูข้ อใช้บริ การเป็ นผูก้ าํ หนดวันที่รายการมีผล
บริ การ KTB iPay Direct บริ การโอนเงินเข้าบัญชี (Direct Credit) &หักบัญชี (Direct Debit) ซึ่งเป็ น
บัญชีธนาคารกรุ งไทยอัตโนมัติ
การโอนเงินผ่ านระบบ (Bulk Payment System : BPS)
เป็ นบริ การโอนเงินเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติครั้งละหลายรายการในรู ปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
(File) เพื่อเข้าบัญชีธนาคารกรุ งไทยและบัญชีธนาคารอื่น ๆ ที่เป็ นสมาชิกในระบบ Bulk Payment System โดย
หน่วยงาน/บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ทําข้อมูลการโอนเงินและส่ งให้ธนาคาร
การโอนเงินผ่ านระบบบาทเนต(BAHTNET)
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต เป็ นการโอนเงินจากธนาคารหนึ่งเพื่อเข้าบัญชีผรู ้ ับเงินที่มีอยูก่ บั อีก
ธนาคารหนึ่งผ่านธนาคารแห่ งประเทศไทย ประเภทครั้งละรายการ วันละกี่ครั้งก็ได้ โดยไม่จาํ กัดจํานวนเงินโอน
บริการจ่ ายเงินกู้สหกรณ์ (KTB Co-op)
ระบบที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับอนุมตั ิเงินกูฉ้ ุกเฉิ น สามารถถอนเงินกูแ้ ละเงินฝากในบัญชีสมาชิกที่เปิ ด
ไว้กบั สหกรณ์ผา่ นเครื่ อง ATM ของธนาคารได้ โดยสหกรณ์จะเป็ นผูส้ ่ งข้อมูลและวงเงินกูฉ้ ุกเฉิ นที่อนุมตั ิมายัง
ธนาคารล่วงหน้า ซึ่งระบบจะมีขอ้ มูลรายการถอนเงินให้สหกรณ์ทราบ
บริการจัดทําเช็ค(Convenience Cheque)
การออก Cashier's Chequeให้กบั หน่วยงาน/บริ ษทั พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ได้แก่ หนังสื อ
รับรองการหักภาษี ณที่จ่าย พร้อมรายละเอียดการประกอบการจ่ายเงินที่ทุกสาขาธนาคารตามที่ตกลงกับ
หน่วยงาน/บริ ษทั
บริการชําระภาษีศุลกากร (KTB E-customs)
การชําระภาษีอากรการนําเข้า-ส่ งออกสิ นค้า ผ่านระบบอิเลคทรอนิกส์ โดยไม่ตอ้ งเดินทางมาชําระที่
เคาน์เตอร์บริ ษทั ผูน้ าํ เข้าหรื อส่ งออกทํารายการส่ งข้อมูลเพื่อชําระค่าภาษีอากรนําเข้า-ส่ งออกสิ นค้าผ่าน Software
House ที่บริ ษทั เหล่านั้นเลือกใช้ (Import Declaration System) และนําส่ งรายการดังกล่าวมายังกรมศุลกากรผ่าน
VAN จากนั้นกรมศุลกากรจะส่ งรายละเอียดข้อมูลเลขที่ใบขนสิ นค้าให้กบั บริ ษทั เหล่านั้น ในขณะเดียวกันกรม
ศุลกากรจะดําเนินการส่ งข้อมูลมายังธนาคารเพื่อทําการหักบัญชี
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บริการโอนเงินผ่ านช่ องทางอิเล็กทรอนิกส์ (KTB E-Cheque)
บริ การโอนเงิน KTB E-Chequeเป็ นบริ การโอนเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบหนึ่งของธนาคารที่
พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้กบั การโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการใช้บริ การโอนเงิน KTB
E-Chequeสามารถกําหนดวันโอนเงินได้ล่วงหน้าโดยระบบจะทําการโอนเงินไปยังผูร้ ับเงินปลายทางต่อเมื่อ
ระบบได้รับรหัสรับเงิน (Release code) แล้วนอกจากนี้ผโู ้ อนเงินจะเป็ นผูก้ าํ หนดกําหนดผูท้ ี่มีสิทธิ์ในการส่ ง
คําสัง่ รับเงิน (Releaser) ซึ่งจะเป็ นผูท้ ี่ได้รับรหัสรับเงิน ( Release code) จากระบบโดยสามารถกําหนดได้ท้ งั ผู ้
โอนเงินเอง และผูร้ ับเงินปลายทางและผูร้ ับเงินปลายทางมีสิทธิ์ในการยกเลิกรายการรับเงินได้โดยใช้รหัสยกเลิก
การรับเงิน (Unwind code) ที่ได้รับจากระบบเช่นกันระบบจะทําการโอนเงินให้ในวันที่กาํ หนดไว้ท้ งั แบบทันที่
ภายในวันที่สง่ั โอนหรื อวันที่กาํ หนดวันล่วงหน้านอกจากนี้ระบบยังมีการส่ งรายละเอียดการทํารายการและ
สถานะของรายการโอนเงิน( Notification) ไปยังผูโ้ อนเงินและผูร้ ับเงินเพื่อให้ติดตามสถานะของรายการได้
ตลอดอีกด้วย ทั้งทาง Email หรื อ SMS ตามที่ผโู ้ อนเงินระบุไว้ในขั้นตอนการโอนเงิน
บริการด้ านการเรียกเก็บเงินดังนี้
ระบบงานที่ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ร่ วมกับกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พัฒนาขึ้นเพื่อให้กรม
ส่ งเสริ มการปกครองส่ วนท้องถิ่นใช้ในการจัดทําข้อมูลแจ้งหนี้ภาษีทอ้ งถิ่น ได้แก่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรื อนและ
ที่ดินและภาษีบาํ รุ งท้องที่ รวมถึงจัดพิมพ์ใบแจ้งหนี้ภาษีทอ้ งถิ่น เพื่อนําส่ งให้แก่ผมู ้ ีหน้าที่ชาํ ระภาษี ซึ่งผูช้ าํ ระ
ภาษีสามารถยืน่ ชําระภาษีผา่ นเคาน์เตอร์ของ บมจ. ธนาคารกรุ งไทย ทุกสาขา ทัว่ ประเทศ
ระบบ E-Paynet
บริ การสําหรับชําระค่าสิ นค้า/บริ การแบบหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติโดยผูข้ อใช้บริ การทําการลงทะเบียน
ขอใช้บริ การระบบงาน CGP โดยผูกเลขที่บญั ชีกบั ชื่อแทนหมายเลขบัญชี ( Account Reference) เพื่อใช้เป็ นรหัส
อ้างอิงในการทํารายการชําระค่าสิ นค้า/บริ การให้แก่บริ ษทั ผูข้ อเปิ ดบริ การโดยข้อมูลการลงทะเบียนขอใช้บริ การ
จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลบนระบบงาน CGP ทั้งนี้การทํารายการชําระเงินดังกล่าวสามารถทําผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆตามที่กาํ หนดโดยระบบงาน CGP จะประมวลผลเพื่อทําการหักบัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้
บริ การและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผูเ้ ปิ ดใช้บริ การและรายงานผลกลับไปยังผูข้ อใช้บริ การตามช่องทางที่
กําหนดไว้กบั ธนาคาร ทั้งนี้บริ ษทั ผูข้ อเปิ ดบริ การสามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวผ่านบริ การ KTB Corporate
Online
ระบบ P2P
บริ การชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ผขู ้ อใช้บริ การต้องเป็ นสมาชิกบริ การ KTB
Online และ/หรื อเป็ นสมาชิกบริ การ KTB Corporate Online (กําหนดสิ ทธิ์ของการชําระฯให้เป็ น Single User
เท่านั้น) โดยผูข้ อใช้บริ การจะทํารายการชําระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่กาํ หนดและข้อมูลการชําระเงิน
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ดังกล่าวจะถูกส่ งมาประมวลผลบนบริ การ KTB Online และ/หรื อบริ การKTB Corporate Online เพื่อทําการหัก
บัญชีเงินฝากของผูข้ อใช้บริ การ แล้วโอนเงินเข้าบัญชีของบริ ษทั ผูข้ อเปิ ดบริ การ ทั้งนี้บริ ษทั ผูข้ อเปิ ดบริ การ
สามารถตรวจสอบรายการดังกล่าวผ่านบริ การ KTB Corporate Online
บริการด้ านการบริหารสภาพคล่ อง
เป็ นบริ การโอนเงินระหว่างบัญชี ใช้โอนเงินจากบัญชีเงินฝากบัญชีใดบัญชีหนึ่งของบริ ษทั หน่วยงาน
ที่มีอยูก่ บั ธนาคารกรุ งไทย ไปยังบัญชีตนเองหรื อบัญชีบุคคลอื่น (บุคคลที่ 3) โดยผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
เคาน์เตอร์ธนาคาร เครื่ อง ATM เครื่ อง ADM Tele Banking และ Internet Banking
บริการด้ านข้ อมูล> Biz Payment
การให้บริ การของธนาคารเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้านิติบุคคลในการทําธุรกรรมทางการ
เงินได้ดว้ ยตนเองทุกที่ ตลอด 24 ชัว่ โมง โดยรองรับบริ การด้านการหักบัญชีรายย่อยอัตโนมัติ ( Direct Debit)
การโอนเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติเฉพาะบัญชีกรุ งไทย ( Direct Credit) และ การโอนเข้าบัญชีรายย่อยอัตโนมัติ
ภายในกรุ งไทยและระหว่างธนาคาร ( SMART) บริ ษทั สามารถกําหนดเจ้าหน้าที่ผดู ้ ูแลและกําหนดสิ ทธิให้กบั
เจ้าหน้าที่แต่ละคนได้เอง
บริหารจัดการระบบเงินสด
บริ การรับส่ งเงินสาขา
บริ การยืมเงินระหว่างธนาคาร
บริ การรับส่ งเงินหน่วยงานงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
บริ การบรรจุเงิน ATM นอกสถานที่
เงินเอกชน
1.2.5 สิ นเชื่อบุคคลได้ แก่
สิ นเชื่อกรุ งไทยธนวัฏ
เป็ นเงินกูห้ มุนเวียนส่ วนบุคคลสําหรับผูท้ ี่มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยให้วงเงินสู งสุ ดไม่เกิน 10 เท่า
ของเงินเดือน เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการเงิน สะดวก สบายไม่ใช้วงเงิน ไม่เสี ยดอกเบี้ย ในระหว่างเดือนชําระ
เพียงดอกเบี้ยเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยตํ่าสุ ดในระบบสถาบันการเงิน สมัครใช้บริ การครั้งเดียวสามารถใช้วงเงิน
ได้นานตราบที่ยงั มีเงินเดือนผ่านธนาคาร โดยเฉพาะผูบ้ ริ หารระดับสูง ไม่ตอ้ งมีบุคคลคํ้าประกัน
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สิ นเชื่อกรุ งไทยธนวัฏบํานาญ
เป็ นสิ นเชื่อที่ให้สาํ หรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานองค์การของรัฐ ที่พน้ อายุราชการ
แล้วแต่รับเงินบํานาญหรื อเงินผลประโยชน์รายเดือนจากหน่วยงานประจําแน่นอนผ่านเข้าบัญชีออมทรัพย์กบั
ธนาคารกรุ งไทยเพื่อเสริ มสร้างสภาพคล่อง และช่วยบรรเทาปัญหาทางการเงินของข้าราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานองค์การของรัฐที่พน้ อายุราชการแล้ว
สิ นเชื่ออิสระชีพเพือ่ การแพทย์
เป็ น
สิ นเชื่ออิสระชีพเพื่อการแพทย์ สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาสายวิชาชีพทางการแพทย์ และผูท้ ี่
ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์อยูแ่ ล้ว ให้สามารถประกอบกิจการ ขยายสถานที่ประกอบการปรับปรุ งตกแต่ง
ซื้อเครื่ องมือ เครื่ องใช้ทางการแพทย์ หรื ออุปกรณ์ในการดําเนินงาน(ไม่รวมผลิตภัณฑ์ยา)
สิ นเชื่อเพือ่ การศึกษาในประเทศ
สิ นเชื่อเพื่อการศึกษาต่อในประเทศ มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาต่อในประเทศระดับ
ปริ ญญาตรี ขึ้นไป เช่นค่าเล่าเรี ยน ค่าตําราและค่าอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ และการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
สิ นเชื่อเพือ่ การศึกษาต่ อต่ างประเทศ
เป็ นสิ นเชื่อเพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับการศึกษาต่อของบุคคลทัว่ ไปในสถาบันต่างประเทศที่สาํ นักงาน
ก.พ.รับรอง เช่น ค่าเล่าเรี ยน หรื อค่าตํารา และอุปกรณ์การศึกษา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุ ขภาพอนามัย หรื อค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ นเชื่อเพือ่ ไปทํางานต่ างประเทศ
สิ นเชื่อเพื่อไปทํางานต่างประเทศให้บริ การลูกค้าผูต้ อ้ งการไปทํางานต่างประเทศโดยการจัดส่ งของบริ ษทั
จัดหางานที่จดทะเบียนไว้กบั กรมแรงงาน และต้องมีหนังสื อรับรองสิ ทธิการกูต้ ามโครงการสิ นเชื่อฯ (ส.2) ที่
กรมการจัดหางานออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน
สิ นเชื่อโครงการเงินกู้อเนกประสงค์ สําหรับผู้รับบํานาญ
สิ นเชื่อตามโครงการนี้เป็ นเงินให้กแู้ บบมีระยะเวลาเท่านั้น ลูกค้าจะนําสิ ทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป็ น
หลักทรัพย์ในการประกันสิ นเชื่อประเภทอื่นกับธนาคารไม่ได้ และไม่สามารถนําสิ ทธิในบําเหน็จตกทอดฯ ไป
คํ้าประกันสิ นเชื่อบุคคลได้
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สิ นเชื่อกรุ งไทยเช่ าซื้อ
ให้เช่าซื้อสิ นค้าอุปโภค และรถจักรยานยนต์ หรื อ ทรัพย์สินอื่นตามที่ธนาคารกําหนด
1.2.6 บริการตั๋วแลกเงิน
ตั๋วแลกเงินกรุ งไทย (KTB-B/E)
เป็ น
ตราสารการเงินที่ออกโดยธนาคารกรุ งไทยมูลค่าหน้าตัว๋ ขั้นตํ่า 1 แสนบาท โดยไม่จาํ กัดจํานวนเงิน
สู งสุ ด อายุตว๋ั 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน และ 12 เดือน หรื อตามที่ธนาคารกําหนด สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้
ลูกค้าจะได้รับหนังสื อแสดงการซื้อขายตัว๋ แลกเงิน และสําเนาตัว๋ แลกเงินไว้เป็ นหลักฐาน
1.2.7 บริการด้ านบัตรได้ แก่
KTB ATM Card (บัตร เอทีเอ็ม เคทีบี คลาสสิ ก)
บัตร เอทีเอ็ม เคทีบี คลาสสิ ก เป็ นบัตรที่ใช้ในการเบิกถอนเงินสด โอน เงิน หรื อชําระค่าใช้จ่ายต่างๆผ่าน
เครื่ อง ATM ได้ทนั ที ตลอดเวลาเพียงมีบญั ชีออมทรัพย์หรื อบัญชีกระแสรายวันก็สามารถทํารายการ ได้ โดยไม่
ต้องเดินทางไปทําธุรกรรมทางการเงินที่สาขาของธนาคาร
ATM Payment Only
ธนาคารได้ร่วมกับ บริ ษทั ฮัว่ เซ่งเฮง คอมโมดิทชั จํากัด เปิ ดให้บริ การบัตรฮัว่ เซ่งเฮง ( ATM Payment
Only) เพื่อใช้ชาํ ระทองคํา 96.5% และทองคํา 99.9% ผ่านเครื่ อง Mobile EDC ณ. จุดบริ การของฮัว่ เซ่งเฮง
KTB Shop Smart Card (บัตรเคทีบี ช้ อปสมาร์ ท คลาสสิ ก)
บัตรเคทีบี ช้อปสมาร์ทคลาสสิ กเป็ นบัตรเดบิต ที่ใช้บริ การเบิกถอนเงินสด โอนเงินสามารถใช้กบั ตู ้ ATM
เครื่ อง EDC ของธนาคารกรุ งไทยหรื อธนาคารอื่นๆ
IPAC (บัตรกรุ งไทย ATM Smart Purse)
เป็ นบัตรกรุ งไทยสถาบัน (IPAC) ซึ่งสามารถ ใช้บริ การได้ 3 ลักษณะ คือ
บัตร ATM ของธนาคารใช้บริ การฝาก – ถอนเงินสด โอนเงิน ชําระค่าสิ นค้า หรื อบริ การอื่นได้ ตามที่
ธนาคารประกาศแจ้งจาก เครื่ อง ATM ของธนาคาร หรื อสื่ อทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆของธนาคารในระบบ ATM
POOL และเครื่ อง ATM ทัว่ ประเทศบัตรกรุ งไทยสถาบัน (IPAC)ใช้เป็ นบัตรสถาบัน องค์กร หน่วยงาน หรื อ
บัตรประจําตัวนักศึกษา
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บัตร สมาร์ทเพิร์ส ( SMART PURSE)ใช้เป็ นบัตรเติมเงิน เพื่อซื้อสิ นค้าได้ที่จุดบริ การได้ที่ร้าน 7
Eleven หรื อร้านค้าเครื อข่ายของบริ ษทั ทัว่ ประเทศ ใช้เป็ นบัตรส่ วนลดบัตรสะสมคะแนนตามรายการส่ งเสริ ม
การตลาดข้อมูลใน Chip อยูใ่ นความดูแลของบริ ษทั ไทยสมาร์ทคาร์ด จํากัด
KTB e-Money Card (บัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ )
เป็ นบัตรเติมเงินล่วงหน้า โดยไม่ตอ้ งเปิ ดบัญชีกบั ธนาคาร ใช้แทนเงินสดสําหรับซื้อสิ นค้าหรื อชําระ
ค่าบริ การต่างๆ ณ ร้านค้าที่มีสญ
ั ลักษณ์ วีซ่า ทัว่ ประเทศกว่า 250,000 แห่ ง สะดวกสบายกับการถอนเงินสดผ่าน
เครื่ อง ATM ทุกธนาคารสมาชิกในเครื อ ATM POOL พร้อมชําระค่าสิ นค้า/บริ การผ่านเครื่ อง EDC ของทุก
ธนาคารที่มีเครื อข่าย VISA ในประเทศไทย สร้างความสัมพันธ์ดว้ ยการมอบเป็ นบัตรของขวัญ แทนเงินสด
เพื่อความสะดวก ปลอดภัย เพียงเติมเงินและใช้จ่ายตามวงเงินที่เติมในบัตร เป็ นบัตรที่สอดคล้องกับ ไลฟ์ สไตล์
ของคนรุ่ นใหม่และกลุ่มวัยรุ่ น
KTB Life Smart Card (บัตรเคทีบี-เอ็มอาร์ ท)ี
การทําธุรกรรมทางการเงินในบัตร
การใช้บตั รในลักษณะบัตร VISA Debit ใช้ทาํ รายการ ถอนเงินสด ฝาก โอน ชําระค่าสิ นค้าและ/หรื อ
ค่าบริ การ สอบถามยอดเงิน ทํารายการในเครื อข่าย ATM POOL และเครื อข่าย VISA ทั้งในและต่างประเทศ
การใช้บตั รในลักษณะบัตรโดยสารรถไฟฟ้ าใต้ดิน ผูถ้ ือบัตรจะต้องนําบัตรเคทีบี-เอ็มอาร์ที ( KTBMRT Card) ไปทํารายการเติมเงินค่าโดยสารที่เคาน์เตอร์จุดบริ การที่สถานีรถไฟฟ้ าใต้ดิน จึงจะสามารถโดยสาร
รถไฟฟ้ าใต้ดินได้
KTB Fleet Card (เคทีบี ฟลีทการ์ ด)
บัตร ปตท.ฟลีทการ์ด (PTT)
เท่านั้น

ใช้สาํ หรับชําระสิ นค้า/บริ การ ได้เฉพาะที่สถานีบริ การนํ้ามันปตท.

บัตรปตท.- บางจาก (PTTCB) ใช้สาํ หรับชําระสิ นค้า/บริ การ ที่สถานีบริ การนํ้ามัน ปตท. และสถานี
บริ การ นํ้ามันบางจาก
บัตรบางจาก (BCP) ใช้สาํ หรับชําระค่าสิ นค้า/บริ การ ที่สถานีบริ การนํ้ามันบางจากเท่านั้น
บัตรบางจาก - ปตท. (BCPCB) ใช้สาํ หรับชําระค่าสิ นค้า/บริ การ ที่สถานีบริ การนํ้ามันบางจาก และ
ปตท.
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KTB Invest Smart (บัตรกองทุนนํา้ มัน)
บัตรกองทุนนํ้ามันเป็ นบัตรที่ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) ออกร่ วมกับบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การ
กองทุนกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) หรื อ KTAM อยูใ่ นกลุ่ม KTB Invest Smart เป็ นบัตรที่ผกู กับบัญชีกองทุนเปิ ด
เคแทมออยล์ฟันด์ ผูถ้ ือบัตรสามารถทํารายการซื้อหน่วยลงทุนผ่านเครื่ อง
ATM/ADM
และช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารกําหนด และยังสามารถขายคืนหน่วยลงทุนที่ผกู กับบัตรฯ โดยนําบัตรไปชําระค่าบริ การ
นํ้ามัน ณ สถานีบริ การนํ้ามันในเครื อข่าย VISA ทัว่ ประเทศ
บัตรเครดิตพลังงาน NGV
บัตรเครดิตพลังงาน NGV เป็ นผลิตภัณฑ์ที่อา้ งอิงกับกระบวนการปฏิบตั ิงานและระบบงานบัตรฟลีท
การ์ด โดยธนาคารจะออกบัตรเครดิตพลังงาน NGV ให้กบั บมจ. ปตท. ซึ่งจะมีการกําหนดวงเงินสิ นเชื่อของ
บัตรแต่ละใบ เพื่อใช้สาํ หรับชําระค่าสิ นค้า/บริ การ ณ สถานีบริ การก๊าซเอ็นจีวี ปตท. ที่เข้าร่ วมโครงการ
1.2.8 สิ นเชื่อธุรกิจในประเทศ
ตั๋วสั ญญาใช้ เงิน>กู้เงินโดยตั๋วเงิน (L.B.P.)
เป็ นบริ การให้กรู้ ะยะสั้น โดยให้ลูกค้าทําตัว๋ สัญญาใช้เงินเป็ นเอกสารประกอบการเบิกเงิน กูแ้ ทนการ
ใช้เช็ค ในกรณี กเู้ บิกเงินเกินบัญชี
การซื้อลดตั๋วเงิน >ซื้อลดตั๋วเงิน (ในท้ องถิ่น) L.B.D.
ลูกค้านําตัว๋ เงินที่ได้รับมาขาย ธนาคารจะคิดส่ วนลดโดยหักส่ วนลดตามวันที่ที่จ่ายเงิน จนถึงวันที่เช็ค
ถึงกําหนดจากจํานวนเงินตามตัว๋ แล้วจ่ายเงินที่เหลือให้ลูกค้า เมื่อตัว๋ เงินครบกําหนดชําระ ธนาคารจะเรี ยกเก็บ
เงินจากผูส้ งั่ จ่ายเงิน หากเรี ยกเก็บไม่ได้ผขู ้ ายลดจะต้องใช้เงินตามตัว๋ พร้อมดอกเบี้ย
การคํา้ ประกัน >หนังสื อคํา้ ประกันการกู้ยมื เงิน (Loan)
บริ การออกหนังสื อสัญญาคํ้าประกันคู่สญ
ั ญา ธนาคารออกหนังสื อสัญญาคํ้าประกันคู่สญ
ั ญา ฝ่ ายที่
เป็ นลูกค้าธนาคารต่อ คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง ซึ่งเป็ นผูร้ ับผลประโยชน์ตามหนังสื อคํ้าประกันในการปฏิบตั ิตาม
สัญญาข้อตกลงต่างๆ ที่มีกาํ หนดไว้ในสัญญาคํ้าประกันเพื่อคํ้าประกันสัญญาต่าง ๆ ที่ลูกค้าทําธุรกรรมไว้กบั ต่อ
บุคคลหรื อนิติบุคคลอื่น
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การรับรองตั๋วเงิน การอาวัลตั๋วเงิน
การรับรองตัว๋ แลกเงิน ธนาคารเข้าไปให้การรับรองการจ่ายเงินตามตัว๋ แลกเงินที่ออกให้เนื่องจากการ
ซื้อขายสิ นค้า ซึ่งผูซ้ ้ือได้รับค่าสิ นค้าไปก่อนแล้ว ตกลงจะจ่ายให้ในภายหลัง เมื่อตัว๋ เงินครบกําหนด ผูท้ รงตัว๋
จะได้รับชําระเงินตามตัว๋ นั้นจากธนาคารทําให้ผขู ้ ายมัน่ ใจว่าจะได้รับชําระค่าสิ นค้าแน่นอน
อาวัลตัว๋ ธนาคารเข้าไปเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันกับการชําระเงินตามตัว๋ เงิน ตามตัว๋ สัญญาใช้เงินและตัว๋ แลก
เงิน ที่ลูกค้าของธนาคาร เป็ นผูอ้ อกตัว๋ รับรองจ่ายเงินไว้ เมื่อตัว๋ เงินครบกําหนด ผูท้ รงตัว๋ ส่ งมาเรี ยกเก็บ ธนาคาร
จะต้องจ่ายเงินทันที
เลตเตอร์ ออฟเครดิตในประเทศ >ตั๋วเงินและภาระผูกพันในประเทศ - DL/C Accepted
เป็ นบริ การประเภทสิ นเชื่อธุรกิจ โดยเป็ นการออกหนังสื อการรับรองการชําระเงินค่าสิ นค้าที่ลูกค้า(ผู ้
ซื้อ) ขอให้ธนาคารออกให้กบั ผูข้ าย โดยธนาคารรับรองว่าผูข้ ายจะได้รับค่าสิ นค้าตามใบสัง่ ซื้ออย่างแน่นอน
เงินกู้ประจํา>เงินกู้ประจํา(ทัว่ ไป)
เป็ นสิ นเชื่อที่ธนาคารจะให้เงินกับผูก้ ไู้ ปเต็มจํานวน หรื อแบ่งเป็ นงวดๆ ผูก้ ผู้ อ่ นชําระเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ย ตามงวดที่ตกลงกันไว้ภายในระยะเวลาที่กาํ หนดไว้ในสัญญา หรื ออาจมีเงื่อนไขอื่น เช่น การปลอด
ชําระหนี้เงินต้นในช่วงที่ยงั ไม่มีรายได้เข้ามา เป็ นต้น
เงินกู้เพือ่ การเกษตร
บริ การสิ นเชื่อเพื่อเกษตรกร ผูป้ ระกอบการกสิ กรรม การประมง และการเลี้ยงสัตว์ โดยกําหนดให้
ผูร้ ับสิ นเชื่อได้ท้ งั เอกชน และ นิติบุคคล กลุ่มเกษตรกรและ สหกรณ์ ที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็ นเกษตรกร สําหรับ
เป็ นทุนหมุนเวียน เสริ มสภาพคล่องทางการเงินแก่เกษตรกร
1.2.9 ผลิตภัณฑ์ พนั ธมิตรธุรกิจได้ แก่
บริการด้ านประกันชีวติ
บริการประกันวินาศภัย
บริการจัดการกองทุนรวม
บริการด้ านลิสซิ่ง ได้ แก่
เป็ นบริ การเช่าซื้อ เช่าซื้อสิ นค้าอุปโภค เช่าแบบลีสซิ่งเช่าลีสซิ่งรถยนต์แบบดําเนินงาน
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บริการด้ านการลงทุน
ให้บริ การด้านการเป็ นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ ตลอดจนตราสาร
อนุพนั ธ์ต่างๆ
บริการด้ านบัตรเครดิต >บัตรกรุงไทย (KTC )
การให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อผูบ้ ริ โภคแบบไม่มีหลักประกันสําหรับผูบ้ ริ โภคทัว่ ประเทศ ยังมีสินเชื่อเพื่อ
ผูบ้ ริ โภคประเภทอื่นๆ อีกไม่วา่ จะเป็ น สิ นเชื่อบุคคลและสิ นเชื่อเจ้าของกิจการ รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์เพื่อการ
ชําระเงินที่หลากหลาย เช่น Corporate Card
Government Service Card บัตรเติมนํ้ามัน (Fleet Card), การ
ชําระค่าสิ นค้าและบริ การผ่านอินเตอร์เน็ต
1.2.10 สิ นเชื่อเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
สิ นเชื่อกรุงไทยบ้ านแสนสะดวก
เป็ นเงินกูแ้ บบระยะยาวที่ธนาคารให้แก่ผบู ้ ริ โภคเพื่อจัดหาที่อยูอ่ าศัยโดยจํานองที่อยูอ่ าศัยนั้นเป็ น
หลักประกัน ให้กสู้ ู งสุ ดไม่เกิน 30 ปี ยกเว้นกรณี ซ้ือที่ดินจะสร้างที่อยูอ่ าศัยในอนาคตให้กสู้ ู งสุ ดไม่เกิน 15 ปี
สิ นเชื่อกรุ งไทยเพิม่ สุ ข
เพื่อให้ลูกค้าสามารถกูเ้ พิ่มเติมเพื่อซื้อสิ่ งอํานวยความสะดวกที่จาํ เป็ น ในชีวิตประจําวัน เช่น รถยนต์
เครื่ องตกแต่งบ้าน เป็ นต้น หรื อสร้างหลักประกันชีวิตให้กบั ครอบครัว โดยลูกค้าสามารถเพิ่มการประกันชีวิต
เพื่อเป็ นประกันสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย
แคชเชียร์ เช็ค
เป็ นเช็คที่ออกโดยธนาคารกรุ งไทยตามคําขอของลูกค้า เพื่อสัง่ จ่ายแก่บุคคลหรื อนิติบุคคล โดยลูกค้า
กรอกใบคําขอออกแคชเชียร์เช็ค พร้อมลงลายมือชื่อ โดยสัง่ จ่ายในนามบุคคลหรื อนิติบุคคล
เช็คของขวัญ
เป็ นบริ การที่ธนาคารออกเช็คตามคําขอของลูกค้าเพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการใช้เช็ค
มอบเป็ นของขวัญในโอกาสต่าง ๆ
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1.3 รูปแบบการจัดองค์ การและการบริหารงานขององค์ การ

นายเวทย์ นุชเจริญ
รองกรรมการผูจ้ ดั ารใหญ่
ผูบ้ ริ หารสายงาน

นายลือชัย ชัยปริญญา
ผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายอมาวุโส
รักษาการผูบ้ ริ หารกลุ่มกลุ่ม
เครื อข่ายนครหลวงหนึ่ง

นางจารุณี สิ งหกุล
ผูจ้ ดั าการสํานักงานเขต
หนองแขม

นายสุ พจน์ เมฆะ
อํานวย
ผูจ้ ดั การสาขา

นางณัฏชรัตน์ วัชรอนันตพงษ์

ฝ่ าย
สิ นเชื่อ

รองผูจ้ ดั การการบริ การลูกค้า
นางมาลินี เก้ าเอีย้ น
หัวหน้าส่ วนบริ การลูกค้า

นางจินดาวรรณ ปาลเดชพงศ์

นางสิ ริมา เรืองประทุม

นางสาวสุ วารี สุ่ มหิรัญ

เจ้าหน้าที่อาวุโสบริ การลูกค้า เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า

เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า

นายธนาพงษ์ คุณะวิริยะวงศ์
เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า

นางสาวกฤติยา เอกปรี ชากูล

เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า

นางสาวภัทรา
พรรณ แซ่ ต้ งั
เจ้าหน้าที่
บริ การลูกค้า

นางสาวนิภาวรรณ
อําพันแสง

เจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า

นางสาวปทุมมาส
วรชาติ

เจ้าหน้าที่ธุรกิจ
และการตลาด
นางสาวดวงทิพย์
ร่ วมความคิด
เจ้าหน้าที่ธุรกิจและ
การตลาด

รู ปที่ 1.3 โครงสร้างการบริ หารงานของธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29 (ภาษีเจริ ญ)
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1.4 ตําแหน่ งและลักษณะงานทีน่ ักศึกษาได้ รับมอบหมาย
ตําแหน่ งงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตําแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย คือ ด้านการให้บริ การลูกค้า
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมายมีดงั ต่อไปนี้
1.4.1 บริ การให้คาํ แนะนําฝากถอนเงินผ่านเครื่ องอัตโนมัติ
1.4.2 การบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
1.4.3 การจัดเรี ยงเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้า
1.4.4 การนับเหรี ยญและการนับธนบัตร
1.4.5 การบันทึกข้อมูลยอดขายในระบบCRM
1.4.6 การจัดเรี ยงการ์ดลายเซ็น
1.5 ชื่อและตําแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
1. นางณัฏชารัตน์ วัชรอนันตพงษ์รองผูจ้ ดั การบริ การลูกค้า
2. นางจินดาวรรณ ปาลเดชพงศ์เจ้าหน้าที่อาวุโสบริ การลูกค้า
1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
ตั้งแต่วนั ที่ 4 มีนาคม ถึง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2556

18

บทที่ 2
รายละเอียดการปฏิบัตงิ าน
2.1 ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
ธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม 29(ภาษีเจริ ญ )มุ่งสู่การเป็ นธนาคารที่ทนั สมัยมีผลิตภัณฑ์ครบวงจร
ตอบสนองทุกกลุ่มลูกค้าอาทิการฝากเงินการถอนเงินการโอนเงินการให้สินเชื่อและการให้บริ การชําระค่าบริ การ
ต่างๆเป็ นต้นซึ่งลูกค้าสามารถมาใช้บริ การได้เสร็ จสิ้ นณจุดเดียวง่ายรวดเร็ วใช้ได้ทุกที่ ทําให้มีลูกค้าเข้ามาติดต่อ
ทําธุรกรรมกับธนาคารจํานวนมาก ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องของการเปิ ดบัญชี การฝากเงิน การถอนเงิน การโอนเงิน
การชําระค่าสิ นเชื่อ และการขอสิ นเชื่อประเภทต่างๆ เป็ นต้น ด้วยจํานวนลูกค้าที่เข้ามาติดต่อทําธุรกรรมทางการ
เงินเป็ นจํานวนมาก แต่ทางธนาคารมีจาํ นวนพนักงานที่ค่อนข้างน้อยมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งงานกันในแต่ละ
วัน มีปัญหาแอร์เสี ยบ่อย และขาดพนักงานที่ทาํ หน้าให้การต้อนรับ คอยแนะนําลูกค้าในเรื่ องต่างๆ จึงทําให้
ลูกค้าที่เข้ามาติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารเกิดความไม่สะดวกและล่าช้า เพราะไม่ทราบว่าจะต้อง
ใช้สลิปใบไหนกรอกข้อมูลอย่างไร ต้องกดบัตรคิวปุ่ มไหน ต้องเตรี ยมเอกสารใดบ้างในการติดต่อทําธุรกรรม
ทางการเงินกับทางธนาคารกรุ งไทย จากที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เมื่อลูกค้ารอคิวนานก็เกิดความไม่พอใจต่อธนาคาร
ลูกค้าบางคนไม่รอต่อและเปลี่ยนไปทําธุรกรรมทางการเงินกับทางธนาคารอื่นแทนทําให้ทางธนาคารสูญเสี ย
ฐานลูกค้าไป นอกจากนั้นยังส่ งผลต่อการประเมินการปฏิบตั ิงานของพนักงานธนาคาร ที่ลูกค้าอาจให้การ
ประเมินที่ต่าํ ทําให้มีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนพนักงานธนาคาร
ดังนั้น การปฏิบตั ิงานในโครงการสหกิจศึกษาของทางมหาวิทยาลัยสยาม ตั้งแต่วนั ที่

4 มีนาคม

2556 ถึง วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ได้เข้าไปช่วยเหลือธนาคาร กรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29(ภาษีเจริ ญ ) ในการ
ให้การต้อนรับลูกค้า ให้คาํ แนะนําลูกค้าเกี่ยวกับการเข้ามาทําธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชร
เกษม29(ภาษีเจริ ญ)รวมถึงการบริ การเปิ ดบัญชีแนะนําเงินฝากประเภทต่างๆช่วยลูกค้ากรอกแบบคําขอเปิ ดบัญชี
ใบสลิป ฝาก โอน ถอน ทําให้ลูกค้าได้รับความสะดวก สบาย รวดเร็ วมากขึ้น ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและ
มีทศั นคติที่ดีข้ ึนต่อทางธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29(ภาษีเจริ ญ)
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2.2 วัตถุประสงค์ ของโครงงาน
2.2.1เพื่อทราบถึงแนวทางในการดําเนินงานของธนาคารรวมทั้งปัญหาและอุปสรรคอื่น ๆ
2.2.2เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดทําCRMเกี่ยวกับการเงินอย่างละเอียดและถูกต้อง
2.2.3เพื่อเป็ นการฝึ กประสบการณ์ก่อนการทํางานจริ ง
2.2.4เพื่อฝึ กทักษะ การมีมนุษย์สมั พันธ์ และการเข้ากับเพื่อนร่ วมงาน
2.3 ขอบเขตของโครงงาน
2.3.1 ศึกษาเฉพาะผลิตภัณฑ์และการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
2.3.2 บริ การลูกค้าด้านแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากประเภทต่างๆที่ลูกค้าสนใจบริ การเปิ ดบัญชี
2.3.3 บริ การลูกค้าในการช่วยกรอกใบสลิปเงินฝาก ถอน แบบคําขอสเตทเม้นท์ เอกสารเงื่อนไขการใช้
บริ การเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เป็ นเช็คหรื อเงินสด
2.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
2.4.1 ทําให้ทราบถึงระบบการให้บริ การของธนาคารกรุ งไทย
2.4.2 ได้เสริ มทักษะด้านการนําเสนอ การสื่ อสารข้อมูล การมีมนุษยสัมพันธ์และเกิดการเรี ยนรู ้การ
พัฒนาตนเอง การทํางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
2.4.3 เสริ มสร้างทักษะในด้านการบริ การให้คาํ แนะนําลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เงินฝากการเตรี ยม
เอกสารที่ใช้ในการเปิ ดบัญชี
2.4.4ทราบปั ญหาต่าง ๆ ที่แท้จริ งของสถานซึ่งเป็ นประสบการณ์และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานจริ งในอนาคต
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2.5 ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน
2.5.1 เก็บรวมรวมข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ระบบงาน CRMของธนาคาร กรุ งไทยสาขาเพชรเกษม 29
เตรี ยมเอกสารที่ใช้ใ นการบันทึก ข้อมูล จากการสังเกต การปฏิบตั ิงานจริ งและจากการสอบถามพนักงานฝ่ าย
บริ การของธนาคาร
2.5.2 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับมาว่ามีความถูกต้องและเนื้อหาครบถ้วนหรื อไม่
2.5.3 จัดทําร่ างรู ปแบบโครงงานตามขั้นตอนที่สหกิจได้กาํ หนดไว้
2.5.4 ลงมือทํารายงานตามรู ปแบบที่ร่างไว้
2.5.5 นําเสนอโครงงานแก่คณะอาจารย์ เพื่อทําการตรวจสอบความถูกต้อง และดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุ งให้ถูกต้องต่อไป
ตารางที่ 2.1 ขั้นตอนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. รวบรวมข้อมูลของโครงงาน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล
3. ออกแบบขั้นตอนการทําโครงงานการ
4. ร่ างรู ปแบบโครงงาน
5. จัดเตรี ยมเอกสารประกอบโครงงาน
2.6 อุปกรณ์ และเครื่องมือทีใ่ ช้
ฮาร์ ดแวร์
1. เครื่ องคอมพิวเตอร์
2. เครื่ องพิมพ์
3. เครื่ องถ่ายเอกสาร
4. เครื่ องแฟกซ์
5. กล้องถ่ายรู ปดิจิตอล
6.โทรศัพท์

มี.ค.56

เม.ย.56

พ.ค.56

มิ.ย.56
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ซอฟต์ แวร์
1. โปรแกรม Microsoft Word
2. โปรแกรม Microsoft PowerPoint
3. โปรแกรม Photo Scape
2.7 รายละเอียดของโครงงาน
2.7.1การปฏิบัติงานด้ านการให้ บริการ
การให้ คาํ แนะนําประเภทเงินฝาก
เมื่อลูกค้ามาขอคําแนะนําถึงประเภทเงินฝากนั้นธนาคารกรุ งไทย มีประเภทเงินฝากมากมาย เช่น
1.)เงินฝากประจํา3 ,6,12เดือนมีเงื่อนไขดังนี้
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด และจะไม่แบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน เงินฝากประจํา 3
เดือนหากถอนเงินก่อนครบกําหนด ไม่จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากประจํา 6 เดือนและ12เดือน ที่ฝากมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า
3เดือน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาํ หรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริ งในอัตราดอกเบี้ยออม
ทรัพย์ตามประเภทผูฝ้ าก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณี เงินฝากประจําครบกําหนดในวันหยุดทําการของ
ธนาคาร และผูม้ าฝากมาถอนเงินที่ครบกําหนดในวันทําการหลังวันหยุดทําการนั้นธนาคารจะคํานวณดอกเบี้ยให้
ผูฝ้ ากสําหรับวันหยุดทําการด้วย โดยให้นบั จํานวนวันเพิ่มรวมกับจํานานวันฝากเดิมที่ครบกําหนดในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากเดิม
2.)เงินฝากประจํา24และ 36 เดือนมีเงื่อนไขดังนี้
การฝากเงินแต่ล่ะครั้งไม่ต่าํ กว่า
10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่ วน
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนโดยโอนเงินดอกเบี้ยเข้าบัญชีคู่โอน(บัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรื อกระแส
รายวัน) ที่ผฝู ้ ากแจ้งไว้กบั ธนาคาร เงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากที่ฝากมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3
เดือน หากถอนเงินก่อนครบกําหนดจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาํ หรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริ งในอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์
ตามประเภทผูฝ้ าก ณ วันฝาก และหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับดอกเบี้ยที่ธนาคารจ่ายเกินไป ธนาคารจะหักคืนจาก
เงินต้นที่ฝากไว้กบั ธนาคาร เมื่อครบกําหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีคู่โอน (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
หรื อกระแสรายวัน)ตามที่ผฝู ้ ากเงินได้แจ้งไว้กบั ธนาคาร
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3.)เงินฝากKTB ZERO TAXมีเงื่อนไขดังนี้
ระยะเวลาฝาก
24 เดือน ฝากติดต่อกันทุกเดือนๆละ 1 ครั้ง ตามจํานวนที่ตกลงไว้กบั ธนาคาร ใน
ระหว่างระยะเวลาฝาก 24 เดือนจะขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาฝาก โดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน(บัญชีออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน)ตามที่ผฝู ้ ากแจ้ง
ไว้กบั ธนาคารเงินฝากที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป หากถอน
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาฝาก หรื อไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการฝากเงิน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก เมื่อครบกําหนดฝาก ธนาคาร
จะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจํา 3 เดือน หรื อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรื อบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
ตามที่ผฝู ้ ากแจ้งไว้กบั ธนาคาร
4.)เงินฝากประจําระยะสั้ น7 วัน,14วัน และ 1 เดือนมีเงื่อนไขดังนี้
การฝากเงินแต่ละครั้งไม่ต่าํ กว่า 50,000,000 บาท(ห้าสิ บล้านบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่ วน
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดฝากโดยธนาคารจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน(บัญชีออมทรัพย์หรื อ
กระแสรายวัน)ตามที่ผฝู ้ ากแจ้งไว้กบั ธนาคาร ถอนเงินก่อนครบกําหนดฝากธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย เมื่อครบ
กําหนดฝาก หากผูฝ้ ากไม่ได้ให้เงื่อนไขเป็ นอย่างอื่น และธนาคารยังคงรับฝากเงินฝากประจําระยะสั้น 7 วัน,14
วัน และ1 เดือน อยูธ่ นาคารจะถือว่า ผูฝ้ ากประสงค์ฝากเงินกับธนาคารต่อไป เป็ นเงินฝากประจําระยะสั้น 7
วัน,14 วัน และ 1 เดือนโดยมีระยะเวลาฝากเช่นเดิมและจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขของเงินฝากประจํา
ระยะสั้น 7 วัน,14 วัน และ 1 เดือน ตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้นแต่หากธนาคารไม่ได้เปิ ดรับฝากเงินฝาก
ประจําระยะสั้น 7 วัน,14 วัน และ 1 เดือนแล้ว ธนาคารจะโอนเงินต้นที่ครบกําหนดฝากไปยังบัญชีคู่โอน(บัญชี
เงินฝากออมทรัพย์หรื อกระแสรายวัน) ซึ่งเป็ นบัญชีรับโอนดอกเบี้ยที่ผฝู ้ ากแจ้งความประสงค์ไว้กบั ธนาคาร
ธนาคารขอสงวนสิ ทธิ์ในการรับฝากจากนิติบุคคลทัว่ ไป ที่เป็ น บริ ษทั จํากัด , บริ ษทั จํากัด (มหาชน) ,ห้าง
หุน้ ส่ วนจํากัด ,ห้างหุน้ ส่ วนสามัญ ,ห้างหุน้ ส่ วนสามัญนิติบุคคล , สหกรณ์ , สหกรณ์ออมทรัพย์ , บริ ษทั
หลักทรัพย์,บริ ษทั ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ,บริ ษทั ประกันชีวิต , บริ ษทั ประกันภัย รามถึงเงินฝากเพื่อลูกค้า
ของกลุ่มบริ ษทั หลักทรัพย์และบริ ษทั ตัวแทนซื้ อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากําไร
เท่านั้น
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5.)ฝากประจําตามใจมีเงื่อนไขดังนี้
การฝากเงินแต่ละครั้งต้องไม่ต่าํ กว่า 50,000บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และห้ามถอนเงินฝากบางส่ วน
ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนดเงินฝาก เงินฝากที่มีระยะเวลาการฝากน้อยกว่าหรื อเท่ากับ 30 วันหาก
ถอนเงินก่อนครบกําหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากที่มีระยะการฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป หากถอน
เงินก่อนครบกําหนดฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้ในอัตราดังนี้
-เงินฝากที่นอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 30 วัน ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ย
-เงินฝากที่ฝากตั้งแต่ 31 วันขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สาํ หรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริ งในอัตรา
ดอกเบี้ยฝากประจําตามใจ ณ วันฝาก ในช่วงระยะเวลาการฝากที่มีอตั ราดอกเบี้ยตํ่ากว่าระยะเวลาที่ฝากไว้จริ ง
และหักภาษี ณ ที่จ่าย
2.7.2การใส่ ปลอกธนบัตร
แหนบ

1. นับธนบัตรให้ได้ 100 ฉบับ โดยใช้เครื่ องนับธนบัตรปั่นหัวและปั่นท้าย ซึ่ง 100 ฉบับ เท่ากับ 1
2. นําปลอกพลาสติกมัดธนบัตร ซึ่งมีท้ งั หมด 5 สี ดังนี้
ธนบัตรชนิดราคา

20 บาท ใช้ปลอกพลาสติกสี เขียว

ธนบัตรชนิดราคา

50 บาท ใช้ปลอกพลาสติกสี ฟ้า

ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท ใช้ปลอกพลาสติกสี แดง
ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท ใช้ปลอกพลาสติกสี ม่วง
ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท ใช้ปลอกพลาสติกสี เหลือง
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2.7.3การบันทึกแบบสอบถามข้ อมูลลูกค้ าในระบบCRM
โปรแกรม Nanosoft CRM.NET เป็ น โปรแกรม CRM บริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ โดยใช้หลักการของ
Customer Relationship Management หรื อ การบริ หารงานลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งช่วยให้ประสิ ทธิภาพ การขาย
เพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริ การให้สามารถครองใจลูกค้ามากขึ้นอีกทั้งสามารถนําไปขยายตลา

ด

สําหรับลูกค้าใหม่ได้อีกด้วยนอกจากนี้ยงั มีส่วนในการบริ หารจัดการการทํางานของพนักงานขายการแบ่งเกรด
ลูกค้า อะไรบ้างที่ลูกค้าชอบ/ไม่ชอบหรื อแม้แต่การวิเคราะห์สื่อโฆษณาที่ใช้วา่ ได้ผลหรื อไม่ ,มีคู่แข่งเป็ นใครบ้า ง
พนักงานขายเข้าไปพูดคุยอะไรกับลูกค้าบ้าง ,ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเรื่ องสิ นค้าหรื อบริ การตัวไหนเป็ น
พิเศษ,ฯลฯ นอกจากนี้ยงั รองรับการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แบบโชว์เบอร์เพื่อเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และ สามารถ
เชื่อมโยงการสื บค้นข้อมูลประวัติลูกค้ากรณี ที่มีการโทรศัพท์เข้ามาโดยขึ้นตอนของระบบCRM มีดงั นี้
(CRM)

1.เข้า Website: KTB Intranetจากนั้นไปที่ระบบงาน ระบบงานภายใน ระบบบริ หารลูกค้าสัมพันธ์
2. ใส่ User name และ PasswordคลิกOKจะปรากฏหน้าจอค้นหาลูกค้า

รู ปที่ 2.1 การเข้าสู่ระบบ CRM
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รู ปที่ 2.2การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM
3. คลิกเลือกเมนูคน้ หาลูกค้าเร่ งด่วนใส่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการค้นหาระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าดับเบิ้ลคลิก
ที่ชื่อลูกค้าที่ตอ้ งการดูรายละเอียด
4. ทําการเขียนบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในใบแบบฟอร์มของ CRM

รู ปที่2.3 ตัวอย่างแบบฟอร์มใบบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
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5. เมื่อทําการเขียนบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มเรี ยบร้อยแล้วก็ทาํ การบันทึกข้องมูลลงในระบบ
6. เมื่อคลิกแท็บข้อมูลลูกค้า จะปรากฏรายละเอียดของลูกค้า และสามารถเพิ่มเติม / แก้ไขได้

รู ปที่ 2.4 การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM

รู ปที่ 2.5 การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)
7.คลิกแท็บข้อมูลติดต่อลูกค้าเพื่อดูขอ้ มูลการติดต่อ สามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลติดต่อลูกค้าได้

27

รู ปที่ 2.6 การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)
8.คลิกแท็บบันทึกและเอกสารเพิ่มเติม Click here to enter a new note… เสร็ จแล้วคลิกที่วา่ ง 1 ครั้ง
9.ดับเบิ้ลคลิก ตัวอักษรสี ดาํ เพื่อเพิ่มเอกสารแนบ

รู ปที่ 2.7การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)
10.จะปรากฏหน้าต่าง ให้คลิกBrowse เพื่อหาไฟล์ที่ตอ้ งการแนบ
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รู ปที่ 2.8การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)

รู ปที่ 2.9การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)
11. ไฟล์แบบสอบถามลูกค้าที่ตอ้ งการแนบ จะปรากฏขึ้น คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ดงั กล่าวเลือกRename
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12. คลิกขวาที่ชื่อไฟล์ดงั กล่าวอีกครั้งเลือกCopy เพื่อบันทึกชื่อไฟล์ไว้วางในช่อง Title

รู ปที่ 2.10 การบันทึกแบบสอบถามข้อมูลลูกค้า ในระบบ CRM(ต่อ)
13. ที่ช่อง File name :จะมีชื่อไฟล์แบบสอบถามที่ตอ้ งการ หลังจากนั้น คลิก Open
14. กลับมาหน้า Note เหมือนเดิม ที่ช่อง File name จะปรากฏชื่อไฟล์เป็ นสี ดาํ ให้คลิก Attach
15. เสร็ จแล้วก็รอไฟล์เอกสารอัพโหลด ที่ช่อง Title จะปรากฏชื่อไฟล์แบบสอบถาม เสร็ จแล้ว คลิก
Save and Close
2.7.4การบันทึกผลการขายในระบบ CRM
เป็ นการบันทึกผลของการขายผลิตภัณฑ์ของทางธนาคารโดยจะมีการบันทึกผลการขายในระบบ CRM
ต่อเดือน เดือนล่ะหนึ่งครั้ง ซึ่งแต่ละเดือนจะมีปริ มาณจํานวนลูกค้าแตกต่างกันซึ่งมีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
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รู ปที่ 2.11การบันทึกผลการขายในระบบ CRM
1.คลิกเมนู Sales คลิกเมนูยอ่ ยลูกค้าแคมเปญ ช่อง View เลือก ลูกค้าแคมเปญ สถานะ Open ของฉัน
ดับเบิ้ลคลิกที่รายชื่อลูกค้าแคมเปญรายที่ตอ้ งการบันทึกผลการขาย

รู ปที่ 2.12การบันทึกผลการขายในระบบ CRM(ต่อ)
2.จะปรากฏ Pop up หน้าจอรายละเอียดลูกค้าแคมเปญ ติดต่อลูกค้าจนได้ผลการตัดสิ นใจของลูกค้า
แล้วคลิก สนใจ/ไม่สนใจ
3.Pop up หน้าจอการตอบรับลูกค้าแคมเปญจะปรากฏขึ้น เลือกผลการตัดสิ นใจของลูกค้าพร้อม
เหตุผล เสร็ จแล้วคลิกบันทึก
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รู ปที่ 2.13การบันทึกผลการขายในระบบ CRM(ต่อ)

รู ปที่2.14 การปฏิบตั ิการบันทึกข้อมูลลูกค้าในระบบ CRM
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2.7.5 การแนะนําลูกค้ าเกีย่ วการเขียนสลิป
การเขียนใบรับฝากเงิน สามารถฝากเข้าบัญชี ฝากประจํา รายการฝากอาจใช้เป็ นเช็คต่างธนาคาร เช็คกรุ งไทย
หรื อเงินสด ซึ่งเราจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้ง วันที่ ชื่อบัญชี เพื่อสาขา เลขที่บญั ชี พร้อมทั้งระบุจาํ นวน
เงินที่เป็ นตัวเลขและตัวอักษร กรณี ฝากเป็ นเช็ค กรอกหมายเลขเช็ค ชื่อธนาคาร/สาขา จํานวนเงิน ลงชื่อผูน้ าํ ฝาก
พร้อมเบอร์โทรศัพท์ และทําการตรวจสอบข้อมูลที่กรอกให้ถูกต้องอีกครั้ง

รู ปที่2.15 ตัวอย่างใบสลิปรับฝากเงิน

รู ปที่2.16 ตัวอย่างใบสลิปรับฝากเงินกรณี ต่างสาขา
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ในการเขียนใบถอนเงิน สามารถถอนได้ที่สาขา และต่างสาขาของธนาคารได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องถอนจากสาขา
ที่เปิ ดบัญชีเพียงอย่างเดียว ดังนั้นถ้าหากลูกค้าต้องการที่จะถอนเงิน ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของบัญชีจะต้องเดินทางมาถอน
ด้วยตนเองพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนเพื่อเป็ นหลักฐานในการแสดงตน และกรอกข้อมูลด้านหน้าและ
ด้านหลังสลิปให้ครบถ้วน

รู ปที่2.17 ตัวอย่างใบสลิปรับถอนเงิน
2.7.6 การจัดเก็บเอกสารและการจักเก็บการ์ ดลายมือชื่อ
จากการเปิ ดบัญชีเงินฝาก ประจํา และออมทรัพย์ การเก็บแบบบันทึก เอกสารและการ์ดลายมือชื่อจึงมีความ
จําเป็ น เพื่อใช้ในกรณี สมุดหาย แจ้งทําสมุดใหม่ โอนย้ายสาขาและปิ ดบัญชี ในการทําธุรกรรมกั
ธนาคารกรุ งไทยทุกกรณี ตอ้ งดูลายเซ็นว่าเซ็นเหมือนหรื อไม่จึงจะสามารถทําธุรกรรมกับธนาคารกรุ งไทยได้

รู ปที่2.18 การจัดเก็บการ์ดลายมือชื่อ

บ
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บทที่ 3
สรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน
3.1 สรุปผลการปฏิบัติงาน
การปฏิบตั ิงานใน ธนาคาร กรุ งไทย สาขา เพชรเกษม 29

(ภาษีเจริ ญ )ตั้งแต่วนั ที่ 4มีนาคม ถึง 21

มิถุนายน 255 6 ในตําแหน่งแผนกผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า ทําให้ได้รับประโยชน์และประสบการณ์ที่
สามารถนําไปใช้ในการประกอบอาชีพพนักงานธนาคารในอนาคตได้หลายด้าน ดังนี้
1. ด้ านทฤษฎี
1.1 ได้รับความรู ้ต่างๆ ในเรื่ องของการจัดเตรี ยมเอกกสารที่ใช้สาํ หรับการเปิ ดบัญชีแต่ละประเภท
1.2 ได้รับความรู ้เรื่ องการจัดการสถาบันการเงินและการดําเนินงานของธนาคาร
2. ด้ านการปฏิบัติ
2.1 การคียข์ อ้ มูลในระบบCRM
2.2 การให้คาํ แนะนําลูกค้าที่ตอ้ งการทราบถึงตัวผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคารประเภทต่าง

ๆ

ช่วยเหลือลูกค้ากรอก ใบสลิป ฝาก โอน ถอน เงิน
2.3 การใช้อุปกรณ์สาํ นักงาน เช่น การออกหน้าสมุด การถ่ายเอกสาร การส่ งแฟกซ์ การประทับตรา
3. ด้ านสั งคม
3.1 ฝึ กการปรับตัวในการทํางานร่ วมกับพนักงานในธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม29
3.2 ฝึ กการมีระเบียบวินยั ในการทํางาน เช่น การแต่ง กาย การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบงานที่ได้รับ
มอบหมาย
3.3 ฝึ กในเรื่ องจิตบริ การ เช่น การเขียนสลิปใบ ฝาก โอน ถอนการกดบัตรคิว
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3.2 ปัญหาและข้ อเสนอแนะ
3.2.1 ปัญหาทีพ่ บในองค์ กร
1. จํานวนลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ การในธนาคาร กรุ งไทย สาขาเพชรเกษม 29 มีจาํ นวนมากขึ้นทุกวัน
เนื่องจากอยูต่ ิด กับศาลเจ้าพ่อเสื อเปิ ดบริ การทุกวันและตรงกับช่วงวันหยุดแต่มีจาํ นวนพนักงานและการเปิ ดช่อง
บริ การค่อนข้างน้อยทําให้ลูกค้าต้องรอนาน
2. ลูกค้าไม่เข้าใจระบบการทํางานของธนาคาร เมื่อลูกค้ารอนานก็จะแสดงความไม่พึงพอใจออกมา
โดยอาจต่อว่าพนักงานว่า ปฏิบตั ิงาน ช้า ทั้งๆ ที่ไม่ใช่ความผิดของทางพนักงานแต่ดว้ ยจํานวนคนที่เข้ามาใช้
บริ การจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และจํานวนช่องที่ให้บริ การค่อนข้างน้อย
3. ยังขาดเครื่ องนับเหรี ยญ เมื่อลูกค้านําเหรี ยญมาฝากเข้าบัญชีหรื อนําเหรี ยญมาแลกทําให้ทางธนาคาร
ต้องใช้พนักงาน และนักศึกษาฝึ กงานช่วยกันนับทําให้เกิดความล่าช้าในการ ปฏิบตั ิงานของพนักงานซึ่งต้องมา
ช่วยนับเหรี ยญ ทําให้ลูกค้าที่นาํ เหรี ยญมาฝากเข้าบัญชีหรื อนําเหรี ยญมาแลกต้องรอนาน
4. เครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติ เกิดการชํารุ ดบ่อย ทําให้ลูกค้าที่จะใช้เครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติ ต้องเข้ามา
ใช้บริ การภายในธนาคารเป็ นการเพิ่มจํานวนลูกค้าซึ่งมีมากอยูแ่ ล้วให้มากขึ้นอีกทําให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบตั ิงาน
7.มีผสู ้ ู งอายุเข้ามาใช้บริ การเป็ นจํานวนมาก และส่ วนใหญ่มกั จะสายตาไม่ค่อยดีหรื อเขียนหนังสื อไม่
เป็ นเลยและในกรณี การถอนไม่กรอกข้อมูลด้านหลังเลย ทําให้พนักงานต้องเป็ นฝ่ ายเขียนให้ซ่ ึงทําให้เกิดความ
ล่าช้าในการทํางานขึ้น แต่จากการที่นกั ศึกษาฝึ กงานได้เข้าไปฝึ กงานกับทางธนาคาร ก็ได้เข้าไปช่วยเหลือ
แนะนําแก่ลูกค้าของธนาคารได้เป็ นอย่างมากทําให้การทํางานภายในองค์กรของธนาคารมีความสะดวก สบาย
รวดเร็ วมากขึ้น
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3.2.2 ปัญหาในการปฏิบัติงานของนักศึกษา
1. เนื่องจากเป็ นการ ปฏิบตั ิงานครั้งแรก อาจเกิดความผิดพลาดเช่นในกรณี การเปิ ดบัญชีลูกค้า การคีย ์
ข้อมูลระบบจึงต้องสร้างข้อมูลลูกค้าใหม่ ทําให้การทํางานอาจเกิดความล่าช้าได้
2. ในระยะแรกที่เข้ามา ปฏิบตั ิงาน ธนาคารกรุ งไทย ยังขาดความรู ้ในเรื่ องการจัดเตรี ยมเอกสาร การ
แนะผลิตภัณฑ์เงินฝาก การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆของทางธนาคาร
3. ในระยะแรกอาจให้บริ การต้อนรับลูกค้าได้ไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดความรู ้และประสบการณ์
ในการทํางานจริ ง
3.2.3 ข้ อเสนอแนะ
3.2.3.1 ข้ อเสนอแนะให้ กบั องค์ กร
1. ควรเพิ่มพนักงานที่คอยต้อนรับลูกค้า คอยให้คาํ แนะนําลูกค้าในด้านต่างๆทั้งเรื่ องการเตรี ยมเอกสาร
ที่ใช้ในการทําธุรกรรมกับทางธนาคาร ปั ญหาที่ลูกค้ามีขอ้ สงสัย และคอยแนะนําผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของทาง
ธนาคาร
2. ควรเพิ่มช่องให้บริ การลูกค้ามากขึ้นเพื่อให้การทํางานมีความรวดเร็ วมากยิง่ ขึ้น ลูกค้าจะได้ไม่ตอ้ ง
รอนานและเกิดความพึงพอใจต่อธนาคารมากยิง่ ขึ้น
3. ควรเพิ่มพนักงานที่ทาํ หน้าที่ฝ่ายสิ นเชื่อโดยแยกเป็ นส่ วนๆเพื่อความสะดวกในการให้บริ การและ
การเซ็นสัญญาเงินกูป้ ระเภทต่างๆ
4.ควรปรับปรุ งเครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติซ่ ึงเกิดการชํารุ ดบ่อย เพื่อเป็ นการลดจํานวนลูกค้าที่จะเข้ามา
ทําธุรกรรมภายในธนาคาร สามารถทําธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่ องปรับสมุดอัตโนมัติ ได้ดว้ ยตนเอง
5.ควรปรับปรุ งเครื่ องกดบัตรคิวและแอร์ซ่ ึงเกิดการชํารุ ดบ่อยเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการ
บริ การมากขึ้น
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3.2.3.2 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนาตนเอง
จากการปฏิบตั ิงานจริ งในธนาคารกรุ งไทย สาขาเพชรเกษม 29 ทําให้ทราบถึงข้อบกพร่ องของตนเอง
ในการทํางาน ด้วยความที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในงานที่ได้รับมอบหมาย คืองานด้านการบริ การฝ่ ายเปิ ดบัญชี
ช่วงแรกจึงทําให้อาจเกิดความผิดพลาดได้ คือ ทํางานได้ล่าช้า มีขอ้ ผิดพลาดบ้างเล็กน้อย แนะนําลูกค้าได้ไม่ดี
เท่าที่ควร เพราะขาดความรู ้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เงินฝากของธนาคาร กรุ งไทยและเอกสารที่ตอ้ งใช้ในการทํา
ธุรกรรม การเซ็นชื่อใน เอกสาร ทําให้ตอ้ งทําการศึกษาเรี ยนรู ้ถึงลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากจากข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ของธนาคาร และจากการสอบถามพนักงานในธนาคาร ทําให้สามารถให้คาํ แนะนําลูกค้าได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพมาก ทําให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุ ด จากการได้

ปฏิบตั ิงาน จริ งในธนาคาร กรุ งไทย ทําให้

สามารถนําประสบการณ์จากการทํางานจริ งไปปรับใช้ในการทํางานในอนาคตได้

