รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การบริการด้ านสินเชื่อ
Credit Service

โดย
นาย ประเสริฐศักดิ์ กานดา 5304300333

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชา สหกิจศึกษา
ภาควิชาการเงินการธนาคาร คณะ บริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสยาม
ภาคการศึกษาที่ 3 ปี การศึกษา2555

รายงานการปฏิบัตงิ านสหกิจศึกษา
การบริการด้ านสินเชื่อ
Credit Service

เสนอ
อาจารย์ เกียรติศักดิ์ สิงห์ โต

จัดทาโดย
นาย ประเสริฐศักดิ์ กานดา

5304300333

4 มีนาคม 2556 – 21 มิถุนายน 2556

หัวข้ อโครงงาน การบริ การด้านสิ นเชื่อ
Service credit.
รายชื่ อผู้จัดทา

นายประเสริ ฐศักดิ์ กานดา

ภาควิชา

การเงินการธนาคาร

อาจารย์ทปี่ รึกษา อาจารย์เกียรติศกั ดิ์ สิ งห์โต

อนุมตั ิให้โครงงานนี้ เป็ นส่ วนหนึ่งของการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ภาควิชาการเงินการธนาคาร
ประจาภาคการศึกษาที่ 3 / 2555
คณะกรรมการสอบโครงงาน
......………………………………. อาจารที่ปรึ กษา
( อาจารย์เกียรติศกั ดิ์ สิ งห์โต)
…..…………………………พนักงานพี่เลี้ยง(แทน)
( อาจารย์สมชาย เบ็ญจวรรณ์)
…..……………………………….. กรรมการกลาง
( ดร. วรรณรัตน์ วัฒนานิมิตกูล)

…............................. ผูอ้ านวยการสานักสหกิจศึกษา
( ดร.มารุ จ ลิมปะวัฒนา )

-กจดหมายนาส่ งรายงาน
วันที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2556
เรื่อง ขอส่ งรายงานการปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา
เรียน อาจารย์ที่ปรึ กษาสหกิจ ภาควิชาการเงินการธนาคาร
อาจารย์เกียรติศกั ดิ์ สิ งห์โต
ตามที่ กระผม นายประเสริ ฐศักดิ์ กานดา นักศึกษาภาควิชาการเงินการธนาคาร
คณะ บริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ได้ไปปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 4 มีนาคม 2556
ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ในตาแหน่ ง นักศึกษาฝึ กงาน ณ ธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็ นทรัลปิ่ นเกล้า
และได้รับมอบหมายจากพนักงานที่ปรึ กษาให้ศึกษาและทารายงาน
เรื่อง การบริ การด้านสิ นเชื่อ(Service credit)
บัดนี้ การปฏิบตั ิงานสหกิจศึกษาได้สิ้นสุ ดแล้วกระผม จึงขอส่ งรายงานดังกล่าวมาพร้อมกันนี้
จานวน 1 เล่ม เพื่อขอรับคาปรึ กษาต่อไป

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นาย ประเสริ ฐศักดิ์ กานดา
ผูจ้ ดั ทา

-ขกิตติกรรมประกาศ
(Acknowledgement)
การที่ กระผม ได้มาปฏิ บตั ิ ในโครงการสหกิ จศึกษา ณ ธนาคารกรุ งไทย สาขา เซ็ นทรัลปิ่ น
เกล้า ตั้ง แต่ ว นั ที่ 4 มี น าคม 2556 ถึ ง วันที่ 21 มิ ถุ น ายน 2556 ส่ ง ผลให้ก ระผมได้รั บ ความรู ้ และ
ประสบการณ์ ต่างๆ ที่ มีค่า มากมาย สาหรั บ รายงานสหกิ จศึ ก ษาฉบับนี้ ส าเร็ จลงได้ด้วยดี จากความ
ร่ วมมือและสนับสนุนจากหลายฝ่ าย
ดังนี้

1.นายอัษฎางค์แดงทับทิมรองผูจ้ ดั การธุ รกิจและการตลาด

2.นายรางกูลสุ ราราษฎร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสธุ รกิจและการตลาด
3.นายธรรมณัฏฐ์สถาปิ ตานนท์เจ้าหน้าที่ธุรกิจขนาดย่อม
4.นางสาวขนิษฐ์นภิสนาคาสุ วรรณเจ้าหน้าที่ธุรกิจและการตลาด
และบุคคลท่านอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวนามทุกท่านที่ได้ให้คาแนะนาช่วยเหลือในการจัดทารายงาน
กระผม ขอขอบพระคุ ณผูท้ ี่ มีส่วนเกี่ ยวข้องทุ กท่ านที่ มีส่วนร่ วมในการให้ขอ้ มูลและเป็ นที่
ปรึ กษาในการทารายงานฉบับนี้ จนเสร็ จสมบูรณ์ ตลอดจนให้การดูแลและให้ความเข้าใจกับชี วิตของ
การทางานจริ ง ซึ่ งกระผมขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสู งไว้ ณ ที่น้ ีดว้ ย

นาย ประเสริ ฐศักดิ์ กานดา
ผูจ้ ดั ทารายงาน21 มิถุนายน 2556

-ค-

บทคัดย่ อ
จากการที่ ได้เข้าปฏิ บตั ิงานของโครงการสหกิ จศึกษาใน ธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็ นทรั ลปิ่ น
เกล้า ได้รับมอบหมายให้ปฏิ บตั ิงานในแผนกของการบริ การด้านสิ นเชื่อ ซึ่ งเป็ นแผนกด้านบริ การเพื่อ
สนับสนุนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกสบาย ซึ่ งในการเข้าปฏิบตั ิงานนั้น
ได้ทาการศึกษาในส่ วน ของบริ การแต่ละประเภท ยกตัวอย่างเช่น การเช่าซื้ อสิ นค้าอุปโภคคือธุ รกิจการ
การให้บริ การด้านสิ นเชื่ อที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้ อสิ นค้ามาใช้ได้ก่อนได้โดยไม่ตอ้ งรอเก็บเงิ นก้อน
และแบ่งผ่อนชาระเป็ นรายงวด ๆอีกทั้งยังเอื้ออานวยประโยชน์ต่อผูจ้ าหน่ายสิ นค้าต่างๆ กล่าวคือ บริ ษทั
กรุ งไทยธุ รกิจ จากัดจะเป็ นตัวแทนในการจ่ายชาระค่าสิ นค้าตามราคาซื้ อขายให้กบั ผูจ้ าหน่ายและทาการ
เรี ยกเก็บเงินผ่อนชาระค่าสิ นค้าจากลูกค้าโดยผ่อนชาระเป็ นรายเดือนหน้าที่ความรับผิดชอบ ได้แก่ การ
ส่ งเอกสาร การจัดแฟ้ มสิ นเชื่ อเพื่อให้คน้ หาได้ง่าย การส่ งประเมินราคา การประทับตรายางเอกสารที่
ต้อ งประทับ เช่ น อส4ข เครดิ ต บุ โ ล เป็ นต้น ซึ่ งจากการฝึ กปฏิ บ ัติ ง านจริ ง นั้น ปั ญ หาที่ พ บ คื อ
ธนาคารกรุ งไทย สาขา เซ็นทรัลปิ่ นเกล้า มีเอกสารสิ นเชื่อของลูกค้ามีจานวนมากและเอกสารเหล่านั้น
ไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ได้จดั สรรไว้ เนื่ องมาจากไม่มีพนักงานจัดเรี ยงเอกสารเพราะหน้าที่เหล่านี้
ล้วนมาจากเด็กฝึ กงานที่ ไ ด้ก ระท าไว้ ในหลายๆรุ่ น พอครบก าหนดเวลาที่ ฝึกงานเสร็ จก็ จะไปจาก
ธนาคารทันที โดยที่ ยงั จัดเรี ยงเอกสารยังไม่เรี ยบร้ อย จึงทาให้รุ่นที่มาที หลังไม่ทราบว่าเอกสารของ
ลูกค้า ที่จะจัดเอกสารนั้นมีอยู่แต่เดิ มหรื อไม่ จึงทาให้ลูกค้าบางคนอาจจะมี เอกสาร 2-3 เล่ม ทาให้
เอกสารของเก่าและของใหม่ปะปนกันและเกิดความล่าช้าในการค้นพบเอกสารของลูกค้า จากปั ญหาที่
พบนั้นควรมีการจัดเอกสารให้เป็ นตามหมวดหมู่ เพื่อทาให้เกิ ดความสะดวกในการค้นพบเอกสารได้
อย่างรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
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บทที่ 1
บทนา
ธนาคารกรุงไทย ฝ่ ายสิ นเชื่อ สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า

รู ปที่ 1.1 หน้าสานักงานสถานประกอบการณ์
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1.1 ชื่อและทีต่ ้ังสถานประกอบการณ์
ธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้ า
ผูจ้ ดั การสาขานายสมคิด กุลชัยพานิช
สถานที่ต้ งั อาคารเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า ชั้น 1 เลขที่ 7/130-137 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุ ณอัมริ นทร์
เขตบางกอกน้อย กรุ งเทพฯ รหัสไปรษณี ย1์ 0700
หมายเลขติดต่อ
โทรศัพท์ 0-2884-9000 ถึง 6
Fax 0-2884-9011
ทาเลอยูใ่ นอาคาร ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้าอาคารทาวเวอร์ ชั้นที่ 1 อยูใ่ นย่าน ธุ รกิจ, ที่อยูอ่ าศัย,
ศูนย์การค้า,
ลักษณะอาคารอื่น ๆอยูช่ ้ นั ที่ 1 ซี กซ้ายและขวาภายในอาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่ นเกล้าชั้น 1
พื้นที่อาคารรวม 541.58 ตารางเมตร
พนักงาน
จานวนพนักงานทั้งหมด (ไม่นบั รวมลูกจ้าง) 25 ราย

เวลาทาการ วันจันทร์ -ศุกร์ 8.30-19.00 น.
เวลาทาการ วันเสาร์ อ.10.00-19.00 น.
.
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1.2 ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ การให้ บริการหลักขององค์ กร
ลักษณะสถานประกอบการเป็ นธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้าที่ต้ งั ในห้างสรรพสิ นค้า
เซ็ นทรัลปิ่ นเกล้า ซึ่ งเป็ นที่รู้จกั ของคนในย่านพาต้าปิ่ นเกล้าให้บริ การทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลา
08.30 ถึง 17.30 น. สาขา เปิ ดทาการ 5 วัน ซึ่ งจะมีการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อกับลูกค้าที่ตอ้ งการซื้ อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ลักษณะผลิตภัณฑ์การให้บริ การหลักขององค์กรธนาคารได้แก่
สิ นเชื่อด้านบุคคลสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัยสิ นเชื่อเพื่อธุ รกิจสิ นเชื่ อ SMEสิ นเชื่อเพื่อการส่ งออกและนาเข้า
วิสัยทัศน์ (Vision)
ธนาคารแสนสะดวก (The Convenience Bank) สาหรับลูกค้ารายย่อย ภาคธุ รกิจ ภาครัฐ และ
สถาบัน โดยมุ่งมัน่ ที่จะเป็ นสถาบันทางการเงินชั้นนาของประเทศที่เป็ นเลิศในด้านการบริ การ การสร้าง
ผลตอบแทนอย่างยัง่ ยืน การส่ งเสริ มและสนับสนุ นการเสริ มสร้างทุนทางปั ญญา พร้อมทั้งการยึดมัน่ ใน
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
พันธกิจ (Mission)






เป็ นสถาบันการเงินชั้นนาของประเทศ
มุ่งเน้นการให้บริ การที่เป็ นเลิศ
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีได้อย่างยัง่ ยืน
ส่ งเสริ มการสร้างทุนทางปั ญญา
ยึดมัน่ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
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1.3 รู ปแบบการจัดองค์ กร

รู ปที่ 1.2รู ปแบบการจัดองค์กรธนาคารกรุ งไทย สาขาเซ็นทรัลปิ่ นเกล้า
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รายชื่ อพนักงานธนาคารกรุ งไทยฝ่ ายสิ นเชื่ อ(ด้ านขวา)
นายสมคิด กุลชัยพานิช

ผูจ้ ดั การสาขา

1.นายอัษฎางค์

รองผูจ้ ดั การธุ รกิจและการตลาด

แดงทับทิม

2.นางสาวขนิ ษฐ์นภิส
3.นายรางกูล
4.นายธรรมณัฏฐ์

นาคาสุ วรรณ

สุ ราราษฎร์
สถาปิ ตานนท์

เจ้าหน้าที่ธุรกิจและการตลาด
เจ้าหน้าที่อาวุโสธุ รกิจและการตลาด
เจ้าหน้าที่ธุรกิจขนาดย่อม

1.4 ลักษณะงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตาแหน่งงานที่ได้รับมอบหมาย - นักศึกษาฝึ กงาน
งานที่ได้รับมอบหมาย – การบริ การลูกค้าที่ตอ้ งการเช่าซื้ อสิ นค้าสิ นค้าผ่านทางธนาคาร(บริ การด้าน
สิ นเชื่อ) การประทับตายางในเอกสารที่ตอ้ งประทับ เช่น อส4ข เครดิตบุโล ฯลฯ การส่ งเอกสาร การ
ถ่ายเอกสาร การแฟกซ์ การใส่ การดาษเติมในเครื่ องถ่ายเอกสารและเครื่ องปริ้ น การจัดแฟ้ มสิ นเชื่อ
เพื่อให้คนหาได้ง่าย การส่ งประเมินราคาเช่น ลูกค้าที่ขอสิ นเชื่อไป ซื้ อ ที่ดิน จะต้องนาโฉนดที่ดินนั้น
มาให้ธนาคารส่ งประเมินราคาเพื่อหาราคาที่แท้จริ ง และธนาคารจะปล่อยสิ นเชื่ อให้ได้ตามราคาที่
ประเมิน แต่จะได้เท่าไรนั้น เป็ นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
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1.5ชื่อและตาแหน่ งงานของพนักงานทีป่ รึกษา
นายอัษฎางค์แดงทับทิมรองผูจ้ ดั การธุ รกิจและการตลาด
นายรางกูลสุ ราราษฎร์ เจ้าหน้าที่อาวุโสธุ รกิจและการตลาด
นายธรรมณัฏฐ์สถาปิ ตานนท์เจ้าหน้าที่ธุรกิจขนาดย่อม
นางสาวขนิษฐ์นภิสนาคาสุ วรรณเจ้าหน้าที่ธุรกิจและการตลาด

1.6 ระยะเวลาทีป่ ฏิบัติงาน
เริ่ มปฏิบตั ิงานตัง่ แต่ วันที่ 4 มีนาคม ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556

